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Riktlinjen vänder sig till den som

skapar, använder eller delar

öppen källkod
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Riktlinjens innehåll



Sid 6

Det behövdes bakgrundsinformation

Konceptet med öppen källkod var nytt för många av

riktlinjens läsare men också beslutsfattare, därför 

behövdes en förklarande text.

Öppen källkod kommer från den engelska termen Open Source som har rötterna i 50-talet 

där program- och maskinvara delades för att gemensamt utveckla tekniken och 1997 blev 

Open Source ett formellt begrepp.

Öppen källkod handlar till stor del om att källkod i form av funktionella program, fristående 

funktioner och script ska göras tillgängliga för andra att fritt använda, förbättra och sprida, för 

att på så sätt driva utvecklingen framåt. Förutom detta handlar konceptet Öppen källkod om 

öppenhet i både arbetssätt och styrning vilket ofta realiseras med öppna gemenskapsprojekt 

(eng. "community") där vem som helst får ta del av utvecklingen, planer och själv komma 

med förslag och förbättringar.
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Styrande förutsättningar

• Europeiska kommissionen
Offentliga förvaltningar bör inte endast använda programvara med öppen 

källkod, utan när så är möjligt bidra till de berörda utvecklarna.

• Sveriges regering
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 och lösningar som stegvis frigör 

förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar.

• Statens inköpscentral
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har villkor i flera av sina 

ramavtal för öppen källkod som kan användas som utgångspunkt för det 

juridiska förhållandet mellan myndigheten och en leverantör av källkod.
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Produktvalsprocessen

Vid anskaffning av nya produkter ska processen för 

produktval följas. 

Denna process ska följa ovanstående rekommendation 

om att programvara med öppen källkod alltid ska 

övervägas förutsatt att ett öppet alternativ som uppfyller 

ställda krav finns tillgängligt samt att totalkostnaden inkl. 

implementering och ev. omställning är rimlig.
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Support och Enterprise-paketeringar

• Förklarar skillnaden mellan en enterprise-paketering 

och en community-release.

• Beskriver att ifall det finns behov om inköpt support bör 

en enterprise-paketering väljas.

• Pushar för ”community first”.
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Välj rätt projekt vid användning

• Projektet ska vara publikt tillgängligt på internet där källkod, felrapporter och 

förbättringsförslag kan läsas av vem som helst.

• Projektet ska vara öppet för bidrag av källkod eller andra förbättringsförslag från vem som 

helst.

• Projektets källkod ska av vem som helst kunna laddas ner, användas, spridas och förändras 

utan motprestation.

• Projektet ska vara aktivt, dvs. källkod och arbetsuppgifter uppdateras löpande.

• Projektets deltagare och de som aktivt bidrar med källkod bör inte enbart bestå av personal 

från ett och samma företag. Om så är fallet, verifiera att det aktuella företaget har en policy 

eller skrivelse som beskriver hur de arbetar med öppen källkod och säkerställer projektets 

framtid.

• Projektets bidragsgivare av källkod bör vara flera personer, undvik enmansprojekt.

• Projektet ska ha en kommitté eller motsvarande som granskar och godkänner kodbidrag för 

att säkerställa kvaliteten på källkoden innan den accepteras av projektet.

• Projektets källkod ska distribueras under en licens som är godkänd av Open Source 

Initiative. https://opensource.org/licenses
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Deltagande i öppna samarbeten

Myndigheten och dess personal får och bör aktivt delta i 

community:n genom att t.ex. rapportera problem, ge 

återkoppling, leverera förbättringsförslag och 

kodrättningar.
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Skapande och delning av öppen källkod

I linje med rekommendationer från Europeiska kommissionen och 

regeringen ska offentlig verksamhet aktivt arbeta med öppenhet och att dela 

med sig av data, information och källkod där det är möjligt. Myndigheten ska 

därför aktivt arbeta med att öppna upp sina applikationer, egenutvecklade 

funktioner och lösningar för att där det är möjligt tillgängliggöras publikt.
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Tack!

https://github.com/Forsakringskassan/riktlinje-

oppenkallkod/

https://se.linkedin.com/in/tlagren

https://github.com/Forsakringskassan/riktlinje-oppenkallkod/
https://se.linkedin.com/in/tlagren

