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Öppna data och PSI

Av Peter Krantz - Eget arbete, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12686318

Öppna data

Elektronisk information som man kan 

vidareutnyttja utan att betala avgift eller 

acceptera annat villkor än att man kan 

behöva ange källan. 

11 § PSI-lagen:

En myndighet ska publicera en förteckning över vilka 

typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas 

elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande 

information. 



Tillväxt

Bild: Flickr, luckey_sun, ”big-data_conew1”, CC-BY –SA 2.0.

Varför öppna data?

Delaktighet

Effektivitet

Kvalitet

Relevans



Photo: Flickr, Justgrimes, open data (scrabble)  , CC-BY-SA 2.0

“There were 5 exabytes of information created between the dawn 
of civilization through 2003, but that much information is now 
created every 2 days.” – Eric Schmidt, Google, 2010. 



Information i den 

digitala tidsåldern



Öka

Bild: Flickr, Intel Free Press, “Data Visualization of Street Trees”, CC-BY-SA 2.0.

Värdet av information uppstår när den används



Vidareutnyttjande av data - kvalitet & relevans

“If we do nothing and stick to traditional activities we will become invisible” 





Elco van Staveren

Europeana Impact, CC-BY-SA 2.0.



European Digital Agenda

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

EU-kommissionen

Med medborgaren i centrum

Open Governement Initiativ

EU Public Sector Information 

Group 

Working Group on the pan-EU Open Data portal

OECD G8 Open Data Charter





Skyldighet att publicera en PSI-förteckning

Regeringens proposition 2014/15:79

Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 

”I förteckningarna bör endast redovisas vilka

typer av handlingar som en myndighet vanligen kan tillhandahålla i

elektronisk form.”



Samla och publicera information om statliga myndigheters 

PSI-förteckningar

15 §arkivförordningen:

Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ som anges i bilagan till 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela närmare 
föreskrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning som 
ska publiceras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Uppdraget om vidareutnyttjande

samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-
förteckningar 



Flickr: *^ ^* Sherry "Ctrl C & Ctrl V“, CC-BY

DCAT-AP - metadataspecifikation som rekommenderas av EU Kommissionen för att beskriva 

de datamängder som publiceras som öppna data.

Stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer



Portal som exponerar svenska öppna data som tillgängliggjorts med DCAT-AP. 

I Europa: The European Data Portal skördar metadata från de nationella dataportaler

Flickr: possan, ”DSC_0092“, CC-BY

Förvalta och utveckla dataportalen oppnadata.se



Ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareutnyttjande.se: 

Rekommendationer & juridik

Skapa och publicera öppna data

Photo: Flickr, Kaarina Dillabough,”Close Open”, CC-BY-SA 

2.0



Stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i 

kontakterna med berörd myndighet.

Gamla Enskede manuella telefonstation. Växelbord, Telehistoriska, CC (by, nc)



Samarbeten

Lantmäteriet

Referensgruppen om öppna data och PSI



Vad har vi hört?

Standarder

Verktyg

PSI-förteckningar

Rekommendationer

PID
Licenser

Öppna standarder
Länkade data Öppen källkod

NyttaInteroperabilitet

VärdeMaskinläsbarhet



• PSI-förstudie och vägledning

• DCAT-AP nationell metadataprofil

• Intressentanalys

• Inventering och uppdatering av 

vidareutnyttjande.se

• Uppdatering av dataportalen

• Skördning från andra dataportaler

• PID-arbetsgrupp

• Licensiering

Building labourer on a stone being hoisted up to building, Pitt St, Sydney, 

c. 1930s, by Sam Hood, No known copyright restrictions.







Reading the rules, 2010. Paul Wilson (CC:BY:NC:ND)

Öppna data ska vara så enkla som 

möjligt för andra att använda och återanvända: 

maskinläsbarhet



Foto: Horia Varlan. CC-BY.

Öppna data ska vara så enkla som 

möjligt för andra att använda och återanvända: licenser

https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4839454263/


Arbetsgrupp: rekommendation om beständiga identifierare

Neolitisk stenyxa från West Sussex Pitt Rivers Museum 

Öppna data ska vara så enkla som 

möjligt för andra att använda och återanvända – beständiga 

identifierare



Dataportalens användare – vilka är de och vad 

vill de ha?



Kopplingar till andra dataportaler





Tack för er uppmärksamhet!

Följ oss, delta och diskutera! 

https://riksarkivet.se/psi-oppna-data

www.vidareutnyttjande.se

vidareutnyttjande@riksarkivet.se

sanja.halling@riksarkivet.se

https://riksarkivet.se/psi-oppna-data
http://www.vidareutnyttjande.se/

