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Abstract

This paper is about the benefits found with using products that are a result of an Open Source  
project, from an IT management perspective. The purpose of the report have been to clarify the  
reasoning  about  the  choice  of  products  with  an open source  code.  The  studie  are   based  on  
relevant  scientific  literatur  and a  number  of  interviews  with  people  that  are  working  in  IT  
management. The studie indicates that the main reason for choosing Open Source products from  
an IT management perspective is because of the low costs of the product.  However, the studie I  
have  done  in  the  context  of  this  report  have  suggested  that  these  products  are  often  more  
expensive than what you initially think. Even though the installation of these products might be  
free, the integration and maintenace of the product can result in huge amounts of money. 
Another thing that this study showed was that these products often requires that the user is  
competent in the subject. Due to the lack of support these products normally include, it is up to the  
user to be able to fix upcoming errors and changes. Of these reasons, it is very important for  
companies to ensure that they will  be able to maintain and integrate the software,  to a fair  
ammount of money, before they decide to use something just because it's "free". 

1



Innehållsförteckning

1 Inledning.............................................................................................................................................3
1.1Bakgrundsbeskrivning...........................................................................................................4
1.2 Problemformulering ............................................................................................................4
1.3 Syfte .................................................................................................................................. ...5 
1.4 Avgränsning .........................................................................................................................5
1.5 Disposition ...........................................................................................................................5

2 Metod..................................................................................................................... .............................6
2.1 Val avmetod ...................................................................................................................... ..6
2.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................6
2.3 Val av litteratur ....................................................................................................................7
2.4 Analys av data .................................................................................................................... 8
2.5 Datainsamling......................................................................................................................8
2.6 Metodkritik .........................................................................................................................8

3 Öppen källkod & Cloud Computing..................................................................................................10
3.1 Bakgrund............................................................................................................................10

3.1.2 Definition.............................................................................................................10
3.1.3 Licensmodell.................................................................................. .....................11

3.1.4 Community.......................................................................................................... 12
3.1.5  Möjligheter med att använda öppna programvaror...........................................13
3.1.6 Risker och utmaningar med öppenkällkod ....................................................... 14
3.1.7 Framtidsutsikter ..................................................................................................15

3.2 Cloud Computing............................................................................................................... 15

4 Kvalitetsaspekter för en välfungerande IT-ledning......................................................................... 17
4.1 Kvalitet på infrastruktur....................................................................................................17
4.2 Programvarukvalitet..........................................................................................................17
4.3 Datakvalitet........................................................................................................................19
4.4 Informationskvalitet..........................................................................................................19
4.5 Administrativ kvalitetet.....................................................................................................19
4.6 Servicekvalitet....................................................................................................................19

5 Respondenternas åsikter..................................................................................................................20
5.1 Varför har man har valt att använda sig av öppna programvaror....................................20
5.2 Communityns inverkan..................................................................................................... 21
5.3 Hur kommer användandet av öppna programvaror att se ut i framtiden?......................22

6 Analys ...............................................................................................................................................23
6.1 Fördelar..............................................................................................................................23
6.2 Risker och utmaningar......................................................................................................24
6.3 Vikten av ett drivande community....................................................................................24
6.4  Framtida använding.........................................................................................................25

7 Slutsats .............................................................................................................................................26
7.1 Vidare studier.....................................................................................................................27

 Referenslista ......................................................................................................................................28

Intervjumall ........................................................................................................................................30

2



1  Inledning

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Fenomenet "Open Source" eller öppen källkod har genom åren varit ett väldebatterat ämne inom 
IT-branschen.  En  källkod  är  den  programkod  som  en  programvara  är  uppbygd  av.  Denna 
programvara sägs vara öppen ifall dess källkod kan läsas och modifieras av vem som helst, därav 
namnet öppen källkod (Comino & Manenti, 2003). En grundläggande förutsättning för att något 
ska klassas som öppen källkod är alltså att koden skall finnas tillgänglig för alla, ofta även till en fri  
kostnad. En anledning till att detta ämne har blivit så pass uppmärksammat är att utvecklingen av 
programvaror av denna typ oftast sker via ett samarbete över nätet. Inom större projekt där man 
använder sig utav öppen källkod samarbetar folk från olika delar av världen mot ett gemensamt 
mål. Målet i detta sammanhang är givetvis att utveckla en sådan bra och buggfri programvara som 
möjligt. Fördelarna med detta är många. Lyckas man engagera väldigt många inom ett och samma 
projekt kommer man att ha många vaksamma ögon på koden, vilken gör att fel och buggar lättare  
uppmärksammas. En ytterligare och kanske ännu viktigare anledning till att ämnet har blivit så 
omdiskuterat  är  de  ekonomiska  aspekterna  av  denna  typ  av  utveckling.  I  och  med  att 
slutprodukterna  distribueras  fritt  för  vem  som  helst  att  använda   kan  man  inom företag  och 
organsiationer göra stora ekonomiska besparingar genom att använda dessa typer av produkter.

För att samordna och kordinera ett öppen källkods-projekt brukar man inledningsvis starta 
upp ett community anpassat  till  projektet.  Communityt  i  det  här sammanhanget är  den grupp 
personer som är involverade i projektet. För att denna typ av systemutveckling ska vara möjlig  är  
det  viktigt  att  man enkelt  kan  kommunicera  med  varandra.  Av  denna  anledning  brukar  man 
antingen  publicera  en  lista  med  de  involverades  epost-adresser,  eller  skapa  ett  forum.  Detta 
möjliggör att man kan diskutera och reflektera över den kod som har skrivits, vilket leder till att  
communityt  tillsammans kan komma på förbättringar  och vidareutvecklingar  av programmet i  
fråga. För att ha någon som helst struktur inom denna typ av programvaruutveckling brukar man 
vanligtvis ha en mindre kärngrupp som har till uppgift att styra communityt. Ofta är det även just 
denna grupp som utgör en större del av programmeringen. Denna kärngrupp beslutar alltså vilka 
förbättringar  och  vidareutvecklingar  som  är  bra  och  användbara  nog  för  att  publiceras  i  
nästkommande version av programvaran.  Detta resulterar i att drivkraften och engagemanget från 
communityt är en utav de viktigare ingredienserna för ett framgångsrikt öppen källkods-projekt 
(Fogel, 2010).

En vanligt föreställning om dessa typer av projekt är att de kan liknas med produktutveckling 
utan något egentlig tillverkare. I och med att flertalet av de personer som väljer att engagera sig i 
dessa typer av projekt endast gör det som en typ av hobbyverksamhet så kan man således lyckas 
utveckla  en stark  programvara utan några  märkvärdiga  produktionskostnader.  Så är  dock  inte 
alltid  fallet.  Ibland väljer  företag och bolag att  delta  i  projekt  av denna typ.  Detta  innebär  att 
företaget i fråga då ofta även sponsrar utvecklingsarbetet genom att bidra med programmerare 
som hjälper till med utvecklingsarbetet. Ett exempel på denna typ av samarbete är utvecklingen av 
operativsystemet Linux som har IT-jätten IBM(International  Business  Machines Corporation) i 
ryggen  (http://ibm.com/linux/).  Helt  ovanligt  är  det  inte  heller  att  företag väljer  att  publicera 
deras egenproducerade programvaror som öppen källkod. De bakomliggande faktorerna till detta 
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är då ofta att man vill ha hjälp med vidareutvecklingen av programvaran, eller att man helt enkelt  
bara vill hjälpa personer och företag som är i behov av en sådan typ av programvara. 

1.2  Problemformulering

Att använda sig utav system och programvaror som är utvecklade med öppen källkod kan i många 
avseenden vara väldigt fördelaktigt. Väljer man att använda en programvara med sluten källkod 
innebär det ofta att tillverkaren av denna kommer att ta betalt för programvaran. Antingen i form 
av ett inköpspris eller, och kanske ännu vanligare, i form av licenskostnaderna. Detta innebär att 
man  kommer  att  vara  tvungen  att  betala  en  periodvis  avgift  så  länge  man väljer  att  använda 
produkten i fråga. I och med att man, genom att använda produkter med öppen källkod, oftast 
undgår dessa typer av avgifter så kan man därför göra stora ekonomiska besparingar. Använder 
man öppen källkod får man alltså tillgång till programvarans källkod, vilket innebär att man vid 
behov har rätten att ändra och modifiera denna. Detta kan vara väldigt gynnsamt i och med att 
man då får möjligheten att skräddarsy programvaran efter ens egna ändamål.

Tyvärr medför användingen av öppen källkods-produkter även vissa risker. Att inte ha någon 
licenserad programleverantör innebär att ingen ansvarar för att systemet i fråga ska fungera som 
det är tänkt. Uppstår det problem med systemet saknar man ofta även en support att kunna ta  
hjälp ifrån. En ytterligare problematik kan uppstå om man använder denna typ av system för att 
göra ekonomiska besparingar. Trots att koden i sig är gratis att använda så kan underhållet och 
vidareutvecklingen av systemet i slutändan visa sig vara dyrare jämfört med om man skulle ha 
använt sig av ett licenserat system med sluten källkod.

I  och med att  fenomenet  "Open Source" nu har funnits  under  en längre  tidsperiod har nu 
alternativa tillvägagånssätt på diverse systemlösningar börjat utvecklats. Exempelvis  har "Molnet" 
(Cloud Computing) de senaste åren blomstrat rejält. Det är en teknisk lösning som möjliggör att  
man kan hyra resurser, exempelvis processorkraft,  genom tjänster via Internet. Detta gör att man 
kan driva system på avstånd utan att man behöver ansvara över själva infrastrukturen. 
Trots att Cloud Computing och program med öppen källkod skiljer sig på många avseenden kan 
man ändå påstå att dagens alla molntjänster till en viss grad hämmar framväxten av  användandet 
av öppen källkod, mer om det i kapitel tre.

Detta gör att det blir extra intressant att ta reda på vad man i dagsläget har för syn på öppen 
källkod, när bör man egentligen använda sig utav dessa typ av produkter? För att bringa klarhet i  
detta blir min frågeställning således:

Ur ett  IT-ledningsperspektiv,  vad ser  man för fördelar med att  använda produkter med  
öppen källkod?
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1.3  Syfte

Syftet med denna studien är alltså att bringa klarhet i hur man, inom en IT-ledning, resonerar 
kring valet mellan produkter med sluten- och öppen källkod. För att göra detta kommer jag att 
utvärdera och analysera personer från organisationer som använder och/eller har använt sig utav 
programvaror med öppen källkod. Detta kommer sedan att sammanställas för att tydliggöra vilka 
för- och nackdelar respondenterna har upplevt med användningen av dessa produkter. 

Rapporten är menad att bringa klarhet kring ämnet för dem som överväger att använda sig utav 
en ny typ av programvara. Av denna anledning så kommer jag även att undersöka vad man har för  
syn  på  en  framtida  användning  av  dessa  produkter.  Viss  fokus  kommer  även  att  ligga  på  de 
ekonomiska aspekterna inom ramarna av detta sammanhang.

1.4  Avgränsning

För  att  arbetet  ska  kunna ge  rimliga  slutsatser  så  är  de  genomförda  intervjuerna  gjorda  med 
personer som har,  eller  har haft  erfarenheter med öppen källkod.  Även om det skulle ha varit  
intressant att prata med personer som bojkottar öppen källkod-produkter så återstår det faktum 
att  rapporten  måste  följa  en  strikt  tidsplan.  Förhoppningsvis  kommer  de  personer  som  har 
erfarenheter med öppen källkod också att ha en god koll på de vanligaste orsakerna till varför man 
iundviker dessa. En ytterligare begränsning denna studien kommer att ha är att den kommer att 
behandla ämnet ur ett IT-ledningsperspektiv. I och med att olika parter inom en organisation har  
olika  prioriteringar  så  är  detta  en  nödvändig  avgränsning.  Någon  som  ansvarar  för  drift  och 
underhåll av ett system ser nog helst att systemet i fråga är stabilt och relativt lättdriftat, medan 
någon inom en IT-ledning måste ta hänsyn till betydligt fler faktorer, exempelvis de ekonomiska 
aspekterna.  Av  denna  anledning  tror  jag  att  man  ur  ett  IT-ledningsperspektiv  kan  få  en  mer 
generell bild av fenomenet Open Source. 

1.5  Disposition

Det  första  avsnittet  kommer  att  behandla  bakgrunden  till  problemformuleringen  samt  en 
beskrivning  av  syftet  med denna  rapport.  Även  inom vilka  ramar  som rapporten  kommer  att  
behandla problemet.

 I avsnitt två  kommer jag att förklara vilka metoder jag har valt för att angripa problemet samt 
en förklaring till varför jag väljer detta tillvägagångssätt.

Det  tredje  avsnittet  kommer  att  ge  en  detaljerad  bild  av  fenomenet  Open  Source/Öppen 
källkod.  Hur  det  fungerar,  vilka  typer  av  licenser  som  finns  samt  annat  till  ämnet  relevant  
information. Avsnittet kommer även behandla ämnet Cloud Computing.

I och med att jag fokuserar på ett IT-ledningsperspektiv så tycker jag att det är viktigt att förstå 
deras prioriteringar. Hur ser man på kvalitet ur ett ledningsperspektiv? Dessa saker kommer att 
behandlas i kapitel 4.

I avsnitt fem så kommer jag att behandla den empiriska  studien som har genomförts för att 
besvara rapportens frågeställning. En presentation av datainsamlingen kommer att redovisas.

I avsnitt sex så kommer jag att göra en sammanställning av de  resultaten som framkommit 
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genom  denna rapport.  En  disskusion  av  den  insamlade  datan  med en  tydlig  koppling  till  det 
litterära kapitlet kommer att finnas.

I det sjunde och sista avsnittet så kommer jag att presentera mina slutsatser.
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2 Metod

2.1 Val av metod

För  att  besvara  min  frågeställning  kommer  jag  att  göra  en  empirisk  studie  utifrån  olika 
organisationers användande av öppen källkod. Hartman (2004) skriver att det, inom metodteori,  
finns två olika typer av undersökningar: kvantitiva och kvalitativa. Jag kom fram till beslutet att, 
utav dessa två tillvägagångssätt, skulle ett kvalitativt fokus vara mest gynnsamt för denna rapport. 
Detta eftersom ett kvalitativt fokus ger en bättre och mer djupgående förståelse i hur en grupp eller  
individ resonerar (Hartman, 2004). I praktiken innebär detta att jag kommer att försöka få tag på  
färre men mer meriterande respondenter.

För att samla in den data jag behöver för att kunna besvara min frågeställning kommer jag att  
utföra  ett  antal  intervjuer.  Hartman  (2004)  skriver  att  intervjuer  är  det  vanligaste 
tillvägagångssättet för att samla in data till undersökningar med ett kvalitativt fokus. Därför kändes 
det som att utföra intervjuer var en självklarhet i detta sammanhang. 

Fördelarna med att göra en kvalitativ studie är som sagt att man får en djupare förståelse för 
hur någon väljer  att  resonera.  Detta resulterar dock i  att  arbetet  kring de intervjuer som skall 
genomföras kommer att ta längre tid, vilket gör att antalet respondenter begränsas. För att denna 
studie  ska  bli  så  lyckad  som  möjligt  gäller  det  därför  att  jag  väljer  ut  dom  mest  lämpade 
respondenterna.

2.2 Tillvägagångssätt

Innan jag genomförde de intervjuer som är kopplade till denna rapport lade jag ett stort fokus på 
att  fördjupa  mig  i,  för  ämnet,  relevant  litteratur.  Detta  ansåg  jag  som  en  viktig  del  av 
arbetsprocessen.   För  att  skapa  en  så  givande  konversation  med  respondenterna  som  möjligt 
krävdes det även att jag var ordentligt påläst. I och med att denna rapport baseras på en kvalitativ  
studie var det även viktigt att välja ut rätt respondenter till studien. Jag beslutade mig därför för att  
kontakta personer av betydande roll inom IT-enheter i organisationer med erfarenhet av öppen 
källkod. För att välja ut rätt respondenter valde jag att kontakta folk som tidigare medverkat inom 
olika  typer  öppen  källkods-projekt,  detta  för  att  få  tips  om  intressanta  organisationer  med 
erfarenhet inom ämnet. Jag fick kontakt med fem erfarna personer, några av dessa hade till och 
med tidigare varit  runt och föreläst om fenomenet öppen källkod. Dessa kontakter blev väldigt 
värdefulla för studien och resulterade i ett 20-tal tips på olika intressanta respondenter. Detta gav 
mig möjligheten att göra ett strategiskt urval gällande vilka respondenter som skulle göra studien 
så kvalitativ som möjligt. I och med att min målgrupp av respondenter är högt uppsatta inom en  
ganska hektisk bransch så var det inte lika många som jag hade hoppats som hade möjlighet att ta 
sig tid till att delta i studien. Att jag valde att utföra studien ur ett ledningsperspektiv begränsade 
mitt val av respondenter något. Av de tio som jag ansåg som tillräckligt intressant och relevanta så 
hade fyra utav dessa tid att genomföra intervjuer inom tidsramen jag har haft för denna rapport. 
Två av dessa intervjuer skedde via mailkontakt de andra skedde i form av fysiska intervjuer. 
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Inledningsvis  planerade  jag  att  genomföra  väldigt  strukturerade  intervjuer  med  en  strikt 
intervjumall att utgå ifrån, men i och med att studien är av kvalitativ sort beslutade jag mig för att 
genomföra semistrukturerade intervjuer istället. Detta innebar att istället för att hålla i en formell 
intervju skedde samtalet mer som en öppen konversation, med ett antal riktlinjer och punkter som 
jag såg till att vi hann disskutera. Använder man sig utav denna intervjuteknik är det enklare för 
respondenterna att flika in med eventuella sidospår och tankar som en själv tidigare inte hade 
tänkt  på  (Häger,  2007).  Att  genomföra  intervjuerna  på  detta  sättet  visade  sig  vara  väldigt 
värdefullt. De respondenter jag valde har något olika roller. 

Respondent  1  arbetar  som  IT-chef  på  en  mindre  kommun  och  har  erfarenhet  inom 
användandet av produkter av typen öppen källkod i form av operativsystem, systemprogramvaror 
samt kontorsprogramvaror. 

Respondent 2 arbetar som chef på IT-enheten på ett av Sveriges större universitet, där ett av 
universitets  mest  kritiska  system  är  uppbyggt  på  öppen  källkod.  Förutom  detta  har  denna 
respondent väldigt goda erfarenheter och kunskaper inom det mesta som rör ämnet.

Respondent 3 har under en längre tid arbetat på en mellanstor kommuns it-avdelning (inte 
samma  kommun  som  respondent  1).  Denna  respondent  har  även  varit  projektledare  för 
utvecklandet av en applikation som bygger på öppen källkod. 

Respondent 4 arbetar som IT-ansvarig på en mindre kommun (ej samma som respondent 1 
eller  3)  och har  använt  öppen källkod  i  flera  olika  sammanhang.  Förutom att  kommunen har 
använt  sig  av  denna  typen  av  produkter  så  har  han  även  engagerat  sig  i  ett  antal  olika 
hobbyprojekt. 

2.3 Val av litteratur

Som jag nämnde tidigare beslutade jag mig för att fördjupa mig så mycket som möjligt inom ämnet 
innan jag började göra själva studien. Detta gjorde jag genom att läsa igenom böcker och annan 
litteratur kring ämnet. Mycket av litteraturen jag använde i detta skede handlade därför mycket om 
bakgrunden till uppkomsten av "Open Source". Givetvis även litterära verk som behandlar själva 
användandet av dessa.  
En av de litterära verken jag har använt mig utav är  Fogel, K. (2010).  Denna författare är ingen 
vetenskaplig  forskare,  utan  snarare  en  ren  praktiker.  Han  har   varit  involverad  i  ett  antal 
framgångsrika öppen källkods-projekt och vet hur man, rent praktiskt, bör arbeta. Trots att han 
inte har forskat inom ämnet så ser jag ändå Karl Fogel som en informationsgivande och god källa.  
Jag har dock valt att enbart referera till hans verk där den praktiska aspekten är central.

En stor  del  av  den litteratur  jag  har  valt  att  använda mig  utav  är  i  form av  vetenskapliga 
artiklar. Att gå igenom tidigare, liknande, studier ger en bra uppfattning om vad som blir intressant 
att ta upp i denna rapport. För att kunna använda mig utav denna typer av tidigare studier är det 
viktigt att vara källkritisk. Jag har noga kontrollerat att källorna är av vetenskaplig karaktär. Något 
som har försvårat urvalet av källor är att en del av litteraturen jag har använt har några år på 
nacken. Detta har varit viktigt att ha i åtanke i och med att denna rapport behandlar ett ämne där 
saker och ting snabbt förändras. Jag har därför varit nogrann att endast använda dessa, något äldre 
källor, i till tiden irrelevanta sammanhang. 
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I och med att detta är en studie som baseras på ett antal intervjuer tyckte jag att det var viktigt att, 
förutom att läsa på om relevant litteratur till själva ämnet, även läsa på en del om intervjutekniker. 
Detta kommer förhoppningsvis resultera i mer givande intervjuer.

Litteraturen i den här rapporten har varit en central del av studien. Innan jag påbörjade denna 
rapport var mina kunskaper inom ämnet begränsade. Litteraturen har givit mig en mycket bättre 
förståelse kring ämnet, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra de intervjuer som 
är kopplade till studien.

2.4 Analys av data

I och med att jag samlade in data på två olika sätt, via intervjuer samt via mailkontakt var jag  
tvungen  sammanställa  denna  i  två  steg.  De  båda  respondenterna  som  var  delaktiga  i 
mailintervjuerna fick samma frågor, vilket underlättade analysen av  data ifrån dessa.
Att sammanställa data från de fysiska intervjuerna var något mer tidskrävande i och med att en  
transkription behövdes göras kort efter att dessa var genomförda.

Efter detta var gjort var det dags att sammanställa all data, och för att göra detta skapade jag tre 
olika kategorier. Den första kategorin behandlade respondenternas bakgrund och syn till  varför 
man  väljer  att  använda  öppen  källkod.  Den  andra  kategorin  handlade  om  deras  syn  på  de 
ekonomiska aspekterna samt deras syn på communityns påverkan på det hela.. Den sista kategorin 
behandlade respondenternas syn på hur man i framtiden kommer att använda dessa produkter.

2.5 Datainsamling

Under de intervjuer jag har haft med respondenterna så har jag fått tagit del av mycket intressanta 
synsätt och åsikter.  Jag valde som sagt att göra semi-strukturerade intervjuer, vilket möjliggjorde 
att  respondenterna  kunde  flika  in  med  övrig  intressant  information.  Detta  visade  sig  gynna 
rapporten mycket. För att presentera deras tankar och resonemang kring ämnet så kommer jag att  
dela in den data jag fått tagit del av i tre kategorier;Vad det är som lockar med denna typen av 
produkter, vad man har för syn på communityns påverkan samt vad man tror om användningen av  
OSS-produkter i framtdien.

2.6 Metodkritik

På  grund  av  långa  avstånd  och  en  begränsad  tidsplan  så  var  jag  tvungen  att  genomföra  två 
intervjuer via e-post, vilket kan i vissa avseenden vara negativt. Att genomföra intervjuer på detta 
sättet gör det svårare för respondenten att flika in på intressanta sidospår, vilket kan vara olyckligt. 
Att sitta öga-mot-öga kan även ge en viss trygghetskänsla som är svår att bilda via en mailkontakt.  
Trots att det finns ett antal nackdelar med att genomföra en intervju på detta sättet finns det även 
vissa fördelar. Respondenten ges mycket längre tid att besvara frågorna, vilket kan leda till mer 
genomtänkta och tydliga svar. I vissa fall var svaren från mailintervjuerna något korta och otydliga.  
Detta åtgärdades enkelt med en återkoppling till respondenten som fick möjligheten att besvara 
frågan mer utförligt.     
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När jag påbörjade denna studien hade jag tänkt att genomföra minst sex stycken intervjuer, även 
om jag hade hoppats  på ytterligare någon till.  Olyckligtvis blev det  två oväntande bortfall  som 
gjorde att studien istället baseras på fyra intervjuer. Trots att detta var något oturligt så är detta  
inget som studien tar skada av. Respondenternas var så pass eniga gällande deras syn på ämnet att 
fyra stycken räckte gott och väl. 

En ytterligare kritik jag har mot mitt metodval är valet av respondenter. Självklart hade studien 
gynnats  av  att  även  innefatta  respondenter  som  medvetet  valt  att  inte  använda  sig  av  öppen 
källkods-produkter. Det vore intressant att även inkludera deras syn på det hela. 
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3 Öppen källkod & Cloud Computing

3.1 Bakgrund

Begreppet öppen källkod används, som sagt,  för att denotera den källkod till programvaror som är  
fritt tillgänglig att användas av vem som helst. Grundtanken med detta är givetvis att så många 
utvecklare som möjligt sluter sig samman och engagerar sig i projektet i fråga. Det man önskar att 
få ut av att arbeta på detta sätt är att programvaran blir av bättre kvalitet, ökad flexibiltet samt att  
programvaran underhålls bättre, allt detta till en lägre alternativt gratis kostnad.  

Trots att begreppet öppen källkod är ett relativt nyetablerat sådant, så har idén funnits länge.
Under  1960-  och  1970-talet  genomfördes  mjukvaruutvecklingen  vanligtvis  på  företagens 
gemensamma  facilteter  och  laboratorier  utav  diverse  vetenskapmän  och  ingenjörer.  Dessa 
personer  tyckte  att  det  var  en  naturlig  del  av  sin  forskning  att  fritt  sprida  och  utbyta  den  
programvaran de skrivit för att andra skulle kunna modifiera och ta del av den (Von Hippel & Von 
Krogh, 2003). 

Det var runt 1990-talet som  öppen källkod började bli ett mer och mer väletablerat begrepp 
vilket resulterade i att det blev ett väldigt hett ämne inom IT-branschen. Tack vare draghjälpen 
från Internets framfart under dessa år blev det betydligt enklare för involverade att koordinera ett 
OSS (Open Source Software) -projekt (Comino & Manenti, 2003). 

Ett exempel på ett tidigt  och välkänt öppen källkods-projekt är  Apache-servern. Genom att 
samla ihop en grupp frivilliga individer runt om i världen där man har kommunicerat, planerat och 
dokumenterat med hjälp av Internet lyckades man den 1 december år 1995 lansera version 1.0 av 
Apache Servern. En webbserver som utvecklats genom öppen källkod för att publicera hemsidor.  
Mindre  än  ett  år  efter  lanseringen  var  Apache-servern  den  mest  använda  webbservern  i  hela 
världen och uppskattades ha en marknadsandel på hela 60 procent (httpd.apache.org). Än idag har 
de en marknadsandel runt 60 procent och står till grund för över 100 miljoner hemsidor, vilket  
tillsammans med Linux och MySQL gör att man kan räkna det som ett av dom mest framgångsrika 
öppen  källkods-projekten  genom  tiderna.  Exemplet  med  Apache-servern  visar  att  om  man 
tillämpar  öppen  källkod  på  rätt  typ  av  projekt  vid  rätt  tillfälle  så  kan  man  få  ett  oerhört 
framgångsrikt projekt. Men faktum är att det är väldigt vanligt att denna typen av projekt snabbt  
dör ut. Många öppen källkods-projekt blir övergivna och nedlagda redan innan en första version 
har hunnit utvecklats (Scweik et al, 2010).

3.1.2 Definition

Innan jag  beskriver vad som klassifieras  som öppen källkod och inte,  vill  jag  först  och främst 
förklara begreppet "Free Software". Detta är en term som i dom flesta avseenden påminner om 
"Open Source" vilket kan leda till missförstånd. En vanlig misstolkning av "Free Software" är att  
det översätts till gratis programvara. Med "Free" i detta sammanhang så syftar man istället på fri  
som i frihet snarare än fri som i kostnadsfri. Friheten i detta fall är att man, precis som inom Open 
Source, skall kunna köra, studera, förbättra och distribuera en programvara. 
Den stora skillnaden mellan dessa begrepp är att man med "Free Software" fokuserar mer på de 
ideologiska  aspekterna  av  denna  frihet.  Frontfiguren  från  'Free  Software  Foundation'  Richard 
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Stallman beskriver "Open Source" och "Free Software" som två politiska partier som oense om 
vissa grundläggande principer (Stallman, 1998).

"Open Source" är snarare mer praktiskt än ideologisk fokuserad, och är även den term som haft 
störst genomslagskraft. I och med det fokus jag har valt i min studie så kommer därför termen 
"Free Software" inte att användas.

När termen "Open Source" slog igenom beslutade man att ingen ska kunna äga eller kontrollera 
denna,  detta  eftersom  den  ansågs  alldeles  för  omfattande  och  beskrivande  för  att  få  vara  ett 
varumärke enligt  amerikansk lag (Feller  & Fitzgerald,  2002).  För att  få en tydlig definition av 
termen och som ett resultat av detta bildades OSI (Open Source Initative) år 1998. OSI publicerade 
i sin tur ett dokument som kallas för OSD (Open Source Definition). Detta för att klargöra vad som 
krävs för att något skall kunnas klassifieras som öppen källkod. Det är viktigt att notera att OSD 
inte är en licens i sig, utan är snarare en rad förutsättningar för vad som är Open Source och inte. 
OSD  är  en  såkallad  "allt  eller  inget-specifikation",  detta  innebär  att  all  programkod  måste 
distribueras enligt OSD annars räknas den inte som öppen källkod och kommer därför inte heller  
kunna bli OSI-certifierad (Feller & Fitzgerald, 2002). Det finns ett antal olika licenser inom OSS 
(Open Source Software) och dessa kommer att behandlas i nästkommande avsnitt i rapporten.

3.1.3 Licensmodell

En central  del  av  utvecklandet  av  öppna programvaror  är  dess  licenser.  Innan man väljer  att  
publicera eller använda sig av en öppen programvara är det viktigt att bekanta sig med dessa. En av 
de  vanligaste  licensmodellerna  inom  denna  typ  av  utveckling  är  GNU  General  Public  License 
(Förkortas GPL). En programvara som går under denna licens måste uppfylla dessa fyra kriterier. 
Dessa kriterier  är  fyra  olika  sorters  friheter  som bestämmer hur  användaren  skall  få  använda 
programvaran och dess källkod. Nedan följer dessa kriterier samt hur dessa definieras. 

• Friheten att använda programmet, för ett godtyckligt syfte.

• Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det för sina behov. Tillgång 
till källkoden är ett villkor för detta.

• Friheten av vidaredistribuera kopior så att användaren kan hjälpa sin nästa.

• Friheten att förbättra programmet och att ge sina förbättringar till allmänheten så att hela 
samhället drar nytta. Tillgång till källkoden är ett villkor för detta.

(Definitionerna är hämtade från http://www.gnu.org/)

Denna licensmodell är som sagt den vanligaste licensmodellen inom detta sammanhang, och är en 
såkallad  copyleft-licens.  Väljer  man  att  använda  en  källkod  som  går  under  denna  licens,  och 
vidareutvecklar  koden,   kommer koden man skrivit  även den att  gå under  denna licensmodell  
(Stallman, 1998). Inte helt ovanligt är det att folk väljer att beskriva denna licens som en smittsam 
sådan. Även om man har skrivit ett större program och bara använder en liten del av en öppen 
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källkod enligt GNU GPL så kommer hela ens program också att kunnas användas enligt de fyra 
ovanstående kriterierna. 

Även om GPL är den vanligaste licensmodellen så finns det faktiskt ett flertal andra. En annan 
känd licensmodell är BSD-licensen. Denna licensmodell tillåter all typ av spridning av källkoden 
(http://www.opensource.org/licenses). Detta innebär att koden får även användas inom icke-fria 
programvaror. Man får alltså ta betalt för programmet oavsett om man har modifierat källkoden 
eller inte.

I och med att licensmodellerna kan skilja sig rätt rejält gäller det att vara medveten om vilken 
det är som används. Innan man väljer att använda sig av en öppen programvara så bör man därför  
kolla upp vilken licens som används, vilket gör att licensen kan komma att bli direkt avgörande för 
valet av programvaran. 

3.1.4 Community

Som jag nämnde tidigare i rapporten är communityt den gruppen människor som är engagerade i 
ett särskilt projekt. I och med att det är dessa människor som ansvarar för utvecklingsarbetet kan 
man  enkelt  påstå  att  ett  starkt  community  är  en  av  de  viktigaste  (om  inte  den viktigaste) 
ingrediensen för ett framgångsrikt öppet källkods-projekt. 

En  av  de  mer  intressantare  aspekterna  gällande  communitys  inom  denna  typ  av 
systemutveckling  är  dess  storlek.  Det  är  enkelt  att  anta  att  ett  större  community  mest  troligt 
producerar  en  mer  kvalitativ  programvara.  Brian  Fitzgerald  et  al  (2005)  skriver  dock  att  det 
vanligtvis  är  en  väldigt  liten  andel  av  de  involverade  som  står  för  den  största  delen  av 
utvecklingsarbetet. Trots detta ser man ändå ett antal fördelar med ett större community. Vidare 
skriver Brian Fitzgerald et al (2005) att, trots att majoriteten av de involverade generar relativt små 
mängder kod, så kan deras bidrag vara avgörande för projektet. Det kan hända att de få som bidrar  
med större mängder kod, på egen hand inte skulle kunna fullfölja ett projekt utan hjälpen och 
feedbacken av de som producerar mindre kod. Inom ett större community är det även enklare att  
upptäcka buggar och misstag i källkoden i och med att det är fler personer som inspekterar den. 
En yttligare och väldigt relevant fördel med ett större community är just vetskapen om att det är  
många som är involverade. Att många är involverade kan för många tolkas som att produkten är  
väldigt attraktiv. Det kan alltså ge de inblandade en viss trygghet och förhoppning om att projektet 
och produkten blir långlivad. 

Som jag tog upp tidigare är det en mindre kärngrupp som kordinerar dessa projekt. Trots att 
man inom utvecklandet av öppna programvaror arbetar och strävar mot ett gemensamt mål, så är 
det  av  underliggande  betydelse  att  denna  kärngrupp  involverar  personer  med  likvärdiga 
ambitioner och motivationer. Genom att låta personer med varierande motivationer samexistera 
och samverka så kommer man mest troligt även att locka ett bredare spektrum av deltagare (Brian 
Fitzgerald et al, 2005).

Ett annat begrepp som förhåller sig till communityn är dess användarbas. Med detta menar 
man alltså den samling personer och företag som använder sig av en viss produkt.  Precis som  
communityn  så  är  även  programvarans  användarbas  viktig.  Har  produkten  ett  stort  antal 
användare  är  det  vanligt  att  man  ser  produkten  som  mer  attraktiv.  Förutom  användarbasens 
storlek kan det även vara intressant att ta reda på vilka dessa användare är. Om större företag och  
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organisationer använder sig av en viss öppen programvara kommer även detta mest sannolikt få 
produkten att verka mer attraktiv. Av dessa anledningar är det vanligt att man kollar upp både 
communityt och dess användarbas som är anslutet till produkten man överväger att använda. 

3.1.5 Möjligheter med att använda öppna programvaror

Det finns ett  antal olika fördelar och möjligheter med att  använda sig av en programvara med 
öppen källkod istället för en med sluten källkod. Nedan kommer jag att nämna och beskriva fem 
vanligt  återkommande positiva  aspekter  till  ämnet  då man argumenterar  för  användningen av 
öppna programvaror. 

Ekonomiska besparingar

I och med att de flesta programvaror av denna typen går under en GPL-licensering så är det, inte 
bara möjligt, utan även vanligt att man kostnadsfritt hämtar hem en fullständig programvara som 
är redo att användas (Von Hippel, 2001). På detta sättet undviker man dyra inköpspriser.  Har 
programvaran ett starkt community bakom sig så kommer det även kunna att underlätta underhåll 
och uppdateringar av programvaran.

En anpassningsbar programvara

Använder man en öppen programvara får man som bekant tillgång till dess källkod. Detta innebär 
att man själv har friheten att modifiera denna. Man kan därför hämta hem ett program för att  
sedan  "skräddarsy"  det  så  att  dess  funktionalitet  överensstämmer  med  verksamhetens  behov 
(Feller & Fitzgerald, 2002). Detta kan ofta leda till att man i slutändan får en väldigt bra och unik 
programvara. 

En långvarigt användbar programvara

Som jag tog upp tidigare är ett starkt community nästan en förutsättning för ett framgångsrikt 
öppen källkods-projekt. Existerar detta kommer programvaran även mest troligt  att vara under 
ständig utveckling, vilket isåfall resulterar i att programvaran kommer att vara duglig under en 
längre tid.

Lättare att upptäcka buggar

I och med att man ofta är rätt många som samarbetar inom ett och samma projekt så ökar chansen 
att man upptäcker buggar och fel (Feller & Fitzgerald, 2002). Man brukar ofta se det som en stor 
fördel när det gäller buggfixning att man har "många ögon på koden".
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Självständighet

När det gäller programvaror generellt är det troligt att någon form av systemfel kommer att dyka 
upp. Är detta en öppen programvara så är det en själv som får ansvara över detta blir åtgärdat. 
Fördelen med detta är man inte är beroende eller bunden av någon leverantör. Vid detta fall så har 
man därför möjlighet att söka assistans på andra håll. 

3.1.6 Risker och utmaningar med öppen källkod

Skulle det bara finnas fördelar och goda möjligheter med användningen av öppna programvaror 
skulle det överhuvudtaget inte finnas någon debatt kring ämnet. Tyvärr finns det även negativa 
aspekter runt de flesta utav de möjligheterna som ges genom att använda sig av programvaror av 
denna typ. 

Som  jag  tog  upp  i  föregående  avsnit  så  är  en  av  de  viktigare  fördelarna  de  ekonomiska 
besparingarna  man  kan  göra.  Den  mest  avgörande  faktorerna  till  varför  man  väljer  dessa 
programvaror är  just för att man kan få hem dem till ett gratis, eller nästan gratis pris (Fitzgerald 
et  al,  2005).  Att  förlita  sig  på att  göra dessa ekonomiska besparingar  är  även en av de större 
riskerna,  särskilt  då  det  gäller  större  och  mer  omfattande  programvaror.  Ofta  är  större 
programvaror  integrerade  med  andra  system  och  applikationer.  I  och  med  att  de  flesta 
verksamheter, rent tekniskt, ofta har en unik samling system som måste vara sammankopplade 
måste man sköta denna integration på egen hand. Att ta hem en ny programvara och integrera den 
i  en  befintlig  it-miljö  kan  därför  vara  väldigt  problematiskt.  Detta  leder  till  att  trots  att  
programvaran i sig kan vara gratis, kan programvaran medföra dyra utgifter. Av denna anledning 
är det oerhört viktigt att man försöker beräkna dessa integrationskostnader och inte bli lurad av att  
"programvaran är gratis".  

En ytterligare risk med att använda dessa produkter är att det ofta ställs en hel del krav på  
användarna. I och med att många väljer dessa produkter endast för deras förmånliga priser finns 
risken att man glömmer bort vad som egentligen krävs för att använda dessa produkter på ett bra 
sätt. Visst finns det öppna programvaror som man kan hämta hem och använda utan någon vidare  
teknisk kunskap. Dock inte alla. Flertalet program kräver att det finns en väldigt god it-kompetens 
för att man ska kunna använda och underhålla programet. Just denna kompetens är något många 
organisationer saknar (Fitzgerald et al, 2005). 

Att använda öppna programvaror kan även ge en viss känsla av otrygghet. Att vem som helst 
har tillgång till den ursprungliga källkoden kan få en att ifrågasätta dess säkerhet. I och med att  
koden är just "öppen" så har även hackers och människor som vill sabotera tillgång till denna. Att  
även dessa personer har tillgång till  koden,  och kan studera programvarans brister,  är  en stor  
nackdel med dessa produkter (Lerner & Tirole ,2004) .

En utav de positiva aspekterna med själva användandet av öppna programvaror är som sagt att 
man får en viss självständighet. Just denna självständighet kan även få negativa konsekvenser. Då 
fel uppstår är man själv ansvarig. Med andra ord har man ingen annan att skylla på än en själv, och 
det är även upp till en själv att åtgärda problemet. I dessa lägen kan det vara problematiskt att inte  
ha någon support eller någon ansvarig programleverantör.  
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3.1.7 Framtidsutsikter

Sedan år 1998 då termen "Open Source" myntades har det varit en livlig debatt runt ämnet. Trots 
att  det  råder  väldigt  delade meningar så har  fenomenet varit  oerhört  viktigt  genom åren.  Von 
Hippel  (2001)  skriver  att  förespråkarna  för  denna  typ  av  utveckling  har  sett  det  som  ett  
paradigmskifte  inom  mjukvaruutvecklingen.  Dessa  förespråkare  hävdar  även  att  denna  typ  av 
systemutveckling har hjälpt oss att hantera den it-kris som tidigare uppstått.  Under den tid då 
system har tagit för lång tid att utveckla, kostat för mycket pengar och inte har fungerat tillräckligt  
bra har öppna programvaror varit nödvändiga. 

Vad som är intressant  är  dock hur  det  kommer att  se ut  i  framtiden.  "Open Source"  gör i  
dagsläget mindre väsen ifrån sig än någonsin, vilket jag ser som en indikation att fenomenet kan 
vara på nedgång. 
Von Hippel (2001) skriver även att dessa projekt ofta är till stor del förlitade på den smala skaran 
av extremt duktiga kodare. En extremt duktig kodare skriver han kan vara över hundra gånger mer 
produktiv än en medioker sådan. Von Hippel (2001) väljer att poängtera detta i samband med det 
avsnittet där han delar med sig sin syn på hur "Open Source" kommer att användas i framtiden.  
Detta kan tolkas som att för att hålla fenomenet vid liv så gäller det att aktivt försöka involvera 
dessa personer. 

 En  av  de,  i  dagsläget,  kanske  största  utmaningarna  relaterat  till  användandingen  av 
programvaror med öppen källkod är de nya tekniska lösningar som har utvecklats. Att använda 
öppna programvaror gör i slutändan en själv ansvarig för att se till att allt fungerar. Just detta  
ansvar är något som många hellre hade varit utan. I inledningen av denna rapport nämnde jag att 
Molnet (Cloud Computing) till en viss grad hämmar användningen av öppna programvaror. Detta 
kan tyckas vara ett märkligt påstående i och med att dessa är två helt olika saker. För att till fullo  
förstå denna koppling, samt varför jag anser det vara ett hot mot användadet av öppen källkod, så 
kommer jag att dedikera nästkommande avsnitt till just detta.

3.2 Cloud Computing

För att kunna förstå varför man inom en IT-ledning använder sig av öppna programvaror så är det 
viktigt att även känna till alternativa systemlösningar. I och med att molnettjänster är en relativt ny 
och populär tjänst som i vissa fall kan ersätta system med öppen källkod så anser jag att det är 
viktigt att behandla detta ämne.

Till skillnad från öppna programvaror så brukar motsvarande komersiella produkter vara dyra. 
Inledningsvis måste du licensera din mjukvara för att sedan betala för den hårdvara mjukvaran ska  
köras på. Utöver detta så brukar man även vara tvungen att göra regelbunda betalningar för att få 
tillgång till underhåll och support. Använder man istället programvaror med öppen källkod så är 
den enda egentliga utgiften, förutom de självklara såsom underhåll och buggfixning, den hårdvaran 
som behövs. 

Inom  Cloud  Computing  har  man  en  annorlunda  strategi.  Använder  man  denna  typen  av 
tjänster brukar man vanligtvis behöva betala en återkommande avgift för att använda en moln-
baserad applikation. Denna tjänst erbjuder då både användning av hårdvara och mjukvara som ett  
paket  (Rimal  et  al,  2011).  Den  stora  skillnad  gentemot  traditionell  användning  av  öppna 
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programvaror är att man av molnettjänsten inte får tillgång till mjukvarans källkod. Detta kan ses  
som en stor nackdel då man ofta har ett intresse av att succesivt bygga ut ett system. För att lösa 
detta så brukar de flesta molntjänster vara väldigt standardiserade för att ska vara lättare att kunna  
bygga tredjeparts-tillägg anpassade till tjänsten. För att möjliggöra detta så brukar beställaren av 
tjänsten  få  tillgång  till  en  API  (Application  Programming  Interface)  som  är  en  sorts 
regeluppsättning för hur man kan få programvaran att kommunicera med en annan. Istället för att 
skapa en flexibilitet genom att frigöra koden som man gör inom Open Source, så försöker man 
istället tillhandahålla en god tekniskt strukturerad programvara som är enkel att kommunicera 
med (Rimal et al, 2011). 

Anledningen till att jag identifierar detta som hot mot användningen av produkter med öppen 
källkod är just för att man slipper ansvara för att det ska fungera. Man kan alltså beställa en tjänst  
som underhålls och driftas på någon annan del av jordklotet. Att flytta infrastrukturen på detta sätt  
kan även i vissa fall medföra större ekonomiska besparingar. Dessa tjänster kan därför möjliggöra  
en stabil produkt med god flexibilitet till ett bra pris. I och med att det är just dessa kriterier man 
vill uppnå med användandet av öppen källkod så tror jag att dessa tjänster bromsar framfarten av 
Open Source. 
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4 Kvalitetsaspekter för en välfungerande IT-ledning

I och med att jag i denna uppsatsen har valt att fokusera på ett ledningsperspektiv gällande hur och 
när man bör använda produkter med öppen källkod så tycker jag att det är viktigt att veta vad man, 
som ledning, har för prioriteringar. En IT-ledning prioriterar sannolikt annorlunda gällande val av 
programvaror än vad en hobbyanvändare gör. Just därför är det viktigt att förstå vad en IT-ledning 
behöver ta hänsyn till för att få en IT-lösning att fungera så bra som möjligt, oavsett om det är  
öppen eller sluten källkod. Nedan kommer jag därför att presentera sex, för it-ledningar, viktiga 
kvalitetsaspekter hämtade från "An Integrative Framework for IS Quality Management" skriven av 
Stylianou & Kumar år 2000. 

4.1 Kvalitet på infrastruktur

För en IT-ledning är det viktigt att man har en god infastruktur. En god infrastruktur inom detta 
sammanhang handlar om den infrastrukturen som upprätthålls av olika informationssystem. Ett 
exempel på detta kan vara saker som kvaliteten på nätverk och / eller systemprogramvaror.

4.2 Programkvalitet

Kvaliteten av den kod som utgör en programvara är relevant i alla typer av systemutveckling. När 
man talar om en kvalitativ kod utgår man ofta från ett antal kriterier som på ett eller annat sätt bör  
uppfyllas. Givetvis så finns det en mängd olika kvalitetsmodeller där de olika kriterierna varierar. 
Några  som  är  återkommande  i  flera  av  kvalitetsmodellerna  och  som  är  till  sammanhanget  
relevanta  är  kodens;   begriplighet,  fullständighet,  koncis,  portabilitet,  konsistens,  underhåll, 
testbarhet, tillförlitlighet, struktur, effektivitet och användbarhet (Crowston et. Al, 2003).
Nedan kommer jag att  beskriva de ovannämnda kriterier  enligt  Boehm et.  Al  beskrivning från 
deras  kvalitetsmodell  från  skriften  "Quantitative  Evaluation  of  Software Quality",  1967.  Dessa 
kriterier är alltså inte alla från Boehm et. Al's kvalitetsmodell, utan detta är de högst relevanta när 
det gäller utvecklandet av programvaror med öppen källkod. 

Begriplighet

Koden  har  egenskapen  att  vara  tillräckligt  begriplig  så  att  dess  syfte  är  klart  för  den  som 
inspekterar denna. Detta är särskilt viktigt när man arbetar under samarbetsformer såsom inom 
öppen källkods-projekt.  Ska man kunna vidareutveckla  eller  förbättra  koden så  är  det  oerhört 
viktigt att detta kriterie är uppfyllt.

Fullständighet

Koden är tillräckligt fullständig då alla dess delar finns och att varje del är fullt utvecklad. Lämnar 
man koden ofullständig är det svårt för andra att veta vad exakt det är man försöker få koden att  
göra.
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Koncis

Koden är kortfattad, det vill säga att överdriven information inte är närvarande. Detta kriterie är en 
förutsättning för kodens begriplighet. Utelämnas onödig kod så är det enklare att begripa kodens 
funktionalitet.

Portabilitet

Koden anses vara portabel om den är enkel att använda och fungerar lika bra på andra platformar  
än dess nuvarande. Detta är en väldigt viktig del inom utvecklandet av öppna programvaror. För 
att  samtliga  inblandade  skall  kunna  köra/testa/vidareutveckla  koden  så  är  det  viktigt  att  den 
uppför sig på samma sätt på diverse platformar.

Konsistens

Koden  innehåller  en  enhetlig  användning  av  notation,  terminologi  och  symboler.  När  man  är 
många inom samma projekt så kan detta kriterie vara en aning svåruppfyllt. Folk har olika vanor 
till olika tillvägagångssätt. Därför underlättar det om man i starten av ett projekt bestämmer vilken 
sorts notation, terminologi och symboler som skall användas.

Underhåll

Koden kan enkelt underhållas och uppdateras för att tillgodose nya krav eller rätta till brister. I och 
med att man ofta är en större grupp av utvecklare inom denna typ av utveckling så gäller det att  
kunna uppdatera koden så fort som nya förbättringar har möjliggjorts.

Testbarhet

Koden är tillräckligt testbar så att man enkelt kan följa kontrollkriterier och stöder utvärdering av 
dess prestanda och korrekthet. Detta är något som är viktigt inom alla former av systemutveckling.

Tillförlitlighet

Koden är tillförlitlig nog att kunna utföra det den förväntas göra. Även detta är en förutsättning för  
all typ av systemutveckling.

Struktur

Koden är strukturerad på ett sätt så att det är tydligt vilka delar som är beroende av varandra. Att 
ha en tydlig struktur underlättar för resten av de involverade att vidareutveckla koden.
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Effektivitet
Koden gör det den ska utan att använda onödigt mycket resurser. Också ett önskat kriterie att ha  
uppfyllt inom all typ av utvecklingsarbete.

Användbarhet
Koden är tillförlitlig, effektiv och användarvänlig. För att koden ska kunna användas på ett lämpligt 
sätt så måste dessa tre kriterier vara uppfyllda.

4.3 Datakvalitet

Med datakvalitet syftar man, inte helt oväntat, på kvaliteten av den data som skickas till de olika  
informationssystemen. För att systemet ska kunna använda data på rätt sätt så måste kvaliteten av  
denna vara av god kvalitet. 

4.4 Informationskvalitet

Med  informationskvalitet  så  menar  man  kvaliteten  på  den  informationen  som  systemen 
producerar.  Ska man uppnå ett kvalitativt informationsflöde är det därför viktigt att systemens 
utdata håller hög klass. Informationskvaliteten påminner en del om datakvaliteten, det som skiljer 
sig är alltså att man inom denna aspekt syftar på den data som systemen producerar medan man 
inom datakvalitet syftar mer på den data som systemen använder, indata.

4.5 Administrativ kvalitet

För att uppnå en administrativ kvalitet så krävs det att man förvaltar sina informationssystems 
funktioner på ett bra sätt. För att åstadkomma detta krävs det att man har en noga budgetering och  
schemaläggning av arbetet med systemet, detta kan exempelvis vara dess drift och support.

4.6 Servicekvalitet

Med detta syftar man på servicen på den funktion som informationssystemets tillhandahåller. 
För att kunna använda ett informationssystem på ett effektivt och korrekt sätt krävs det ibland att  
man behöver utbilda användarna för att förstå sig på systemet. För att vidare försäkra sig om att  
man har den service som behövs brukar man behöva någon form av support, ofta i form av en  
kundservice. Det är dessa aspekter som är utav intresse då man talar om servicekvalitet.

Stylianou & Kumar (2000) skriver att för en IT-lösning ska fungera framgångsrikt, ur ett IT-
ledningsperspektiv,  så  krävs  det  att  alla  dessa  kvalitetsaspekter  är  uppfyllda.  Många  av  dessa 
attribut  är  till  viss  del  beroende  av  varandra.  Låt  oss  säga  att  det  har  blivit  problem  med 
infrastrukturen  i  form  av  nätverksproblem,  detta  skulle  innebära  att  även  datakvaliteten  och 
servicekvaliteten skulle drabbas. Detta innebär att beslutsfattarna inom en IT-ledning har många 
saker att beakta i samband med sina beslut gällande vilken typ av programvara som ska användas. 
Att känna till detta är oerhört viktigt för att kunna förstå hur de resonerar kring öppna- och slutna- 
programvaror.
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5 Respondenternas åsikter

Under de intervjuer jag har haft med respondenterna så har jag fått tagit del av mycket intressanta 
synsätt och åsikter.  Jag valde som sagt att göra semi-strukturerade intervjuer, vilket möjliggjorde 
att  respondenterna  kunde  flika  in  med  övrig  intressant  information.  Detta  visade  sig  gynna 
rapporten mycket. För att presentera deras tankar och resonemang kring ämnet så kommer jag att  
dela in den data jag fått tagit del av i tre kategorier;Vad det är som lockar med denna typen av 
produkter, vad man har för syn på communityns påverkan samt vad man tror om användningen av  
OSS-produkter i framtdien.

5.1 Varför har man valt att använda sig av öppna programvaror

I och med att rapport ska återspegla hur man idag ser på produkter som är utvecklade genom  
öppen källkods-projekt så är det viktigt att förstå varför respondenterna har valt att använda  
dessa produkter. Jag frågade därför respondenterna om detta.

Respondent 1 svarade att priset var klart avgörande då man har beslutat att använda sig av öppna 
programvaror.  Dock  så  poängterade  respondenten  att  "det  finns  inga  fria  luncher".  Dessa 
programvaror är ofta mer kostnadseffektiva, men sällan gratis med tanke på uppdaterings- och 
intergrationskostnader. En annan viktig faktor för denna respondent var att man försäkrar sig om 
att  kompetensen  för  att  installera  och  driva  produkten  finns.  Något  denna  respondent  även 
påpekade var att man, innan man fattar ett beslut, bör försäkra sig om att systemet är en lösning 
som är relativt enkel att få på plats. Att ha möjligheten att kunna göra ändringar i programvaran  
var inget som denna respondent såg som en viktig aspekt till varför man har valt dessa produkter.  
Respondenten  svarade  att  de  programvaror  man  har  valt  att  använda  sig  av  är  ofta  väldigt 
komplexa där ändringar kan få oönskade effekter.

Respondent  2  svarade  också  att  det  är  just  priset  som har  lockat  vid  dessa  beslut.  Denna 
respondent  påpekar  dock  att  priset  på  dessa  produkter  inte  alltid  är  det  man  tror.  Denna 
respondent har fått erfara att man började använda ett mer omfattande system som var av öppen 
källkod för att det skulle vara relativt billigt. I slutändan blev införandet av detta system väldigt 
dyrt att införa, främst på grund av höga integrationskostnader. Denna respondent finner dock vissa 
fördelar med att man har ett system med öppen källkod. Man får ett betydligt större inflytande 
med dessa produkter än vad man kan få med produkter med sluten källkod. Det har även resulterat  
i att man har fått ett unikt system vilket respondenten ser som positivt. Respondenten påpekar 
dock att det förutsätter att man har kompetensen att kunna agera som både kund och beställare 
själv.  Det negativa respondenten har  att  säga om öppna programvaror är  att  man får bära på  
väldigt mycket ansvar. Att använda komersiella produkter kan därför ses som säkrare i och med att 
man har någon att skylla på ifall något går fel.

Respondent 3 har tidigare använt sig utav en del produkter med öppen källkod. I dagsläget  
används dock även en hel del produkter med sluten källkod. Nackdelen respondenten finner med 
detta  är  att  man  ibland  kan  känna  sig  lite  för  bunden  till  dessa  produkter.  Att  använda  fler  
produkter med öppen källkod skulle bidra till en ökad flexibilitet.  Att gå över från att använda 
komersiella produkter med sluten källkod till öppna programvaror kan vara en utmaning inom 
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större  organisationer.  Kompetensen  måste  finnas  inom samtliga  enheter,  samt  att  det  kan  bli 
väldigt dyrt att integrera nya produkter i en befintlig it-miljö. 

Respondent  4 ser  de ekonomiska fördelarna med dessa produkter  som en av  de viktigaste 
anledningarna. Detta förutsätter att programvaran har en tillräcklig funktionalitet. Respondenten 
påpekar att en av fördelarna med utvecklingen av öppna programvaror är att man ofta hittar andra 
som har samma tekniska behov som en själv. Detta medför att utvecklingen av programvaran drivs 
ofta vidare automatiskt. Skulle ett projekt dö ut dyker det troligtvis upp en splitt eller en klon av 
projektet som man då kan byta till. 

5.2 Communityns inverkan

Innan man väljer att  ansluta sig till,  eller  bara använda produkten från, ett  öppet källkods-
projekt så är det vanligt att man kollar upp communityt runt produkten. För att veta hur man  
tänker innan man väljer en viss programvara tycker jag därför att det är viktigt att förstå hur  
respondenterna tänker kring just detta. 

Respondent 1 ser det som fördelaktigt om communityt är stort. Respondenten tycker även att det 
är en fördel om användarbasen av programvaran är stor. Att själv vara aktiv inom communityt är 
för respondenten inte lika viktigt. Att bidra till communityt gör respondenten i mån av tid.

Respondent 2 finner också fördelar med större communityn. Respondenten påpekar dock att 
det inte bara är communityns storlek som är av betydelse, utan även hur pass stark projektets  
kärngrupp är.  Respondenten ser kärngruppen som den viktigaste aspekten till  ett  starkt  öppen 
källkods-projekt.  Saknas  det  en  stark  kärngrupp börjar  man istället  att  kolla  runt  efter  andra 
programvaror. För att ett öppet källkods-projekt ska vara så lyckat som möjligt ska det vara en 
sådan tekniskt programvara som möjligt. Simplare applikationer och dylikt har mindre chans att  
bli framgångsrika. Respondenten påpekar även att lyckade projekt av den här typen ofta även har 
stora aktörer bakom sig. Ett praktexempel är Linux som har IBM. För denna respondenten så är 
det viktigt att man engagerar sig inom communityt. Vidareutvecklar man en öppen programvara så 
ska man därför  även ge  tillbaka och bidra  till  communityt.  I  och  med att  man får  hjälp  med 
uppdateringar och dylikt så är det viktigt att man själv också ger tillbaka. Trots att respondenten 
mer  eller  mindre  förspråkar  större  communityn  så  finner  man  även  fördelar  med  mindre 
communityn. Är communityt litet så är det enklare att styra projektet i en riktning som gynnar en 
själv. Det gäller bara att ta för sig.

Respondent  3  tycker  också  att  större  communityn  ofta  är  fördelaktigt.  Dock  så  påpekar 
respondenten  att  kärngruppen  ofta  är  av  störst  betydelse  och  att  denna  ofta  är  väldigt  liten. 
Använder  man  sig  av  en  produkt  som  är  ett  resultat  av  ett  öppet  källkods-projekt  och 
vidareutvecklar denna så tycker respondenten att det är en självklarhet att man ska dela med sig 
och bidra till communityt. I och med att man tagit hjälp av andra så är det moraliskt rätt att även  
hjälpa andra. Respondenten finner dock positiva aspekter med mindre communityn. Att ansluta 
sig till ett mindre community gör att det är lättare att få inflytande i att styra projektet.

Respondent 4 finner det väldigt viktigt att vara delaktig inom communityt som är anslutet till  
projektet man är delaktig i. Att dela med sig av förbättringar och vidareutvecklingar av produkten 
ser denna respondent som ett måste. Att meddela buggar och att försöka finna lösningar på dessa 
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är något man bör göra. Är man en större aktör och pengar finns så tycker respondenten att man 
även  bör,  rent  ekonomiskt,  bidra  till  communityt  för  att  hålla  utvecklingstakten  uppe. 
Respondenten ser tycker att mindre communityn ofta kan vara positivt ifall man önskar att styra 
utvecklingen i en viss riktning. Respondenten säger också att mindre communityn ofta är snabbare 
att följa omvärldsförändringar.

5.3  Hur  kommer  användandet  av  öppna  programvaror  se  ut  i 
framtiden?

I rapporten har jag tidigare behandlat vetenskaplig litteratur för att försöka ta reda på hur man  
i framtiden kommer att använda dessa programvaror. För att få en ökad insikt till detta så är  
det även väldigt intressant att höra vad de som faktiskt använder dessa produkter tror om dess  
framtidsutsikter.

Jag frågade respondent 1 om respondenten trodde att man skulle ha använt sig av mer produkter 
av denna typen om beslutsfattarna var mer pålästa inom ämnet "Open Source".  Respondenten 
svarade att det var sannolikt.  Respondenten tror att de som använder öppna programvaror går 
över till  kommersiella  produkter  då problem uppstår,  medan de redan använder  kommersiella 
produkter fortsätter att göra det av ren vana.  Av denna anledning kommer användandet av öppna 
programvaror i framtiden att minska.

Respondent 2 säger att framtidsutsikterna för Open Source inte ser så ljusa ut. Detta är främst 
för att det krävs ett sådant enormt engagemang för att utveckla och underhålla dessa produkter. 
Respondenten säger att i och med att det har börjat dyka upp andra alternativ där man kan flytta 
sin infrastruktur så kommer användningen av öppna programvaror sannolikt minska i framtiden. 
Respondenten nämner även att molntjänster ses som ett alternativ. Använder man molntjänster så 
behöver man inte ha programmerare som sitter och driftar ett system. Detta ser respondenten som 
en klar fördel med molntjänster.

Respondent 3 betonar hur viktig kompetens är om man ska kunna ta hem och vidareutveckla 
öppna programvaror. Respondenten ser därför svårigheter vid att införa en bredare användning av 
dessa programvaror i framtiden.

Respondent 4 tror att många håller sig till kommersiella produkter av vana. Om användning i  
framtiden ska öka  tycker respondenten att någon form av marknadsföring för programvaror med 
öppen källkod borde finnas. I och med att "Open Source" inte är ett varumärket i sig utan snarare  
en benämning på en viss typ av systemutveckling så saknas detta. Respondenten tror att om det 
fanns fler som besökte företag och organisationer och förklarade hur bra öppna programvaror ofta 
fungerar så skulle användningen av dessa bli vanligare i framtiden. 
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6. Analys

Inledningsvis vill jag påpeka att efter att ha pratat med respektive respondenter tycker jag att det 
verkar som man haft en ganska enad syn på fenomenet Open Source. Det som har varit förvånande 
är hur deras tankar och åsikter stundtals har skiljt sig ifrån de tidigare genomförda studierna jag 
har  tagit  upp  i  denna  rapport.  För  att  förtydliga  denna  kontrast  kommer  jag  nedan  att  kort 
sammanfatta respondenternas åsikter uppdelat i tre aspekter kring ämnet, dessa är fördelar, risker 
och utmaningar,  vikten av communityn samt framtidsutsikter gällande användningen av öppen 
källkod. Just dessa aspekter anser jag vara ytterst viktiga att sätta sig in i för att kunna besvara 
rapportens  frågeställning.  Denna  kortare  sammanfattning  kommer  sedan  att  kopplas  till  de 
litterära forskningar som har tagits upp i denna rapport, för att slutligen följas upp av mina egna 
tankar och  reflektioner kring vad som har framkommit.

6.1 Fördelar

 Tre  av  respondenterna  inledde  sina  svar  till  frågan  om  varför  man  väljer  att  använda 
programvaror  med  öppen  källkod  med  att  det  har  varit  priset  som  har  lockat.  Även  den 
respondenten som inte inledde svaret med detta argument ansåg ändå den ekonomiska aspekten 
som en klar fördel med dessa produkter. Att just priset var en central del till varför man lockas till 
öppna programvaror var inte helt oväntat. Detta var något som gång på gång nämndes inom de 
litterära verken jag har studerat, exempelvis så betonade Von Hippel (2001) att det är de ekomiska 
aspekterna med användningen av öppna programvaror som gör det hela så tilltalande. 

Efter att ha pratat med respondenterna kring fördelarna med öppna programvaror tycker jag 
att man lade en sådan stor vikt på den ekonomiska aspekten att övriga fördelar och möjligheter 
med dessa produkter hamnade lite i skymundan. Trots att man var medveten om dessa så nyttjades 
de sällan. Flera av respondenterna påpekade att tack vare att man har tillgång till källkoden så får  
man ett större inflytande över produkten vilket bidrar till en ökad flexibiltet gentemot produkter  
med  sluten  källkod.  Detta  var  något  man  ansåg  vara  fördelaktigt  trots  att  man  väldigt  sällan 
utnyttjade detta inflytande och dess flexibilitet.   Respondent ett fann det istället viktigt att den 
programvaran man väljer ska vara så "lätt-integrerad" som möjligt. 
Fitzgerald et al (2005) tar upp just detta.  De skriver att de flesta användarna kommer inte att 
modifiera  källkoden,  de  vill  istället  bara  använda  sig  utav  ett  fungerande  program.   Enda 
undantaget till detta var respondent två som lockades av öppna programvaror av den anledningen 
att man kan vidareutveckla ett befintiligt system till något unikt.

Något som var en aning förvånande var hur lite fokus det lades på programvarukvaliteten. När 
jag påbörjade denna studien var jag övertygad om att kvalitetsaspekten skulle vara en central del 
gällande valet om öppna programvaror skall användas. Knappt någon av de kriterier som utgör en 
kvalitativ programvaror  (Crowston et. Al, 2003) nämner respondenterna. En möjlig förklaring till  
detta  skulle  kunna  vara  att  de  utvalda  respondenterna  är  väldigt  insatta  inom  ämnet 
systemutveckling och ansåg att en god programkvalitetet var en förutsättning för att man ens skulle 
börja kolla på en öppen programvara, och behövdes därför inte tas upp.
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6.2 Risker och utmaningar

 Trots att det just har varit priset som har lockat så var respondenterna väldigt medvetna om att 
kostnaderna  ofta  dyker  upp  på  andra  ställen,  såsom  i  form  av  integration  och  underhåll  av 
systemen. Just dessa dolda utgifter kan vara väldigt kostsamma om man inte känner till dem. Detta 
var en punkt som respondent två var väldigt erfaren inom. Denna respondenten hade fått erfara att  
man "sålde in" ett system som gratis för beslutsfattarna, vilket visade sig vara långt ifrån sant. Trots 
att systemet i fråga än i dag används och har blivit väldigt framgångsrikt så blev kostnaderna för  
detta väldigt mycket högre än vad man från början hade räknat med. Detta gör att man kan anta att  
det rådde brister inom någon av de kvalitetsaspekterna Stylianou & Kumar (2000) tog upp.  Denna 
respondent  nämnde  att  de  största  utgifterna  gick  till  integrationen  och  vidareutvecklingen  av 
systemet, vilket kan tyda på att programkvaliteten inte var vad man hade hoppats på. I och med att  
man  trodde  att  det  skulle  vara  enklare  att  implementera  systemet  så  är  det  möjligt  att 
programvarans portabilitet var något begränsad.

Samtliga  respondenter  var  väldigt  insatta  i  det  ekonomiska  risktagandet  användningen  av 
öppna programvaror kan innebära. Det som dock förvånade mig var att ingen av respondenterna 
nämde de säkerhetsrisker  användandet  av  öppna programvaror  kan innebära.  Lerner  & Tirole 
(2004)  ifrågasatte  delvis  öppna  programvarors  säkerhet  i  och  med  att  koden  finns  ju  även 
tillgänglig för de som vill sabotera. Detta verkade med andra ord inte avskräcka respondenterna. 

6.3 Vikten av ett drivande community

Respondenternas syner på vikten av ett stort communityn var också en punkt där de var väldigt  
eniga.  De  flesta  av  respondenterna  fann  fördelar  med  ett  större  community.  Några  av 
respondentera påpekade att innan man väljer en öppen programvara så är det viktigt att kolla upp 
communityt  för  att  få  en  uppfattning  om hur  långlivad  produkten  kommer  att  vara.  Ett  stort 
community  kan  därför  ibland  ses  som ett  mått  på  hur  länge  programvaran  kommer  att  vara 
attraktiv. Förutom att communityt fördelaktigt ska vara stort så förklarade två av respondenterna 
vikten av en stark kärngrupp. Just detta är något som även Fitzgerald et al (2005) påpekade. 

Tre av respondenterna fann det som väldigt viktigt att engagera sig inom communityt, främst 
då genom att  dela  med sig  av  de  vidareutvecklingar  man själv  har  gjort.  Detta  tror  jag  är  en 
förutsättning för att denna typ av systemutveckling överhuvudtaget ska fungera. Även om det är en 
mindre grupp människor som sköter den största delen av utvecklingsarbetet så poängterade Brian 
Fitzgerald  et  al  (2005)  att  denna  mindre  grupp  människor  ofta  är  beroende  av  att  övriga  
involverade också bidrar. Av denna anledning så blev jag något överraskad då respondent 1 talade 
om  att  man  bidrar  endast  i  mån  av  tid.  Något  som  överraskade  mig  positivt  var  dock  hur 
respondenterna, överlag, var villiga att dela med sig av deras kod. Efter att jag hade fördjupat mig i  
licenser inom öppen källkod så trodde jag att man skulle vara mer blygsam till detta. Jag tänkte att 
om man på egen hand vidareutvecklar ett system så vill man kanske ha detta system för sig själv.  
Detta  är  som  sagt  inte  möjligt  i  och  med  GPL-licenseringen  som  vanligtvis  används  inom 
systemutveckling av denna sort. Respondent två som har varit delaktig i en omfattande    
vidareutveckling av ett system med öppen källkod såg det däremot som en självklarhet att man 
delar med sig av den koden man har producerat. 
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Jag tycker också att det var något oväntat att tre av respondenterna såg klara fördelar med 
mindre communityn. Anledningen till detta var alltså för att man lättare kunde styra projektet i en 
riktning som skulle gynna en själv. Detta fann jag väldigt intressant i och med att det inte var något  
jag stött på under de litterära studier jag har gjort inför denna rapport. 

6.4 Framtida användning

Respondenterna som har deltagit i denna studien påpekade att det krävs väldigt mycket kunskap 
och ansvar för att använda dessa produkter på ett gynnande vis. Med tanke på att den position 
respondenterna  besitter  ofta  är  beslutsfattare  gällande  vilken  typ  av  programvaror  som  skall 
användas, kan man anta att användningen av öppna programvaror i framtiden är på nedgång.
I  och  med  att  det  har  börjat  komma alternativa  systemlösningar  som är  betydligt  enklare  att 
applicera så ses dessa ofta som mer attraktiva. Respondent två nämnde att molntjänster 0fta är 
smidigare att använda då man slipper sköta drift och underhåll. Respondenten påpekade att i och 
med detta kan man även förbättra verksamhetens infrastruktur. Just detta var något som även 
Stylianou & Kumar (2000) tog upp när de behandlade de viktigaste kvalitetsaspekter för en it-
ledning.Att förbättra just kvaliteten på infrastrukturen är något som kan ses som oerhört attraktivt  
ur ett it-ledningsperspektiv. 

Respondent  ett  påstod  att  det  är  vanligare  att  övergå  från  öppna  programvaror  till  
kommersiella programvaror än tvärtom. Respondenten menade att då problem uppstår då man 
använder  öppna programvaror  så slutar  man ofta  använda dessa.  Anledningen till  detta  är  då 
troligtvis för att man inte vill ansvara för att systemet i fråga ska fungera. Även ur detta perspektiv 
är molntjänster en bra lösning i och med att man inte behöver drifta och underhålla systemet.

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  ur  ett  IT-ledningsperspektiv  kan  det  ses  som  att 
framtiden av dessa programvaror är något hotad. Som en del av en IT-ledning finns det andra 
systemlösningar som möjliggör en mer effektiv och välstrukturerad infrastruktur som ses som mer 
attraktiva. 
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7 Slutsats

När jag påbörjade denna studie så ställde jag mig följande frågeställning:

Ur ett  IT-ledningsperspektiv,  vad ser man för fördelar med att  använda produkter med  
öppen källkod?

Efter att  ha fördjupat mig i  vetenskaplig litteratur kopplat  till  ämnet,  samt utfört  en kvalitativ  
studie så tycker jag mig ha tillräckligt underlag för att kunna besvara denna frågeställning.

Ur ett IT-ledningsperspektiv är den allra främsta anledningen till varför man väljer produkter 
med öppen källkod istället för sluten källkod  för att göra ekonomiska besparingar. Förutom att 
göra ekonomiska besparingar så är de vanligaste önskade effekterna att man får en kvalitativ och 
långvarigt attraktiv programvara. Studien jag har gjort i samband med denna rapport har antytt att 
de som använder produkter med öppen källkod räknar med att man, från communityt, får ta del av 
kontinuerliga uppdateringar av programvaran. Dock så kan man ifrågasätta huruvida de önskade 
effekterna  stämmer  överrens  med  de  faktiska  effekterna.  I  studien  har  det  framkommit  att 
kostnaderna  för  dessa  produkter  ofta  blir  högre  än  vad  man  inledningsvis  tror.  Trots  att 
programvaran  i  sig  kan  vara  gratis  dyker  det  upp  kostnader,  främst  i  form  av 
intergrationskostnader,  och  kan  i  slutändan  bli  väldigt  dyrt.  Viktigt  att  tillägga  är  att  dessa 
produkter ofta innebär ett antal risker. Denna studie visade att användarna av öppna programvaror 
ofta är väldigt medvetna om det ekonomiska risktagandet dessa produkter kan innebära, dock så 
tyder studien på att man inte alltid tänker på de säkerhetsrisker som kan finnas. 

Denna typ av programvaror ställer höga krav på användaren. Detta är något man måste räkna 
med då man överväger att använda sig utav öppna programvaror. Som en av respondenterna i den 
gjorda studien sa så måste man agera som kund och beställare själv. Detta sätter höga tekniska 
krav på användarna av dessa produkter. Går något fel så har man ingen annan än sig själv att 
beskylla. 

I rapporten har jag även studerat den framtida användningen av öppna programvaror. Både 
den litteratur jag har använt mig utav samt intervjuerna med mina respondenter har påvisat att det  
ofta är mer fördelaktigt att använda andra systemlösningar än  just öppna programvaror.  
Orsaken till detta har visat sig vara att öppna programvaror ofta kräver mycket av användaren.  
Förutom att det krävs en god teknisk kompetens som jag nämnde tidigare måste man även lägga  
ner mycket tid på att underhålla och drifta systemen. Detta kan resultera i att man börjar leta efter 
alternativa systemlösningar, såsom molnettjänster. Molnettjänster kan förbättra en organisations 
infrastruktur, samt att man blir av med ett oönskat ansvar över att systemet i fråga ska fungera.  
Detta är två attraktiva systemkriterier ur ett it-ledningsperspektiv. Denna nya teknologi kan därför  
ses som ett hot mot öppna programvaror. 

Syftet med denna rapport var att bringa klarhet för dem som överväger att använda sig utav en 
ny typ av programvara. I denna rapport har jag noggrant behandlat både de fördelar och de risker 
som användandet  av  programvaror  med öppen källkod kan  ha.  Jag hoppas  att  denna rapport 
kommer att ge dessa personer en klar bild över vad man kan förvänta sig genom att använda dessa 
produkter. 
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7.1 Vidare studier

Ett ämne som jag tog upp i denna rapport var Cloud Computing. Anledningen till detta var att jag 
har märkt att denna tekniska lösning, i vissa sammanhang, är påväg att ersätta användandet av 
produkter  med öppen källkod.  I  och med att  syftet  med denna rapport  var att  jämföra öppen 
källkod-produkter med produkter med sluten källkod så har rapporten inte haft något större fokus 
på Cloud Computing. För den som finner denna rapport intressant och vill göra vidare studier så 
tycker jag att det vore intressant att, mer ingående, studera relationen mellan Open Source och 
Cloud Computing.
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Bilaga

Intervjumall

Intervjuerna genomfördes i form av semi-strukturerade intervjuer.

Bakgrund

- Vilken typ av programvara med öppen källkod har du tidigare arbetat med?

- Varför valde man en sådan programvara istället för tillexempel en kommersiell produkt?

- Varför valde man just denna programvara?

Förutsättningar & Ekonomiska aspekter

- En fördel med öppen källkod är att man själv kan modifiera källkoden efter ens egna behov. Har 
man ägnat mycket fokus på just detta?

- Varför, Varför inte? (Ont om pengar? Ont om kompetens?)

- En annan stor fördel med att använda sig utav dessa typer av produkter är att man undkommer 
dyra licenskostnader, dock så tillkommer det ofta en hel del kostnader för att integrera, underhålla 
och vidareutveckla systemet. Enligt egen erfarenhet, hur fördelades budgeten mellan integration, 
underhåll och vidareutveckling?

- Ofta så väljer man kommersiella produkter bara för att man har gjort det tidigare. Tror du att 
programvaror med öppen källkod skulle användas flitigare om beslutsfattarna var mer pålästa inom 
området?

Community

- Hur viktigt anser du att det är att ge tillbaka och bidra till communityt?

- Ett stort community kan många gånger innebära en stor trygghet när man arbetar med öppen 
källkod. Finns det några fördelar med ett mindre community?

Framtidsutsikter

- Tror du att användningen utav programvaror med öppen källkod kommer att öka eller minska i 
framtiden?
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