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Vad är öppna data? 

Öppna data: Digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. 

Öppen offentlig information: Öppna data som tillhandahålls av offentliga organisationer, t.ex. 
myndighet eller kommun. 

PSI eller Offentliga data: ”Public Sector Information”, data som finns i offentlig sektor. Denna typ av data 
behöver inte vara öppen eller fri. 

Några begrepp: 



Vad är öppna data? 

I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är 
dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor. 

Komplett: Informationen görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med 
material som skulle kunna vidareförädlas. 

Primär: Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformat. Bild- och videomaterial 
skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling. 

Aktuell: Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det 
bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar. 

Tillgänglig: Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som 
möjligt. 

Maskinläsbar: Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och 
samkörning med andra register. 

Fri: Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor 
och registreringsförfaranden. 

De grundkrav på öppna data som Open Government Working Group har tagit fram : 



”5 star model” enligt Tim Berners Lee 

Open license 

Re-use 

Readable 

Open format 

URI 

Linked Data 



Öppen standard 

Standarden skall vara öppet och fritt tillgänglig och kunna implementeras fritt utan 
restriktioner. 

• Standarden skall sponsras och underhållas av en icke vinstdrivande organisation, och dess 
fortsatta utveckling skall ske i en öppen beslutsprocess som är tillgänglig för alla och som ger alla 
intressenter möjligheter till påverkan. 
 

• Standarden skall ha publicerats, och standarddokumentet skall vara tillgängligt antingen gratis 
eller till ett symboliskt pris. Det måste vara tillåtet för var och en att kopiera, distribuera och 
använda dokumentet antingen utan avgift eller mot en symbolisk avgift. 
 

• All den "intellektuella egendom" - vilket i detta sammanhang innebär patent - som kan omfattas 
av (delar av) standarden skall ha gjorts oåterkalleligt tillgängliga utan royalties eller andra 
licensavgifter. 
 

• Det får inte finnas några restriktioner rörande återanvändning av standarden. 

Enligt EU:s interoperabilitetsramverk finns en checklista för vad en öppen standard är: 



Öppna format 

Format som inte kräver någon proprietär programvara för att läsas 

Format som är beskrivna enligt en öppen standard eller med dokumentation som är 
fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor 

Ex.  
• JSON 
• CSV  
• XML   
• GML 
• GeoSciML 
•Även OGC format såsom WMS, WFS mfl. 
•… 

 
 



JSON (JavaScript Object Notation) 

Är en föreslagen öppen standard av IETF under (RFC 7159) 

Består av text för att lagra data i objekt bestående av attribut-värde par 



JSON (JavaScript Object Notation) 
{"type": "FeatureCollection","crs":  

 {"type": "name", "properties":  

 {"name": "EPSG:3006"} 

 }, 

 "features": [ { 

 {"type": "Feature", "geometry":  

  {"type": "Point", "coordinates": [604926,6668080]},  

   "properties":  

   { 

    "stationsid": "23_1",  

    "stationsnamn": "Tärnsjö_1",  

    "vattendistrikt": "Bottenhavet",  

    "lanskod": "03",  

    "lansnamn": "Uppsala län",  

    "antal_prover": "37",  

    "forst_provdatum": "1969-09-10",  

    "sista_provdatum": "1983-09-05",  

    "n": "6668080",  

    "e": "604926",  

    "lat": "60.136",  

    "lon": "16.889",  

    "akvifertyp": "jord, öppet magasin",  

    "jordart": "sand",  

    "stationstyp": "rör eller brunn",  

    "program": "Nationell miljöövervakning",  

    "region_bedgr": "Mellansvenska sänkan",  

    "symbol": "trend" 

   } 

  } ] 

 } 



CSV  
(Comma Separated Values) alt.  
(Character Separated Values) 

Dokumenterad av  IETF Network Working Group (RFC 4180) 

Består av text för att lagra data i tabellform av värden separerade med komma 
(semikolon för våra data)  
Första raden är ofta en ”header” rad för attributnamn 

stationsid;stationsnamn;beteckning_lan;providentitet;provtagningsdatum;paramnamn_kort;paramnamn;matvardetal;matvarde_tecken;enhet;eucd_grvfkst;vattendistrikt;lan

skod;lansnamn;n;e;lat;lon;akvifertyp;jordart;stationstyp;program;region_bedgr;symbol 

 

23_1;Tärnsjö_1;;23_1_19690910;1969-09-10;ACIDITET;Aciditet;0.0000;;mg HCO3/l;;Bottenhavet;03;Uppsala län;6668080;604926;60.136;16.889;jord, öppet 

magasin;sand;rör eller brunn;Nationell miljöövervakning;Mellansvenska sänkan;trend 



CSV  
(Comma Separated Values) alt.  
(Character Separated Values) 

Kan associeras och öppnas med Excel och andra kalkylbladsprogram 



Licenser, öppen licens 

Creative Commons 

Open data commons 

Open Government UK 
Open Government Canada  
… 

Nationella initiativ 

Icke vinstdrivande organisation som drivs ”Open Knowledge Foundation”,  utfärdar ODC-
licenser 

Icke vinstdrivande organisation, utfärdar CC-licenser 



Creative commons 

CC0 eller Public domain 

CC BY 

Licensen låter andra distribuera, remixa, ändra och bygga på ditt verk, även för kommersiella syften, så 

länge de erkänner dig som upphovsman. 

Märkningen med CC0 är att avsäga sig all sina rättigheter på ett visst verk. 



Varför publicera öppna data? 

Möjliggöra för externa aktörer att skapa förädlingar av data både för kommersiella och 
ideella ändamål. 

Ökad användning och spridning av data  - Data som inte används gör ingen nytta 

Ökar tillgängligheten 

Minska administration och manuell hantering av beställningar 

Transparens och insyn 

Incitament att hålla datan uppdaterad 



Hur publicera öppna data? 

”Statiska” data, uppdateras sporadiskt 1-3ggr/år (som filer) 

Olika teknik för olika datakällor: 

Uppdateringsfrekvens (sporadisk, månatlig, daglig ) 

Dynamiska data, uppdateras regelbundet (som anrop till API) 



Statiska data till filer 

Intern DB 

Informationsansvarig 

uppdaterar data 
Java program 

körs automatiskt 

1 gång/vecka 

alternativt 

startas manuellt 

- Atomflödet uppdateras med nytt datum 
- Json och CSV filer publiceras för de/den uppdaterade datamängden 
- Stora datamängder (rikstäckande eller länsvis) 

Automatiska 

uppdateringar CSV 

Json 



Dynamiska data som REST-API 

Intern DB 

ETL för 

laddning av data 

till extern DB 

(automatisk / 

manuell) 

Extern DB 

- Atomflödet uppdateras med nytt datum 
- APIet är automatiskt uppdaterat med nya data 
- Små datamängder  

Informationsansvarig 

uppdaterar data 

Automatiska 

uppdateringar 

App-server 

API anrop 

HTTP GET 



Teknik 

• Tomcat applikationsserver 

• PostgreSQL databas 

• Jersey RESTful ramverk 



Varför REST? 

• Lätt att skapa access URIer 

• Lätt att strukturera parameterar (URL/path parameterar) 

• Valfria parametrar är lätta att lägga till som (”query” parametrar) 

• Fungerar bra för olika representationer av data (olika format) 

• Lätta att utöka funktionalitet för APIerna 



REST – några iakttagelser 

• Inte alltid självklart hur dela upp anropen 

 

• Obligatoriska parametrar ingår i URI:erna 

• Valfria parametrar som ”query” parametrar 



REST tjänster – några iakttagelser 

• För stora dataset – använd ”streaming response” för att 
undvika att låsa upp klienten (browser / program mm) 



Datakällor som vi har publicerat ATOM 



Grundvattendata som filer… 



Grundvattendata som REST API… 



Marina data som REST API… 



Geokemidata som REST API… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Grundvattensituationen/månadskartan 
resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/{år}/{månad}?format={png} {jpg} {gif} resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/2015/04?format=png 



Grundvattensituationen 
resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/storamagasin/{år}/{månad}?format={png} {jpg} {gif} resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/storamagasin/2015/04?format=png 



Grundvattensituationen 
resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/teckenforklaring?format=png 

resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/storamagasin/teckenforklaring?format=png 



? 


