
Öppet är det nya svarta inom 
digitalisering. Hur kan vi hjälpa 
varandra att sy ihop en digital 
basgarderob?
Samverkan, samfinansiering och öppen källkod – H22



Om mig & agenda

▪ maria.dalhage@digg.se

▪ Community manager NOSAD

▪ Leder expertområde Open Source

1. Vad gör DIGG inom open source 

2. Dela med mig av goda exempel 
som inspirerat mig. (NOSAD)



Vårt uppdrag

Vi ska följa upp och 
analysera samhällets 

digitalisering.

Vi ska hjälpa 
regeringen att fatta 

välinformerade beslut.

Vi ansvarar för 
Sveriges digitala 

infrastruktur.

Vi ska samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering



Så här
lyckas vi!

Data

Infrastruktur

Arbetssätt

Innovation



Vad gör DIGG inom området Open Source?
▪ Policy sedan 2019

▪ Förvaltar de lösningar som tagits fram under EU:s gemensamma 
ramverk såsom CEF: eID, eSignatur, eDelivery, eProcurement
och eInvoicing samt byggblock inom SDG och Ena

▪ Finns på Github: DiggSweden och SwedenConnect

▪ Dataportalen, DCAT-AP-processorn,

▪ Covidbevis samt bidrag till EU-projekt. 

▪ eID federationen

▪ En expertgrupp Open Source har inrättats 
på DIGG 2022
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Vilka styrningar har Sverige kopplat till open
source?

eDelegationen: Den offentliga förvaltningens e-tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt 
använda sig av programvara som bygger på öppen källkod 

Regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) ”Medveten användning av lösningar i öppen källkod och standarder ”

Tallinnförordningen:

Använda mer av open source och/eller öppna standarder vid anskaffning och utveckling av IT-system. 

Underlätta (åter-) användning av open source så att privata aktörer och civilsamhället kan använda dessa. 

European Interoperability Framework (EIF) Offentlig sektor ska utöver användning av öppen källkod bidra till relevanta öppen
källkods-projekt. 

Digital Europe Programme (DIGITAL) Programmen bör uppmuntra öppen källkod för att möjliggöra återanvändning, öka 
förtroendet och transparens.

Strassburg Deklarationen

Använda öppen källkod för att stärka samarbetet mellan offentliga förvaltningar 

Främja en rättvis omfördelning av värdet som skapas med öppen källkod, särskilt för dem som producerar och delar öppen källkod.

2009

2017

2021

2022



NOSAD – Network
Open Source and Data
Nätverk för kunskapsdelning 

https://nosad.se



25 Digitala 
workshop
70 presentationer

500 prenumeranter 
av nyhetsbrev



Utmaningar med att dela data 
och kod



Vilka 
utmaningar 
kring öppen 

källkod möter 
du i din 

organisation?

▪ Avsaknad av riktlinjer för att bidra till 
befintliga öppna projekt. 

▪ De riktlinjer som finns motarbetar samarbete (e.g. att 
kommentarer i kod skall vara på svenska). 

▪ Internt utvecklad programvara får sekretess-status per 
default. 

▪ Saknas licenser på internt utvecklad programvara → kan inte 
inkorporera delar i öppna projekt. 

▪ Bristfällig beställar-och kravställarkompetens 

▪ Mycket mindre marknadsföring av open-source, för att det 
inte alltid finns ett företag bakom 

▪ Vissa myter om open-source ett hinder

▪ Open Source är till sin natur långsiktigt och i situationer med 
begränsade resurser nedprioriteras ofta den typen av 
investeringar - speciellt om det inte finns en etablerad kultur 
och metod. 



Rekommenderade inspelningar
och Lästips!

Allt finns tillgängligt på https://nosad.se



Öppna data som en naturlig del 
av verksamheten
Rekommenderade inspelningar

▪ Samverkan öppna data inom offentlig 
sektor

▪ Mer datadriven utveckling genom den 
nationella datastrategin och europeiska 
dataområden

Lästips
▪ Rekommendationer för samverkan och delning av data, 

teknik och kunskap inom myndighetsdrivna öppna data-
ekosystem | Johan Linåker, Per Runesson Lunds universitet

▪ Forskningsrapport - Samarbete kring öppna data plattformar 
inom öppna ekosystem med privata och offentliga aktörer: 
En fallstudie av JobTech Dev och TrafikLab | Johan Linåker, 
Per Runesson, Lunds universitet

https://nosad.se/workshops#samverkan-%C3%B6ppna-data-inom-offentlig-sektor
https://nosad.se/workshops#mer-datadriven-utveckling-genom-den-nationella-datastrategin-och-europeiska-dataomr%C3%A5den
https://portal.research.lu.se/sv/publications/rekommendationer-f%C3%B6r-samverkan-och-delning-av-data-teknik-och-kun
https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/Samarbete-kring-%C3%B6ppna-data-plattformar-inom-%C3%B6ppna-ekosystem-med-privata-och-offentliga-akt%C3%B6rer:-En-fallstudie-av-JobTech-Dev-och-TrafikLab


Sambandet mellan öppna 
data och öppen källkod

Rekommenderade inspelningar
▪ Introduktion till öppen programvara

▪ Samarbete kollektivtrafiksektorn

▪ Öppna data för ett hållbart 
godstransportsystem

Frågor som besvaras:

▪ På vilket sätt skiljer sig privata aktörer från 
offentlig sektor när det kommer till att dela öppna 
data? 

▪ Hur kan privat och offentlig sektor samarbeta för 
att möjliggöra för datadelning?

https://nosad.se/workshops#introduktion-till-%C3%B6ppen-programvara
https://nosad.se/workshops#samarbete-kollektivtrafiksektorn
https://nosad.se/workshops#%C3%B6ppna-data-f%C3%B6r-ett-h%C3%A5llbart-godstransportsystem%5D


Öppen källkod 
som strategi

Rekommenderade inspelningar 
▪ Samarbete kollektivtrafiksektorn

▪ e-Arkiv med öppen källkod

1. Att välja, utvärdera och använda en
e-arkivslösning baserat på öppen 
källkod

2. Egenutveckling vs COTS

3. Hur gör man för att lyfta frågan 
internt?

Lästips: 
Rapport_långsiktig_informationshantering_E-arkiv.pdf 
(gitlab.com)

https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/uploads/c7d94fc0e6bdea26df7182e54b6e6683/Rapport_l%C3%A5ngsiktig_informationshantering_E-arkiv.pdf


Myter och missförstånd kring 
öppen källkod
Rekommenderad inspelning

▪ Introduktion till öppen programvara

Lästips

▪ Nosad - Network open source and 
data

Går det att upphandla öppen programvara?

Är det förenligt med anställningsavtalet som 
myndighetsanställd?

https://nosad.se/workshops#introduktion-till-%C3%B6ppen-programvara
https://nosad.se/FAQ-om-upphandling-och-anv%C3%A4ndning-av-%C3%B6ppen-programvara


Kommuner som agerar 
enligt Open by Default

Rekommenderade workshops
▪ Introduktion till öppen programvara

▪ Så jobbar offentlig sektor med open source

▪ Open by default inom offentlig verksamhet

Lästips

▪ Sundsvalls Kommuns riktlinjer | Sundsvalls kommun

▪ Råd för delning och användning av öppen källkod | 
eSAM

”Ett systemfel i kommunsektorn hindrar digitalisering” 
(Jari Koponen | Sundsvalls Kommun)

https://nosad.se/workshops#introduktion-till-%C3%B6ppen-programvara
https://nosad.se/workshops#s%C3%A5-jobbar-offentlig-sektor-med-open-source
https://nosad.se/workshops#open-by-default
https://github.com/Sundsvallskommun/riktlinjer-oppenkallkod/blob/main/riktlinje/README.md
https://www.esamverka.se/download/18.6668103d17f448916a34dffb/1647011001475/R%C3%A5d%20f%C3%B6r%20delning%20och%20anv%C3%A4ndning%20av%20%C3%B6ppen%20k%C3%A4llkod%20220311.pdf


Designa för 
återanvändning
Rekommenderad inspelning

▪ Policy för öppen programvara

Lästips

▪ Standard for Public Code - En standardpolicy för 
användning och utveckling av öppen programvara | 
Foundation for Public code

▪ REST API-profil - Utvecklarportalen (dataportal.se)

https://nosad.se/workshops#policy-f%C3%B6r-%C3%B6ppen-programvara
https://nosad.se/Standard-for-Public-Code
https://dev.dataportal.se/rest-api-profil


Öppna standarder 
– förutsättning för 
sund konkurrens

Rekommenderad inspelning

▪ Öppna standarder

Lästips

Fem rekommendationer för lyckad 
upphandling av öppen programvara | 
Högskolan i Skövde

https://offentligkod.se

https://nosad.se/workshops#%C3%B6ppna-standarder
https://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/fem-rekommendationer-foer-lyckad-upphandling-av-oeppen-programvara-3108346
https://offentligkod.se/


Har vi tänkt på IT-
säkerheten?

Rekommenderad inspelning
▪ Hälsa och säkerhet vid val av öppen 

programvara

▪ Öppen källkod som bas i den digitala 
allemansrätten, Pass 2: Hälsa och säkerhet hos 
öppna källkodsprojekt | Brian Proffitt
(RedHat)

Lästips
▪ Riskanalys öppen källkod | 

Arbetsförmedlingen

https://nosad.se/workshops#communityh%C3%A4lsa-och-s%C3%A4kerhet-vid-var-av-%C3%B6ppen-k%C3%A4llkod
https://nosad.se/workshops#%C3%B6ppen-k%C3%A4llkod-som-bas-i-den-digitala-allemansr%C3%A4tten
https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/uploads/f5c05112abe8904fd93d078b348f49e2/Riskanalys_%C3%96ppen_k%C3%A4llkod_1.0_-_20211025__002_.pdf


Hur kan civilsamhället och offentlig sektor 
samarbeta kring digital information? Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Den nationella datastrategin och europeiska 
dataområden Öppna standarder

Så jobbar offentlig sektor med open source Länkade data och wikidata

Livslångt lärande Öppen programvara i andra länder

Hälsa och säkerhet vid val av open source API i praktiken

Open by default inom offentlig verksamhet Policy för öppen programvara

Retrospektiv NOSAD 2021 Hackathons och innovationstävlingar

e-Arkiv med öppen källkod Förvaltning öppna data

API-Playbook Utfrågning öppna datautredningen

Svenska städers behov av digital infrastruktur Introduktion till öppen programvara

Samarbete kollektivtrafiksektorn Samverkan öppna data inom offentlig sektor

Offentlighetsprincipen Öppna licenser och immaterialrätt

Digitala workshops



Call to action

1. Dela er data på Sveriges dataportal

2. Dela er kod på 
https://offentligkod.se

3. Skaffa ett konto hos 
https://community.dataportal.se

4. Dela med er av era goda exempel 
och delta på NOSAD event!

5. Prenumerera på NOSAD 
nyhetsbrev.

https://offentligkod.se/
https://community.dataportal.se/


Tack!

2022-06-26


