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Information till informationsförvaltare som 

levererar data till K-samsök 

Detta dokument innehåller information som kan vara bra att känna till för 

informationsförvaltare som levererar metadata till K-samsök.  

 

Rättigheter 

Syftet med att leverera metadata till K-samsök är att den ska kunna ligga 

till grund för innovation, lärande, turism, forskning, spel mm. Metadata 

som skördas till K-samsök och blir tillgängligt via K-samsöks API kommer 

därför att tillgängliggöras som Linked Open Data under licensen Creative 

Commons Zero (CC0). Detta medför att metadatan blir maximalt 

tillgänglig och kan användas utan restriktioner.  

 

CC0 är en förutsättning för att metadatan ska kunna levereras vidare till 

Europeana. 

 

I K-samsök görs skillnad på metadata och innehåll. Metadata är all 

levererad textdata och innehåll är digitala representationer av fysiska eller 

födda digitala objekt (digitala bilder, scannade böcker, ljud- och filmklipp 

mm). Metadata tillgängliggörs som CC0, innehåll kan länkas in i 

applikationer och ska märkas upp av informationsförvaltaren utifrån K-

samsöks rättighetsmodell. Objekt med innehåll som saknar denna 

märkning kommer efter 1 januari 2014 inte att skördas till K-samsök.  

 

K-samsöks API 

För att kunna bygga applikationer på metadata i K-samsök krävs en API-

nyckel som tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att 

Riksantikvarieämbetet via API-nycklarna har en möjlighet att föra statistik 

och göra uppföljning. Riksantikvarieämbetet kommer att kommunicera 

vilka som använder API:et via www.ksamsok.se. 
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När metadataobjektet (inklusive länkar till innehåll) visas via K-samsöks 

API hos tredje part ska det om möjligt finnas en hänvisning med namn på 

IF och länk till källan.  

 

Tredje parts användning av API:et regleras via ett separat 

användarvillkor.1 

 

Europeana och andra aggregatorer 

Metadatan i K-samsök levereras vidare till Europeana. Även innehåll kan 

komma att levereras till Europeana för att skapa förhandsvisning/previews 

(t ex tumnaglar). Metadata kan även komma att levereras till andra 

aggregatorer. Vill IF inte leverera metadata till annan än K-samsök ska 

detta meddelas Riksantikvarieämbetet före leverans till K-samsök.  

 

Endast objekt där innehåll är märkt utifrån K-samsöks rättighetsmodell 

kommer att levereras till Europeana. Objekt som saknar innehåll kommer 

att levereras.  

 

Leverans till Europeana och andra aggregatorer regleras av ett vid varje 

tid gällande avtal mellan aktuell part och Riksantikvarieämbetet. Avtalet 

mellan Riksantikvarieämbetet och Europeana finns att läsa här: 

http://pro.europeana.eu/data-exchange-agreement 

 

Metadata som skördas (eller levereras på annat sätt) av andra 

aggregatorer eller tjänster kan komma att tillgängliggöras via deras egna 

API:er eller på andra sätt.  

 

Övrigt 

Inlänkningsbart innehåll som levereras till K-samsök får användas av K-

samsökskretsen (dvs IF) i egna applikationer.  

                                                           
1 http://www.ksamsok.se/api/anvandarvillkor/ 


