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Vi spenderar mycket pengar på 
digitalisering 





Vems är informationen 
egentligen? 



Från 2010 års förvaltnings-
politiska proposition 
“En stor del av den information som finns hos 
kommunala och statliga myndigheter utgör en 
samhällsgemensam resurs av stort värde för 
medborgarna, företagen och det civila samhället. 
Regeringen anser att det ska vara så enkelt som 
möjligt för så många som möjligt att 
tillgodogöra sig värdet av denna 
informationssamling.” 
 
Prop. 2009/10:175 



forts… 

“Myndigheterna bör aktivt sträva efter att 
möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av 
offentlig information för att underlätta 
framväxten av en informationsmarknad och för att 
bidra till att stärka människors självstyre och 
utövande av medborgerliga rättigheter” 



Varför tillhandahålla information 
från offentlig sektor? 









Tillgång till information leder till 
innovativa lösningar utanför 
offentlig sektor 



Ekonomiska nyttor 

Det potentiella ekonomiska värdet 
av användningen av offentlig 
information i EU uppskattas till  
140 miljarder EUR. 

Graham Vickery: Review of recent studies on PSI re-use and related market development 





1 juli 2010: PSI-lagen 

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av 
handlingar från den offentliga förvaltningen 

 



Lagens syfte 

1 § Syftet med denna lag är att främja 
utvecklingen av en informationsmarknad 
genom att underlätta enskildas användning av 
handlingar som tillhandahålls av myndigheter.  



Kulturinstitutioner undantagna 

“3 § Denna lag gäller inte för handlingar hos 
    1. utbildnings- eller forskningsinstitutioner,  
    2. kulturinstitutioner” 



Varför kommer det inte ut mer 
information? 



Rädslor 

• Lätt att generalisera om framtida 
katastrofscenarion… 



Personuppgifter 



Missbruk 

“Jag vill ha en digital bild för en turistbroschyr 
om Sverige” 
 
“Inga problem!” 



“Jag vill ha en digital bild för att trycka på en 
serie sexleksaker” 
 
… 



Nationalmuseum 

“Fotografering och filmning för kommersiellt 
bruk är inte tillåten.” 
… 
“Du får lov att teckna med blyertspenna och 
torra färgpennor och du får lov att göra 
anteckningar.” 



Sammanfattningsvis… 

• Stora resurser läggs på att digitalisera 
kulturarvet 

• Innan informationen kommer till användning 
har det bara kostat pengar 

• Tillgängliggör informationen i ett tidigt 
skede för att maximera 
användningsmöjligheterna 

• Det offentligas monopol på 
tjänsteutveckling är på väg att ta slut 



Nyttan med information uppstår 
när den används 
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