
Våra utbildningar i öppna data

Introduktion till öppna data

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Förutom en ökad 

transparens har öppna data kraften att förvandla och förbättra samspelet mellan 

offentlig sektor, företag och medborgare

Med hjälp av tekniska lösningar kan verksamheter inom offentlig förvaltning spara 

såväl kostnader som tid samtidigt som man bidrar till ökad samhällsnytta och 

service. Syftet är att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i internt och externt.

Ett framgångsrikt arbete med öppna data behöver ett stabilt fundament att bygga 

på. Våra utbildningar är till för dig som vill lägga grunderna för att börja publicera 

öppna data. Oavsett din nivå eller organisation kan vi hjälpa dig med att utveckla 

ditt arbete med öppna data och metadata. 

Vi tror på att praktiskt lärande och våra kurser är därför fokuserade på lärande 

genom att göra. Varje kurs vi håller hjälper dig i din faktiska utveckling av öppna 

data i din organisation, oavsett om det är teoretiskt, praktiskt eller tekniskt.



Utbildning - Kom igång med öppna data, del 1

Vad är öppna data och varför är det en viktig grundbult och förutsättning för 

en förtrodd, effektiv och framgångsrik myndighet idag?

Under denna grundläggande halvdagskurs får du en introduktion till öppna data 

från ett konceptuellt perspektiv. I slutet av kursen kommer du att ha:

• Grundläggande förståelse om öppna data

• Kunskap om hur du kan publicera öppna data

• Förståelse för hur öppna data gagnar din organisation

• Inspirerats av exempel på framtagning och användning av öppna data

•

Datum: 1/6, 8/6, 15/6, 10/8, 17/8, 24/8

Tid: 09.00-12.00

Anmälan: Via mail till mattias.axell@metasolutions.se



Utbildning - Kom igång med öppna data, del 2

Hur kommer vi igång med öppna data rent praktiskt? 

I samband med uppstart av ert arbete med öppna data erbjuder vi möjlighet att 

accelerera ert arbete. Tillsammans går vi under denna halvdag genom 

avgörande aspekter och utforskar era förutsättningar för att komma igång. I

slutet av kurstillfället har vi hittat svar på:

• Vilka viktiga informationsmängder som finns att arbeta med i din 

organisation och kan publiceras

• Vilka hinder du ser idag för ökad öppenhet och tillgång till information –

och hur du tar dig förbi dem

• Vilken typ av data ni har idag och hur samverkan med andra ökar värdet 

av detta

• Hur det praktiskt går till att publicera din första datamängd öppna data via 

EntryScape Catalog. (OBS. anpassas för de som inte har EntryScape)

• Datum: 3/6, 10/6, 17/6, 12/8, 19/8, 24/8

Tid: 09.00-12.00

Anmälan: Via mail till mattias.axell@metasolutions.se



Kontakt S2i2 
delprojekt Öppna Data

Processledare: 

Jakob Kulas – jakob.kulas@skane.se

Tel 073-035 63 10


