
Öppna data @ SGU 

- Vad är öppna data? 

- Öppna format 

- Öppen licens 

- Datakällor öppna data 

- Exempel 



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: Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess 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 originalformatet. 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 : 



Öppna format 

Format som inte kräver någon proprietär programvara för att läsas 

Format som är beskrivna enligt en öppen standard eller ”de facto” standard 

Ex.  

• JSON 

• CSV  

• XML  

• GML 

• GeoSciML 

•Även OGC format såsom WMS, WFS mfl. 

•… 
 

 



JSON (JavaScript Object Notation) 

Är en öppen standard (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) 

”De facto” standard 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, OO Calc eller andra spreadsheetprogram 



Varför publicera öppna data? 

Erbjuda och uppmuntra externa aktörer att skapa lösningar 

Ökad användning och spridning av data 

Öka möjligheterna att ta del av offentlig information både för kommersiella och ideella 

ändamål. (E-delegationen) 

Ökar myndigheternas tillgänglighet 

Minska administration och manuell hantering av beställningar hos myndigheterna 

PSI-lagen 



Licenser på SGUs öppna data 

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. 

Creative Commons  (creativecommons.org) 



Datakällor som vi har publicerat… 



Datakällor som vi har publicerat… 



Datakällor som vi har publicerat… 



Datakällor som vi har publicerat… 



Öppna data, exempel på användning… 



Öppna data, exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Exempel på användning… 



Data och tjänster att se fram emot… 

Grundvattensituationen / månadskartan i olika bildformat (png,jpg,gif) 

Grundvattenförekomster 

Miljöövervakning sediment (maringeologi) 



Grundvattensituationen/månadskartan 
resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/{år}/{månad}?format={png} {jpg} {gif} resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/2014/08?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/2014/08?format=png 



Grundvattensituationen 

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



Exempel…från hack4sweden 



Exempel…från hack4sweden 



Hack for Sweden 2014 



Vad är ett hackathon? 

Ett hackathon (efter hack- och -athon) är ett evenemang där programmerare träffas för att programmera och 

inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod. Ett hackathon innebär för det mesta att deltagarna 

programmerar på vad de vill, hur de vill, under fria former. Ett hackathon varar vanligtvis i 24 timmar eller 

över en helg. Det finns även hackathons där man utvecklar, ändrar eller förbättrar fysiska artefakter. Ordet 

myntades 1999. 

Enligt Wikipedia 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackathon 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hacker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maraton
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maraton


Hack for Sweden 

 

 

 

En växande grupp myndigheter som samarbetar för att arrangera 

hackathon  

Initiativet kom från INSPIRE arbetsgrupp våren 2012 



Hack for Sweden 

 

 

 

Syfte: 

- Stimulera och bredda användning av våra data 
- Nya användningsområden av öppna data 
- Nya målgrupper 

Planering: 

- Startade aug 2013 
- Månadsvisa möten 
- Respektive myndighet hade olika ansvarsområden 

- Projektledning 

- Data (sammanställning och format) 

- Priser & jury 

- Mat 

- Lokaler och nätverk 

- Eventmateriel (t-shirts, kassar, diplom mm)  

- Kommunikation 

- Webbplats och domän 

- … 

 



Kommunikation, webbplats 

 

 

 



Kommunikation, Twitter 

 

 

 



Kommunikation, Facebook 

 

 

 



Kommunikation, Youtube 

 

 

 



Hack for Sweden fulltecknat 

 

 

 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

 

 

 

Tävlingshelgen med 75 deltagare fördelat på 21 lag 

Ca. 30 h varav 24 h till utveckling 

På Naturvårdsverket i Stockholm 

Upplägget för helgen 
Registrering, deltagarna anländer 

Inledning med ”house rules” och inspirationsföredrag 

Arbetspass 24 h för lagen (med avbrott för mat) 

Presentationer 3 min/lag efter 24 h arbete 

Juryns överläggning och därefter prisutdelning 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Jury : 
Pernilla Rydmark, .SE 

Jonas Lejon, entreprenör 

Peter Krantz, Kungliga Biblioteket 

Kristofer Sjöholm, SVT Pejl 

Foto: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Alla sladdar på plats, nu kör vi! 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Registrering 

Foto: Ann-Katrin Hallin 

Foto: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Goodiebags… 

Foto: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Inspirationsföredrag 

Foto: Ann-Katrin Hallin Foto: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Arbetspass – lagen arbetade 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Arbetspass – lagen arbetade 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Program söndag 

Foto: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Presentation 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Presentation 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Prisutdelning ”Hack for Sweden award” 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 15-16/3 2014 

Prisutdelning 

Foton: Ann-Katrin Hallin 



Hack for Sweden 2015, 14-15 mars 
- I Stockholm 

- Flera myndigheter 

Arrangerande myndigheter 

- Lantmäteriet 

- Naturvårdsverket 

- SGU 

- SMHI 

- SCB 

- SLU 

Partners, bidrar med finansiering och data 

 Socialstyrelsen, Tillväxtanalys, MSB, Riksantikvarieämbetet, 

 Havs- och vattenmyndigheten, RKA (Rådet för kommunala analyser), 

 Skogsstyrelsen 

 På gång: Arbetsförmedlingen och Finansinspektionen 



Webb 

Följ oss! 

Twitter 

Faceboo

k 

http://hackforsweden.se 

https://twitter.com/hackforsweden 

https://www.facebook.com/hackf4sweden 
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