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Abstrakt 

 

Syftet med uppsatsen är att sammanställa vad Open Source är och försöka kartlägga hur 

användningen av Open Source-program ser ut på de svenska folkbiblioteken.Jag tittar 

även på vilka Open Source-program som kan vara aktuella för ett bibliotek att titta 

närmare på. Resultatet visar att Open Source inte används i någon större utsträckning 

men att man är positivt inställd till rörelsen. Några få program har börjat användas men 

man är orolig för hur supporten fungerar för Open Source-program, sen verkar 

biblioteken inte ha någon större kontroll över vilka program som faktiskt används utan är 

styrda av de regler som kommunens IT-avdelning har satt upp. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel kommer att redogöra för bakgrunden till ämnesvalet samt beskriva syfte, 

frågeställningar, teori, metod och material. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Open Source kan kort sammanfattas som en rörelse som står för öppen och fri 

programvara, de vill att alla ska har rätt att studera och ändra i datorprogram och att man 

sedan ska kunna sprida sina ändringar fritt så att andra kan ta del av dem. Open Source-

rörelsen har vuxit sig större och större, både av monetära skäl och ideologiska. Stora 

företag har börjat intressera sig för Open Source12 och även vissa länders regeringar ser 

rörelsen som något mycket positivt3. 

 

Det finns idag bara en undersökning om hur de svenska kommunerna ställer sig till Open 

Source skriven under 2002 och den undersökte kommunernas IT-enheters inställning till 

Open Source och om de kunde tänka sig att använda ett Open Source-utvecklat 

ärendehanteringssystem. I den undersökningen framkom det att 60 % av alla IT-chefer 

eller motsvarande i kommunerna känner till begreppet väl, att 80 % av de tillfrågade 

upplever Open Source som något positivt och att drygt 30 % av kommunerna redan 

använder någon form av programvara som är Open Source-utvecklad.4 2003 

sammanställde Statskontoret en rapport om Open Source där man bland annat går igenom 

                                                 
1 Hemsidan för Googles projekt Summer of Code http://code.google.com/summerofcode.html 2006-05-16 
2 Nyhetsartikel i tidningen Computer Sweden http://computersweden.idg.se/2.139/1.44822 2006-05-17 
3 ERPOSS(Linux-distribution sponsrad av den tyska staten) hemsida 

http://www.bsi.bund.de/produkte/erposs/index.htm 2006-05-16  
4 Kihlström, Charlotte och Kihlström, Mattias, Öppen källkod och offentlig sektor, C-uppsats vid 

Institutionen för Datavetenskap på Blekinge Tekniska Högskola, 

http://www.kihlstrom.com/oppenkallkodochoffentligsektor/ 2006-05-16 
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hur läget såg ut då i Europa och hos några offentliga förvaltningar i Sverige som t.ex. 

SMHI och Premiepensionsmyndigheten, när det gäller kommuner säger rapporten inget 

nytt utan hänvisar bara till den undersökning jag nämnde ovan.5 

 

I slutet av april i år(2006) anordnades en konferens vid namn Öppen Källkod inom 

Offentlig Sektor6, av konferensföretaget Conductive i samarbete med bland annat 

Sveriges Kommuner och Landsting, där togs det upp bland annat hur det hade gått för 

Motala som valt att gå över till vissa Open Source-lösningar7.  

 

Det har även startats upp något som heter Programverket som är en samlingsplats för 

öppet utvecklade program för den svenska offentliga sektorn. Det är Sveriges Kommuner 

och Landsting tillsammans med Stockholms Läns Landsting som står bakom projektet 

och än så länge finns det sex program i Programverkets Programpool.8 

 

Det verkar alltså vara på gång med Open Source i Sverige och som blivande bibliotekarie 

med ett intresse för Open Source är jag självklart nyfiken på hur det ser ut på svenska 

bibliotek, vad som används och vilka alternativ som faktiskt finns. Speciellt då 

användning av Open Source kan medföra en besparning vilket skulle vara bra för 

biblioteken som ständigt drabbas av nedskärningar.  

 

Då det inte finns någon tidigare studie över hur det ser ut på biblioteken blir detta en 

relativt ytlig undersökning som förhoppningsvis kan öppna upp för framtida studier inom 

området. Uppsatsen är väldigt tekniskt lagd för att vara en uppsats in Biblioteks- och 

informationsvetenskap men då jag tidigare har läst bland annat Informatik känns det 

naturligt för mig att skriva om detta. På grund av att den är väldigt tekniskt lagd har jag 

en ordlista i slutet(Appendix 2), ord markerade med en * finns beskrivna där. Värt att 

poängtera är att jag har valt att använda mig av det engelska begreppet Open Source 

                                                 
5 Statskontoret (2003), Rapport 2003:8 Öppen programvara, Stockholm: Statskontoret 
6 Programmet för konferensen http://www.conductive.se/okos/Program.htm 2006-05-17 
7 Särtryck ur CIO nr 2 år 2005 http://sartryck.idg.se/Art/Motala_1_CIO22005.html 2006-05-17 
8 Programverkets hemsida http://www.programverket.org 2006-05-17 
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istället för översättningen Öppen källkod då jag anser att Open Source kan stå för mer än 

bara själva källkoden*.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda på vad Open Source-rörelsen är och om Open Source 

används överhuvudtaget i de svenska folkbiblioteken. Jag vill även veta vilka alternativ 

som finns för bibliotek och om man har tittat närmare på dem i de svenska 

folkbiblioteken. 

 

Mina frågeställningar är: 

Vad är Open Source-rörelsen? 

Vilka Open Source-alternativ som kan vara aktuella för bibliotek finns? 

Används olika Open Source-applikationer i biblioteken 

Har man tittat närmare på de alternativ som finns? 

 

En bakomliggande motivation är att se hur kunskapen inom ämnet ser ut ute på 

biblioteken och eventuellt kanske informera någon eller några ovetande om vad Open 

Source är och vad det kan bidra med. 

 

1.3 Teori 

 

Det finns en mängd olika teorier om varför man bör använda och utveckla Open Source-

program. En teori som jag har tittat på är Innovation Happens Elsewhere från boken med 

samma namn.9 Teorin bygger på att man genom att ge bort en teknologisk ”gåva” i form 

av ett program kan få andra att förbättra programmet genom att skicka tillbaka 

                                                 
9 Goldman, Ron & Richard P. Gabriel (2005) Innovation Happens Elsewhere, San Francisco: Morgan 

Kaufmann, s. 101-105 
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förbättringar på programmet. På detta sätt kan man förbättra ett program på ett billigt och 

effektivt sätt och det är detta som är grunden i Open Source-rörelsen. 

 

Istället för att köpa ett program så blir det en annan sorts ekonomi där valutan mer består 

av idéer, tjänster och gentjänster än av pengar. Även om alla Open Source-applikationer 

inte är gratis så är det egentligen inte själva programmen man betalar för utan en 

kvalitetsgaranti och eventuell support. 

 

Teorins titel syftar på att företaget som utvecklar ett program inte kan ha alla idéer själv 

utan att en stor del av innovationen kommer från utsidan. Detta belyser även Eric S. 

Raymond i sin bok The Cathedral and the Bazaar10, i vilken han berättar om sina egna 

erfarenheter av utveckling av öppen mjukvara och berättar vad som är bra att tänkta på 

om man ska starta ett Open Source-projekt. Han skriver: 

 

The next best thing to having good ideas is recognizing good ideas from your 

users. Sometimes the latter is better.11 

 

Det är inte nödvändigt att kunna programmera för att hjälpa och dra nytta av ett Open 

Source-projekt. En stor del av systemutveckling är så kallad buggtestning* som går ut på 

att hitta fel i programmet som ska rättas till och detta kan i princip vem som helst göra 

även om det kan vara en hjälp att ha kunskap om programmering. 

 

Att det finns vissa positiva aspekter av Open Source-utveckling är enligt teorierna ovan 

klart, är det även positivt att använda Open Source-program? Den fristående forskaren 

och programutvecklaren David A. Wheeler har publicerat en rapport med data om 

användningen av Open Source – Why Open Source Software/Free Software (OSS/FS)? 

                                                 
10 Raymond, Eric S. (2000) The Cathedral and the Bazaar nätupplaga 

http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/index.html 2006-05-17 
11 http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/ar01s07.html 2006-05-17 
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Look at the numbers!12. I rapporten behandlas områden som marknadsandelar, 

tillförlitlighet, prestanda, skalbarhet, TCO (Total Cost of Ownership), farhågor kring 

Open Source och användarrapporter om Open Source. Wheeler konstaterar att program 

som utvecklats genom Open Source ofta har högre tillförlitlighet och i många fall även 

bättre prestanda i jämförelse med de proprietära alternativen. Kostnadsbilden är till klar 

fördel för Open Source, särskilt om man bara tittar på direkta kostnader. 

 

Öppenhet och fri tillgång till information är två saker som Open Source-rörelsen och 

biblioteken har gemensamt. Med detta som utgångspunkt skall jag då gå igenom vad 

Open Source är och undersöka vad som kan användas och vad som används på de 

svenska biblioteken. 

 

1.4 Metod och material 

 

1.4.1 Val av metod 

 

För att få fram material som kan besvara min frågeställning har jag läst om Open Source i 

diverse källor. Jag har läst om historien bakom Open Source och vad rörelsen går ut på, 

jag har tittat närmare på en av de största licenserna som används inom Open Source. 

För att se hur det ser ut ute på biblioteken valde jag att göra en kvantitativ undersökning 

där jag skickade ut en enkät via email till alla 290 svenska kommunbiblioteken där jag 

frågade vad de använder för program idag och hur de ställer sig till Open Source. 

 

 

 

                                                 
12 Wheeler, David A. (2005) Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? 

Look at the Numbers! http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html 2006-05-17 
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1.4.2 Urval och källkritik 

 

För att hitta information om Open Source såg jag först och främst till vad jag själv 

använder för Open Source-applikationer i mitt dagliga liv och gick bakvägen för att 

komma till källan. Från hemsidan för programmet Miranda13, genom att titta på vilken 

licens programmet använder, kan man ta sig vidare till den officiella hemsidan för GNU14 

General Public License och därifrån till sidor som Free Software Foundation och Open 

Source Initiative där merparten av den information jag hittat om Open Source kommer 

ifrån. Eftersom jag på detta sätt hittat källan för Open Source-rörelsen så kan jag anta att 

informationen jag hittat är korrekt. Med tanke på den filosofi av öppenhet och fri 

spridning är det inte konstigt att nästan all information om ämnet finns tillgänglig på 

Internet, men det gäller ändå att vara kritisk till var man hittar informationen.  

 

Då det skulle vara väldigt svårt att fråga alla bibliotek i Sverige riktade jag in mig på de 

svenska kommunbiblioteken i första hand, detta då filialbiblioteken i en kommun ofta 

använder samma system som kommunbiblioteket och därför kan kommunbiblioteket ses 

som representativt för hela kommunen. 

 

1.4.3 Genomförandet 

 

Jag läste om Open Source i de källor jag hittade och sammanställde därefter en 

sammanfattning över vad det hela går ut på och vilka aktörer som är drivande. För att 

hitta program som kan vara aktuella i ett bibliotek utgick jag först och främst från mina 

egna erfarenheter, från extraarbete på bibliotek, över vilka typer av program som 

används. Därefter sökte jag efter de största och mest använda programmen inom sitt 

område. 

                                                 
13 Mirandas hemsida http://www.miranda-im.org 2006-05-17 
14 GNU är en rekursiv initialförkortning som står för GNU’s Not Unix, rekursiva förkortningar är väldigt 

vanligt inom Open Source t.ex. LAME (LAME Ain’t an Mp3 Encoder) och PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor) 
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Jag försökte formulera frågorna till min enkät så att de skulle vara lätta att förstå. För att 

få tag på mailadresser till alla kommunbibliotek utgick jag från listan över kommuner på 

http://www.sverige.se och gick därifrån vidare till varje kommuns hemsida och sökte mig 

fram till bibliotekens sida där jag kunde hitta kontaktuppgifter. Såhär i efterhand kan jag 

konstatera att enkäten var onödigt tekniskt utformad då respondenterna har tolkat några 

frågor på olika sätt.15 

 

Sedan skickade jag ut enkäten till biblioteken och väntade på svar. Enligt Dahmström 

(2002) kan tekniken vara ett problem vid mailenkäter men några problem som t.ex. full 

inbox avvärjdes nog av att jag inte använda en Hotmail-adress eller liknande utan 

universitetets egna mailservrer och mitt mailkonto där.16 Något jag dock inte tänkte på 

från början var spam-filter vilket ställde till det för mig då jag skickade ut flera mail 

samtidigt, detta innebar att jag fick skicka ut mail en gång till men denna gång ett och ett 

till de kommuner som jag inte fått svar från. Detta verkar tyvärr ha lett till ett ganska stort 

bortfall. Ett annat problem var att få fram enkäten till en person som hade tillräckligt med 

kunskap i frågan för att kunna besvara min enkät. Att det inte fanns någon på biblioteket 

som var tillräckligt insatt för att svara på mina frågor kan även det ha bidragit till 

bortfallet. Ett alternativ kunde ha varit att ha gjort en nätbaserad enkät men då jag varken 

har tillgång till någon server som är igång dygnet runt eller känner mig tillfreds med mina 

programmeringskunskaper ansåg jag att det inte skulle bli tillräckligt säkert och att jag på 

det sättet skulle få mindre kontroll över vem och vilka som svarade på enkäten. En stor 

fördel hade det dock varit att slippa sammanställa alla svar för hand. 

 

Av de 290 enkäterna jag skickade ut har jag bara fått svar från 84 varav 12 meddelade att 

det inte kunde svara på enkäten av en eller annan anledning. Även om jag inte hade 

förväntat mig att jag skulle få svar från alla trodde jag inte att det skulle bli så här få, 

                                                 
15 Se Appendix 1 Enkät 
16 Dahmström, Karin. (2000), Från datainsamling till rapport, Lund: Studentlitteratur, s. 61-64 



 8 

speciellt då jag tittat på tidigare uppsatser som gjort mailenkäter och fått betydligt fler 

svar.  

 

Jag har fått minst ett svar från varje län utom Gotlands län som endast har en kommun. 

Ett sätt att mäta kommuners storlek är H-regioner17, utifrån den skalan har jag fått flest 

svar från Malmö/Lund/Trelleborgs A-region med 44 % och Göteborgs A-region med 38 

%. Efter de två är det en fallande svarsfrekvens utefter storleksordning från Stockholms 

A-region med 28 % till Glesbygdsregionen(H6) med endast 20 % svar. Det går att 

spekulera i om det beror på okunskap inom ämnet eller på en ökad användning av spam-

filter men det går inte att säga något definitivt. Med tanke på svar som detta från ett av 

biblioteken som tackade nej finns det vissa antydningar till en brist på kunskap i ämnet: 

 

Jag vet inte ens vad Open Source är. Ett svar skulle därför bli ett artificellt 

[sic] ställningstagande till något jag inte bryr mig om och irrelevant för din 

undersökning. 

 

Med tanke på att mindre kommuner har mindre bibliotek och därmed en mindre chans att 

ha någon IT-kunnig som kunde svara på min enkät, finner jag det ganska sannolikt att 

kunskapsfaktorn har varit en bidragande orsak till bortfallet. 

 

1.4.4 Felkällor och begränsningar 

 

Med tanke på den låga svarsfrekvensen får den andra delen av undersökningen en relativt 

stor felmarginal och ingen absolut översikt över hur läget verkligen ser ut i Sverige men 

jag tror ändå att det ger en tydlig fingervisning åt vilket håll det lutar.  

 

                                                 
17 H-regioner är en gruppering av kommuner efter lokalt och regionalt befolkningsunderlag, längs skalan 

storstad-glesbygd. http://www.scb.se/templates/Standard____20125.asp 2006-06-12 
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1.5 Disposition 

 

Jag har valt att strukturera resten av uppsatsen på följande sätt: 

 

Kapitel 2 redogör för vad Open Source-rörelsen är och vilka aktörer som är drivande. I 

detta kapitel redogör jag även för en Open Source-licens. 

I kapitel 3 redogör jag för olika Open Source-alternativ som kan vara aktuella för ett 

bibliotek att använda sig av. Jag har delat upp kapitlet i olika kategorier av program som 

t.ex. operativsystem och ordbehandling. 

Kapitel 4 innehåller en genomgång av de svar jag fick från min enkät. 

Och det avslutande kapitlet innehåller mina slutsatser. 
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2. Open Source 

 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom vad Open Source är, vilka organisationer som 

står bakom och även gå igenom en av de största Open Source-licenserna. 

 

2.1 Open Source och Free Software 

 

2.1.1 Open Source Initiative(OSI) 

 

Begreppet ”open source” myntades den 3 februari 1998 i Palo Alto i Kalifornien i 

reaktion på Netscapes beslut att ge bort källkoden till sin webbläsare. De såg detta som 

ett tillfälle att få företagsvärlden att lyssna på vad de hade att säga om fördelarna med en 

öppen utvecklingsprocess. De ville även urskilja sig från fri mjukvara och valde då 

namnet Open Source.18  

 

Open Source Initiative är en ideell organisation och finns till för att tillhandahålla och 

sprida Open Source-definitionen, genom att bland annat certifiera program som lever upp 

till de krav som OSI ställer för att ett program ska få kalla sig Open Source. De vill även 

övertyga den kommersiella världen om fördelarna med Open Source. 

 

2.1.2 Open Source Definition 

 

Enligt OSI:s definition av Open Source måste distributionen av mjukvaran uppfylla vissa 

kriterier: 

1. Fri redistribution, licensen får inte förhindra att programmet säljs eller ges bort som en 

del av ett större paket, ingen avgift får tas ut för detta heller. 

                                                 
18 OSI:s historia http://www.opensource.org/docs/history.php 2006-05-15 
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2. Källkod, programmets källkod måste finnas tillgänglig. 

3. Deriverat arbete, licensen måste tillåta ändringar och deriverat arbete, och att dessa ska 

kunna distribueras under samma villkor som originalet. 

4. Integritet av programmerarens källkod, licensen kan förhindra att källkoden 

vidaredistribueras med ändringar om så kallade ”patchar*” tillåts. 

5. Ingen diskriminering mot personer eller grupper. 

6. Ingen diskriminering mot användning, licensen får inte förhindra att programmet 

används i t.ex. ett kommersiellt sammanhang. 

7. Distribuering av licensen, rättigheterna för programmet måste gälla för alla som 

programmet distribueras till, detta för att ett program inte skall gå att ”stänga”. 

8. Licensen får inte vara produktspecifik, programmets rättigheter får inte vara beroende 

av att programmet tillhör någon särskild mjukvarudistribution. Om programmet skiljs 

från den distributionen så ska fortfarande samma rättigheter gälla som vid 

originaldistributionen. 

9. Licensen får inte sätta restriktioner mot annan mjukvara, om programmet distribueras 

med annan mjukvara får licensen inte kräva t.ex. att all annan mjukvara i paketet är 

öppen. 

10. Licensen måste vara tekniskt neutral.19 

 

2.1.3 Free Software Foundation (FSF) 

 

Free Software Foundation är även det en ideell organisation som grundades 1985 av 

Richard M. Stallman och är dedikerat till att stödja datoranvändares rättigheter att 

använda, studera, kopiera, modifiera och redistribuera programvara. FSF stödjer även 

utveckling och användning av fri programvara. 

 

Free software is a matter of liberty not price. To understand the concept, you should 

think of "free" as in "free speech", not as in “free beer”.20 

                                                 
19 OSI:s Open Source Definition http://www.opensource.org/docs/definition.php 2006-05-15 
20 GNU:s hemsida http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 2006-05-16 
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Fri programvara baseras på fyra grundfriheter enligt FSF, dessa är: 

Frihet 0, friheten att använda ett program för vilket syfte som helst 

Frihet 1, friheten att studera hur ett program fungerar och ändra det för att passa sitt eget 

ändamål. För detta krävs tillgång till källkoden. 

Frihet 2, friheten att redistribuera kopior för att hjälpa människor i sin omgivning. 

Frihet 3, friheten att förbättra ett program och släppa sina förbättringar publikt för att alla 

ska kunna ta del av dem. Även här krävs tillgång till källkoden.21 

 

Att programvaran är fri betyder inte att den måste vara gratis. 

 

Den största skillnaden mellan FSF och OSI är att OSI ser frågan om att programvara skall 

vara öppen som ett praktiskt problem medan FSF ser det som ett etiskt problem.22 

Ofta klumpas begreppen Free Software och Open Source ihop till FOSS. 

 

2.2 GNU General Public License23 

 

GNU General Public License eller GPL som den oftast kallas skapades från första början 

av Richard Stallman24, som även är skaparen av copyleft, i mitten av 80-talet. Den 

version som används idag är version 2 som skrevs av Free Software Foundation 1991 och 

är den mest använda licensen vid utvecklingen av Open Source-program.25 Den skrevs 

ursprungligen för Free Software Foundation och GNU-projektets olika program. 

 

                                                 
21 Ibid. 
22 GNU:s hemsida http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html 2006-05-16 
23 GPL:s officiella hemsida http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 2006-05-19 
24 Free-Soft:s hemsida http://www.free-soft.org/gpl_history/ 2006-05-17 
25 Freshmeat:s statistik http://freshmeat.net/stats/#license 2006-05-16 
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Licensen börjar med att konstatera att de flesta mjukvarulicenser är gjorda för att 

förhindra dig från att dela med dig och ändra i programmet och att man med denna licens 

vill garantera dig dessa friheter. 

 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our 
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to 
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you 
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or 
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.26 

 

Licensen tar även upp risken med mjukvarupatent och säger att i och med denna licens så 

kan mjukvarupatent endast registreras för allas fria användning. 

 

Vidare beskrivs de villkor som finns för att kopiera distribuera och ändra programvaran 

som innebär att man får sprida programmets källkod hur man vill bara man har med alla 

upphovsrättsnotiser. Man har rätt att ta ut en avgift för distributionen av programmet och 

rätt att ändra i programmet och sprida sina ändringar så länge som man har med en notis 

om när man ändrade programmet och vilka ändringar man har gjort. 

 

Om man vill använda delar av ett program för att skapa ett nytt program måste man 

kontakta skaparen för att be om lov. Och skapar man ett eget program med hjälp av delar 

av tidigare program som är licensierat under GPL måste man licensiera sitt eget program 

under GPL också. Det finns dock en variant av GPL som heter LGPL (GNU Lesser 

General Public License) som möjliggör användning av viss kod som är licensierad under 

den i stängd programvara. 

 

Man har även en del om att man inte lämnar några garantier för att programmet skall 

fungera och att man inte kan hålla tillverkaren ansvarig för eventuell skada som 

programmet förorsakar. 

 

                                                 
26 GPL:s officiella hemsida http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 2006-05-19 
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Som användare har man alltså rätt att ändra i programmet om det är någonting som inte 

passar och man kan själv ta bort och lägga till funktioner om man har den kunskapen. 

Även om man inte har den kunskapen så är man inte bunden till ett visst företag utan kan 

vända sig dit man vill för att få hjälp. 

 

Många av de andra ”Open Source”-licenser som finns liknar GPL på många sätt och det 

är bara mindre detaljer som skiljer när det gäller vad man får och vad man inte får göra 

med programmet. Men då alla har gemensamt att de just är licenser för Open Source är 

det inte speciellt överraskande. 

 

Efter 15 års användning av GPL version 2 är den nu dags att uppdatera licensen och FSF 

är i full gång med arbetet. DRM* är en av de saker man vill adressera med den tredje 

versionen.27 

 

2.3 För- och nackdelar med Open Source 

 

Den största fördelen med Open Source är friheten att kunna göra vad man vill med 

programmen, andra fördelar är att de kan bidra till sänkta kostnader och att man inte är 

låst till ett visst företag. 

En stor nackdel är att om man inte köper programmet har man ingen som helst garanti på 

att programmet fungerar, detta poängteras starkt i GPL: 

 

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE 

IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 

PERMITTED BY APPLICABLE LAW.28 

 

Både Open Source och proprietära lösningar kan råka ut för att utveckling stannar, 

den stora skillnaden är dock att om ett Open Source-program överges finns 
                                                 
27 Hemsidan för utformningen av GPLv3 http://gplv3.fsf.org/rationale 2006-05-16 
28 GPL:s officiella hemsida http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 2006-05-19  



 15 

fortfarande källkoden tillgänglig för någon annan att fortsätta arbeta på 

programmet, medan om ett företag med ett proprietärt program går i konkurs kan de 

ta med sig program ”i graven”. Enligt David A. Wheelers forskning finns det flera 

exempel på Open Source-program som har övergetts av skaparen för att sedan 

plockas upp av andra. 
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3. Open Source-alternativ för bibliotek 

 

En genomgång av de Open Source-alternativ som kan vara intressanta för ett bibliotek att 

ta en närmare titt på. 

 

3.1 Bibliotekssystem 

 

I dagsläget är det i princip ett krav för ett bibliotek att ha ett bibliotekssystem för att 

kunna hålla koll på sitt bokbestånd, sina låntagare och all cirkulation. Bibliotekssystemen 

består av databaser över bestånd, låntagare och lån, någon sorts interface för att kunna 

söka, lägga till, ta bort och ändra i databaserna och även ofta en OPAC(Online Public 

Access Catalogue) för att låntagarna själva ska kunna söka i databasen. 

 

Några begrepp som bör nämnas här är Z39.5029 och MARC30: 

Z39.50 är en standard som specificerar kommunikation mellan en klient och en server för 

sökning och hämtning av information från databaser.  

MARC är en förkortning som står för MAchine-Readable Cataloging och det är en 

standard för hur bibliografisk information skall skrivas för att en dator ska kunna läsa och 

tolka informationen. Den MARC-standard som är aktuell idag är MARC21 som även 

används i Sverige om än med vissa avvikelser31. 

Bägge standarderna underhålls av Library of Congress. 

 

De två jag har tittat närmare på är Emilda och Koha och jag har valt dem för att den ena 

är det mest använda Open Source-bibliotekssystem och den andra finns på svenska. 

                                                 
29 LoC:s hemsida om Z39.50 http://www.loc.gov/z3950/agency/ 2006-05-19 
30 LoC:s hemsida om MARC http://www.loc.gov/marc/ 2006-05-19 
31 KB:s hemsida om de svenska MARC21-

avvikelsernahttp://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/marc21avvikelser.htm 2006-05-

19 
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3.1.1 Emilda32 

 

Emilda är utvecklat av Realnode Ltd33 med stöd av Svenska Barn- och 

utbildningscentralen i Esbo, Finland. Emilda är licensierat med GNU GPL och används 

enligt hemsidan på tre skolor i Esbo. Emilda finns översatt till svenska då skolorna där 

det används delvis är svensktaliga och utvecklarna verkar vara svenskar eller 

finlandssvenskar.  

 

Emilda är ett komplett system med cirkulation(utlåning, återlämning och liknande) och 

administrationsfunktioner, Z39.50 och 100 % MARC-stöd. MARC-stödet får man av att 

använda Zebra34 tillsammans med MySQL. Emilda har även en OPAC och systemet går 

att testa online på http://demo.emilda.org/ där både en engelskspråkig och svensk version 

finns att tillgå. 

 

Det verkar dock som att utvecklingen har stannat av, senaste versionen släpptes för 

nästan ett år sedan, den 29:e juni 2005, men tittar man på ändringar i koden så har det 

faktiskt gjorts ett par ändringar sedan dess så helt nerlagt är det inte.35 

 

3.1.2 Koha36 

 

Den första träffen som kommer upp på en sökning efter ”open source library”37 och som 

nummer två efter en sökning på ”open source ILS38” i sökmotorn Google är Koha. Koha 

                                                 
32 Emilda:s hemsida http://www.emilda.org 2006-05-17 
33 Realnode Ltd:s hemsida  http://www.realnode.fi/ 2006-05-17 
34 Zebra:s hemsida http://www.indexdata.dk/zebra/ 2006-05-17 
35 Emilda:s källkodsförråd http://svn.sourceforge.net/viewcvs.cgi/emilda/ 2006-05-17 
36 Koha:s hemsida http://www.koha.org 2006-05-17 
37 Detta är dock inte en optimal sökning då ordet ”library” ofta betyder något annat när man pratar om 

programmering. 
38 ILS står för Integrated Library System 
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anses vara ett av de första bibliotekssystemen som är utvecklat genom Open Source. Det 

utvecklades av företaget Katipo på Nya Zeeland 1999 på uppdrag av Horowhenua 

Library Trust. Ordet Koha betyder gåva på maori och då Koha är fritt är det ett passande 

namn. Koha används på runt 70 bibliotek runt om i världen spritt över alla världsdelar 

utom Antarktis. Det närmaste Sverige är ett finskt kloster som enligt listan av användare39 

är i färd med att införa systemet. 

 

Koha har även det stöd för Z39.50 och stöd för MARC21 och UNIMARC. Förutom 

katalog, cirkulation och förvärv kan Koha även skriva ut streckkoder skicka email eller 

skriva ut brev till låntagare med försenade böcker. Det finns dock ingen svensk 

översättning ännu. Även Koha har en demo på adressen http://koha.liblime.com/ det finns 

även några OPACs tillgängliga från bibliotek som använder Koha på 

http://www.koha.org/showcase/opacs.html  

 

Det största bibliotek som använder Koha ser ut att vara Nelsonville Public Library i Ohio, 

USA, det har en årlig cirkulation på runt 620,000, ett bestånd på runt 300,000 och runt 

40,000 låntagare på sju filialer. 

 

3.2 Operativsystem* 

 

Alla datorer behöver ett operativsystem för att fungera, operativsystemet styr det mesta 

på datorn som in- och utmatning, lagring av filer m.m. De flesta program skrivs för ett 

specifikt operativsystem och kan därför inte användas på något annat operativsystem om 

det inte skrivs om. I dagsläget är Microsofts olika Windows-versioner det mest använda 

operativsystemet. 

 

Många bibliotek tillhandahåller så kallade surfdatorer för sina besökare, dessa datorer 

behöver oftast inte mer än en Internet-uppkoppling och en webbläsare, eventuellt även 
                                                 
39 Lista över Koha-användare http://www.saas.nsw.edu.au/koha_wiki/index.php?page=KohaUsers 2006-

05-17 
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access till en skrivare. Att köpa en dyr Windows-licens för detta är rätt så onödigt då det 

är både billigt och enkelt att installera ett alternativt operativsystem som Linux eller BSD. 

 

3.2.1 GNU/Linux40 

 

GNU/Linux är ett operativsystem baserat på Unix som skapades av Linus Torvald i 

Finland i början av 90-talet, han släppte det under GPL och sedan dess har det vuxit till 

ett av de större operativsystemen. Det finns en mängd olika Linux-distributioner att välja 

mellan och de olika distributionerna innehåller olika program och är gjorda för olika 

ändamål.  

 

Red Hat41 är en av de största kommersiella Linux-utvecklarna och tillhandahåller bland 

annat support. De tillhandahåller även en gratis Linux-distribution som heter Fedora42. 

En annan distribution är Ubuntu43 som baseras på Debian och har vuxit rätt så snabbt på 

sistone. Ubuntu är helt fritt och support kan man få av andra användare helt gratis på 

forum eller över IRC*, men man kan även betala för professionell support. 

 

3.2.2 BSD44 

 

BSD som står för Berkley Software Distribution är ett samlingsnamn på Unix-

distributioner som har sitt ursprung från Berkley University of California. Efter en tvist 

om upphovsrätten till den ursprungliga Unix-koden släpptes en avskalad version av BSD 

4.4 vilken alla fria BSD-versioner nu bygger på.45  

                                                 
40 Linux hemsida http://www.linux.org 2006-05-17 
41 Red Hat:s hemsida http://www.redhat.com 2006-05-17 
42 Fedora:s hemsida http://www.fedoraproject.org 2006-05-17 
43 Ubuntu:s hemsida http://www.ubuntu.com/ 2006-05-17 
44 BSD:s hemsida http://www.bsd.org/ 2006-05-17 
45 Unix historia http://www.unix.org/what_is_unix/history_timeline.html 2006-05-19 
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Ett annat alternativt operativsystem som även det är baserat på Unix. De olika BSD-

versionerna är mer riktade mot att användas som servrar* än arbetsstationer*. De flesta 

BSD-varianterna använder en licens som inte är lika restriktiv som GPL, deriverat arbete 

behöver inte licensieras under samma licens bland annat. 

 

OpenBSD46 anses som ett av de säkraste operativsystemen som finns. Deras slogan är ” 

Only one remote hole in the default install, in more than 8 years!” vilket betyder att de 

bara har haft ett säkerhetshål som har gått att använda utifrån på över åtta år. En annan 

populär variant är FreeBSD47 

 

3.3 Webbserver* 

 

De flesta bibliotek har idag en hemsida med olika tjänster som t.ex. en OPAC (Online 

Public Access Catalogue) där låntagarna kan söka i bibliotekets katalog hemifrån. För att 

kunna ha en hemsida behöver man en webbserver. 

 

Apache48 är den mest använda webbservern i dagsläget och har varit det sedan mitten av 

90-talet.49 Apache grundades då den tidigare populära webbservern NCSA HTTPd 

Webserver:s huvudutvecklare slutade, programmet togs då över av några entusiaster som 

senare grundade företaget Apache. Apache går att använda både på Windows- och på 

Unix/Linux-servrar.  

 

 

                                                 
46 OpenBSD:s hemsida http://www.openbsd.org 2006-05-17 
47 FreeBSD:s hemsida http://www.freebsd.org 2006-05-17 
48 Apache:s hemsida http://www.apache.org 2006-05-17 
49 Netcrafts undersökning från maj 2006 

http://news.netcraft.com/archives/2006/05/09/may_2006_web_server_survey.html 2006-05-15 
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3.4 Databasserver* 

 

I ett bibliotek används en databasserver först och främst till databasen över vilka böcker 

och andra medier som biblioteket har, den håller även koll på lån och låntagare. Det är 

även vanligt att ha en databas till hemsidan för att göra den mer dynamisk. 

 

MySQL50 är en svenskutvecklad databasserver och är en del av programpaketet som 

brukar kallas för LAMP, vilket står för Linux, Apache, MySQL och PHP/Perl/Python. 

MySQL är världens mest spridda fria databasserver med cirka 30 % av marknaden och 

används av bland andra Yahoo!, NASA och Wikipedia. MySQL finns både i en öppen 

GPL-version och en kommersiell och förutom att sälja den kommersiella versionen 

tillhandahåller man support, konsulttjänster och utbildning. 

 

3.5 Ordbehandling 

 

Ett ordbehandlingsprogram är viktigt på de flesta arbetsplatser och då självklart även på 

bibliotek. Både personal och låntagare via publika datorer kan ha nytta av ett 

ordbehandlingsprogram. 

 

OpenOffice51 är ett öppet ordbehandlingsprogram som baseras på Sun Microsystems 

StarOffice. Paketet innehåller förutom ordbehandling även kalkylhantering, 

bildredigering, en modul för att skapa presentationer och en modul för att skapa formler 

och ekvationer. Enligt Massachusetts Technology Leadership Council skulle det bara 

kosta en tiondel så mycket att byta till OpenOffice 2 jämfört med att byta till Microsoft 

Office 12.52 

                                                 
50 MySQL:s hemsida http://www.mysql.com 2006-05-17 
51 OpenOffice hemsida http://www.openoffice.org/ 2006-05-17 
52 Artikel i tidningen Computer World 

http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&articleid=2742&amp;amp;pubid=3&issueid=66 

2006-05-19 



 22 

 

3.6 Webbläsare 

 

Mozilla fick ta över Netscapes källkod i slutet av 90-talet och började då jobba på vad 

som idag är Firefox53. Firefox har på senare år börjat ta marknadsandelar från Internet 

Explorer efter att Internet Explorer haft olika säkerhetsproblem. En sak som får 

människor att byta till Firefox är de tilläggsprogram som finns för att t.ex. blockera 

reklam. Även om själva Internet Explorer är gratis går det inte att använda utan att betala 

en Windows-licens.  

 

3.7 Andra program 

 

Självklart finns det en mängd andra program som kan användas i biblioteket. I en artikel 

från 2003 listar Meadville Public Library i Pennsylvania vilka program de använder i sitt 

bibliotek.54 Jag tänker inte gå in djupare på dessa men värda att nämna är Linux Terminal 

Server Project55 för tunna klienter* och squidGuard56 för att filtrera bort olagliga 

hemsidor. 

                                                 
53 Firefox hemsida http://www.mozilla.com/firefox/ 2006-05-17 
54 Artikel om användningen av Open Source på Meadville Public Library 

http://webjunction.org/do/DisplayContent?id=1174 2006-05-17 
55 Linux Terminal Server Project:s hemsida http://www.ltsp.org/ 2006-05-19 
56 squidGuard:s hemsida http://www.squidguard.org/ 2006-05-19 
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4. Open Source i de svenska folkbiblioteken 

 

I detta kapitel redovisar jag resultaten från min enkät. Då svarsfrekvensen på enkäten var 

så pass låg finner jag det onödigt att göra några djupare analyser. Detta blir därför bara en 

genomgång och sammanfattning av de svar jag fått in. 

 

4.1 Kommunstyrning 

 

Många som har svarat säger att de inte har något större val när det kommer till vilka 

program som används på biblioteket utan att det bestäms av kommunens IT-avdelning 

eller så är man bakbunden av kommunens IT-policy. 

 

Samtliga delar i kommunen ligger under samma IT-policy, som bestäms 

centralt. Denna policy bakbinder oss fullständigt. Det enda vi kan välja är vår 

biblioteksserver… 

 

Då det är få bibliotek som är tillräckligt stora för att ha en egen IT-avdelning ter det sig 

rätt så självklart att det mesta bestäms av kommunens IT-avdelning.  

 

4.2 Operativsystem 

 

Alla bibliotek som svarade använder någon version av Windows på sina arbetsstationer, 

tre av biblioteken har någon eller några arbetsstationer med Macintosh och endast ett 

bibliotek anger att de använder Linux som arbetsstation, Windows är alltså helt 

dominerande. Av de två som använder Macintosh anger den ena att den sällan används 

och på det andra biblioteket används de endast för grafiska ändamål av personalen och 

för surfning på några publika datorer. 

 



 24 

När det gäller operativsystem på bibliotekens webbservrar är det även där Windows som 

används mest men inte alls lika dominerande som när det gäller arbetsstationer. På denna 

fråga var det dock inte alla som hade svarat på men av de svar jag fick använder 30 

stycken Windows som webbserver, 20 stycken Unix och två stycken använder Linux. Här 

kan man dock anta att biblioteket själv inte väljer webbserver utan ligger på kommunens 

webbserver då många biblioteks hemsidor är ”inbakade” i kommunens.  

 

51 av de 72 bibliotek som svarade på enkäten använder Unix som operativsystemen för 

sina databasservrar.14 stycken använder någon version av Windows och fyra stycken 

använder Linux. Sex stycken använder mer än ett operativsystem för sina databasservrar 

och 11 stycken svarade inte på denna fråga.  

 

Av de 42 som har någon form av låneautomat är det endast en som inte använder 

Windows, ett bibliotek har dock både Windows-baserade och Unix-baserade 

låneautomater. 27 av biblioteken använder så kallade tunna klienter, av dessa är det fem 

stycken som använder Linux och de resterande använder Windows.  

 

4.3 Bibliotekssystem 

 

De två bibliotekssystem från Axiell, Book-IT och Libra, används av alla som har svarat 

på enkäten utom tre bibliotek. Enligt Axiells hemsida används Book-IT på totalt 199 

svenska folk-, fack- och företagsbibliotek och Libra på 122 stycken, så det verkar ju 

onekligen som att de har en stor del av den svenska marknaden. Resultatet stämmer även 

överrens med resultatet från Ulrika Lifvenborgs uppsats Folkbibliotekens utbud av 

elektroniska tjänster57 från 2005. I hennes undersökning användes Libra och Book-IT 

tillsammans på 92 % av kommunbiblioteken.  

 

                                                 
57 Lifvenborg, Ulrika (2005), Folkbibliotekens utbud av elektroniska tjänster, D-uppsats inom Biblioteks- 

och informationsvetenskap vid Umeå Universitet, s. 12 
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Diagram över användningen av bibliotekssystem 

 

På frågan om de är nöjda med sitt bibliotekssystem gick meningarna isär, speciellt om 

Libra, några var nöjda, andra inte alls nöjda och ytterligare några gav svar som ”Vi är 

hyfsat nöjda”, ”Systemet täcker de behov vi har…” och ”Nöjda ’nästan’”. Några väntade 

på nästa version där systemet skall byta från en Unix-baserad databasserver till en 

Windows-baserad. När det gäller Book-IT är de flesta nöjda men ett bibliotek svarade så 

här: 

 

Systemet är mycket ålderdomligt, men har en så stark position inom 

biblioteken att personalen accepterar både dålig kvalitet och dåligt 

bemötande, hellre än att behöva byta system. 

 

De som använde andra system angav att de var nöjda med sina system. Men då det bara 

var en respondent på var och ett av de tre andra bibliotekssystemen går det inte att säga 

något definitivt om dem. 
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Vilken databasserver som används på biblioteket är till stor de styrt av vilket 

bibliotekssystem som används, används Book-IT är det Oracle58som används och för 

Libra är det Informix C-ISAM59 som gäller. Endast två bibliotek använder Open Source-

databasservern MySQL och i båda fallen parallellt med en annan databasserver, MySQL 

används då till webbrelaterade tjänster medan den andra databasservern används till 

bibliotekssystemet. 

 

4.4 Open Source-program som används 

 

Det program som verkar vara mest spritt på biblioteken är webbläsaren Mozilla Firefox, 

men ingen angav att det var en policy, några sade att det används parallellt med Internet 

Explorer, det vill säga varje bibliotekarie väljer själv den webbläsare som han eller hon 

föredrar. Några anger att OpenOffice används men då främst på publika datorer. Två av 

biblioteken använder GIMP60 som är ett bildbehandlingsprogram, namnet GIMP står för 

GNU Image Manipulation Program, det finns tillgängligt både för de UNIX-baserade 

operativsystemen och för Windows. GIMP är licensierat med GPL och anses vara ett 

alternativ till program som Adobe Photoshop61 och Corel Paint Shop Pro62. Ett bibliotek 

använder ett IT-cafébokningssystem som är Open Source-utvecklat, tyvärr angav de inte 

vilket och det ser inte ut att vara tillgängligt från deras hemsida. 29 stycken svarade att de 

inte använder något Open Source-program, 18 stycken svarade inte på frågan och en 

svarade ”vet ej”.  

 

                                                 
58 Oracle:s hemsida http://www.oracle.com/ 2006-05-21 
59 Produktsida för Informix C-ISAM på IBM:s hemsida http://www-

306.ibm.com/software/data/informix/cisam/ 2006-05-21 
60 GIMP:s hemsida, http://www.gimp.org/ 2006-05-21 
61 Produktsidan för Photoshop på Adobe:s hemsida http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html 

2006-05-21 
62 Produktsidan för PSP på Corel:s hemsida http://www.corel.com/paintshop/ 2006-05-21 
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4.5 Open Source-utvecklat bibliotekssystem 

 

När det gäller Open Source-utvecklade bibliotekssystem verkar det som att ingen riktigt 

visste att det fanns men de flesta ser positivt på möjligheten men tror att det kan vara 

svårt att byta. Om de skulle fungera lika bra eller bättre än de system som används idag 

och är billigare är de flesta positiva till ett eventuellt byte. Många känner dock att de inte 

skulle kunna byta förrän det är väl testat och använt på den svenska marknaden. En 

respondent skrev: 

 

Allmän policy när det gäller IT. Låt andra vara försökskaniner! 

 

En annan sak som gör att det inte direkt är aktuellt med ett byte i dagsläget är att systemet 

måste klara de svenska behoven och då speciellt SAB-systemet och de svenska 

bokstäverna å, ä och ö.  

 

4.6 Support 

 

Något som de flesta anger som den viktigaste punkten är att det skall finnas en väl 

fungerande och lättillgänglig support för systemet. Detta tror man kan bli ett problem vid 

en eventuell övergång till Open Source. Speciellt support på svenska är något som nämns 

som viktigt.  
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5. Slutsats 

 

Här presenterar jag mina slutsatser utifrån min undersökning. Återigen måste jag påpeka 

att det inte går att säga någonting definitivt på grund av det stora bortfallet. 

 

5.1 Genomgång av frågeställningen 

 

Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på vad Open Source är, vilka program som kan 

användas på biblioteken och hur det faktiskt ser ut ute på biblioteken i dag. Jag kommer 

här att gå igenom mina frågeställningar en och en. 

 

Vad är Open Source? 

Open Source är en rörelse om verkar för ett fritt spridande av information och program, 

det finns två huvudsakliga aktörer som båda strävar åt samma håll men med olika 

motivation. Några av de viktigaste punkterna är friheten att använda ett program för 

vilket syfte som helst, friheten att studera hur ett program fungerar och ändra det för att 

passa sitt eget ändamål, friheten att redistribuera kopior för att hjälpa människor i sin 

omgivning och friheten att förbättra ett program och släppa sina förbättringar publikt för 

att alla ska kunna ta del av dem. För att man skall nå dessa friheter krävs det att 

programmens källkod följer med så det faktiskt blir möjligt att studera och ändra i 

programmet. Open Source verkar till stor del vara någonting positivt och det finns stora 

möjligheter att spara pengar på att byta till Open Source-alternativ, detta är väldigt viktigt 

för bibliotek som får mindre och mindre pengar.  

 

Vilka Open Source-alternativ som kan vara aktuella för bibliotek finns? 

Det finns en mängd program som biblioteken skulle kunna använda, allt från 

bibliotekssystem till ordbehandlingsprogram. Jag har tittat på två stycken 

bibliotekssystem som ser ut att vara välutvecklade även om de kanske saknar några av de 

vitala funktioner som krävs av den svenska marknaden. I övrigt har jag även tittat på 
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alternativa operativsystem och den svenska Open Source-databasservern MySQL. Det 

har även konstaterats att vissa Open Source-applikationer faktiskt är världsledande inom 

sitt område som t.ex. Apache. 

 

Används olika Open Source-applikationer i biblioteken? 

Open Source-program används inte i någon större utsträckning på biblioteken och 

kunskapen om vad det hela handlar om verkar generellt rätt så låg. För att Open Source 

skall nå biblioteken på allvar krävs det att kommunerna börjar använda Open Source i 

större utsträckning, detta verkar dock vara på gång runt om i landet då man insett att det 

går att spara pengar i det långa loppet även om det kan bli en initial kostnadsökning för 

utbildning. De program som dock ser ut att ha börjat ta ett starkt grepp bland biblioteken 

är OpenOffice och Mozilla Firefox, i fallet Firefox har den webbläsaren dock inte ersatt 

Internet Explorer utan är ett alternativ för dem som gillar den bättre. Även om det finns 

vissa generella likheter mellan Open Source-rörelsen och biblioteken tänker man inte på 

samma sätt när det gäller programvara som när det gäller verksamheten i övrigt. Men det 

är inte alltid bibliotekets eget val då kommunerna har vissa riktlinjer och de tekniska 

kunskaperna verkar saknas på biblioteken.  

 

Har man tittat närmare på de alternativ som finns? 

Förutom Mozilla Firefox och OpenOffice verkar man inte tittat närmare på de program 

som finns idag och att det fanns Open Source-utvecklade bibliotekssystem överraskade 

vissa. De flesta är positiva till Open Source rörelsen men det finns en ovilja att testa något 

nytt och obeprövat. När det gäller bibliotekssystem har Axiell en väldigt dominerande 

ställning som kan vara svår att bryta. Support är något som nämns som extra viktigt och 

då gäller det att något företag tar hand om den biten, i de bibliotekssystem jag tittade på 

ser det ut som att det inte finns någon direkt support från Emilda, jag kan i varje fall inte 

hitta någon information om det, för Koha finns det däremot ett antal företag som 

tillhandahåller support bl.a. i USA, Australien och England. 
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5.2 Framtida forskning 

 

Det skulle vara intressant att se hur universitet och högskolor ställer sig till Open Source 

och då speciellt ett Open Source-utvecklat bibliotekssystem. Här skulle det gå att skapa 

ett samarbete mellan biblioteket och en eventuell datavetarutbildning för att antingen 

ändra ett befintligt system för att passa alla svenska standarder eller helt enkelt skriva ett 

helt nytt system. Det skulle även vara mycket intressant med en fallstudie av ett 

biblioteks övergång till Open Source om något bibliotek skulle våga ta chansen. 
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 Appendix 1 Enkät 

 

Instruktioner: 

Sätt ett X eller liknande mellan []. Skriv ut vad som används där det står Annat/Annan. 

 

Vilken befattning på biblioteket har du som svarar? 

 

 

Hur stor är ert bibliotek?(Bestånd, antal anställda, besökare och lån per år) 

 

 

Vilket/vilka operativsystem används på biblioteket? 

 

Windows(NT, 2000, XP) [] Skriv gärna vilket/vilka:  

Vad används det till? 

Workstation[] 

Webserver[] 

Databasserver[] 

Tunna klienter[] 

Låneautomat[] 

Annat: 

 

Linux (Red Hat, Mandrake, Ubuntu m.fl.) [] Skriv gärna vilket/vilka:  

Vad används det till? 

Workstation[] 

Webserver[] 

Databasserver[] 

Tunna klienter[] 

Låneautomat[] 
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Annat: 

 

Unix (Solaris, Irix m.fl.) [] Skriv gärna vilket/vilka:  

Vad används det till? 

Workstation[] 

Webserver[] 

Databasserver[] 

Tunna klienter[] 

Låneautomat[] 

Annat: 

 

*BSD(FreeBSD. OpenBSD m.fl.) [] Skriv gärna vilket/vilka:  

Vad används det till? 

Workstation[] 

Webserver[] 

Databasserver[] 

Tunna klienter[] 

Låneautomat[] 

Annat: 

 

Mac(9, OSX m.fl.) [] Skriv gärna vilket/vilka:  

Vad används det till? 

Workstation[] 

Webserver[] 

Databasserver[] 

Tunna klienter[] 

Låneautomat[] 

Annat: 

 

Annat operativssystem [] Vad: 

Vad används det till? 
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Workstation[] 

Webserver[] 

Databasserver[] 

Tunna klienter[] 

Låneautomat[] 

Annat: 

 

Vilken/vilka databasserver används på biblioteket? 

Oracle [] 

MySQL [] 

PostgreSQL [] 

IBM DB2 [] 

Microsoft SQL Server [] 

Annan: 

Om mer än en används var vänlig och uppge vad de används till. 

 

Vilket bibliotekssystem använder ni idag? 

Book-IT [] 

Libra [] 

Aleph [] 

Voyager [] 

Koha [] 

Evergreen[] 

Emilda [] 

Annat:  

Ge gärna mer information eller en hänvisning om ni inte använder något av de 

ovanstående. 

 

Används någon Open Source applikation på biblioteket och i så fall till vad? 

(T.ex. Open Office, Mozilla(Firefox), Apache) 
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Är ni nöjda med ert nuvarande bibliotekssystem och får ni gehör för de 

ändringar som ni vill ha? 

 

 

 

Har ni tittat närmare på de alternativ som finns och finns det planer på att 

byta till olika Open Source-applikationer? 

 

 

 

Varför/varför inte? 

 

 

 

Skulle ni kunna tänka er att använda ett Open Source-utvecklat 

bibliotekssystem som t.ex. Koha(www.koha.org), Evergreen(www.open-

ils.org) eller Emilda(www.emilda.org) i framtiden? 

 

 

 

Varför/Varför inte? 

 

 

 

Är ni villig att besvara fler frågor inom detta ämne?(Ev. intervju) 
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Appendix 2 Ordlista 

 

Arbetsstation – En dator som används i arbetet, oftast en vanlig persondator men kan ha 

lite bättre komponenter för att vara bättre på det den ska användas till, t.ex. grafik. 

Bugg – Ett mindre fel i ett program. 

Databasserver – Den mjukvara som driver en databas. 

DRM – Digital Rights Management, en metod för att begränsa vad en användare kan 

göra med program och filer. T.ex. musikfiler köpta via tjänsten Itunes går endast att spela 

upp på Apples MP3-spelare. 

IRC – Internet Relay Chat, ett protokoll för gruppkommunikation över Internet. Vanliga 

klienter är mIRC(www.mirc.com) till Windows och XChat(www.xchat.org) och 

Irssi(www.irssi.org) för Linux. 

Källkod – Källkod är den kod/de instruktioner som en programmerare skriver för att 

skapa ett program. Källkod skrivs i ett av de många programmeringsspråk som finns.  

Källkod kan liknas vid ett matrecept, källkod består av instruktioner till datorn för att 

utföra olika uppgifter, precis som ett recept består av instruktioner för att man skall kunna 

baka t.ex.  

Källkod översätts oftast till maskinkod, som datorn kan förstå, med hjälp av en 

kompilator, men vissa programmeringsspråk är så kallade interpreterade språk som man 

inte kompilerar utan koden tolkas eftersom att den körs. Interpreterade språk är dock 

långsammare än kompilerade.63 

 

Ett exempel i programmeringsspråket C++: 

#include <iostream.h> 

int main() 

{ 

    cout << “Hello World!\n"; 

    return 0; 

                                                 
63 Paginas IT-ordbok http://www.pagina.se/itord/default.asp?Id=3126 2006-05-14 
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} 

Det denna kod gör är att inkludera ett standardbibliotek för in och utmatning för att sedan 

skriva ett meddelande. Om denna kod skulle kompileras och sedan exekveras skulle 

texten Hello World! skrivas på skärmen. Hello, World-exemplet är ofta bland det första 

man ser när man skall börja lära sig att programmera.64 

Patch – Från det engelska ordet för lappning, lagning. En mindre uppgradering av ett 

program för att täppa till ett säkerhetshål eller fixa en mindre bugg. 

Server – En kraftfullare dator som är dedikerad till en eller ett par ändamål. Viktigt att 

den är stabil och om den är kopplad till Internet är det väldigt viktigt att den är säker. 

Tunna klienter – En tunn klient är en mindre kraftfull dator som interagerar med en 

server där alla program finns och körs. På detta sätt kan man ha flera ”lättare” och 

därmed billigare datorer som drivs av en kraftfull server. 

Webbserver – Den mjukvara som svarar på webbläsares begäran om att skicka 

information via http. Kan även kallas httpd där d står för daemon. 

 

För vidare ord så hänvisar jag till Paginas IT-ordbok som finns tillgänglig på 

http://www.pagina.se/itord/  

 

                                                 
64 Liberty, Jesse (1998) Lär dig C++ på 3 veckor, Sundbyberg, Pagina, s. 13-14 


