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Goto 10   
• Vad är det?

• Varför gör vi det? 

• Hur ser framtiden ut
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Vi driver internet framåt

Överskottet från domänverksamheten finansierar våra olika 

satsningar på att främja utvecklingen och användningen av 

internet i Sverige.
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Goto 10 

• Goto 10 är en del av IIS främjandeverksamhet -
kostnadsfritt med syftet att främja internetrelaterade 
kunskapsutbyten och innovation.

• Goto 10 är också Stockholmsregionens enda 
kostnadsfria start- och mötesplats för alla som vill 
utveckla sin internetidé
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Mötesplats och Coworkingspace

Vad är skillnaden?
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Mötesplats Coworkingspace
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Goto 10 - mötesplats

• Här är det fokus på kunskapsutbyte 

• Vi har livestreamade evenemang, workshops, poddutrustning, 
3D-skrivare

• Man kan sitta här och jobba gratis.

• Alla är välkomna att arrangera event

• Vi är idag över 4000 medlemmar
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Goto 10 mötesplats
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Goto 10 coworkingspace
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Goto 10 coworkingspace
• Är för dom som har en internetrelaterad idé som dom vill utveckla.

• Vårt coworkingspace främjar projekt i ett tidigt skede som bidrar till en positiv 
utveckling av internet eller internetanvändning i Sverige. 

• Som Goto 10 coworker får man tillgång till utrymme och tjänster till ett förmånligt 
pris för att vi vill sänka barriärerna och öka möjligheterna för projekt att komma 
igång. 

• Man kan hyra plats på Goto 10 coworkingspace i upp till två år.
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Assistansboken

Digilek

Entapir

Eyeoda

Foo Café

IBM

iSource

Modernera

Musefuel AB

Nordic Noblesse

Privasee

Redfield AB

Sensei Works

Snowflake Education

Source Kid

Stateless Digital

Via Consulting

Wikimedia
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Evenemang på Goto 10

Vårt fokus är kunskapsutbyte om framväxande 

internetrelaterade ämnen, vi har delat upp våra 

fokusområden i följande kategorier:
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Evenemangskategorier
Innehåll: 

• Juridik

• Säkerhet

• Infrastruktur

• Online fri- och rättigheter

• Strategi och innehåll

• Marknadsföring

• Digitala medier och samhälle

• Kultur

• Utbildning

• Organisation och entreprenörskap

• Utveckling

• Skapande 

Format: 
• Presentation

• Workshop

• Meetup

• Lansering

• Nätverkande

• Annat
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Några exempel på event

• Geek Girl Mini (Programmeringstillfälle för tjejer 11-13 år)

• Kom igång med kryptovalutor

• Kan ett statligt ägt moln säkra svenska folkets data? 
(genomförs den 11 April, 15:00–17:00).
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Framtida projekt
• Tack vare initiativ som Goto 10 tour, kommer Goto 10 att vara en 

naturlig del av olika nätverk runtom i landet som fokuserar på 

kunskapsutbyten och innovation. 

•De inkluderar till exempel coworkingspaces, universitet, myndigheter 

företag.

• Vi vill utveckla Goto 10 så att det kan finnas tillgängligt i något format  

på flera platser i Sverige. 
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Tack!
Följ oss gärna vårt arbete via våra sociala kanaler

• Webben https://www.goto10.se/

• Facebook https://www.facebook.com/groups/120577711947685/?ref=bookmarks

• Instagram https://www.instagram.com/goto10se/

• Youtube https://www.youtube.com/channel/UCK5k7hsVwA_QZiSbRrQlW6Q

Kontaktpersoner för Goto10

Isadora Hellegren, Projektledare isadora.hellegren@iis.se

Jenny Liljestrand, Projektkoordinator jenny.liljestrand@iis.se


