
Nätverket kunskapsdelning 
öppna data

(och öppen källkod)
Introduktion till den digitala workshopserien

maria.dalhage@arbetsformedlingen.se



Vad kan man förvänta sig av nätverket?

Nätverk för att hjälpa de personer inom offentlig sektor som arbetar med att planera, ta fram och ansvarar 

för öppna data eller vill öppna upp sin källkod. 

Vi hjälper varandra att komma igång genom att dela med oss av vår kunskap.

Delat material på Gitlab i form av:

❏ checklistor

❏ länkar till relevant dokumentation

❏ identifierade utvecklingsområden att arbeta vidare med

❏ forskning



Om formatet

Två timmar första tisdagen varje månad. Mellan 10:00-12:00

● Introduktion till dagens tema

● Exempel

● Diskussion i grupper

Delad kunskap plus information om hur du delar:  https://www.jobtechdev.se/docs/projects/kunskapsdelning/

OBSERVERA! Mötet spelas in för att kunna publiceras i efterhand. Mötet har en chatfunktion. Den kommer 

också att publiceras.

https://www.jobtechdev.se/docs/projects/kunskapsdelning/


Forskning

För att hålla en anknytning till aktuell forskning uppmanar vi även forskare och akademi att delta aktivt i 

diskussioner och kunskapsdelning. 

Johan Linåker, följeforskare hos Arbetsförmedlingens plattform för öppna data och öppen källkod, är 

medarrangör till nätverket och kommer bidra till lyfta fram aktuell och relaterad forskning.

Relevant forskning delas likt annan kunskap på de gemensamma sidorna på GitLab.



Höstens teman

Tisdag 1 september: Öppna licenser och immaterialrätt – hur hänger det ihop?

Tisdag 15 september: Samverkan kring offentlig sektors öppna data-satsningar

Tisdag 6 oktober: Introduktion till Öppen Programvara - Transparens, innovation och kostnadsbesparingar 

Tisdag 3 november: Förvaltning och ansvar kring öppna data

Nytt! Tisdag 8 dec. Hackatons och Innovationstävlingar - Så utforskar du potentialen i din Öppna Data

Tisdag 12 januari: Policy för öppen programvara hos myndigheter - varför och hur är de formulerade 

För detaljerad information: https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/Digital-Workshopserie

https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/Digital-Workshopserie


Anslagstavan

Det pågår många bra initiativ kring öppna data och öppen källkod som nätverket kan vara intresserade att ta 

del av.

● Seminarier 

● Kurser

● Hackathons

● Utlysningar

Ni som vill synas i detta forum med ett event, skicka ämne, datum och länk så annonserar vi ut detta vid våra 

mötestillfällen och på Gitlab. 



Anslagstavan

Internetstiftelsen erbjuder nu två nya tider för gratis workshop/utbildning om öppna data med Björn 
Hagström. De tidigare tillfällen har varit väldigt uppskattade och både nybörjare och de som kan lite mer har nytta av 
att vara med. Allt kommer naturligtvis genomföras digitalt.

De nya tiderna är kl. 9.00-15.30 följande dagar:

7 okt https://lnkd.in/e6FKeST

25 nov https://lnkd.in/eKfa7Yj

https://lnkd.in/e6FKeST
https://lnkd.in/eKfa7Yj


Utfrågning kring öppna data-utredningen 

Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna 
data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Hur kommer den nya lagen påverka tillgången till öppna data i Sverige 
och vad finns det för saker som behöver ses över i det lagda förslaget?

Tid: Tisdag 13 oktober, kl 10-12

Anmälan till utfrågningen som sker via Zoom görs hos Goto 10: 
https://www.goto10.se/evenemang/utfragning-kring-oppna-data-utredningen/

Arrangörer: Civic Tech Sweden, Nätverket för Kunskapsdelning kring Öppna 
Data, Open Knowledge Sweden, Internetstiftelsen, Riksdagens 
digitaliseringsnätverk.

https://www.goto10.se/evenemang/utfragning-kring-oppna-data-utredningen/


Diskussionsforum

“Det hade varit bra med en nätverkschat för att kunna diskutera och bolla idéer.”

● Ställ en fråga till Nätverket

● Fortsätt diskussionen efter en digital workshop

● Dela tankar och idéer

https://forum.jobtechdev.se/c/natverket-oppna-data-oppen-kallkod/

https://forum.jobtechdev.se/c/natverket-oppna-data-oppen-kallkod/


Dagens agenda -
Introduktion till Öppen Programvara - Transparens, innovation och kostnadsbesparingar 

1. Introduktion till öppen programvara och samspelet med öppna data - Per Runeson - 15 min

2. Myter och missförstånd kring öppen källkod - Daniel Melin - 20 min

3. Exempel: Skolportaler - Göran Westerlund  - 15 min

4. Utveckling och samarbete kring öppen programvara - Dimitrij Aleshkov  - 20 min

5. Diskussion i grupper - 30 min

6. Gemensamma reflektioner - 10 min



Diskussionsfråga

1. Vi delas in i grupper om 6-7 pers.
2. Vi diskuterar frågeställningen till höger.
3. Svaret dokumenteras per grupp och 

skickas antingen till:

https://forum.jobtechdev.se/t/vad-for-utmaningar-mo
ter-du-i-din-organisation-gallande-oppen-kallkod/154

eller

johan.linaker@cs.lth.se

Presentera en utmaning du står inför i din 
verksamhet när det gäller öppen källkod:

● Något tekniskt?
● Ledning (governance)?
● Licenser eller annat juridiskt?
● Integritetsfrågor?

https://forum.jobtechdev.se/t/vad-for-utmaningar-moter-du-i-din-organisation-gallande-oppen-kallkod/154
https://forum.jobtechdev.se/t/vad-for-utmaningar-moter-du-i-din-organisation-gallande-oppen-kallkod/154


Gemensam reflektion


