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SAMMANFATTNING 

Öppna data stimulerar innovation och utveckling av nya produkter och tjänster och är idag ett område 
under ständig förändring. Öppna offentliga data innebär en stor potential för ökad effektivitet och 
samverkan mellan den offentliga förvaltningen och andra aktörer. Syftet med denna rapport är att 
beskriva resultaten av det arbete som Riksarkivet har bedrivit enligt regeringsuppdraget om att främja 
myndigheternas arbete med data för vidareutnyttjande mellan juni 2016 och september 2017. De olika 
delarna i uppdraget hänger samman och redovisas inom ramen för rapporten. 

Rapporten beskriver också ett förslag om inrättandet av ett långsiktigt samordningsstöd till 
myndigheterna som en grundläggande förutsättning för att öka tillgång till och användning av data 
från den offentliga sektorn. Att främja tillgängliggörandet av offentliga data är också redan idag en del 
av Riksarkivets huvuduppdrag, genom att säkerställa samhällets behov av en långsiktig 
informationsförsörjning som garanterar innehåll, sammanhang och äkthet, idag och i framtiden. 

Inledningsvis redovisas en kort sammanfattning av Riksarkivets bedömningar och förslag. Därefter 
ges en beskrivning av bakgrunden och regeringens uppdrag till Riksarkivet om att främja 
myndigheternas arbete med data för vidareutnyttjande, (bilaga 1), samt projektets uppbyggnad och 
samverkan med andra myndigheter och aktörer. Det ges också en översikt av uppdragets fokus mellan 
juni 2016 och september 2017. 

Andra kapitlet beskriver hur offentliga data för vidareutnyttjande hanteras idag och vad som skulle 
kunna göras effektivare utifrån denna bild. Beskrivningen bygger på en förstudie som genomfördes 
vid Riksarkivet mellan februari och juni 2017 om att samla in och publicera förteckningar som ska 
publiceras enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (så 
kallade PSI-förteckningar), (bilaga 4). Förstudiens resultat utgör också underlaget till framtagandet av 
en teknisk lösning för Riksarkivets insamling och publicering av PSI-förteckningar. Förstudien 
beskriver också hur PSI-frågor och öppna data ser ut på nationell och europeisk nivå. Det redogörs för 
hur dataportalen, oppnadata.se skulle kunna användas som en gemensam åtkomst, s k ”single-access 
point” för att ge en nationell översikt av och tillgång till offentliga data för vidareutnyttjande, samt 
vilka åtgärder som krävs för att skapa standardisering och interoperabilitet av data i dataportalen och 
stödja en ökad interaktivitet med användarna. 

Tredje kapitlet berör kartläggningen av användarbehov kring att publicera och använda öppna 
datamängder, samt kring användning av den nationella dataportalen för öppen data (oppnadata.se) i 
detta syfte, som genomfördes mellan mars och juni 2017, (bilaga 5). Kartläggningen har gjorts i form 
av enkäter riktade till de två huvudsakliga målgrupperna: användare (myndigheter) som vill förteckna 
och publicera datamängder som öppna data och visa dessa i dataportalen, samt användare som vill 
ladda ner och använda datamängder, t ex utvecklare som vill skapa innovativa tjänster och 
applikationer. Myndigheter tillhör båda målgrupperna, då även möjligheten till effektivare samverkan 
och användning av data inom den offentliga sektorn beaktades. Kartläggningen genomfördes under 
mars och juni 2017 som en del i regeringsuppdraget för att främja myndigheternas arbete med data för 
vidareutnyttjande. 
 
I det fjärde kapitlet redogörs för det fortsatta arbetet 2017-2018, bland annat vad gäller utvecklingen 
av webbplatserna.  
 
Slutligen ges förslag på hur Riksarkivet skulle kunna fortsätta arbetet med uppdraget. 
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RIKSARKIVETS BEDÖMNINGAR OCH FÖRSLAG 
 
Riksarkivets bedömning  

Riksarkivet ansvarar för att säkra samhällets långsiktiga informationsförsörjning och ska 
verka för tillgängliggörande av information. Ett övergripande verksamhetsmål för Riksarkivet 
är att öka användbarheten och användningen av offentlig information. Ett samlat 
samordningsansvar för statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för 
vidareutnyttjande är en grundläggande förutsättning för en fortsatt ökad tillgång till och 
användning av offentliga data från statsförvaltningen.  

Samordning bör ske genom expertstöd, utbildningar och rådgivning och även genom att aktivt 
stödja enskilda användare för att tydliggöra efterfrågan. Samordningsansvaret och förvaltning 
och vidareutveckling av dataportalen skulle även skapa förutsättningar för att dataportalen 
fungerar som en samarbetsplattform mellan publicerare (myndigheter) och användare 
(utvecklare, myndigheter, enskilda användare, m m).  

En samordning av olika pågående och framtida regeringsuppdrag, utredningar, projekt och 
initiativ är också en nödvändig del i optimeringen av rekommendationer och vägledningen 
kring öppna data och PSI samt dataportalens funktionalitet.  

Utifrån Riksarkivets kompetens kring digital informationsförvaltning och bevarande skulle en 
stabil grund för långsiktig användbarhet och kostnadseffektiv informationshantering inom den 
offentliga sektorn säkras. För att kunna genomföra en implementering av dataportalen i 
Riksarkivets tekniska infrastruktur behövs det ett långsiktigt uppdrag, kopplad till ett 
samordningsansvar kring öppna data och PSI-frågor. Dataportalen kan efter behov också 
successivt byggas ut med tjänster och verktyg utifrån användarnas behov kring publicering 
och användning av information. En sådan förvaltning skulle skapa möjlighet för enklare och 
snabbare anpassningar till det föränderliga digitala landskapet. 

Genom en gemensam ingång skulle användarna kunna nå PSI-förteckningarna och därigenom 
komma vidare till enskilda datamängder för vidareutnyttjande, samt kunna lägga förslag på 
vilka datamängder de skulle vilja se som öppna.  
 
Riksarkivets förslag  
 
För att skapa en mer digital och öppnare statsförvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet genom ökad tillgång till och användning av data från den offentliga sektorn, 
föreslår Riksarkivet att arbetet med regeringsuppdraget förstärks genom att:  
 

- Riksarkivet ges samordningsansvar för statliga myndigheters arbete med att 
tillgängliggöra data för vidareutnyttjande med uppgift att löpande stödja de statliga 
myndigheterna i arbetet med öppna data och PSI-frågor samt stödja användare av data 
från statsförvaltningen. 
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- Riksarkivet ges i uppdrag att ansvara för den långsiktiga driften, förvaltningen och 

vidareutvecklingen av den nationella dataportalen, oppnadata.se inklusive PSI-
datakollen och vägledningen för öppna data och PSI. 

Dessa förslag kräver ett ökat finansiellt stöd eftersom det inte ryms inom Riksarkivets nuvarande 
uppdrag och anslag. 

 
 

1 BAKGRUND 
 

1.1 Uppdrag 
 
I juni 2016 fick Riksarkivet i uppdrag av regeringen att främja statliga 
myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande (Fi2015/02025/SFÖ, 
FI2016/01537/SFÖ).1 Projektet ”Öppna data och PSI” genomför regeringsuppdraget. 
  
Enligt uppdraget ska Riksarkivet samla och publicera information om statliga myndigheters PSI-
förteckningar, stimulera myndigheter att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer, förvalta 
och utveckla webbportalen oppnadata.se, ansvara för att fö  rvalta webbhandledningen 
vidareutnyttjande.se samt ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå 
enskilda i kontakterna med berörd myndighet.  
 
Utöver det här har Riksarkivet fått i uppdrag att tillsammans med Finansdepartementet delta i EU-
kommissionens arbetsgrupp för frågor som rör PSI på en europeisk nivå samt i samarbetet kring den 
europeiska dataportalen, EDP. 
 
1.2 Projektorganisation 
 
Regeringsuppdraget genomförs sedan februari 2017 i form av ett projekt. Efter den inledande fasen, 
mellan juli och januari 2017 togs ett projektdirektiv fram, (bilaga 2). Projektledaren rekryterades och 
projektet inleddes. En projektplan togs fram, (bilaga 3). Rekryteringen av en 
webbredaktör/webbdesigner och en administratör/kommunikatör blev klar i mars och april 2017. Två 
utredare som är anställda vid Riksarkivets avdelning för offentlig informationshantering arbetar också 
deltid i projektet. Projektets styrgrupp har som ordförande chefen över avdelningen för offentlig 
informationshantering och gruppen består i övrigt av chefen för divisionen för verksamhetsstöd och 
den ansvarige för processen tillgängliggöra mottagna arkiv för vidareutnyttjande 
 
1.3 Samverkan med andra projekt och organisationer 
 

1.3.1 En nationell referensgrupp  
 
Inom projektet har en nationell referensgrupp för öppna data och PSI inrättats, med experter och 
representanter från flera av de myndigheter som idag arbetar med öppna data och PSI, ideella 
föreningar samt oberoende experter. 

                                                
1 http://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/uppdrag-till-Riksarkivet_16juni2016.pdf 
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I referensgruppen ingår i augusti 2017 Riksarkivet och Finansdepartementet samt följande 
myndigheter/intressenter: 
 
Arbetsförmedlingen 
Kungliga biblioteket 
Internetstiftelsen 
Lantmäteriet 
Naturhistoriska riksmuseet 
Naturvårdsverket 
Riksantikvarieämbetet 
Skatteverket 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 
Swedish Standard Institute (SIS) 
Tillväxtverket 
Trafikverket 
Vinnova 
 
Även oberoende experter som tidigare varit involverade i arbetet med vägledningen för öppna data och 
PSI ingår i referensgruppen. 
 
1.3.2 Ytterligare samverkan 
 
Det sker en löpande dialog med Finansdepartementet om regeringsuppdraget (dit Riksarkivet även 
avrapporterar genomförandet av uppdraget).  
 
Riksarkivet har enligt regeringsuppdraget etablerat ett samarbete med Lantmäteriet och haft ett möte 
för att identifiera samverkansområden. Därefter har Riksarkivets representanter deltagit i ett möte 
Geodataportalen bland annat avseende frågor kring beständiga identifierare och standarden DCAT-AP.  
 
Statskontoret har sedan tidigare ett pågående uppdrag att göra en samlad uppföljning av statliga och 
kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra data.2 Enligt uppdraget ska en slutredovisning 
göras den 19 januari 2018. Förutom detta uppdrag har det under 2017 även tillkommit ett uppdrag till 
Statskontoret om att kartlägga hinder kring användning av data.  Riksarkivet har samråd med 
Statskontoret kring detta.  
 
Inom Riksarkivets arbete med regeringsuppdraget har Riksarkivet deltagit som partner i samarbetet 
kring "Hack for Sweden",3 ett event som ägde rum den 11-12 mars 2017 i Stockholm. I uppdraget som 
SMHI har fått från regeringen om att vara projektledare för Hack for Sweden4 ingick det att samverka 
med några myndigheter, bland annat Riksarkivet. 

Ett särskilt möte anordnades på Riksarkivet mellan arrangörsgruppen för Hack for Sweden och 
Riksarkivet kring metadatafrågor och dataportalen oppnadata.se. Det har gett input till Riksarkivet 

                                                
2 Regeringens beslut den 16 april 2014 med dnr S/3536/SFÖ. 
3 http://hackforsweden.se/sv 
4 https://www.smhi.se/omsmhi/utredningar-och-remisser/regeringsuppdrag/uppdrag-till-smhi-som-projektledare-for-hack-for-
sweden-1.119067  
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kring användarbehov kopplade till dataportalen och Riksarkivet har bidragit med input om 
sektorsövergripande insatser baserat på bland annat hur vidareutnyttjande av offentliga data bäst bör 
organiseras i framtiden i syfte att främja öppen innovation och datadriven innovation. 

Riksarkivet har också haft en inledande kontakt med Tillväxtverket, inom ramen för samverkan kring 
deras uppdrag om att främja öppen och datadriven innovation.5 
 
Inom ramen för regeringsuppdraget har Riksarkivet träffat och/eller lämnat in synpunkter till 
utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster som ska analysera och ge förslag till 
effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster samt 
Digitaliseringsrättsutredningen. 

 
Projektet som genomför regeringsuppdraget har även inlett dialog med andra aktörer, såsom eSAM, 
SKLs samarbetsforum och Trafiklab. 

Inom ramen för regeringsuppdraget har enkätundersökningar besvarats, EU-kommissionens mätning 
av mognad kring öppna data, European Data Landscaping Questionnaire besvarats, samt i samråd med 
Finansdepartementet OECDs enkät, Open Government Data Survey. 

 
1.4 Fokus för arbetet under 2016-2017 
 
Fokus för arbetet mellan juli 2016 och februari 2017 har främst varit att analysera vad som behöver 
göras för att genomföra uppdraget, ta fram ett projektdirektiv och projektplan och bemanna projektet 
genom att rekrytera relevanta kompetenser. Projektet startade i februari 2017 och var fullt bemannat i 
april 2017. Ett seminarium om regeringsuppdraget hölls den 3 maj på Riksarkivet med ca 80 deltagare. 
Riksarkivet har också varit värd för en workshop med den europeiska dataportalen och nordiska 
dataportaler den 24 mars. Regeringsuppdraget har under 2017 presenterats vid ett antal konferenser 
och möten, bland annat Digikult, konferensen om öppna system och källkod på Naturhistoriska 
riksmuseet, Trafikverkets informationsmöte om ITS-direktivet och Trafficdata.se , Dokumentinfos 
”PSI och öppna data” konferens, ”Öppna data”-forum på Internetstiftelsen, Arkivveckan och 
Offentliga rummet.. 
 
Flera evenemang kring regeringsuppdraget planeras under hösten/vintern. Uppdraget kommer även att 
presenteras på bland annat Riksarkivets konferens, ESV-dagen, E-förvaltningsdagarna och 
Statistikforum. 
 
Projektet tar hand om de frågor som kommer in via webbplatserna och även svarar för att 
administrationen och driften av webbplatserna sköts. 
 
Som ett första steg i genomförandet av regeringsuppdraget har en förstudie genomförts (bilaga 4) om 
insamling och publicering av PSI-förteckningar, som myndigheterna ska publicera enligt lagen 
(2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, som ska ge en 
övergripande beskrivning av vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt 
för vidareutnyttjande. En vägledning om PSI-förteckningar tas för närvarande (september 2017) fram 
utifrån förstudiens resultat som ett stöd för myndigheterna i att skapa och publicera PSI-förteckningar i 
den nationella dataportalen oppnadata.se. (Se vidare kapitel 2). 

                                                
5https://tillvaxtverket.se/download/18.25fcc89a15c3c83baccc3a26/1496824389042/%C3%84%202017-896-
01%20Uppdrag%20%C3%B6ppen%20och%20datadriven%20innov.pdf 
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Inom ramen för uppdraget förvaltar Riksarkivet den nationella dataportalen oppnadata.se och 
webbvägledningen om publicering av data för vidareutnyttjande. Uppdateringar i dataportalen görs 
löpande enligt de planerade åtgärder som det redogörs närmare för i kapitel, och som bygger på den 
framtagna planen för vidareutveckling av webbplatserna. (Bilaga 6). Utifrån utvecklingsplanen 
planeras sammanslagning av webbplatserna och uppdateringar i vägledningen vad gäller 
rekommendationer och juridik. (Se vidare kapitel 3 och 4).  
 
Under våren genomfördes också en kartläggning av användarbehov kring publicering och användning 
av öppna data i den nationella dataportalen, (bilaga 5). Kartläggning har gjorts i form av enkäter 
riktade till de två huvudsakliga målgrupperna: användare (myndigheter) som vill förteckna och 
publicera datamängder som öppna data och visa dessa i dataportalen, samt användare som vill ladda 
ner och använda datamängder, t ex utvecklare som vill skapa innovativa tjänster och applikationer. 
Bland de gemensamma behov hos både myndigheterna som publicerar data för vidareutnyttjande och 
användare av öppna datamängder, har vi genom enkäterna kunnat identifiera behov av ett samordnat 
stöd genom vägledning och kurser, kring bland annat standarder, men även behov av samverkan och 
kommunikation, både mellan myndigheterna men också med användarna för att se exempel på 
efterfrågan och på hur data har återanvänts. (Se vidare kapitel 4). 
 
En av de främsta utmaningarna handlar om att öka kunskapen om öppna data och PSI och att stimulera 
myndigheter att publicera mer data för vidareutnyttjande genom utveckling av dataportalen. 
 
 

2 OFFENTLIGA DATA FÖR VIDAREUTNYTTJANDE OCH DATAPORTA LEN 
 

2.1 PSI-förteckningar och öppna data 

Enligt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-
lagen)6 har myndigheterna en skyldighet att publicera förteckningar över de typer av handlingar som 
vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. Inom 
ramen för genomförandet av uppdraget har Riksarkivet utgått ifrån en mer övergripande hänvisning till 
arkivredovisning än koppling till handlingstyper. Därmed användes det begrepp som används i 
förarbetena, dvs typer av handlingar som uppgifter av likartat slag, som inte ska förväxlas med 
handlingstyp i Riksarkivets föreskrifter 2008:4, utan snarare förstås som information av likartat slag, 
t.ex. klimatdata. 

Utifrån uppdraget är insamling av PSI-förteckningar avgörande för att en katalog över vilka data som 
finns för vidareutnyttjande inom statsförvaltningen ska kunna skapas och publiceras. Detta innebär 
också att en grundstruktur tas fram som synliggör vilka datamängder utav dessa som beskrivs i 
förteckningar som redan har publicerats som öppna. På så sätt blir förteckningar en första gemensam 
och komplett översikt som kan fungera som en sökingång för användare i var data för 
vidareutnyttjande finns i statsförvaltningen. 

PSI-förteckningarna omfattar både information om öppna datamängder och information om 
datamängder som kan vidareutnyttjas men som omfattas av olika villkor. För närvarande publiceras 
inte så många förteckningar och det som publiceras görs oftast i form av löpande text på webbsidor, 
med länkar till eventuella öppna datamängder. Samordning kring publiceringen saknas idag och 
länkarna till handlingstyper enligt arkivredovisningen finns inte alltid idag. En koppling till 
                                                
6 http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:566 
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arkivredovisningen är dock viktig utifrån ett autenticitetsperspektiv. Riksarkivet gör därför 
bedömningen att det bör vara tillräckligt att förteckningen kan kopplas med arkivredovisningen på en 
övergripande nivå, detta så att förteckningarna kan redovisas utifrån den lämpligaste 
arkivredovisningsnivån enligt arkivredovisningen.  
 
Riksarkivet får enligt 15 § arkivförordningen (1991:446) meddela närmare föreskrifter om innehållet i 
och utformningen av PSI-förteckningen. Resultatet av förstudien kring PSI-förteckningar blev att 
Riksarkivet för närvarande tar fram en vägledning för att skapa och publicera PSI-förteckningar enligt 
metadataformatet DCAT-AP. Detta format är rekommenderat av EU-kommissionen för att stödja både 
samordnad och interoperabel publicering av datamängder i dataportaler. Därefter kommer 
myndigheternas arbete med förteckningar att utvärderas, innan beslutet tas om en vägledning är 
tillräcklig i detta syfte eller om den behöver utökas med en föreskrift. Mer fördjupad information kring 
den lämpligaste arkivredovisningsnivån för PSI-förteckningar kommer att tas fram i vägledningen. 
 
Riksarkivet kan genom DCAT-AP metadataspecifikationen samla in de förteckningar som publiceras 
enligt ovan, på ett effektivt sätt, genom att ”skörda” dessa och synliggöra dem i den nationella portalen 
för öppna data, oppnadata.se. Delar av den senaste DCAT-AP1.1-versionen har tidigare anpassats på 
beställning av Vinnova utifrån funktionaliteten i oppnadata.se och förändringarna är dokumenterade 
på engelska.7 I samband med Riksarkivets vägledning om PSI-förteckningar kommer Riksarkivet att 
ansvara för översättning, förvaltning av och utveckling av en nationell DCAT-AP-anpassning. Detta 
arbete kommer att påbörjas i september 2017 och kommer troligtvis att påverka utvecklingen av 
dataportalen. 
 

2.2 Den nationella dataportalen som gemensam åtkomstpunkt 

 
För företag är det viktigt att kunna se vilka datamängder som finns för vidareutnyttjande i 
statsförvaltningen för att bedöma vilka tjänster de skulle kunna skapa. Därmed behövs det en 
fullständig översikt. En europeisk undersökning kring företagens användning av öppna data8 visar att 
företag som använder datakällor för att skapa tjänster oftast inte utgår från tillgången till endast öppna 
datamängder utan från tillgången till alla relevanta datamängder. Däremot kan avgifter vara ett hinder 
för i synnerhet mindre företag som väljer att inte betala för datamängder när de bara ska testa om dessa 
fungerar i en applikation eller tjänst. Datakataloger med metadata i den nationella dataportalen kan på 
så sätt vara ett första steg för att ge en samordnad tillgång till data för vidareutnyttjande för dessa 
företag. Det är även värt att notera att även beskrivningarna av datamängder i portalen kan i sig 
användas som öppna data. 
 
Genom en gemensam ingång skulle användarna kunna nå PSI-förteckningarna och därigenom komma 
vidare till enskilda datamängder för vidareutnyttjande, samt kunna lägga förslag på vilka datamängder 
de skulle vilja ha tillgång till.  
 
De förändringar som ligger närmast för den nationella dataportalen har till stor del baserats på 
omvärldsbevakning genom bland annat dialog med representanter för den europeiska dataportalen och 
erfarenhetsutbyte med kollegor från andra europeiska länder. Riksarkivet har även tagit in synpunkter 

                                                
7https://docs.google.com/document/d/17-vEfZXlu9kykcmjXZo1_Z8QKkr7-Prgwd6YUKLRrjk/edit 
8 https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf 
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från användarna, bland annat inom ramen för den kartläggning av användarbehov som genomfördes 
under våren 2017.  
 

 
Bild 1. Dataportalen oppnadata.se, augusti 2017. 

 
En genomgång av olika rekommendationer och goda exempel (best practices) från de andra europeiska 
länderna visar att dataportaler som använder olika tekniska lösningar försvårar utbyte av metadata. På 
europeisk nivå finns det över 150 icke-kompatibla öppna dataportaler, vilket försvårar möjligheterna 
till samordning. Allmänheten ska helst ha en gemensam åtkomstpunkt och sökingång (s k single-
access point) utan att behöver söka efter information som finns utspridd över olika webbsidor och 
portaler i alla europeiska länder. Detta fragmenterade landskap av dataportaler bidrar till att öppna data 
inte kan nå sin fulla potential. Skördningen från Sverige till den europeiska dataportalen, European 
Data Portal (EDP), har fram till 2017 fungerat efter en modell där man skördade till EDP från alla 
olika svenska portaler där det fanns öppna data och inte endast genom en gemensam ingång, som 
oppnadata.se. 
 
På nationell nivå publiceras datamängder i vissa fall genom myndigheternas webbsidor eller genom en 
sektorspecifik dataportal eller databas. Dessa datamängder syns inte alltid i den nationella dataportalen 
och är ibland bara delvis öppna. Exempel på dessa dataportaler är exempelvis K-samsök, 
Geodataportalen, Nationella arkivdatabasen, Statistiska databasen, Trafikdataportalen, m fl. Även vad 
gäller kommuner och regionala sammanställningar av data så finns det exempel på portaler och 
sökfunktioner, exempelvis Dataportalen Stockholm,9 dataportalen Göteborg,10 Öppna data 

                                                
9 http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/ 
10http://www25.goteborg.se/psidata/Default.aspx 
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Helsingborg,11 Open North,12 Västra Götalands regionen,13 med flera. Även Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, tillgängliggör öppna data i en tjänst som visar sammanställda nyckeltal.14 
 
Mot denna bakgrund har Riksarkivet inom arbetet med regeringsuppdraget om öppna data inlett ett 
arbete med att den nationella portalen ska kunna skörda metadata om öppna datakällor från andra 
dataportaler inom landet, vilket innebär att EDP på sikt behöver skörda data endast från den nationella 
portalen. Detta innebär att man kommer att undvika att skörda dubbletter samt att det kommer att 
skapas en gemensam sökingång på nationell nivå, som effektiviserar informationshantering och ökar 
möjligheterna för slutanvändare att söka, hitta och använda öppna datamängder. 
 

2.3 Standarder och interoperabilitet 

 
Det som framstår som viktigast för användningen av de datamängder som portalen pekar på är att 
förstå innehållet i dessa data.  
 
I Riksarkivets verksamhet ingår sedan lång tid föreskriftsrätt inom offentlig informationsförsörjning, 
som reglerar bland annat statliga myndigheters sätt att redovisa verksamhetsinformation, enligt 
standardiserade krav på strukturering och metadatahantering. Riksarkivets arbete med 
förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är också en del i arbetet med interoperabilitet, som 
handlar om att underlätta överföringen av information inom offentlig sektor, mellan system och till e-
arkiv.  
 
Kartläggningen av användarbehov visade bland annat att både format och standarder för samma typ av 
datamängder kan variera över tid. Därför är standardisering och interoperabiltet av metadata i 
dataportalen samt tydliga kopplingar till datamängdernas format och standarder av stor vikt.  
 
Riksarkivet kommer inom ramen för uppdraget att anpassa och förvalta DCAT-AP 
metadataspecifikation med syftet att skapa en nationell rekommendation kring användning samt 
rekommendationer kring skördning av webbsidor, tjänster, dataportaler. 
 
Riksarkivet kommer att undersöka möjligheterna till att länka data för vidareutnyttjande till relevanta 
standarder från dataportalen. 
 
 
 

3 KARTLÄGGNING AV ANVÄNDARBEHOV 
 
Riksarkivets intressentanalys kring användarnas behov genomfördes med syftet att ta reda på 
användarbehoven vad gäller publicering av öppna datamängder samt användningen av den nationella 
dataportalen oppnadata.se. Kartläggningen genomfördes under mars och juni 2017, huvudsakligen 
genom två enkätundersökningar. Undersökningarna var riktade till två intressentgrupper: de som vill 
förteckna och publicera datamängder i oppnadata.se, till exempel myndigheter, och de som vill ladda 
ner och använda öppna datamängder från oppnadata.se, till exempel utvecklare. 

                                                
11https://oppna.helsingborg.se/ 
12http://opendata.opennorth.se/sv/ 
13http://www.vgregion.se/om-vgr/om-webbplatsen/oppen-data/ 
14https://oppnadata.skl.se/page/firstpage 
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Enkäten ”Användarbehov kring publicering av PSI-förteckningar och öppna datamängder” riktades till 
myndigheter. ”Användarbehov kring nyttjande av digital information för vidareutnyttjande” riktades i 
huvudsak till förstahandsanvändare av öppna data som söker information genom oppnadata.se. Det 
togs även hänsyn till att myndigheterna också kunde vara nyttjare av data för vidareutnyttjande, bland 
annat för samverkan myndigheterna emellan, t ex kring ett gemensamt system. 
 

3.1 Myndigheternas behov: publicering av data  

 
Det finns en grundläggande kunskap och förståelse bland myndigheterna kring varför det är viktigt att 
publicera data för vidareutnyttjande. Det framgår också att det finns ett stort behov av stöd, råd, 
rekommendationer och vägledningar kring hur man följer PSI-lagen och hur man tar fram och 
publicerar PSI-förteckningar och öppna data. Den vägledning som finns publicerad på webbsidan 
vidareutnyttjande.se behöver anpassas till att omfatta även information om hur PSI-förteckningar 
skapas och publiceras. Det finns idag en tydlig brist i samordningen mellan publicering av öppna 
datamängder och PSI-förteckningar. Som ett resultat av förstudien tog Riksarkivet fram ett förslag om 
samordning genom att den av EU-kommissionen rekommenderade standarden (DCAT-AP) skulle 
kunna visa information om både förteckningar och datamängder. För en långsiktig sammanhållning 
och kontext av den digitala informationen är det viktigt att den tillgängliggörs på ett sådant sätt som 
tillåter att förteckningar även kan kopplas till den närmaste nivån i arkivredovisningen. Genom 
Riksarkivets ansvar för att samla in och publicera förteckningar i dataportalen oppnadata.se skapas 
tillgång till informationen, samtidigt som den långsiktiga digitala informationshanteringen säkras 
genom kopplingar till arkivinformation. 
 
Tillgängliggörandet av data för vidareutnyttjande görs idag redan till en viss del på myndigheternas 
webbplatser eller hos specifika externa tjänster, dock inte alltid genom oppnadata.se. Detta tyder på ett 
ökat behov av samordning, standardisering och skördning till oppnadata.se från dessa webbplatser, för 
att skapa en enkel gemensam sökingång för användarna, samt möjlighet till interaktion så man 
tydligare kan se efterfrågan. 
 
En annan aspekt av kartläggningen är att svaren tyder på att det inte är en renodlad rollgrupp som har 
ansvar för frågorna kring PSI-förteckningar och öppna data hos myndigheterna. Ansvaret finns i 
många fall spritt över flera skilda delar på olika myndigheter, som innefattar arkiv, administration, 
juridik och IT. Vid vissa myndigheter delas ansvaret kring öppna data och PSI-frågor av flera personer 
(exempelvis arkivarier för publicering av PSI-förteckningar respektive IT-samordnare för publicering 
av öppna datamängder). Detta innebär dels att vägledningar behöver anpassas för att vara till nytta för 
olika verksamhetsroller, samtidigt som det är viktigt att det finns en samordning mellan dessa 
funktioner på myndighetsnivå och tydlig standardisering och sammankopplingar mellan de digitala 
informationskällorna. 
 
Flera myndigheter efterfrågar etablerade processer för informationsförvaltning och infrastruktur för 
detta samt möjlighet att se vilka data som är mest efterfrågade av användarna. 
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3.2 Användarnas behov: användning av data 

 
Enkäternas resultat pekar på att de flesta användare helst vill kunna öka sin kunskap kring öppna data 
och PSI-förteckningar genom att läsa själva från till exempel en webbplats och/eller gå på kurs/kortare 
utbildning. Förutom det kontinuerliga arbetet med vägledningen kommer nu Riksarkivet inom ramen 
för uppdraget att tillmötesgå detta behov genom implementering av en e-utbildning från den 
europeiska dataportalen. 
 
Generellt upplever användare av dataportalen oppnadata.se att det behövs anpassningar i portalen för 
att uppnå ökad användarvänlighet. Förslag på dessa är exempel på återanvänd data, följd av en 
gemensam API för dataportalen, därefter att få lämna önskemål om datamängder och att få ladda ner 
datamängder.  
 
En ökad funktionalitet kring geografiska data finns också bland önskemålen från användarna och 
kommer att undersökas vidare i samband med skördning från Geodataportalen. 
 
Det är en stor variation kring önskemål om vilket format som är mest önskvärt för datamängder hos 
myndigheterna som man når genom oppnadata.se eftersom det verkar vara väldigt kontextbetingat och 
beror mycket på hur datat ska användas och i vilket sammanhang. Det som efterfrågas är bättre och 
standardiserade metadata, redogörelser för hur data skapats och varför. Utifrån frågor som har kommit 
in till Riksarkivet kring dataportalen kan det lyftas fram att det därutöver efterfrågas bättre 
dokumenterade API.er och information om öppen källkod där det exempelvis även finns verktyg för 
att hantera datamängder. 
 
Förutom helt öppna datamängder efterfrågar användarna även ökad synlighet kring vilka data som är 
tillgängliga även om de kräver villkor. Detta för att kunna skapa en fördjupad bild av vad som är 
möjligt att utveckla.  
 
 
3.3 Gemensamma behov 
 
Vad gäller gemensamma behov hos både myndigheterna som publicerar data för vidareutnyttjande och 
användare av öppna datamängder, har vi genom enkäterna kunnat identifiera behov av samordnat stöd 
genom vägledning och kurser (kring publicering och användning), standardisering av data, exempel på 
återanvänd data på oppnadata.se, tydligare bild av efterfrågan, samt mer samverkan och 
kommunikation. 
 
För att på bästa sätt tillmötesgå användarnas behov utifrån de befintliga tekniska plattformarna 
(webbportalen oppnadata.se samt webbvägledningen vidareutnyttjande.se ) har Riksarkivet tagit fram 
en utvecklingsplan (bilaga 6) i form av en inventering av webbplatserna och deras underliggande 
tekniska lösningar och en konsekvensanalys av olika tekniska alternativ kopplade till vidareutveckling 
av dataportalen, oppnadata.se. 
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4 FORTSATT ARBETE UNDER 2017-2018 

 

4.1 Tekniska förutsättningar och utvecklingsbehov 

Riksarkivet har övertagit lagring, tekniskt support och drift för dataportalen oppnadata.se. 
Dataportalen hämtar automatiskt (skördar) och visar metadatabeskrivningar av öppna data som finns 
hos offentliga organisationer. För att data ska kunna visas i dataportalen måste databeskrivningarna 
följa den rekommenderade metadataspecifikationen DCAT-AP15 och därmed vara uttryckta i 
maskinläsbart format. Dataportalen har idag vissa begränsningar gällande funktionaliteten och det 
föreligger behov av vidareutveckling. Det underliggande systemet, (CKAN),16 ger främst tillgång till 
en grundläggande funktionalitet som en datakatalog för metadatabeskrivningar och alla ytterligare 
funktioner för exempelvis interaktion med användarna behöver implementeras som tillägg. För en 
förbättrad redaktionell funktionalitet, layout, m m, behöver dataportalens grundläggande funktionalitet 
även kombineras med ett innehållshanteringssystem (Content Management System, CMS) och/eller 
vidareutvecklas på annat sätt. Då projektet samtidigt även har identifierat behov av att vägledningen 
vidareutnyttjande.se också lyfts in i dataportalen för att skapa en gemensam användarvänlig ingång så 
passar denna lösning bra för detta syfte. 
 
Under 2017-2018 kommer Riksarkivet att fokusera på att skapa goda tekniska förutsättningar för att 
bistå enskilda med att hitta var i statsförvaltningen data finns. Det kommer att innebära dels en del 
tekniska anpassningar i portalen, och på sikt även behov av förstärkning i personalen för att hantera de 
mer avancerade frågeställningar som uppstår i samband med detta. 
 
En stabil och långsiktig teknisk infrastruktur för dataportalen är en grundförutsättning för att skapa en 
kvalitetssäkrad och agilt vidareutveckling av portalen. En sådan implementering är inte möjlig att 
genomföra under den korta tidsperioden som uppdraget omfattar och utveckling sköts för närvarande 
delvis genom externa leverantörer.  
 
En implementering av dataportalen i Riksarkivets tekniska infrastruktur skapar en grundförutsättning 
för att sammankoppla relevanta datakällor på nationell nivå genom en sammanhållen 
informationshantering där all offentlig data finns strukturerad genom kopplingar till arkivinformation i 
den Nationella Arkivdatabasen (NAD). NAD innehåller ett nationellt arkivbildarregister med 
information om arkiv och samlingar samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och 
förvaltningshistorik. Arkivdatabasen tillgängliggör idag arkivförteckningar från arkiv förvarade hos 
Riksarkivet och andra institutioner kan länka till sina arkivförteckningar i NAD. En arkivförteckning 
beskriver innehållet i ett arkiv och har som funktion att vara ett sökverktyg till informationen. 
 
Genom kopplingarna mellan PSI-förteckningarna och informationen i NAD skulle en strukturerad 
översikt om data som förvaras hos statliga myndigheter kunna skapas. 
 
 
 
 
 

                                                
15https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description 
16https://ckan.org/  
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4.2 Planerade åtgärder under 2017 

 
Inledningsvis har mindre förändringar gjorts i dataportalen under 2017, med syftet att öka 
användarvänligheten. Utifrån kartläggningen av användarbehov och inventeringen av de tekniska 
förutsättningarna är de nya funktioner som planeras under hösten/vintern 2017 följande: 
 

− möjlighet att ladda ned alla dataset på en gång (finns redan idag, men behöver bli tydligare för 
användarna). 

− ladda ned dataset på metadatanivå (finns redan idag, men behöver bli tydligare för 
användarna). 

− tydligare visning av datakategorier (det finns fler kategorier än vad som visas idag, vi behöver 
bli tydligare kring vikten av att ”tagga” dataset i metadatabeskrivningarna). 

− RSS-flöde för att användarna lätt ska kunna se vad som är nytt i portalen 
 
Andra förändringar som är planerade men som kräver större utvecklingsinsatser är: 
− möjlighet för användarna att kommentera dataset 
− användarna ska kunna lämna önskemål om vilka data de vill se i portalen 
− uppmärkning av dataset enligt femstjärne-modellen för öppna data  
− verktyg för DCAT-AP (att skapa och validera) 
− kataloginformation i DCAT-AP visas i portalen 
 
För att skapa 17kopplingar mellan metadata från olika organisationer och sektorer ligger mycket av 
fokus idag på att sammanlänka informationen genom så kallade auktoritetsfiler. Det innebär att 
datakällor som kan vara referenspunkter för beskrivning av information från flera institutioner 
tillgängliggörs online. Dessa kan t.ex. vara personer, organisationer, platser, händelser, ämnen och 
liknande. Samtidigt är det viktigt att länkarna som pekar på dessa datakällor på webben följer ett visst 
format. Ett råd om format för beständiga länkar som identifierar datakällor på nätet finns redan i 
vägledningen. Detta råd kommer att ses över för en uppdatering som en rekommendation som 
omfattar identifierare i en bredare mening. En grundläggande infrastruktur för att kunna hantera 
beständiga identifierare och auktoritetsfiler skulle från ett långsiktigt perspektiv kunna skapas i 
dataportalen som ett gemensamt verktyg för myndigheterna med ett beständigt domännamn. 
Möjligheten att kunna hantera beständiga identifierare och auktoritetsfiler i dataportalen kommer att 
undersökas vidare i samverkan med Lantmäteriet. 

Inom ramen för uppdatering av webbvägledningen görs för närvarande inventering och uppdatering av 
de delarna som gäller juridik och rekommendationer kring rättighetsmärkningar, licenser och 
beständiga identifierare. 
 

4.3 Förslag till vidareutveckling under och efter 2018 

Tillgång till öppna data från myndigheter ökar myndigheternas relevans och servicekvalitet i dagens 
digitala samhälle och olika aktörer kan använda offentliga data för att få ökad insyn i 
samhällsprocesser och för att skapa nya och innovativa tjänster. Informationslandskapet är idag under 
ständig förändring och datakällor är allt mer dynamiska, distribuerade och sammanlänkade. 

                                                
17 http://www.vidareutnyttjande.se/skapa-och-publicera-oppna-data/att-komma-igang-med-oppna-data/rad-gallande-bestandiga-
lankar/ 
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Samtidigt är det som kallas för öppna data en viktig del i den digitala informationens långsiktiga 
användbarhet som förutsätter att informationen förvaltas och bevaras på ett sådant sätt att den går att 
söka, hitta, förstå och använda, idag och i framtiden. Den digitala informationens långsiktiga 
bevarande är en grundsten som tillsammans med Riksarkivets uppdrag om förvaltningsgemensamma 
specifikationer och öppna data skapat ett sammanhang kring hela den digitala 
informationshanteringen.  
 
Att främja tillgängliggörandet av offentliga data är också redan idag en del av Riksarkivets 
huvuduppdrag, genom att säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning som 
garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Uppdraget genomförs bland annat genom att Riksarkivet 
utfärdar föreskrifter och utövar tillsyn över statliga organs arkivverksamhet. Att säkra informationens 
äkthet och tillförlitlighet är grundstenen for en långsiktig användbarhet. Till det kommer också 
uppdraget om öppna data och PSI-förteckningar. Öppna data handlar om att skapa nya möjligheter till 
kostnadseffektiv informationshantering och ökad tillgång till samhällsinformation.  
 
De tekniska plattformarna för dataportalen och vägledningen som har tagits över inom ramen för 
uppdraget om öppna data, har bakgrund i flera olika beställningar, lösningar och tjänster och 
produkter. För att skapa en stabil och långsiktig förvaltnings- och utvecklingsmiljö och stödja 
användbarhet är det eftersträvansvärt att lösningen kan förvaltas vidare i en stabil it-miljö inom 
statsförvaltningen även efter uppdragets utgång. Att genomföra en sådan åtgärd fullt ut ryms inte inom 
ramen för Riksarkivets uppdrag utan kräver en långsiktigare planering och utveckling samt förstärkta 
resurser. Den nationella portalen för öppna data, oppnadata.se bör bli en behovstyrd tjänst som är en 
del i den digitala infrastrukturen och som utvecklas i en kontinuerlig samverkan med myndigheterna 
och användarna. På så sått kan tjänsten vidareutvecklas dynamiskt och agilt och skapa en ”single-point 
access” för allmänheten att ta del av information tvärs över sektorsgränserna och skapa en fördjupad 
mening och innebörd.  
 
 
 

 
Bild 2. Behovsbild – en gemensam samordningsplattform för myndigheter och användarna innehållande stödnivåer kring 
metoder för att strukturera, standardisera och tillgängliggöra data för vidareutnyttjande samt stödverktyg för detta.  
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För att dataportalen ska kunna stödja samordning och innefatta en kontinuerligt uppdaterad 
webbvägledning krävs en långsiktig investering som på sikt kan leda till en kostnadseffektiv och stabil 
teknisk grund. De funktionella anpassningar som kan genomföras inom ramen för nuvarande 
regeringsuppdrag är starkt begränsade av den tekniska lösning som dataportalen utgör idag. Fortsatta 
kortsiktiga insatser kring utveckling och förvaltning av olika tekniska lösningar kopplade till 
dataportalen och öppna data riskerar att leda till tekniska låsningar och hindrar därmed framväxten av 
ett gemensamt behovsstyrt stöd för både myndigheter och dataanvändare. 
 
Ett samordningsansvar kopplat till dataportalen skulle fungera som stöd för användarna att publicera, 
söka, hitta och använda data, samt som en kunskapshub för stöd och kompetens. 
 
Med bakgrund i detta föreslår Riksarkivet att de olika webbplatserna kopplas samman och att 
lösningen blir en digital tjänst som implementeras som en del i Riksarkivets befintliga tekniska 
infrastruktur, för stabil och långsiktig förvaltning och användbarhet.  
 
Dataportalen skulle på sikt kunna utvecklas till en gemensam samordningsplattform för myndigheter 
och användare innehållande stödnivåer kring metoder för att strukturera, standardisera och 
tillgängliggöra data för vidareutnyttjande samt stödverktyg för detta. Plattformen borde på sikt även 
kopplas till verktyg för e-arkivering.  
 
Riksarkivets roll skulle innebära att utveckla och förvalta den tekniska plattformen för dataportalen för 
öppna data och PSI-förteckningar, samordna myndigheters arbete kring dessa frågor och bidra med 
kunskapen kring metoder för informationshantering, specifikationer och standardiserade processer för 
att skapa en samordnad långsiktig användbarhet. 
 
Riksarkivet bedömer att ett samordningsansvar behöver etableras vid myndigheten vilket kräver 
kompetenser inom samordning av öppna data och e-förvaltning, juridik, kommunikation, 
administration samt utvecklare med beställarkompetens inom PSI/öppna data. Det behövs också 
förstärkning inom IT-drift. 
 
Vid uppskattning av vilka typer av resurser som är nödvändiga för genomförandet av det föreslagna 
uppdraget har Riksarkivet utgått från myndighetens erfarenheter från genomförandet av 
regeringsuppdraget och de behov som projektet kartlagt. En implementering av dataportalen i 
Riksarkivets IT-infrastruktur kräver en detaljerad beräkning av nödvändiga resurser som påverkas av 
den pågående utvecklingen inom ramen för uppdraget.   
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