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Vad	betyder	det	att	något	är	"öppet"?	

	
	

	
	

“Open	means	anyone	can	freely	access,	use,	modify,	and	share	for	any	purpose	
(subject,	at	most,	to	requirements	that	preserve	provenance	and	openness).”	

	
	

Källa:	Open	Knowledge	Foundation	-	Open	Definition	

 



Vad	är	öppna	data?	

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024 

2 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010566-om-vidareutnytt_sfs-2010-566/ 

 

PSI-direktivet1 

PSI-lagen2 



Varför	öppna	data?	

Transparens 

Engagemang 
Öppen innovation 

 

Betalats av  
skattebetalarna  

Låt andra  
bygga tjänsterna 



•  Finns	det	något	att	tjäna	på	öppna	data?	

	
	
	
	
Källa:	http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information		



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Källa:	http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information		

Finns	det	något	att	tjäna	på	öppna	data?	



Var	finns	öppna	data?	
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Regioner 

Kommuner 

Myndigheter 

Universitet 

Företag Allmänheten 



oppnadata.se 



Linköpings	kommun	



Exempel:	parkeringsdata	(JSON)	

{"Id":"29_1",	
"Name":"Detektiven",	
"Latitude":58.4086,	
"Longitude":15.6276,	
"ParkingSpaces":340,	
"ParkingSpacesAvailable":208,	
"TicketMachines":1,	
"PaymentTypes":[10,12,13,2,3,4,5,6,7,8,103],	
"ChargeDescription":"Avgift	alla	dagar	00-24.	15	kr\/tim	08-22	därefter	1kr\/
tim	22-08.	Max	100	kr\/dygn	och	tillfälle.	Multiabonnemang	30d\/1100kr	
Akilles,	Detektiven	och	Druvan.	Max	takhöjd	2.10m.",	
"Availability":1,	
"ParkingTypes":[1],	
"ParkingAreaTypes":[2],	
"Visible":true}	



Exempel:	luftkvalitet	(XML)	

<ResponseListaLuftDataobjekt		
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"		
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	
	xmlns="http://opendata.linkoping.se/ws">	
	<status>ok</status>	
	<message/>	
	<ListaLuftDataobjekt>	
	 	<LuftDataObj>	
	 	 	<SystemCodeNumber>linkoping</SystemCodeNumber>	
	 	 	<LastUpdated>2018-09-25	16:30:00</LastUpdated>	
	 	 	<PM10>15.566000</PM10>	
	 	</LuftDataObj>	
	</ListaLuftDataobjekt>	

</ResponseListaLuftDataobjekt>	



Exempel:	luftkvalitet		
–	samlas	in	av	Naturvårdsverket	



Medborgarforskning	



"general public engagement in scientific research 
activities where citizens actively contribute to science 

either with their intellectual effort, or surrounding 
knowledge, or their tools and resources" 

Källa: European Commission 

Citizen	science	=	"medborgarforskning"	



Källa: Egle Marija Ramanauskaite via Flickr baserat på 
 Follett R, Strezov V (2015) An Analysis of Citizen  
 Science Based Research: Usage and Publication  
 Patterns. PLoS ONE 10(11): e0143687.  



Galaxy	zoo	and	SETI@home	

Galaxy Zoo 

SETI@home 



luftdata.se	(luftdaten.info)	



openlittermap.com	



Exempel	på	(enkel)	användning	



Läraren 
laddar ner 
data och 
använder i 
undervisning 

Eleven laddar 
ner data och 
använder för 
uppgift/projekt 

Lärare och 
elever skapar/
samlar in nya 
(öppna) data 
och analyserar 

Eleven bygger 
"app" eller 
tjänst baserat 
på öppna data 
(API) 







Appidéer	
•  Använd data från din egen luftdatasensor (eller 

närmaste sensor), kombinera med väderdata från 
SMHI och skapa en lokal väderapp 

•  Analysera luftdata från din stad/plats och jämför 
med öppna data från olika städer ute i världen – hur 
mycket renare är din luft just nu än den i ... 

•  Gör en lokal version av "open litter map" för din 
skola där man kan rapportera in nedskräpning med 
hjälp av mobilkameran 

•  ... 



Vad	har	detta	med	
datavetenskap	att	göra?	



Utmaningar	idag	
•  Hitta och förstå innehållet i datamängder 
•  Komma åt data 
•  Återanvända data 



sosa:observation	

:obs_fem_010116000	

rdf:type 

:_a	

sosa:hasResult 2016-01-01T00:00:00	

sosa:resultTime 

"65,9"^^xsd:double	 qudt:microg_per_m3	

qudt:numericValue qudt:unit 

:PM10	

sosa:hasFeatureOfInterest 

Tabell  
eller graf? 



Länkade	(öppna)	data	

•  5-★	modellen	 ★ 	 	 	Available	on	the	web	(whatever	 	
	 	 	format)	but	with	an	open	licence,	to	
	 	 	be	Open	Data	

★★ 	 	Available	as	machine-readable	 	
	 	 	structured	data	(e.g.	excel	instead	of	
	 	 	image	scan	of	a	table)	

★★★ 	 	as	(2)	plus	non-proprietary	format	
	 	 	(e.g.	CSV	instead	of	excel)	

★★★★ 	All	the	above	plus,	Use	open		 	
	 	 	standards	from	W3C	(RDF	and	 	
	 	 	SPARQL)	to	identify	things,	so	that	
	 	 	people	can	point	at	your	stuff	

★★★★★ 	All	the	above,	plus:	Link	your	data	to	
	 	 	other	people’s	data	to	provide	 	
	 	 	context	

5-★	=	Länkade
	data	
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Så...	kan	vem	som	helst	använda	
öppna	data?	



men... 



www.liu.se	

Frågor?	
	

eva.blomqvist@liu.se	


