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➢ Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.



3

Open Source Sweden

➢ Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

➢ Jobbar till vardags på: 



4

Open Source Sweden

➢ Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

➢ Jobbar till vardags på: 

➢ South Pole är ett 10 år gammalt (litet) företag som jobbar 
med Linuxlösningar inom två spår:

➢ Server och beräkningslösningar: Filsystem mäts i PB 
och kapacitet mäts i 10.000 tals cores! :-)

➢ Hårdvarunära utveckling inom inbyggda system och 
Linuxkärnan
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Open Source Sweden

➢ Förening för leverentörer (företag). Ex:

➢ Mjukvarubolag, systemintegratörer, konsultbolag, 
hårdvaru- och infrastrukturbolag, driftsbolag, 
utbildningsföretag. 

Föreningen  Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige
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➢ Förening för leverentörer (företag). Ex:

➢ Mjukvarubolag, systemintegratörer, konsultbolag, 
hårdvaru- och infrastrukturbolag, driftsbolag, 
utbildningsföretag. 

➢ Utveckla & stimulera marknaden för öppen källkod, vilket 
inte bara ger nytta för medlemsföretagen utan också 
kunder, samhälle, utvecklare och privatpersoner.

➢ Informera och påverka!

➢ Stort fokus på öppna standarder.

Föreningen  Leverantörer av Öppen Programvara i Sverige
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“Open Source Sweden is an industry association 
that supports the interests of Swedish Open Source companies. 

We seek to maintain the interests of Swedish companies dedicated to 
supplying Open Source products, development and services. 

Our mission is to stimulate a healthy market for Software through 
the development, provision, and support of products and services 
based on Open Source Software and Open Standards.

By Open Source Software we refer to software licensed under a 
software license which has been approved by the Open Source 
Initiative.

By Open Standards we refer to standards which conform to the 
definition presented in the European Interoperability Framework (EIF) 
version 1.0.”

(www.opensourcesweden.se)

Open Source Sweden
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➢ Ung förening (startad 2007) som idag har ca. 30 
medlemmar, från småföretag till “riktigt stora”.
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➢ Ung förening (startad 2007) som idag har ca. 30 
medlemmar, från småföretag till “riktigt stora”.

➢ Alla företag välkommna att söka medlemskap som ställer 
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➢ Ung förening (startad 2007) som idag har ca. 30 
medlemmar, från småföretag till “riktigt stora”.

➢ Alla företag välkommna att söka medlemskap som ställer 
upp på föreningens mission.

➢ Avgift är baserad på “Open Source kapacitet” och kostar 
från  5000 SEK/år (upp till 5 personer)

Open Source Sweden
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➢ Medverkat i politikerveckan i Almedalen  2008 & 2009.

➢ Bidragit till och medverkat vid flera seminarier i Riksdagen

➢ Skickat ett flertal olika remissvar; t.ex. E-delegationens 
dokument för  e-förvaltning:
”Den offentliga förvaltningens etjänster bör i så stor utsträckning som möjligt 

bygga på öppna standarder samt använda sig av programvara som bygger på 

öppenkällkod och lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av 

enskilda plattformar och lösningar.”

➢ Medverkat i ett flertal andra olika konferenser och träffar; 
(Open Source Days, OKOS, OSS2009, Openmind, 
GoOpen, FSCONS, FOSDEM, m.fl)

➢ Etablerat nätverk (nationellt och internationellt) med 
organisationer som har liknande mål

Vad har vi gjort hittils?
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➢ Mycket arbete kvar!

➢ Även om många idag förstår fördelar med öppna 
standarder och öppen källkod så har det nu blivit desto 
viktigare att informera och slå vakt om definitionerna av 
dessa begrepp!

Utmaningar?!
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➢ Konferens i Skövde den 23:e April.

➢ Gratis (föranmälan krävs dock!)

➢ Fokus på samverkan mellan utvecklare, leverantörer och 
användare.

➢ Hur kan vi förbättra samverkan och öka vårt inflytande

➢ Keynote om öppna standarder och ODF i Dansk offentlig 
sektor; Prof. Mogens Kühn Pedersen, Copenhagen 
Business School
http://www.osor.eu/news/dk-chair-of-denmarks-standards-committee-microsoft-is-lying

➢ Goda möjligheter för utvecklare i opensourceprojekt att 
träffa användare inom offentlig sektor och företag 
(arbetsgivare!) som jobbar inom detta.

Öppna Ekosystem!
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➢ En förening som jobbar för att öka Ert företags 
affärsmöjligheter inom öppen källkod.

➢ Nätverk av liknande företag.

➢ Föreningen skapar också mycket möjligheter till 
kundkontakter.

➢ ”En bra sak”; samhällsnytta

➢ En företagarorganisation öppnar nya/andra möjligheter 
jämfört med andra organisationer

Varför gå med?
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www.opensourcesweden.se

Kontaktpersoner på plats!

http://www.opensourcesweden.se/
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