
1 

Umeå Universitet 
Institutionen för Informatik 
Examensarbete VT08 
Handledare: Andreas Lund 

”Open source” eller ”Open sores” 
– en studie om öppen programvara i kommunal ITmiljö. 

Av: 

Johan Lidman och Ronny Dogra



2 

Sammanfattning: 
Uppsatsen  behandlar  användandet  av  öppen  källkod  i  kommunala  ITmiljöer.  Den 
snabba  mognadstakten  och  ökad  synlighet  i  olika  sammanhang  som  påverkar 
samhällsdebatten, gör frågan om användning av öppen programvara i kommunala IT 
miljöer till en fråga som är relevant för alla samhällsmedborgare. Öppen programvara 
kan  erbjuda  kostnadsbesparingar  genom  minskade  licensavgifter,  och  ökad  frihet 
genom  att  källkoden  är  tillgänglig.  Detta  medför  att  den  som  vill  kan  anpassa 
programmen  efter  sina  egna  behov,  vilket  inte  är  möjlig  med  slutna  program,  där 
källkoden inte är tillgänglig. 

Öppen programvara eller öppen källkod har genomgått en snabb utveckling under de 
senaste åren,  från att vara hobbyprojekt  för programmerare och tekniskt  intresserade 
till att bli en verksamhetskritisk komponent och del av affärsstrategin för myndigheter 
och stora företag. Emellertid förefaller svenska kommuner  inte vara lika snabba med 
att  anamma  den  nya  tekniken.  Argumenten  för  och  emot  öppen  programvara  kan 
delas  in  i  tre  huvudkategorier:  ekonomiska  aspekter  som  beskriver  den  totala 
ägandekostnaden,  tekniska aspekter som berör teknisk mognad och  integration, samt 
demokratiska  aspekter  som  är  speciella  för  offentlig  verksamhet.  Eftersom 
verksamheten  bekostas  av  allmänna  skattemedel  är  det  i  medborgarnas  intresse  att 
genom sina folkvalda politiker bevaka situationen. 

Genom att intervjua ITchefer för tre kommuner  i Västerbotten har data erhållits om 
hur dessa kommuners ITmiljöer ser ut, hur öppen programvara bedöms, samt deras 
uppfattningar  om  den  framtida  utvecklingen.  Respondenterna  anger  som  främsta 
orsak  för  att  öppen  programvara  ej  används  att  den  totala  ägandekostnaden 
fortfarande är för oklar, till skillnad från existerande system där inga oklarheter finns. 
Eftersom ingen egen utveckling bedrivs köps alla system in av leverantörer, som ännu 
inte  har  någon mogen affärsmodell  för öppen programvara. Av  större  intresse är  att 
påverka  leverantörerna  att  använda  öppna  format  och  standarder,  som  kan  minska 
inlåsningseffekterna  till  specifika  system  och  förbättra  konkurrenssituationen.  Även 
kompetensfrågan  påverkar,  eftersom  kommunerna  i  dagsläget  inte  har  tillräcklig 
intern kompetens om öppen programvara. Den komplexa ITmiljön med flera hundra 
olika system försvårar också ett byte. 

Den  framtida  utvecklingen  pekar  dock  på  att  situationen  kommer  att  ändras.  I  takt 
med att fler kommuner inför öppna ITmiljöer blir kostnadsbilden tydligare, och ökat 
samarbete mellan olika kommuner för upphandlingar och utvecklingsprojekt erbjuder 
besparingsmöjligheter med öppen programvara. Det folkliga och politiska trycket är i 
nuläget  lågt,  men  i  takt  med  att  den  allmänna  debatten  ökar  och  politiker  nås  av 
utlandsinfluenser  kommer  sannolikt  förändringstrycket  från  ett  demokratisk 
perspektiv att öka. Om fem år är det mycket möjligt att en kritisk massa har uppnåtts, 
som gör att stora förändringar sker på kort tid. 

I  debatten  jämställs  ofta  all  offentlig  ITverksamhet,  men  studien  finner  att  det 
föreligger  stora  skillnader  mellan  förutsättningarna  för  statlig  och  kommunal  IT. 
Statliga  verk  har  en  smal  uppgift  och  ett  nationellt  omfång,  medan  kommuner  ska 
erbjuda sina ITtjänster till alla medborgare på ett standardiserat och kostnadseffektivt 
sätt. Denna distinktion är betydelsefull att förstå.
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1 Inledning 
Detta avsnitt introducerar studiens problembakgrund, för att ge läsaren förståelse för 
det  valda  studieämnets  relevans.  Efter  det  presenteras  uppsatsens 
problemformulering och syfte, för att sedan redogöra för arbetets avgränsningar samt 
en  definition  av  begreppet  ”öppen  programvara”.  Slutligen  visas  en  övergripande 
disposition över resten av uppsatsen med syfte att tydliggöra studiens uppbyggnad. 

1.1 Problembakgrund 

Öppen programvara är  i sig  inte någon ny  företeelse. Weber (2004 s.20) berättar att 
principen att dela med sig av utvecklade program och deras källkod för att möjliggöra 
modifieringar och främja utveckling härrör sig ända sedan de första datorerna. Dessa 
datorer byggdes och programmerades av forskare och vetenskapsmän, som tillämpade 
den öppenhet som kännetecknar deras yrke. 

Historiskt  sett  har mängden  användare  varit  väldigt  begränsad, men det  råder  ingen 
större  tvekan  om  att  fenomenet  med  öppen  programvara  har  under  de  senaste  åren 
genomgått  en  väldigt  snabb  utveckling.  Från  att  huvudsakligen  ha  varit  en 
fritidssysselsättning  för  programmerare  och  idealister,  har  öppen  källkod  blivit  en 
central del  av affärsstrategin  för en  rad storföretag,  som  till  exempel  IBM, Sun och 
Oracle.  Dessa  marknadsledande  aktörer  har  utvecklat  nya  affärsmodeller,  med 
intäktsgenerering  från  service  och  support,  snarare  än  från  licensförsäljning 
(Bonoaccorsi & Rossi 2003). 

Detta är ett intressant  inställningsskifte för affärsdrivande företag, att basera delar av 
sitt  produktsortiment  på  en  grund  de  ej  själva  kontrollerar.  Traditionellt  har 
eftersträvats att  låsa existerande kunder  till sig genom olika metoder för att försvåra 
byten  och  övergångar.  Denna  inlåsningsstrategi  är  mycket  svår  att  realisera  med 
öppen programvara, som baseras på öppna format och standarder som är transparenta 
för alla. 

Frågan om öppen programvara är i aktuell över hela världen, utvecklingsländer ser det 
som ett oumbärligt alternativ och Europeuiska Unionen  har  börjat  förespråka öppna 
program  och  standards  (Välimäki  et.al  2005).  Även  statliga  verk  och  myndigheter 
börjar  se  öppen  källkod  som  ett  fullvärdigt  alternativ.  Rikspolisstyrelsen    är  ett  väl 
publicerat  exempel  på  detta  fenomen,  genom  att  använda  öppen  källkod  beräknar 
myndigheten  att  göra  besparingar  på  200  miljoner  kronor  över  fem  år  (Sjöswärd 
2007). 

Offentlig  sektor  skiljer  sig  från  privat  näringsliv  genom  att  organisationens 
verksamhet inte finansieras av framgång på en konkurrensutsatt marknad, utan istället 
genom allmänna  skattemedel. Eftersom  statliga  verk och  kommunala  organisationer 
bekostas av och ska tjäna allmänheten finns även en politisk aspekt som kan påverka 
beslutsprocessen. 

Diskussionen om användande av öppen programvara  i den offentliga sektorn är  inte 
ny, redan år 2002  förespråkade tidningens ledarsida att skattepengar borde spenderas



6 

på  vård  och  utbildning,  snarare  än  dyra  mjukvarulicenser  (Hansson,  2002).  En 
parallell dras med mediciner, där läkare ska välja det billigaste likvärdiga alternativet. 

Huruvida öppen programvara kan betraktas som ett ”likvärdigt alternativ” debatteras 
fortfarande,  men  det  verkar  utan  tvekan  som  att  den  tekniska  mognadsgraden  har 
stigit  under  de  senaste  åren.  I  dagsläget  är  det  högst  osannolikt  att  kommunala  IT 
chefer  och  politiker  är  helt  omedvetna  om  att  öppen  programvara  kan  utgöra  ett 
alternativ till licensbaserade stängda program. Öppen källkod kan erbjuda besparingar 
genom  minskade  licenskostnader  och  större  frihet  genom  ett  minskat  beroende  på 
enskilda  leverantörer (Waring och Maddocks 2002). Detta gör frågan om hur öppen 
programvara ska bedömas till ett oundvikligt strategiskt ställningstagande. 

1.2 Problemformulering 

De  synbara  fördelar  som  öppen  programvara  erbjuder  gör  att  beslutet  verkar  vara 
självklart, men  trots  detta  förefaller  graden  av  användning  i  kommunala  ITmiljöer 
vara relativt låg. Detta är en kontrast till statliga myndigheter och privata företag, som 
verkar  ha  anammat  fördelarna  med  öppen  programvara  i  en  betydligt  större 
utsträckning. Den rådande situationen leder till följande fråga: 

Varför har öppen programvara inte fått ett större genomslag i kommunal ITmiljö? 

1.3 Syfte 

Syftet  med  studien  är  bidra  till  en  ökad  nyansering  av  debatten  om  fördelar  och 
nackdelar med öppen programvara som dagligen förs i det offentliga rummet. Utöver 
att  ha  en  intressant  teknisk  aspekt  är  detta  även  en  viktig  samhällsfråga  av  både 
ekonomisk  och  demokratisk  karaktär.  Både  nuvarande  situation  och  framtida 
utveckling berör alla människor som bekostar och nyttjar kommunala tjänster. 

1.4 Definition 

Vi har valt att anamma Statskontorets översättning av öppen programvara: 
"Med  öppen  programvara  menas  programvara  där  källkoden  är  tillgänglig,  och 
programvara kan användas,  förändras,  förbättras, kopieras och distribueras av den 
som så önskar." (Statskontoret 2004:21, s13) 

Detta är endast en kortfattad beskrivning, med syfte att förklara grundkonceptet kring 
öppen programvara. För en mer utförlig beskrivning se The Open Source Definition 
(http://www.opensource.org/docs/osd) 

Med  syfte  att  variera  texten  används  begreppen  ”Öppen  programvara”  och  ”Öppen 
källkod” omväxlande i uppsatsen . Uttrycken betraktas som fullt utbytbara, precis som 
de engelska ursprungsbegreppen ”Open Source” och ”Open Source Software”.
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1.5 Disposition 

Resten av uppsatsen är strukturerad på följande sätt: 

Kapitel 2: Vetenskaplig metod 
Detta  kapitel  beskriver  teoretiska  och  praktiska  ståndpunkter  som  utgör  grund  för 
studien.  Syftet  är  att  ge  läsaren  förståelse  för  vilka  faktorer  som  har  påverkat  de 
metodologiska valen under arbetet. 

Kapitel 3: Öppen programvara 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat öppen programvara som fenomen, dess relevans och 
utveckling  till  nuvarande  situation.  Den  vanligaste  licensformen  för  öppen 
programvara förklaras, och argumenten för och emot öppen programvara struktureras 
upp  i  tre  huvudkategorier:  ekonomiska,  tekniska  och  demokratiska  aspekter.  Detta 
utgör grunden för den empiriska undersökningen. 

Kapitel 4: Kommuners syn på öppen programvara 
Här  presenteras  undersökning  och  insamlade  data,  strukturerad  enligt  kategorierna 
som beskrivs i föregående kapitel. Slutligen sammanställs de viktigaste kriterierna för 
överskådlighet. 

Kapitel 5: Analys 
Inledningsvis görs en översiktlig presentation av  tre  strategiska modeller,  som utgör 
studiens analysverktyg. Empiriska data appliceras på de strategiska modellerna, med 
syfte att modifiera dessa för att beskriva situationen för kommunal ITstrategi. 

Kapitel 6: Slutsatser och diskussion 
Detta  kapitel  knyter  samman  studiens  problem  och  syfte  med  analysen,  och 
slutsatserna  presenteras.  Avslutningsvis  redogör  vi  för  våra  egna  tankar  och 
reflektioner kring studiens resultat och bidrag.



8 

2 Vetenskaplig metod 
Detta avsnitt beskriver valda sätt att angripa problemet, för att kunna nå uppsatsens 
syfte.  Vi  redogör  för  kritiska  val  och  motiverar  varför  dessa  är  lämpliga  för  att 
erhålla den  information  som söks. Dessutom beskrivs praktiskt  tillvägagångssätt  för 
att  samla  in data,  samt hur detta hanteras. Avslutningsvis  förs en kritisk diskussion 
kring primär och sekundärkällor. 

2.1 Ämnesval 

Anledningen till valet   att studera öppen programvara kommunala  i ITmiljöer är att 
en  betydande  majoritet  av  all  kurslitteratur  avhandlar  affärsdrivande  företag  som 
strävar  efter  att  erhålla  konkurrensfördelar  på  en  marknad.  Kommunal  verksamhet 
opererar  inte på samma premisser, vilket gör det till ett  intressant studieobjekt. Våra 
egna  erfarenheter  i  ämnet  öppen  programvara  bekräftar  den  allmänna debatten  som 
visar att detta är intressant aktuell och relevant ITstrategisk fråga. 

2.2 Metodval 

Uppsatsens problemformulering inriktar sig på varför öppen programvara inte har fått 
ett större genomslag i kommunal ITmiljö, och hur framtiden kan tänkas utveckla sig. 
Information om detta kan erhållas på  två  sätt, där en möjlighet är  att genomföra en 
enkätstudie som kan ge en stor geografisk täckning men inte medger att några djupare 
insikter kan erhållas. Alternativet är djupintervjuer med utvalda  respondenter, vilket 
kan ge betydligt djupare insikter  i ämnet på bekostnad av begränsad bredd i studien. 
(Johansson Lindfors 2001, s.61ff) 

Det är vår bedömning att en enkätstudie skulle bli ett alltför trubbigt instrument för att 
ge riktigt  intressanta data. Dessutom är enkätformulär förrädiskt svåra att designa på 
ett otvetydigt sätt, och det är  inte enkelt att uppnå en så hög svarsfrekvens att några 
generella slutsatser kan dras. Det bästa sättet att insamla relevanta data förefaller vara 
genom  ett  antal  intervjuer  som  medger  en  dialog  med  följdfrågor  och  fördjupade 
resonemang. 

2.3 Intervjuer 

Intervjuer  kan  genomföras  på  olika  sätt,  beroende  på  vilken  slags  information  som 
eftersöks,  och  respondentens  läggning.  Häger  (2007,  s.60)  beskriver  olika  slags 
intervjuer, där en strukturerad intervju behandlar  i  förväg formulerade frågor, medan 
en semistrukturerad intervju även tillåter uppföljande frågor beroende på svaren, samt 
avvikelser  från  frågestrukturen.  Slutligen  finns  även  ostrukturerad  intervjuer,  där 
respondenten får tala fritt kring en brett formulerad frågeställning. 

Eftersom  målsättningen  med  intervjuerna  är  att  föra  en  dialog,  komma  med 
följdfrågor, be om exempel och  förtydliganden, och uppmuntra  relevanta avvikelser 
från frågeformuläret, är ett semistrukturerat format mest lämpligt. Respondenterna ska
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kunna  formulera svaren  i sina egna ord, och stävan är att ställa så öppna  frågor som 
möjligt, för att undvika kortfattade och slutna ”ja eller nej” svar. 

2.4 Val av respondenter 

För att erhålla information som ska bidra till att svara på studiens problem och syfte 
identifierades ett antal kommuner i Västerbottens och Västernorrlands län, som skulle 
kunna bidra med information. 

Eftersom inblick i den strategiska beslutsprocessen eftersträvas, är vår bedömning att 
respektive  kommuns  ITchef  eller  motsvarande  bör  vara  i  bäst  position  att  ge 
relevanta svar. En  ITtekniker på  lägre  nivå skulle knappast ha samma kontakt med 
politiska beslutsfattare och sakna överblick över verksamheten, och det är  långtifrån 
säkert att  en politiker  skulle  ha den nödvändiga  tekniska kompetens och  insikt  i  IT 
miljön  som  krävs  för  att  svara  på  våra  frågor.  Det  bör  inte  finnas  någon  annan 
yrkesroll  i  organisationen med bättre  inblick,  och kan  ge  tydligare  svar. En  ITchef 
kan  rimligen  förväntas  ha  bäst  inblick  i  ITmiljön  med  avseende  på  olika  aspekter 
kring öppen programvara i relation till verksamheten. 

Trots  att  data  erhålls  från  en  enskild  individ  betraktas  kommunen  som  helhet  som 
respondent, eftersom intervjuerna sker med respektive ITchef i sin officiella funktion 
som  högste  ITansvarig  i  hela  kommunen.  På  grund  av  att  ITchefer  är  väldigt 
upptagna  fanns  endast  möjlighet  att  schemalägga  intervjuer  med  tre  respondenter 
inom  rimlig  tid  för  studien.  Ett  större  respondentantal  hade  varit  önskvärt,  men 
respondenternas  svar  är  tillräckligt  lika  för  att  medge  att  vissa  slutsatser  ändå  kan 
dras. 

2.5 Datainsamling 

Kontakt: 
Kontakt  inleddes  genom  att  söka  kontaktinformation  på  respondentkommunernas 
hemsidor,  för  att  därigenom  erhålla  mailadress  och  telefonnummer  till  kommunens 
högste ITansvarig. En initial förfrågan skickades via mail, med information om vilka 
vi  var,  vad  vi  ville  tala  om,  samt  syftet med  vår  undersökning.  Tanken  var  att  vid 
behov följa upp med ett telefonsamtal några dagar senare, vilket dock visade sig vara 
onödigt.  Alla  respondenter  som  kontaktades  svarade  tämligen  omgående,  och  var 
villiga att medverka i studien. 

Genomförande av intervjuer: 
Målsättningen var att om möjligt uppsöka respondenterna på deras respektive kontor 
för  att  genomföra  intervjuerna  personligen.  Telefonintervjuer  beaktades  som  ett 
möjligt  alternativ  men  kan  ej  ge  samma  personliga  kontakt  som  ett  fysiskt  besök, 
vilket  är  viktigt  för  att  få  bästa  möjliga  access.  Förutom  möjligheten  att  läsa 
kroppsspråk  och  etablera  ögonkontakt  ger  ett  möte  på  respondentens  kontor  även 
möjlighet att vid behov enkelt visa dokument som är relevanta för frågeställningen, på 
ett  sätt  som  skulle  vara omöjligt att göra på telefon. Detta skedde vid  två  intervjuer 
och  var  till  stor  hjälp.  På  samma  sätt  existerar  möjligheten  att  illustrera  något  på 
overheadprojektor eller whiteboardtavla. En potentiell  nackdel med detta är  risken
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att  samtalet  störs  av  att  telefonen  ringer  eller  någon  kollega  kommer  förbi.  Detta 
inträffade men var inga problem under intervjuerna. 

Före  intervjutillfället  hade  varje  respondent  erhållit  information  om  vad  vi  ville 
beröra,  för  att  möjliggöra  förberedelser  och  undvika  eventuella  överraskningar.  Vi 
beslöt dock att inte skicka något faktiskt frågeformulär, eftersom det främst var avsett 
som  ett  stöd  för  diskussionen  och  inte  skulle  följas  strikt.  Detta  skedde  heller  inte, 
vissa  aspekter  som  ej  stod  på  formuläret  framkom  och  somliga  frågor  besvarades 
redan innan frågorna ställts. 

Varje intervju spelades in med respondentens godkännande, och minnesanteckningar 
fördes löpande under samtalet. Efter respektive intervju satte vi oss ner var för sig, för 
att skriva ner tankar och reflektioner medan de var färska i minnet. 

2.6 Källkritik 

Det  är  av  stor  betydelse  att  vid  genomförande  av  en  studie  kritiskt  granska  det 
material som används, både med avseende på sekundära källor i form av litteratur och 
artiklar,  och  primära  källor  då  data  insamlats  av  författaren.  (Johansson  Lindfors 
2001, s.87) 

Primärkällor: 
Eftersom intervjuerna berör respondenternas expertisområden och genomförs på deras 
respektive  arbetsplatser,  finns  ingen  anledning  att  tro  att  någon  form  av  osäkerhet 
eller otrygghet  förelåg vid  intervjutillfället. Alla  respondenter upplevdes  som öppna 
och  hjälpsamma,  och  ingen  anledning  att  ifrågasätta  deras  svar  har  framkommit. 
Studien  söker  varken  känsliga  eller  hemliga  uppgifter  som  kan  påverka 
svarsbenägenheten, och vi anser att utmärkt access erhölls. 

Sekundärkällor: 
Studiens  sekundärkällor  består  av  tidningsartiklar  och  vetenskapliga  artiklar,  samt 
litteratur  om  öppen  programvara.  Under  arbetets  gång  även  skrifter  från  offentliga 
myndigheter som till exempel Rikspolisstyrelsen och Programverket granskats. 

Tidningsartiklarna kommer huvudsakligen  från  tidningen Computer Sweden,  som är 
en  välkänd  publikation  inom  ITbranschen  och  publiceras  tre  gånger  i  veckan. 
Tidningen  besitter  ej  samma  vetenskapliga  tyngd  som  ”peerreviewed”  artiklar  i 
vetenskapliga  publikationer,  men  utgör  en  unik  källa  genom  att  presentera 
dagsaktuella svenska förhållanden. Artiklarna är heller inte avsedda att utsättas för en 
vetenskaplig  bedömning,  utan  återger  snarare  diskussionen  inom  ITbranschen. Det 
faktum att Computer Sweden så ofta  skriver om öppen programvara  visar dessutom 
att  det  är  en  relevant  samhällsfråga  som  diskuteras  av  både  branschfolk  och 
beslutsfattare, till skillnad från att endast vara en teoretisk fråga av främst akademisk 
betydelse. Vi upplever att tidningsartiklarna huvudsakligen presenterar en positiv bild 
av öppen programvara, och det kan  finnas anledning  till  viss  skepcisism mot denna 
karaktärisering. Emellertid kan  inte  någon slags  systematisk  ideologi  hos  tidningens 
skribenter upptäckas.
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3 Öppen programvara 
I detta avsnitt ges läsaren en kortfattad förklaring av fenomenet öppen programvara. 
Viktiga  begrepp  presenteras  tillsammans  med  utvecklingen  till  den  nuvarande 
situationen,  som  förklarar varför öppen källkod är av strategisk betydelse. Därefter 
presenteras de huvudkategorier kring vilka den empiriska undersökningen kommer att 
genomföras. 

3.1 Öppen programvara 

Öppen programvara innebär att källkoden alltid är tillgänglig och att programmen fritt 
kan användas, förbättras, kopieras och distribueras. Detta är en kontrast till konceptet 
om  slutna  eller  proprietära  program,  då  användaren  endast  erhåller  rätten  att  nyttja 
programmet  utan  någon  möjlighet  att  själv  modifiera  programmet  efter  behov.  De 
flesta  kommersiella  operativsystem  och  program,  som  till  exempel  Microsoft 
Windows  och  Microsoft  Office,  är  proprietära  program.  Meeker  presenterar  en 
intressant  diskussion  om  att  begreppen  proprietära  och  öppna  program  är  något 
missledande ur en  juridisk  synpunkt. Även öppna program  som är  släppta enligt en 
licensform för öppen källkod regleras av någon form av restriktioner, och kan således 
också  betraktas  som  proprietära,  det  vill  säga  belagda  med  restriktioner.  Endast 
program  som  inte  omfattas  av  någon  licensform  alls  kan  betraktas  som  icke 
proprietära.  (Meeker  2008). Även  om  proprietära  program  är  ett  allmänt  accepterat 
uttryck  anser  vi  att  distinktionerna  blir  tydligare  genom  att  i  uppsatsen  istället 
använder uttrycken ”sluten programvara”  eller  ”stängd programvara”,  som  tydligare 
illustrerar att källkoden inte är tillgänglig. 

Det är  i sammanhanget betydelsefullt  att observera att definitionen ej  nämner något 
om pris eller kostnad, det är fullt tillåtet för alla som så önskar att ta betalt för öppen 
programvara  bara  källkoden medföljer.  Det  är  inte  ett  ovanligt  misstag  att  förväxla 
gratisprogram  som  till  exempel  Acrobat  Reader, med  öppen  programvara.  Program 
som ej kostar något betecknas Freeware, och kan bestå av både proprietära och öppna 
program. 

3.2 Free Software 

Det är av viss betydelse att göra åtskillnad mellan begreppen Open software och Free 
software, även om dessa skillnader i någon mån kan sägas vara av större ideologisk än 
praktisk.  ”Free  software”  som  förespråkas  av  The  Free  Software  Foundation 
(www.fsf.org),  i  vilken  aktivisten  och  debattören  Richard  Stallman  är  tongivande, 
fokuserar  på  friheten  som  användaren  erhåller  i  ett  huvudsakligen  ideologiskt 
perspektiv utan beaktande av några praktiska implikationer. (Weber 2004 s.46 ff). 

Weber beskriver även det vanliga missförstånd är  att  tro att  ”free  software”  innebär 
gratis programvara. ”Free” bör översättas som ”frihet”, snarare än ”gratis”, och avser 
således  friheten  för  användaren  att  genom att  få  tillgång  ett  programs källkod  själv 
kunna  modifiera  det  efter  sina  behov.  Free  Software  Foundation  uttrycker  det 
kärnfullt: ”Think free speech, not free beer”.
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I  studien  undviks  konsekvent  begreppet  ”free  software”  eftersom  inga  ideologiska 
aspekter  av  användandet  berörs,  utan  endast  praktiska  och  pragmatiska  frågor. 
Dessutom  är  begreppet  ”open  source”  eller  öppen  källkod  betydligt  mer  vanligt 
förekommande än ”fri programvara” i den allmänna debatten. 

3.3 Open Source Software 

I  kontrast  till  Free  software  är  Open  Source  Software  (OSS)  betydligt  mindre 
ideologiskt  fokuserad,  och  anlägger  en  mer  pragmatisk  syn  på  den  förbättrade 
programkvalitet  som  modellen  anses  generera.  Grundaren  Eric  S  Raymonds  citat 
”With  enough  eyeballs  all  bugs  are  shallow”  uttrycker  träffsäkert  ansatsens 
huvudsakliga fokus på förbättrad kvalitet i programutveckling. (Meeker 2008, s16). 

1997  Skrev  Eric  S  Raymond  boken  ”The  Cathedral  and  the  Bazaar”,  i  vilken  han 
förkastade  den  traditionella  modellen  av  programutveckling  (katedralen)  som  en 
aktivitet  designad  och  kontrollerad  av  ett  fåtal  människor.  Istället  förespråkas  en 
basarliknande modell utan centraliserad  styrning  och med  en stor mängd människor 
som bidrar med arbete på en marknadsplats för idéer. Tillsammans med Bruce Perens 
bildade Raymond the Open Source Initiative (www.opensource.org) för att främja sin 
idé kring fördelarna med öppen källkod. 

3.4 Licensmodellen GPL 

En rad olika licensmodeller har skapats för projekt med öppen källkod, under vilka en 
utvecklare  kan  välja  att  publicera  sina  program. Den mest  kända  licensmodellen  är 
GPL  –  Gnu  Public  License  som  används  i  omkring  65%  av  all  Open  Source 
programvara. GPL är skriven av Richard Stallman och baseras på fyra friheter: 

1. Friheten att använda programvaran i valfritt syfte. 

2. Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda 
dessa kunskaper i egna syften. 

3. Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra. 

4. Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera 
förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna. 

GPL brukar  ibland även kallas ”Copyleft”,  som en anspelning på copyright och  har 
mottot ”all rights reversed”. Användaren har rätt att fritt distribuera och sälja varianter 
av  ursprungsprogrammet,  så  länge  dessa  varianter  omfattas  av  samma  regler  som 
ursprungsprogrammet. (Meeker  2008, 26.) 

Det  är  fullt  möjligt  att  inledningsvis  släppa  programvara  som  proprietär  i  ett 
kommersiellt  syfte,  för  att  senare  byta  licensmodell.  West  och  Gallagher  (2006) 
beskriver  spelutvecklaren  Id Software  som ett  exempel  på  detta.  Företaget  har  som

http://www.opensource.org/
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vana att släppa källkoden till sina spel, exempelvis Quake och Doom,  under GPL när 
spelet inte längre anses vara modernt. 

GPL  är  endast  en  av  en  stor  mängd  olika  licensformer  för  öppen  programvara,  se 
Bhattachaya och Suman  (2007)  för en översiktlig presentation och  jämförelse  av de 
vanligaste licenserna. 

3.5 Linux 

Ingen  diskussion  om  öppen  programvara  kan  undvika  att  nämna  operativsystemet 
Linux, som sannolikt är det största och mest framstående projektet baserad på öppen 
källkod. Linux  började  utvecklas  av  Linus Thorvalds  år  1991  som ett  alternativ  till 
operativsystemet  Minix  och  bör  egentligen  betecknas  ”GNU/Linux”.  Linuxkärnan 
utgör bara en  liten del av hela operativsystemet, som till stora delar består av GNU 
projektets  arbete.  (Weber  2004,  s.99ff.)  Linux  anses  vara  öppen  källkodsrörelsens 
kronjuvel och betraktas nu som ett konkret alternativ till Microsoft Windows för både 
servrar och desktopdatorer. 

3.6 Utvecklingstakt 

Deshapande  och  Rihle  (2008)  har  studerat  utvecklingen  av  antalet  projekt  på 
hemsidan  SourceForge.net,  som  är  den  största  platsen  för  presentation  av  projekt 
baserade på öppen källkod. Deras studie visar bland annat tillväxten i antal kodrader, 
och i antal nytillkomna projekt. 

Figur: Totalt antal rader kod i projekt med öppen källkod
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Figur: Antal nytillkomna projekt baserade på öppen källkod. 

Båda studerade aspekter av öppen källkod uppvisar en exponentiell tillväxt under en 
period på cirka 10 år, och illustrerar tydligt att detta är ett område i snabb utveckling. 

3.7 Nuläge 

I  dagsläget  förefaller  utvecklingen  ha  nått  en  punkt  då  det  finns  fullgoda  alternativ 
baserade på öppen källkod  till  i princip alla  stängda program,  vilket gör det möjligt 
för  både  privatpersoner  och  företag  att  basera  ITanvändandet  enbart  på  öppen 
programvara.  Nedanstående  lista  (Ogelid  2007)  visar  exempel  på  områden  och 
produkter där öppen källkod har blivit ett fullgott alternativ till stängda lösningar. 

Område:  Produkt: 
Affärssystem  Compiere 
Applikationsserver  Jboss, Tomcat, Resin 
Bildbehandling  Gimp 
Business Intelligence  Pentaho 
Brandvägg  Shorewall 
Databaser  MySQL, PostgreSQL, EnterpriseDB 
EPost  Thunderbird, Evolution 
Grupprogram  OpenXchange, Scalix 
Innehållshantering  Joomla, Drupal 
Intrångsskydd  Snort, Tripwire, Satan 
Katalogtjänst  OpenLDAP 
Kundvårdsystem  SugarCRM 
Nätverksanalys  Wireshark, Ethereal 
Kontorsprogram  OpenOffice 
OS (PC)  Suse, Red Hat, Ubuntu 
OS (server)  Suse, Red Hat, Opensolaris 
Router  Xorp
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Spamskydd  Dpspam, Spamassassin 
Telefoni  Asterisk 
Utveckling  Eclipse, Netbeans 
Virusskydd  Clam Antivirus 
Webbläsare  Firefox 
Webbserver  Apache 
Virtualisering  Xen, Virtual Iron 
Övervakning  Nagios 

3.8 Öppen källkod som affärsidé 

En intressant utveckling är att öppen källkod och öppen programvara har gått från att 
vara  fritidsprojekt för dataprogrammerare,  till att bli en  fråga av strategisk betydelse 
för  industriledande  storföretag  i  ITbranschen  som  till  exempel  SUN,  IBM  och 
Oracle. Weber (2004, s6ff) beskriver hur affärsidén  för dessa  företag är att generera 
intäkter  från  support,  service  och  specialanpassningar,  snarare  än  den  traditionella 
modellen som baseras på intäkter från försäljning av programlicenser. Sohn och Mok 
(2007) presenterar MySQL AB som ett utmärkt exempel på ett företag med affärsidén 
att  basera  sin produkt på öppen källkod, och generera  intäkter  från att  sälja  support 
och specialanpassningar. 

Trend  stöds  även  av  analysföretaget  IDC:s  prognos  om  att  storföretag  kommer  att 
fördubbla  sina  investeringar  i  Linuxservrar  från  21  miljarder  dollar  år  2007  till  49 
miljarder dollar 2011 i hela världen. Bolagen går från web, print, och DNStjänster 
till  att  placera  affärskritiska  applikationer  på  Linuxplattformen.  Magnus  Svensson, 
Red Hats Sverigechef, märker av storföretagens ökade  intresse  för Linux.”En vanlig 
kommentar att Linux har blivit rumsrent”. (Brundin 2008). 

Dessa aktörer förefaller ha väldigt lite gemensamt med Richard Stallmans idealistiska 
resonemang om fri programvara, men utgör ändå en del av samma rörelse. 

3.9 Användning i Europa 

Användning  av  öppen  programvara  i  Europa  har  hunnit  relativt  långt  jämfört  med 
Sverige, till exempel är Tyskland ett föregångsland, och Holland har lagstiftat om att 
sluten  programvara  endast  får  användas  i  offentliga  ITsystem  om  inga  öppna 
alternativ  finns.  De  främsta  drivkrafterna  anges  vara  sänkta  kostnader  och  öppna 
filformat. (Välimäki et.al 2005). 

3.10 Rikspolisstyrelsen 

I  Sverige  har Rikspolisstyrelsens  övergång  till  öppen  programvara  blivit  ett  välkänt 
exempel på  fördelarna som öppen programvara erbjuder. Genom att byta från slutna 
program  till  en  ITmiljö  baserad  på öppna  program kan Rikspolisstyrelsen  spara  in 
omkring  200  miljoner  kronor  på  fem  år.  Förutom  besparingen  på  licenskostnader 
anges ökad valfrihet, införande av öppna standarder, minskade inlåsningseffekter och
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ökad  konkurrens  bland  leverantörer  som  de  främsta  orsakerna.  Det  är  dock 
betydelsefullt  att  notera  att  Rikspolisstyrelsen  har  en  ITavdelning  på  över  500 
personer,  och  utvecklar  en  stor  del  av  sina  viktiga  verksamhetssystem  internt. 
(Sjöswärd 2007). 

3.11 Aspekter för användning av öppen programvara 

Som  grund  för  presentationen  av  argumenten  för  och  emot  användning  av  öppen 
programvara har tre huvudkategorier skapats: Ekonomiska aspekter, tekniska aspekter 
och demokratiska aspekter. 

3.11.1 Ekonomiska aspekter 

För  många  intressenter  är  priset  det  mest  lockande  med  öppen  programvara. 
Möjligheten att slippa betala dyra licenskostnader är tilltalande, enligt mantrat ”Gratis 
är  gott”.  Fugetta  (2002)  beskriver  emellertid  en  betydligt  mer  komplicerad 
kostnadsbild, där några betydande poster är: 

Licenskostnader: hur stora blir besparingarna på programvarulicenser? 
Utbildningskostnader:  kräver  öppen  programvara  stora  utbildningsprogram  för 
personalen? 
Supportkostnader: vad är pris och tillgänglighet för support vid krissituationer? 
Konkurrensgrad bland systemleverantörer: hur många  leverantörer kan producera 
tillräckligt avancerade lösningar? 

3.11.2 Tekniska aspekter 

Val  av  en  ITplattform  måste  till  stor  del  ske  på  tekniska  grunder,  för  att 
verksamhetens krav ska kunna tillgodoses. Ett vanligt förekommande citat i debatten 
är ”öppen källkod handlar inte om pris, utan om kontroll”. Tillgång till källkoden ger 
möjlighet  att  modifiera  program  i  takt  med  att  behoven  förändras,  utan  att  vara 
beroende  av  en  leverantörs  välvilja.  Dock  finns  en  rad  frågor  att  beakta  vid 
utvärdering. Enligt Waring och Maddocks (2005) är följande punkter viktiga: 

Teknisk mognad: hur moget känns systemet? Finns olösta kritiska problem? 
Frihet och flexibilitet: hur viktigt är det att att ha möjlighet modifiera systemet själv? 
Rätt kompetens: hur svårt är det att få tag på personal med rätt kunnande? 
Säkerhet: hur känsligt är systemet för datavirus, dataintrång och driftsstörningar? 
Inlåsningseffekter:  i  vilken  grad  låser  användaren  sig  till  en  specifik  leverantörs 
lösningar och format? Hur svårt är det att övergå från en lösning till en annan? 

3.11.3 Demokratiska aspekter 

Förutom  de  traditionella  ekonomiska  och  tekniska  alternativen,  finns  även  en 
demokratisk  aspekt,  som  sannolikt  är  mer  relevant  för  statlig  och  kommunal 
förvaltning  än  för  näringsidkande  företag  och  organisationer  i  privat  ägo.  Både 
folkvalda politiker och intresseorganisationer för medborgargrupper kan ha åsikter om
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hur den offentliga  ITmiljön bör  se ut. Orski  (2007) diskuterar  situationen  i Sverige 
berör följande punkter: 

Oberoende: bör svenska myndigheter vara beroende av multinationella företag för att 
leverera  viktiga  samhällstjänster  till  sina medborgare? Vem  ska kontrollera  svenska 
myndigheters ITsystem? 
Gemensamt  ägande:  ska  kommunala  datasystem  som  tjänar  allmänheten  likställas 
med samhällsinfrastruktur som vägar och vattenledningar? 
Lagringsbeständighet: hur ska problemet med hantering av viktiga dokument i äldre 
utgångna,  leverantörsspecifika format hanteras? Bör all kontroll  lämnas till  formatets 
ägare, vilket sker med slutna format? 
Krav från allmänheten: bör medborgarna ställa större krav på öppenhet och insyn  i 
allmänna datasystem?
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4 Kommuners syn på öppen programvara 
I  detta  kapitel  presenteras  resultaten  av  den  empiriska  studien.  Efter  en 
bakgrundspresentation av respektive respondentkommun kommer svaren att redovisas 
översiktligt  för  varje  huvudkategori.  Avslutningsvis  sammanfattas  de  viktigaste 
aspekterna kring använding av öppen programvara. 

4.1 Design av frågeformulär 

Med uppdelningen i olika kategorier av bedömningskriterier som utgångspunkt har ett 
frågeformulär bestående av tre delar skapats: 

4.1.1 Inledande diskussion om ITmiljö och situation i allmänhet för kommunal 
IT. 

Syftet  med  denna  del  är  att  erhålla  vissa  bakgrundsfakta  om  kommunens  ITmiljö 
situation,  med  syfte  att  skapa  en  allmän  förståelse  för  de  kommunala 
förutsättningarna.  Avsnittet  ska  utgöra  en  mjukstart  på  intervjun,  där  en  dialog 
etableras och respondenten kan ge raka och relativt enkla svar. 

• Hur ser ITmiljön ut? Huvudsaklig plattform? Antal verksamhetssystem? 
• Hur viktigt är IT för kommunens verksamhet? 
• Vilka är de största ITrelaterade utmaningarna? 
• På vilka sätt skiljer sig kommunal IT från statliga verks användning av IT? 

4.1.2 Specifikt om öppen programvara 

Sektionen  avhandlar  bedömningskriterier,  vad  som  har  gjort  att  den  nuvarande  IT 
miljön  inte  baseras  på  öppen  programvara. Ekonomiska,  tekniska och  demokratiska 
aspekter  berörs,  och  punkterna  ska  endast  ses  som  ett  diskussionsunderlag  som 
medger relevanta avvikelser. 

Vilka kriterier  har  varit mest  viktiga  vid  val  av  nuvarande  ITmiljö? Hur  har  dessa 
bedömts? 
Ekonomiska aspekter: 

• Licenskostnader 
• Utbildningskostnader 
• Supportkostnader 
• Konkurrensgrad bland systemleverantörer 

Tekniska aspekter: 
• Teknisk mognad 
• Frihet och flexibilitet 
• Rätt kompetens 
• Säkerhet 
• Inlåsningseffekter
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Demokratiska aspekter: 
• Oberoende 
• Gemensamt ägande 
• Lagringsbeständighet 
• Krav från allmänheten 

4.1.3 Framtida utveckling 

Intervjun avslutas med att diskutera hur framtiden kan utvecklas. Detta avsnitt kräver 
vissa spekulationer, och bör tas sist, när en dialog är väl etablerad. 

• Hur kommer kommunens användning av öppen källkod att se ut om fem år? 
• Hur  sannolikt  känns  det med  lagstiftning  från  regeringen  om användning  av 

öppen programvara? 

4.2 Presentation av respondenter 

Kommun X: 
Antal anställda: 35, varav 2,5 systemutvecklare 
Antal datorer: 7000 
Antal verksamhetssystem: 300700 
I  princip  alla  system  baseras  på  stängd  programvara,  ca  3040%  är 
Microsoftprodukter 

Kommun Y: 
Antal anställda: 3, inga systemutvecklare 
Antal datorer: 700 
Antal verksamhetssystem: 70 
Hela ITmiljön baserad på Microsoftprodukter 

Kommun Z: 
Antal anställda: 26, inga systemutvecklare 
Antal datorer: 5000 
Antal system: 300 
En stor del av ITmiljön baseras på Microsoftprodukter, ingen öppen programvara. 

4.3 Presentation av insamlade data 

IT’s betydelse för verksamheten: 
Alla respondenter är ense om att IT är helt oumbärligt för all kommunal verksamhet. 
Utan fungerande ITfunktioner kan inte kommunala arbetare schemalägga sitt arbete, 
och  kommunikationen  med  innevånarna  blir  gravt  nedsatt.  IT  betraktas  ej  som  en 
kärnverksamhet, utan som ett oumbärligt stöd för all övrig verksamhet.
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Största ITrelaterade utmaningar: 
Hantering  av  tjänsteutbudets  bredd utgör  en mycket  stor  utmaning,  system  för  ”allt 
ifrån  skolor  och  äldrevård  till  byggnadslov  och  utskänkningstillstånd”  ska  hanteras 
samtidigt. Denna mångfald och komplexitet i verksamheten kräver en så hög grad av 
renodling av ITplattformen som möjligt för att kunna effektivisera utnyttjandet. 

IT  ska  stödja  kommunens  verksamhet  på  bästa  sätt,  och  de  ständiga  kraven  på 
effektivitet  och  verksamhetsutveckling  fodrar  att  personalen  håller  en  hög  nivå  i 
diskussionerna  för  att  undvika  att  gräva  ner  sig  i  tekniska  detaljer.  illhandahålla  e 
tjänster som medborgarna efterfrågar. 

Situationen är  i hög grad dynamisk, eftersom ökad datorisering  i  samhället  leder  till 
nya krav  från medborgarna. Detta  kräver  innovationsförmåga  och  flexibilitet  för  att 
hitta nya sätt att nå ut till medborgarna och ge service. 

Skillnad mellan kommun och statliga verk: 
Skillnaden  mellan  de  olika  formerna  av  offentlig  verksamhet  är  avsevärd,  som  att 
jämföra ”stuprör och hängrännor”. Statliga myndigheter har en väldefinierad uppgift 
som  är  unik  för  varje  enhet,  och  arbetar  med  stora  volymer  genom  att  hela  landet 
omfattas av verksamheten. Detta är precis tvärt emot kommunernas situationer, där en 
väldigt  stor  mängd  olika  tjänster  ska  erbjudas  i  relativt  små  volymer  och  alla 
kommuner förväntas erbjuda medborgarna liknande tjänster. Kommuner måste också 
vara  betydligt  mer  flexibla  för  att  kunna  förstå  vad  som  efterfrågas  av  dess 
innevånare, och  snabbt anpassa sig  till  nya behov och önskemål  som exempelvis e 
tjänster.  Statliga  verk  för  en  betydligt  mer  statisk  tillvaro,  med 
verksamhetsförändringar  som  främst  uppstår  genom  lagstiftning  och  därigenom kan 
förutsägas betydligt bättre. Genom sin struktur har statliga verk det  betydligt enklare 
att bedöma totalkostnaden med öppen källkod, eftersom färre osäkra faktorer finns. 

Statliga  verk  har  helt  andra  förutsättningar  för  att  själva  utveckla  system  för 
verksamheten,  till  exempel  har Rikspolisstyrelsens  ITavdelning  över  500  anställda. 
Kommuner  har  väldigt  begränsade  resurser  för  att  driva  interna  utvecklingsprojekt 
som kan dra nytta av fördelarna med öppen källkod. 

4.4 Ekonomi 

Licenskostnader 
Åsikterna  går  isär  något  med  avseende  på  licenskostnader,  men  ingen  respondent 
betraktar  det  som  någon  anmärkningsvärt  stor  utgiftspost  ur  ett  helhetsperspektiv. 
Lägre  licenskostnader  är  i  sig  inte  ett  tillräckligt  argument  för  att  byta  till  öppen 
programvara. 

Utbildningskostnader 
Utbildningskostnader  och  utbildningsbehov  är  med  nuvarande  system  relativt  enkla 
att  bedöma,  vilket  ej  skulle  vara  fallet  med  öppen  programvara. Med  tanke  på  att 
ingen av organisationerna har någon betydande  intern kompetens om öppen källkod, 
skulle utbildningskostnaderna bli markant högre under en betydande period.
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Konkurrens bland leverantörer 
Eftersom ingen egen utveckling sker måste alla system som baseras på öppen källkod 
tillhandahållas  av  leverantörer, och  det  finns  i  dagsläget  ingen  fungerande marknad 
för  öppen  programvara.  En  respondent  menar  att  inga  systemleverantörer  för 
kommuner  har  affärsmodeller  som  baseras  på  öppen  källkod,  medan  en  annan 
bedömer  marknaden  som  ett  oligopol  med  34  leverantörer  som  kan  tänkas  kunna 
använda  öppen  programvara.  Alla  respondenter  är  överens  om  att  det  är  en  liten 
marknad med låg grad av konkurrens. 

Sammanfattning ekonomi 
Ett  talande  citat  är:  ”Med Microsoft  har  vi  en  god  uppfattning  om  hur  mycket  det 
kostar”.  Öppen  källkod  leder  till  att  licenskostnaderna  blir  lägre,  men  de  totala 
driftskostnaderna  ökar  sannolikt  genom  ett  ökat  utbildningsbehov,  och  den  totala 
ägandekostnaden är svåra att bedöma. Uttrycket att ”sätta pengar på tid” illustrerar att 
det  finns  ett  stort  värde  i  att  använda  den minst  besvärliga  lösningen,  eftersom  det 
spar  tid  både  för  ITpersonalen  och  ITanvändarna  i  kommunorgansationen.  Den 
ekonomiska  situationen  är  betydligt  mer  komplex  och  svårbedömd  än  den 
inledningsvis  framstår,  på  grund  av  osäkerhet  beträffande  faktorer  utöver 
licenskostnaderna.  Alla  tillfrågade  är  dock  starkt  medvetna  om  vikten  av  att  ge 
medborgarna  valuta  för  skattepengarna,  och  frågan om  hur  öppen  programvara  kan 
användas för att förbättra kostnadseffektiviteten studeras kontinuerligt. 

4.5 Teknik 

Teknisk mognad 
Just nu betraktas Microsofts lösningar som mer mogna och ändamålsenliga, eftersom 
de  är  enklare  att  integrera  till  en  fungerande  helhet.  Respondenterna  anser  sig  ej 
besitta  nödvändig  kompetens  för  att  själva  utföra  nödvändiga  anpassningar  på  en 
plattform baserad på öppen programvara för att få samma funktioner. 

Vid ett byte av ITmiljö måste en stor mängd system bytas, och öppna motsvarigheter 
finns  inte  alltid.  Exempelvis  har  en  respondent  infört  ett  system  som  automatiskt 
stänger av alla datorer som inte använts på 25 minuter, och med hjälp av detta kan 1,5 
miljoner  kronor  per  år  sparas  i  strömkostnader.  Vid  byte  av  miljö  måste  ett 
motsvarande  system  hittas  eller  utvecklas,  annars  går  kommunen  miste  om 
besparingen vilket rubbar kalkylen. 

Frihet och flexibilitet 
Ingen  av  kommunerna  utvecklar  några  egna  system,  annat  än  mycket  små 
anpassningar. En av respondenterna har 2,5 utvecklare, och de andra har inga med en 
sådan arbetsuppgift. Varken tid eller kompetens finns, och utveckling ingår heller inte 
i  kommunernas  primära  verksamhet.  Således  dras  ingen  direkt  nytta  av  den  största 
fördelen  med  öppen  källkod,  att  internt  kunna  utveckla  och  modifera  efter  behov. 
Istället  köps  standardsystem  in,  som  eventuellt  genomgår  smärre  modifieringar  vid 
behov. En  av  respondenterna menar  att  användandet  av  öppna  standards och  öppna 
format  är  en  betydligt  viktigare  fråga  än  öppen  programvara,  och  strävar  efter  att 
”driva  jättar” och utverka tryck på  leverantörer att anpassa sina produkter  till öppna 
format. Till exempel hade respondenten tidigare infört ett system för IPtelefoni, där
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systemet  inledningsvis  var  låst  till  att  endast  använda  leverantörens  telefonenheter 
med mycket dålig  batteritid. Genom att påverka  levarantören modifierades  systemet 
för att möjliggöra användande av enheter med mycket bättre batteritid. De andra två 
respondenterna har inte lika uttalade önskemål om öppna format, men alla håller med 
om att det skulle minska inlåsningseffekterna och öka konkurrensen på marknaden för 
systemleverantörer. 

Kompetens 
Eftersom alla respondenter under flera års tid byggt upp en betydande kompetens på 
Microsofts stängda produkter, men  i princip  ingen alls på öppen programvara skulle 
detta utgöra ett betydande problem vid  ett  eventuellt plattformsbyte. Personal måste 
omskolas och ny kompetens införas i organisationen, vilket tar tid och kostar pengar. 
Två  av  respondenterna  genomför  ett  samarbetsprojekt  som  testar  och  utvärderar 
öppen  källkod  i  grundskolor  och  gymnasieskolor,  delvis  i  syfte  att  påbörja  en 
uppbyggnad av kompetens i organisationerna. 

Säkerhetsfrågor: virus, intrång, driftssäkerhet 
Ingen betydande fråga hos någon av respondenterna, varken för eller emot. 

Inlåsningseffekter och övergångsproblematik 
Det  stora antalet verksamhetssystem som  skulle  behöva bytas  vid ett plattformsbyte 
medför ett mycket tungt testjobb för att säkra alla systemens funktionalitet. Detta är i 
synnerhet  sant  för  livsviktiga  system  som  exempelvis  larmsystem  inom 
äldreomsorgen. Överlag finns en betydande tveksamhet och motvilja  att röra det som 
fungerar. En av respondenterna genomför en studie  för att granska hur hårt  inbäddat 
Microsoft  Office  och  dess  olika  filformat  är  i  verksamhetssystemen,  i  syfte  att 
undersöka möjligheten att byta kontorspaket till OpenOffice. 

Sammanfattning teknik: 
Den främsta tekniska frågan förefaller vara att standardisera ITplattformen, eftersom 
det  blir  enklare  att  administrera  och  erbjuder  ett  billigare  och  bättre  stöd  för 
verksamheten än en spretig arkitektur. Miljön  blir  enklare att  säkra upp,  i  synnerhet 
för  mindre  kommuner  som  ”inte  har  muskler  att  göra  större  saker  på  egen  hand”. 
Stora  kommuner  har  svårare  renodla  ITmiljön,  eftersom en  betydligt  större mängd 
olika  system  verkar  krävas.  Dessa  kommuner  har  dock  större  tekniska  och 
ekonomiska möjligheter  att  göra  nödvändiga  anpassningar.  Alla  är  ense  om  att  IT 
avdelningens ansvar är att erbjuda och säkerställa ett verksamhetskritiskt ITstöd för 
resten av organisationen och inte att experimentera med nya tekniska lösningar mer än 
nödvändigt. 

Tidigare har kommunal IT varit väldigt teknikstyrt, men nu hålls nästan all fokus på 
verksamheten. Öppen  programvara  ses  inte  direkt  som  en  teknisk  fråga,  annat  än  i 
avseende  om  mognad.  Kommunerna  väljer  det  som  fungerar  bäst  och  enklast,  och 
bedömer att stängd programvara i nuläget fortfarande erbjuder fördelar i avseendet. 

Den  oväntat  komplex  ITmiljön  gör  införande  av  öppen  programvara  till  en  stor 
omställning,  som  skulle  ta  lång  tid  att  genomföra.  ”Det  går  inte  att  vända  på  en 
femöring”. Alla respondenter granskar dock i någon utsträckning öppen programvara 
som ett tänkbart alternativ för framtiden.
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4.6 Demokrati 

Oberoende och gemensamt ägande 
Ingen  av  dessa  aspekter  tillskrevs  någon  betydande  relevans  av  någon  av 
respondenterna, och det förefaller inte vara någon betydande diskussion om frågorna i 
dagsläget. Kommunala  politiker  är  i  stor  utsträckning  lekmän  utan  särskild  teknisk 
kompetens  i  frågan.  I  viss  mån  är  det  dock  en  generationsfråga,  respondenterna 
upplever att yngre politiker är mer benägna att diskutera ITfrågor, vilket kan medföra 
ett större intresse för frågan i framtiden. 

Lagringsbeständighet 
Respondenterna  är  medvetna  om  problemet  med  obsoleta  filformat  vid 
långtidssarkivering,  men  det  är  inget  som  föranleder  några  direkta  insatser. 
Förhoppningen  är  att  i  framtiden minska  sådana  problem med  öppna  filformat  och 
standarder som inte är låsta till ett visst program från en särskild leverantör. 

Krav från allmänheten 
Inga påtagliga krav från allmänheten verkar framföras i dagsläget. 

Sammanfattning demokrati 
Ingen  respondent  kunde  påvisa  någon  hårdare  styrning  från  kommunens  politiker, 
som sällan besitter några betydande kunskaper eller intresse om IT i allmänhet. Yngre 
politiker  förefaller dock vara mer  intresserade av  informationsteknikens möjligheter, 
inklusive  fördelarna  med  öppen  källkod.  Den  politiska  diskussionen  är  i  dagsläget 
lågmäld. 

4.7 Framtida utveckling 

Ingen  respondent  tror  att  regeringen  kommer  att  lagstifta  om  öppen  programvara  i 
offentlig verksamhet, även om det är tekniskt möjligt. Svenska kommuner har en stor 
grad  av  självstyre  som  regeringen  är  återhållsam  med  att  inskränka.  Lagstiftning 
skulle dessutom påverka kunkurrenssituationen på marknaden på ett otillbörligt sätt, 
”det  ska  finnas  kommersiella  aktörer  på  marknaden”.  Däremot  kan  kommunerna 
arbeta för att få leverantörers affärsmodeller med avseende på öppen programvara att 
fungera bättre än det gör idag, vilket sannolikt skulle medföra en märkbar förbättring 
av  konkurrenssituationen. En  större  grad  av  gemensamma upphandlingar  tros också 
vara  en  framtida  utveckling,  eftersom  det  medför  större  möjligheter  att  ”pusha 
leverantörerna att använda öppna format”. 

Öppen programvara är ett vanligt samtalsämne bland ITchefer, ”50% av chefsmötena 
handlar  om  öppen  källkod”.  Denna  kontinerliga  dialog  och  omvärldsbevakning, 
tillsammans med  att  vissa  kommuner  nu  har  börjat  införa  öppna  system,  kan  enligt 
respondenterna medföra att en kritisk massa uppnås, vilket  leder  till en ”islossning”. 
Detta är omöjligt att förutsäga säkert, men tendenserna är dock tydliga och det anses 
fullt  möjligt  att  ett  skifte  har  skett  på  fem  år.  Alla  parter  strävar  efter  att  minska 
inlåsningseffekterna, vilket medför ”sänkta barriärer” för införande. Diskussionen och 
utvecklingen  inom den Europeiska Unionen kan  också påverka svenska politiker att 
bli mer pådrivande i frågan.
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4.8 Sammanfattning 

ITverksamheten  ses  framför  allt  ur  ett  ekonomiskt  perspektiv,  med  huvudsyfte  att 
tillhandahålla  bästa  möjliga  verksamhetsstöd  för  att  uppnå  effektivitet  i  det 
adminstrativa arbetet. Tekniska  frågor  intar  i dagsläget en mindre  framträdande roll, 
vilket är en markant kontrast från situationen för omkring 10 år sedan, då tekniken var 
huvudfokus med hela verksamheten. Demokratiska aspekter är i dagsläget inte särskilt 
framstående, men detta kommer sannolikt vara den kategori som förändras mest. De 
viktigaste kriterierna i respektive kategori är: 

Ekonomi: 
• Oklar  total  ägandekostnad  –  ett  plattformsbyte  påverkar  kostnadsbilden  på 

oklara sätt och dolda kostnader kan uppstå. 
• I  dagsläget  få  samarbetsprojekt  i  form  av  gemensam  utveckling  och 

upphandling. 
• Krav på rationaliseringar och kostnadseffektivitet. 

Teknik: 
• Låg  teknisk  kompetens  –  svårt  att  bedöma  teknisk  mognad  hos  öppen 

programvara. 
• Strävan efter en renodlad ITmiljö. 
• Inlåsningseffekter genom stängda format och standards. 
• Litar på beprövade system, försiktighet vid förändringar. 
• Ständigt ökande krav på förändringar, flexibilitet och nya tjänster. 

Demokrati: 
• Inga påtagliga resonemang om gemensamt ägande. 
• Frågan diskuteras frekvent bland ITchefer, som följer utvecklingen. 
• Inget folktryck, som påverkar politiker.
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5 Analys 
Detta avsnitt beskriver kortfattat Michael Porters strategiska modeller som förklarar 
vilka  krafter  som  påverkar  konkurrens,  strategisk  positionering  och 
kostnadseffektivitet  på  en  marknad.  Modellerna  utgör  ett  analysverktyg  for  att 
applicera på studiens empiriska data, vilket  leder till en anpassning för att beskriva 
och vara tillämpbara på kommunal ITanvändning. 

5.1 Key drivers of strategic change 

Med  utgångspunkt  från  insamlade  data  gör  vi  bedömningen  att  öppen  programvara 
kan betraktas som viktig  strategisk  fråga och en “key driver of change”, eller viktig 
förändringsfaktor  på  en  marknad.  Dessa  förändringsfaktorer  är  betydelsefulla  att 
identifiera och förstå eftersom de påverkar hela strukturen på berörda marknader, och 
tvingar alla marknadsaktörer att revidera sina strategier. Den framtida utvecklingen på 
grund  av  förändringsfaktorns  påverkan  går  ej  att  extrapoleras  från  tidigare 
utvecklingstakt.  Vid  någon  tidpunkt  kan  en  brytgräns  uppnås,  som  förändrar 
utvecklingen radikalt och oförutsägbart.  (Johnson 2006, s64) 

Figur 1: Egen illustration av key drivers of change 

Ett exempel  från  flygindustrin  skulle kunna vara världsmarknadspriset på  jetbränsle, 
som  får  genomslag  hos  alla  aktörer  i  branschen  och  påverkar  kundernas  resvanor 
genom förändrade resekostnader. 

5.2 Presentation av originalmodeller 

Eftersom  strategimodellerna  används  som  analysverktyg  har  dessa  placerats  i 
analysavsnittet  istället  för  metodkapitlet.  Inledningsvis  beskrivs  modellerna  i 
originalform, för att senare anpassa dessa efter insamlade data.



26 

5.2.1 Porters Porters modell om “Fem Krafter” 

Efter att en ”key driver of change” har  identifierats kan dess inverkan på marknaden 
anlyseras genom användande av Porters modell om ”fem krafter” (Johnson et.al 2006, 
s.78), som illustrerar vilka faktorer som påverkar en marknadsaktörs strategiska beslut 
och  affärsmodell.  Femkraftsmodell  beskriver  hur  attraktiv  en  bransch  är  att  verka  i 
och hur konkurrensfördelar kan erhållas genom användande av en lämplig strategi. 

Figur 2: Porters “Fem krafter” modell (Johnson 2006, s.78) 

Dessa fem pådrivande och inbromsande krafter är: 

Kunders förhandlingsstyrka (buyers): 
Hur  många  potentiella  kunder  finns  för  en  vara  eller  tjänst?  I  vilken  grad  kan 
kunderna agera eller förhandla gemensamt? Exempel för flygindustrin är företagsavtal 
och prisjämförelser över internet. 

Leverantörers förhandlingsstyrka (suppliers): 
Hur  många  potentiella  leverantörer  finns  för  en  viss  vara  eller  tjänst?  Hur  svår  är 
denna att byta ut? Råder monopol eller oligopol  hos  leverantörerna? Exempel  inom 
flygindustrin är flygplansleverantörer och landningsrättigheter på flygplatser. 

Substitut (substitutes): 
Hur svårt är det att byta ut varan eller  tjänsten? Om varan är  lätt att byta ut pressas 
priset ner och lönsamheten minskar. Exempel här blir alternativa transportmedel som 
tåg, buss och båt.
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Nyetableringar (new entrants): 
Hur  svårt  är  det  för  nya  aktörer  att  göra  inträde  på marknaden?  Finns  komplicerad 
teknologi  eller  patent  som  inträdesbarriärer?  Är  marknaden  reglerad?  Vid  en 
avreglerad marknad har  lågprisflygbolag som till exempel easyJet möjlighet att börja 
konkurrera på en viss flygrutt. 

Konkurrens på marknaden (industry competitors): 
Hur  många  konkurrenter  finns  på  marknaden  nu,  och  hur  är  de  positionerade? 
Konkurrenter  till  flygbolaget  SAS  blir  exempelvis Malmö  Aviation  på  inrikesflyg, 
och TWA och American Airlines på internationella rutter. 

5.2.2 Generiska strategier 

Utifrån  denna  analys  av  faktorer  som  förändrar  den  strategiska  utvecklingen  på  en 
marknad presenterar Porter ett antal generiska strategier (Johnson s.146), beroende på 
verksamhetens  målsättning  och  omfång  på  utbud.  Strategierna  kallas  generiska 
eftersom de inte är relaterade till ett särskilt företag eller en specifik industri. 

En  stategisk  positionering  påverkas  av  två  dimensioner,  där  en  aspekt  är  om 
målsättningen  är  att  sträva  efter  konkurrensfördelar  genom  att  konkurrera  med 
standardprodukter  med  lågt  pris,  eller  med  unika  och  exklusiva  produkter.  Ett 
exempel  inom bilindustrin är Hyundai  som främst konkurrerar med ett  lågt pris, och 
Rolls Royce som strävar efter exklusivitet i sina produkter. Den andra aspekten är hur 
stor  del  av  marknaden  företaget  riktar  sig  till,  om  målsättningen  är  att  nå  alla 
kundsegment  på  marknaden,  eller  nischa  sig  mot  ett  specifikt  segment.  För  att 
fortsätta  liknelsen  med  bilindustrin  riktar  General  Motors  sig  till  alla  potentiella 
bilköpare  genom  att  ha  ett  stort  utbud  av  olika  modeller  i  varierande  prisklasser, 
medan Jaguar endast erbjuder ett produktsortiment för höginkomsttagare. 

Figur 3: Generiska strategier (Johnson  s.146)
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5.2.3 Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet  (Johnson  2006,  s.121)  och  kostnadskontroll  är  av  central 
betydelse för alla verksamheter, och utgör således en mycket viktig strategisk fråga. I 
privata företag kan kostnadseffektivitet erbjuda betydande konkurrensfördelar, medan 
i offentlig  verksamhet önskas  bibehållen eller  förbättrad servicenivå och kvalitet  till 
en reducerad kostnad för skattebetalarna. 

Figur 4: Kostnadseffektivitet (Johnson 2006, s.121) 

Kostnadseffektivitet består av fyra primära faktorer: 

Stordriftsfördelar  (economies  of  scale):  genom  stora  produktionsserier  hålls 
kostnaden per tillverkad enhet nere. 

Erfarenhet  (experience):  utvecklad  kompetens  och  skicklighet  hos  personalen 
effektiviserar produktionen. 

Inköpskostnader  (Supply  costs):  priser  på  allt  som  ingår  i  tillverkningsprocessen. 
Exempelvis  transportkostnader  och  leverantörsavtal  påverkar  också  kostnadsbilden 
för inköp. 

Produkt/process design:  en  väldesignad produkt  och  tillverkningsprocess  förenklar 
tillverkning, samt håller nere antalet defekta varor och minskar servicekostnader och 
antal reklamationer. 

5.3 Anpassning av modellerna 

Med  dessa modeller  som grund  appliceras  studiens  empiriska  data,  och  modellerna 
modifieras så att de bättre beskriver kommunernas specifika situation.
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5.3.1 Anpassning av ”Fem krafter” modellen 

Eftersom  Porters  modell  är  utvecklad  för  privata  företag  som  agerar  på  en 
konkurrensutsatt marknad krävs vissa modifieringar för att beskriva en kommunal IT 
strategi. Betydande skillnader är  att det  inte existerar någon  risk  för nyetablering av 
potentiella konkurrenter som levererar samma tjänster, liksom att det inte finns något 
något  hot  från  potentiella  substitut.  Dessa  avlägsnas  således  från  modellen,  för  att 
bättre illustrera den specifika situationen för kommunal IT. 

Figur 5: Egen modifikation av ”Fem krafter” modellen (Johnson 2006, s.78) 

Leverantörer  utgörs  i  detta  sammanhang  av  systemleverantörer, och  är  i  nuläget  en 
situation  som  motsvarar  ett  oligopol,  med  ett  fåtal  leverantörer  som  har  en  god 
förhandlingsposition.  Genom  att  uppmana  leverantörer  att  använda  öppna 
dokumentformat  och  standarder  minskas  inlåsningseffekterna  och  möjliggör 
förbättrad  konkurrens  på  marknaden.  Få  leverantörer  har  idag  utvecklat  mogna 
affärsmodeller  för  användning  av  öppen  källkod  i  sina  produkter,  vilket  ökar 
beroendet på stängda program. Detta kommer sannolikt att förändras på sikt. 

Köpare  motsvaras  av  kommunens  medborgare,  som  påverkar  genom  de  folkvalda 
kommunpolitikerna. Dessa  politiker  är  lekmän utan  särskild  teknisk  kompetens  och 
utövar i dagsläget inget markant inflytande över den ITstrategiska processen. Graden 
av  förändringstryck  från  medborgare  är  ännu  låg,  men  i  takt  med  att  det  allmänna 
medvetandet  ökar  kommer  debatten  även  utanför  ITsektorn  sannolikt  att  bli  mer 
aktiv. Detta medför  sannolikt ett  större  förändringstryck på  folkvalda politiker,  som 
ska representera folkets vilja. Beslutsfattarna kommer sannolikt även att  influeras av 
händelseutvecklingen  utomlands,  framför  allt  inom EU och  våra  grannländer,  och  i 
takt  med  att  politikerkåren  föryngras  kommer  fler  ITintresserade  politiker  att 
intressera sig för frågan. 

Övriga svenska kommuner är att betraktas som motsvarighet till ursprungsmodellens 
konkurrenter,  med  tanke  på  att  i  båda  fallen  förekommer  en  hög  grad  av 
omvärldsbevakning och alla opererar under  liknande  förutsättningar.  I dagsläget har 
endast ett fåtal kommuner  infört öppna ITmiljöer, men dessa kommer sannolikt förr 
eller senare att uppnå en kritisk massa.
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5.3.2 Generiska strategier för statlig och kommunal IT 

Vid  beaktande  av  skillnaderna  i  förutsättningar  och uppdrag mellan  kommunal  och 
statlig ITanvändning kan dessa effektivt illustreras genom insättning i modellen. 

Figur  6:  Generiska  strategier  tillämpade  på  Kommunal  och  statlig  IT  (Johnson 
s.146) 

Kommunal  IT  ska  erbjuda  ett  brett  tjänsterbjudande,  som  tillhandahålls  alla 
kommunmedborgare på ett standardiserat och kostnadseffektivt sätt. Alla kommuner 
förväntas erbjuda samma eller liknande utbud av tjänster, vilket är en distinkt skillnad 
från  situationen  för  statliga  verk.  Dessa  ska  erbjuda  unika  tjänster,  som  är  snävt 
beskrivna  och  inte  överlappar  varandra.  Till  exempel  har  Rikspolisstyrelsen  och 
Riksskatteverket helt olika uppdrag av regeringen, och deras väldefinierade uppgifter 
och rikstäckande omfattning gör det relativt enkelt att bygga upp intern kompetens för 
utveckling  av  viktiga  ITsystem.  Därigenom  kan  friheten  som  öppen  källkod  ger 
användas  på  ett  sätt  som  kommuner  utan  egen  systemutveckling  inte  har  någon 
möjlighet  att  göra.  Detta  illustrerar  en  betydelsefull  skillnad mellan  kommunal  och 
statlig  ITanvändning,  som  gör  att  försiktighet  bör  iakttas  vid  jämförelser  om 
potentiella  besparingar  med  avseende  på  öppen  programvara.  Kommunala  IT 
organsationer har inte samma möjligheter att själva utveckla sina system för att täcka 
alla behov hos den breda målgruppen. Detta är en betydelsefull distinktion som sällan 
framgår  i den allmänna debatten om öppen programvara i offentlig verksamhet, som 
omfattar både stat och kommuner. 

En framtidsutveckling som förefaller rimlig är att kommunala ITavdelningar i högre 
grad  samarbetar  i  gemensamma  utvecklingsprojekt  och  upphandlingar,  vilket  bör 
erbjuda fördelar för alla inblandade eftersom behoven är liknande för alla kommuner.
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5.3.3 Anpassning av Kostnadseffektivitetmodellen 

Porters  modell  om  kostnadseffektivitet  har  modifierats  genom  att  faktorn  med 
produkt/process  design  har  tagits  bort.  Orsaken  till  detta  är  att  kommunerna  som 
studerats  inte  producerar  eller  utvecklar  några  system  själva,  utan  hanterar 
organisationens behov genom att köpa nödvändiga system av leverantörer. 

figur 7: Modifierad kostnadseffektivitet (Johnson 2006, s.121) 

Stordriftsfördelar  kan  uppnås  genom  att  flera  kommuner  går  samman  för 
gemensamma  systemupphandlingar,  vilket  i  synnerhet  kan  vara  fördelaktigt  för 
mindre  kommuner  som  själva  har  begränsade  möjligheter  att  påverka  leverantörer, 
både med  avseende på pris  och  på utbud. En  rad olika  samarbetsprojekt  diskuteras, 
men inget förefaller ännu ha lett till några betydande fördelar. 

Erfarenheten  och  kompetensen  som  personalen  i  dagsläget  har  byggt  upp  kring 
existerande  proprietära  system  är  omfattande,  och  orsakar  en  betydande 
inlåsningseffekt.  Att  skapa  motsvarande  erfarenhet  inom  organisationen  med 
avseende på nya system baserade på öppen programvara skulle ta lång tid och kräva 
betydande  utbildningsinsatser,  vilket med  största  sannolikhet  skulle  orsaka  problem 
och  driftsstörningar  under  tiden.  Detta  utgör  en  betydande  risk,  i  synnerhet  om 
kritiska  system  som  exempelvis  larmsystem  inom  äldreomsorgen  skulle  påverkas, 
vilket leder till ytterligare återhållsamhet. 

Genom  att  slippa  betala  licensavgifter  kan  vissa  besparingar  göras,  men  det  är  i 
nuläget  inte  en  så  stor  utgiftspost  i  budgeten  att  det  rättfärdigar  en  omläggning  av 
befintlig  ITmiljö.  Totalkostnaden  är  svårbedömd,  men  kommer  sannolikt  att  bli 
tydligare  i  takt  med  att  fler  kommuner  som  infört  öppen  programvara  kan 
tillhandahålla information för jämförelse och analys.
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Sammantaget  skapar  detta  en  situation  där  kostnadseffektiviteten  med  öppen 
programvara  i  nuläget  är  alltför  svårbedömd  för  att  våra  respondentkommuner med 
säkerhet  kan  säga  att  ett  byte  medför  förbättrad  kostnadseffektivitet.  Frågan  är 
förvånansvärt  komplex,  men  möjligheterna  att  använda  öppen  programvara  för  att 
förbättra kostnadseffektiviteten kommer troligtvis att förbättras.
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6 Slutsatser och diskussion 

Här presenteras slutsatser från studien, efter att insamlade svar från respondenterna 
har analyserats. Vi diskuterar även intressanta sätt att  fortsätta och utvidga studien 
och avslutar med att redogöra för våra reflektioner kring uppsatsarbetet. 

6.1 Slutsatser 

Studien inleds med formulera frågan: 

Varför har öppen programvara inte fått ett större genomslag i kommunal ITmiljö? 

Studiens  slutsatser  är  att  även  om  program  baserade  på  öppen  källkod  numera 
förefaller  ha  uppnått  en  sådan  grad  av  teknisk mognad  att  de  i de  flesta  avseenden 
utgör  realistiska  alternativ  till  stängda  operativsystem  och  programpaket  finns 
fortfarande  betydande  hinder  för  införande  i  en  kommunal  ITmiljö.  Främst  bland 
dessa är att det tidigare  inte  funnits några realistiska alternativ till slutna system och 
program,  vilket  har  skapat  olika  sorters  inlåsningeffekter  genom  detta  beroende  av 
slutna system. Genom att slutna format och standarder använts har kommunerna haft 
mycket  begränsade  möjligheter  att  byta  system  eller  konkurrensutsätta 
systemleverantörerna. 

Även  kompetensmässigt  har  en  betydande  inlåsningseffekt  skapats,  eftersom 
personalen  under  flera  års  tid  arbetat  med  de  stängda  systemen  och  byggt  upp  sin 
kompetens  kring  dessa.  I  takt med  att  systemleverantörerna  tvingas  anamma  öppna 
standarder  och  format  kommer  sannolikt  inlåsningseffekterna  att minska,  vilket  kan 
medföra  att  konkurrenssituationen  förbättras.  Detta  kan  i  sin  tur  leda  till  att 
affärsmodellen  mognar  för  leverantörer  som  baserar  sina  produkter  på  öppen 
programvara. Dessutom kommer  troligen  dagens  läge med  ett  lågt  förändringstryck 
från medborgare och politiker att  ändras. Den allmänna diskussionen  förefaller vara 
lågmäld i dagsläget, vilket bidrar till att nuvarande situation fortsätter. Men i takt med 
att allt fler kommuner inför öppna ITmiljöer, och influenserna från utlandet blir mer 
påtagliga,  kommer  troligtvis  den  folkliga  debatten  att  tränga  utanför  ITbranschens 
teknikcentrerade  sfär  och  fokusera  mer  på  de  demokratiska  värdena  med  öppen 
programvara.  Folkvalda  politiker  som  idag  håller  en  relativt  låg  profil  i  frågan 
kommer mer aktivt att förespråka förändring. Om en kritisk massa av kommuner nås 
kommer  förändringstakten att öka markant,  till  den grad att det går  från att vara en 
kuriosa till att bli något helt naturligt. 

Bromsande  faktorer är den  betydande migrationsproblematik  som uppstår  i  form av 
byte och säkerställande av en komplex ITmiljö, och den stora kompetensomställning 
som  krävs.  Bonaccorsi  och  Rossi  (2003)  tar  upp  en  annan  betydande  aspekt,  de 
existerande systemleverantörerna kommer inte utan vidare att ge upp utan kommer att 
förbättra sitt utbud och erbjudande, i form av rabatter, bättre kvalitet och service. 

I  den  allmänna  debatten  brukar  ofta  all  offentlig  ITanvänding  jämställas  med 
avseende på öppen källkod. Vi anser att denna  jämförelse med statliga verk som till 
exempel Rikspolisstyrelsen är missledande på grund av verksamheternas skilda natur. 
Rikspolisstyrelsen utvecklar en stor del av sina ITsystem internt, och kan dra nytta av
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den frihet som öppen källkod erbjuder, till exempel genom att designa systemen så att 
inlåsningseffekter  undviks.  Statliga  myndigheter  har  också  ett  snävt  fokus  på  sina 
tjänster och stora volymer, medan situationen  för kommuner är den motsatta.  Ingen 
egen  utveckling  bedrivs,  en  stor  bredd  på  ITtjänsterna  krävs  och  volymerna  är  av 
ringa storlek. 

En betydande orsak till att situationen med öppen programvara granskas med sådant 
intresse  av  respondenterna  är  att  det  potentiellt  erbjuder  en  förbättrad 
kostnadseffektivitet,  vilket  kan  möjliggöra  att  medborgarna  erhåller  samma  service 
för  en  lägre  kostnad.  I  dagsläget  är  den  totala  ägandekostnaden  för  öppen 
programvara  inte  känd,  vilket  försvårar  bedömningen.  Dessutom  skulle 
utbildningsinsatsen  för  att  bygga  upp  motsvarande  kompetens  för  öppen  som  för 
stängd programvara bli både kostsam och tidskrävande. Situationen är emellertid inte 
statisk, när allt fler kommuner inför öppna system kommer totalkostnadsbilden att bli 
tydligare,  och  tillgången  på  kompetens  förbättras  genom  att  fler  studenter  med 
kunskap  om  öppen  källkod  kommer  ut  i  arbetlivet.  Gemensamma  samarbetsprojekt 
för  upphandling  och  systemutveckling  kommer  att  leda  till  förbättrade 
stordriftsfördelar, vilket också påverkar kostnadseffektiviteten. 

Händelseutvecklingen studeras med  intresse av våra respondenter, och alla tror att det 
är mycket möjligt att situationen kommer att vara helt annorlunda om några år. Det är 
mycket  tänkbart  att  systemleverantörernas  affärsmodeller  inom en  femårsperiod  har 
uppnått en sådan mognadsgrad att all eller åtminstone huvuddelen av all programvara 
i  kommunal  ITmiljö  är  baserad  på öppen  källkod. Detta  skulle  i  så  fall  framförallt 
vara  ett  ekonomiskt  betingat  beslut,  såvida  inte  opinionen  bland  allmänhet  och 
politiker blir mer markant till favör för öppen programvara. 

6.2 Fortsatta studier 

En naturlig följd av denna studie skulle naturligtvis vara att utföra fler intervjuer, både 
med  kommuner  som  inte  använder,  öppen  programvara,  men  även med  kommuner 
som redan har baserat sin ITmiljö på öppen källkod. Uppenbarligen har de gjort en 
annan  bedömning  av  situationen,  som  skulle  erbjuda  ett  intressalt  alternativt 
perspektiv.  En  annan  intressant  aspekt  skulle  vara  att  analyser  den  totala 
kostnadsbilden  (Total  Cost  of  Ownership)  för  öppen  programvara.  Denna  viktiga 
fråga  förefaller  inte  vara  särskilt  väl  belyst  just  nu,  och  en  tydligare  bild  skulle 
sannolikt vara till stor hjälp vid framtida beslut om implementering. 

6.3 Slutliga reflektioner 

En  av  de  mest  överraskande  insikterna  som  gjorts  under  vårt  arbete  är  att  den 
kommunala  ITmiljön  är  oväntat  komplex,  vilket  försvårar  införandet  avsevärt. Det 
går inte bara att räkna med hur stora besparingar det blir på licenser genom att byta ut 
Microsoft  Windows  och  Office  mot  Linux  och  Open  Office.  Att  ingen  egen 
utveckling  bedrivs,  vilket medför  att öppen  källkod  blir mindre  intressant  än  öppna 
format och standarder var en annan oväntad upptäckt.
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Slutligen  förvånades  vi  även  av  hur  liten  betydelse  de  demokratiska  aspekterna 
tilldelades  i  beslutsprocessen.  Likaså  var  de  tekniska  resonemangen  sällsynta,  utan 
nästan all betydelse tillskrevs IT som ett verktyg för att stödja verksamheten på bästa 
och  enklaste  sätt.  Detta  innebär  en  frånvaro  av  ideologiska  resonemang  och 
återhållsamhet mot  att  ändra  i  system  som  fungerar. Emellertid  känns  detta  som en 
rimlig  ansats,  kommunal  IT  bör  inte  användas  som en  experimentverkstad utan  ska 
tillhandahålla beprövade ITtjänster. 

Nästan dagligen har det förekommit artiklar i Computer Sweden som har berört öppen 
programvara,  vilket  gjort  att  uppsatsen  i  hög  grad  har  känts  aktuell  och  relevant. 
Arbetet har varit både  intressant och lärorikt, och vi anser att vi har gjort nya insikter 
och uppnått syftet med studien. Sammanfattningsvis känns uppsatsen som en lämplig 
avslutning på vår utbildning till systemvetare.
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