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Sammanfattning 
Den här uppsatsen ämnar till att undersöka vilka produktfaktorer som är avgörande när 

företag/organisationer väljer en öppen källkods-mjukvara. Uppsatsen undersöker även hur 

involverad utvecklare inom företag/organisationer är vid beslutsfattande och implementation 

kring ny mjukvara. För att undersöka detta skapades ett ramverk baserat på tidigare forskning 

som innehåller fem faktorer. Ramverket lade grunden till intervjuer som genomförts på 

anställda inom ledning och utveckling hos en stor statlig myndighet samt ett mindre IT-

företag. Resultatet av dessa intervjuer jämfördes mot ramverket, vilket visade på att de olika 

organisationerna prioriterar olika produktfaktorer. Den största likheten mellan 

organisationerna var produktfaktorn användarvänlighet. Skillnaden i prioriteringar av 

produktfaktorer kan bero på skillnaden i storlek av organisationerna, eller deras olika 

arbetsuppgifter. Utvecklare inom båda organisationer visade sig ha inflytande vid 

införskaffningen av ny mjukvara, men skilde sig i det att utvecklare på det mindre IT-

företaget har större inflytande än hos den statliga myndigheten. Återigen kan detta bero på 

storleken hos de två organisationerna. 

 

 

Nyckelord: Open source, öppen källkod, produktfaktorer, licenser. systemutvecklare 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet öppen källkod. Historia och utveckling 

kring öppen källkod beskrivs. Problemformulering, syfte och avgränsningar 

presenteras. 
 

1.1 Bakgrund 

I dagens värld är vi mer uppkopplade än någonsin. Mängden av internetlösningar och 

effektiviseringen av kommersialiserad mjukvara öppnar oändliga möjligheter för alla 

världens användare. Idag ses försäljningen av mjukvara som något alldeles alldagligt, att 

användare betalar för det program eller mjukvara han eller hon vill använda. Inte lika allmänt 

känt, är att det finns en utvecklingsprincip som under en tid stått i skuggan av den 

kommersiella marknaden, men som under det senaste decenniet har ökat i popularitet. Den 

utvecklingsprincipen är open source (öppen källkod).  

 

En källkod som är öppen beskrivs som att vem som helst har tillgänglighet till att läsa och 

göra ändringar i källkoden (Comino & Manenti, 2003). Öppen källkod karaktäriseras ofta av 

att vara fri från kostnad då grundidén är att alla ska kunna ta del av informationen och 

samtliga delar av källkoden utan att behöva betala för den. För att få en förståelse för öppen 

källkod är det viktigt att ta del av dess historiska utveckling.  

 

I mitten av 1900-talet sågs det som standard att mjukvara som skapades och användes var 

öppen. På 1960 och 1970-talet utfördes programmering huvudsakligen i laboratorium av 

företag och akademiska institutioner. Mjukvaran de arbetade med delades, byttes och 

ändrades fritt utan hinder från utvecklarna.  

 

Under 80-talet ökade användningen av proprietära mjukvaror. Företag och utvecklare märkte 

att efterfrågan av mjukvara ökade vilket skapade möjligheter att sälja vidare mjukvara för ett 

pris istället för att distribuera det fritt. Som motstånd till detta startade Richard Stallman Free 

Software Foundation (FSF). Med stiftelsen arbetade Stallman för att göra mjukvara 

tillgänglig och fortsatt öppen för alla att ta del av. Denna sorts mjukvara kom att samlas 

under begreppet “Free Software”. Mjukvaran skulle följa Stallmans filosofi och fortsätta 

vara fri och tillgänglig för alla (Carillo & Okoli, 2008). Ett av de största bidragen Stallman 

skapade i kampen om Free Software var den ursprungliga versionen av GNU General Public 

License (GNU GPL), en upphovsrättslicens för fri programvara. Den grundar sig i 

operativsystemet GNU, ett operativsystem bestående helt av fri programvara. Namnet GNU 

är en rekursiv akronym av engelskans GNU’s Not Unix! En rekursiv akronym är en akronym 

som refererar till sig själv genom att innehålla begynnelsebokstäver från sin egen akronym. 

Eftersom det låg i Stallmans och hans anhängares intresse att kunna säkerställa Free 

Softwares tillgänglighet skapades ett antal liknande licenser.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Akronym
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Dessa licenser garanterar att distributionen och användandet av mjukvaran fortsätter verka 

inom ramverket för vad Free Software står för. GNU GPL skrevs i sin första form januari 

1989, och publicerades i sin senaste version juni 2007. GNU GPL baseras på fyra friheter: 

(GNU.org) 

● Friheten att använda programvaran i valfritt syfte. 

● Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa 

kunskaper i egna syften. 

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

● Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera 

förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna. 

 

En annan av de tidiga bidragarna till GNU GPL var Eric Steven Raymond, som även skrivit 

artikeln “The Cathedral and the Bazaar”. I artikeln liknar han den proprietära mjukvarans 

utvecklingsprocess vid en byggnation av en katedral, med några få kunniga personer som 

håller byggnadsprocessen för sig själva och inte släpper ut något till allmänheten tills arbetet 

är klart. Detta angreppssätt skiljer sig mot den öppna källkodens utvecklingsprocess som 

Raymond liknar vid en basar. Det innefattar en process som innehåller många personer med 

olika agendor, olika tankar kring tillvägagångssätt och där inkluderas ett större antal 

människor (Raymond, 2001).  

 

Linus Torvalds, en tidigare finsk student, utvecklade 1991 operativsystemet Linux som ett 

personligt projekt. Raymond skriver att Torvalds tillvägagångssätt, att släppa versioner tidigt 

och ofta samt delegera så mycket som möjligt, var ett nytt sätt att se utvecklingsprocessen på. 

Linux uppmärksammades i tidningen Forbes redan 1998 och har bara sedan dess växt i 

storlek och popularitet. I och med detta ökade intresse för fri programvara hos allmänheten 

bildades Open Source Initiative (OSI), med målet att bidra till utvecklingen av öppen 

mjukvara. Ett antal personer från OSI myntade 1998 termen “open source”, eller på svenska 

öppen källkod (i fortsättningen kommer vi att använda benämningen öppen källkod). Dessa 

människor delade inte samma filosofi som Richard Stallman och FSF. OSI ville engagera sig 

i att göra mjukvaran så bra som möjligt. I kontrast fokuserade Stallman på användarnas frihet. 

Detta var den största skillnaden i filosofi mellan Stallman och OSI. 

 

I dagsläget ses Free Software och öppen källkod mer eller mindre som synonymer. 

Mjukvaror med öppen källkod har under det senaste decenniet tagit en större plats på den 

kommersiella marknaden genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till proprietär 

mjukvara (Black duck software, 2016 The future of Open Source, 2016). Företag måste i 

dagsläget fatta sina beslut kring införskaffningen av mjukvara på faktorer och resonemang 

som har både proprietär och öppen källkod i åtanke. 
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1.2 Problemdiskussion 

En stor del av dagens etablerade tjänster använder idag den standardiserade 

mjukvaruprincipen Closed Source Software (CSS), där källkoden är gömd för användaren. 

Varför ska då företag idag satsa på öppna källkods lösningar vid utvecklingen och 

användandet av en produkt? En aspekt är att företaget undgår vissa kostnader med öppen 

källkod. Kostnader som inköpspris eller prenumerationer på tjänster undgås eller i många fall 

reduceras kraftigt med användandet av öppen källkod. En annan aspekt är att man får fri 

tillgång till källkoden och friheten att skräddarsy mjukvaran till exakt det företaget eller 

organisationen behöver. 

 

Öppen källkod har på pappret många fördelar, men kommer också med en del risker. Gör 

man källkoden tillgänglig för vem som helst innebär det att just vem som helst kan modifiera 

källkoden vilket i sin tur gör att ingen egentligen kan ta ansvar för att programvaran fungerar 

som den ska. Säkerhetsproblem kan inträffa då modifieringar med skadlig programkod kan 

ske, eftersom alla har rätt till att ändra källkoden. Skulle en sådan incident hända saknas det i 

många fall support till tjänsten, alltså kan det vara svårt att söka hjälp om tjänsterna inte 

fungerar som de ska. Införskaffningen av mjukvara görs vanligtvis av företagets ledning, men 

hur ser utvecklare inom företaget på implementeringen av mjukvara med öppen källkod? 

Spelar utvecklares röst någon roll när beslutet tas om att använda öppen källkod eller CSS? 

Får utvecklare på företag endast nöja sig med att använda de lösningar som ledningen väljer, 

eller har de möjlighet att göra sin röst hörd? Att undersöka för- och nackdelar med öppen 

källkod och ta reda på om utvecklare inom företaget har chans att göra sin röst hörd, är enligt 

oss väldigt intressant. Hur ska företag tänka i valet av ny mjukvara? Har deras beslut något 

med sina utvecklare att göra? 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att genom en studie förklara och undersöka vilka produktfaktorer 

som avgör valet när företag/organisationer väljer en öppen källkods-mjukvara. Studien syftar 

även till att undersöka hur involverad utvecklare är vid beslutsfattande och implementation 

kring ny mjukvara. 

 

Uppsatsen är tänkt att fungera som ett underlag kring de faktorer företag bör känna till vid 

implementation av en open source-tjänst. Den empiriska studien förankras i ett eget definierat 

ramverk som bygger på tidigare forskning och litteratur kring ämnet.  
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1.4 Frågeställning 

Utifrån dessa funderingar har vi följande frågeställningar: 

 

● Vilka produktfaktorer från vårt egna ramverk är avgörande när företag/organisationer 

väljer en öppen källkods-mjukvara? 

● Hur involverad är utvecklaren i företaget/organisationen när det kommer till 

beslutsfattande och implementation kring ny mjukvara? 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsens huvudämne kommer att fokusera på öppen källkod. Specifikt vilka fördelar och 

nackdelar det ger ur perspektiv från ett företag och ett universitet. Utöver detta fokuserar vi 

på utvecklares roll kring valet av ny mjukvara. Vi kommer med detta i åtanke inte fokusera 

på closed source (stängd källkod), utan endast i jämförelse med open source. Detta eftersom 

fokus ligger i att utvärdera open source för företags och institutioners framtida val kring 

implementation av ny mjukvara. Vi har valt att avgränsa källor kring öppen källkod till efter 

år 1998, eftersom det var då begreppet infördes. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs valet av ansatser och metoder. Vi diskuterar hur data 

har insamlats och granskar våra val. 

2.1 Forskningsansats 

I planeringen av vår forskning möttes vi av ett val mellan deduktiv eller induktiv ansats. Vi 

valde att använda deduktiv ansats, från teori till empiri, det vill säga att arbeta utifrån 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter gå ut och samla data för att se om ens 

förväntningar stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Motsatsen induktiv 

ansats blir att arbeta utifrån inga eller få förväntningar, “från empiri till teori”, där forskare 

utan förväntningar samlar ihop data. Tankar kring att välja induktiv ansats diskuterades, men 

enligt kritik från (a.a.) som säger att människan inte har kapacitet att samla in all information 

med ett helt öppet sinne föredrar vi ett deduktivt synsätt.  

 

Jacobsen nämner också att ingen av metoderna ger en helt objektiv verklighetsbeskrivning, 

och som undersökare kommer vi alltid att avgränsa upptagandet av information medvetet 

eller omedvetet. Med det i åtanke kommer vi sträva efter att kunna samla in relevant data 

utifrån ett så objektivt synsätt som möjligt, att försöka tänka på att vara objektiva under 

datainsamlingen samt under analysen av informationen vi får ut. Vi har valt att göra en 

empirisk studie för att besvara våra frågeställningar. Studien kommer ta upp företags och 

institutioners användning av öppen källkod. En kvalitativ metod har valts för arbetet. Detta 

eftersom kvalitativa metoder möjliggör för mer information och är mer flexibla (a.a.).  

 

Ämnet som uppsatsen tar upp kräver enligt oss fördjupad kunskap. Jacobsen (2002) visar på 

att den kvalitativa metoden bidrar till just detta i form av frågor som kan besvaras på ett öppet 

och eget sätt. För att kunna utnyttja en kvalitativ metod till fullo har vi valt att använda oss av 

semi-strukturerade frågor. Vi gjorde fördjupning i ämnet öppen källkod. Böcker, 

vetenskapliga artiklar, tidigare forskning samt elektroniska källor har legat till grund för vår 

insamling av information. 

2.1.1 Urval 

Eftersom en kvalitativ studie skall utformas var det viktigt att välja ut personer som är 

lämpliga och besitter kunskap om huvudämnet i uppsatsen. Med detta i åtanke kontaktade vi 

utvecklare och ledning med erfarenhet och intresse för open source. Dessa personer arbetar i 

dagsläget inom IT-branschen. Vi valda att kontakta dessa personer på Uppsala universitet och 

på ett svenskt IT-företag vid namn av Connectel. Motivering till detta var att undersöka 

intressanta skillnader mellan dessa två organisationer. Uppsala universitet är en stor statlig 

myndighet medan Connectel är i jämförelse relativt litet. En intressant vinkel är att undersöka 

de olika synsätten på öppen källkod de olika organisationerna har då de båda är användare av 

öppen källkod men arbetar i olika branscher. Personerna inom dessa organisationer vi 
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kontaktade valdes baserat på deras kunnande i ämnet och deras ansvarsområden, men också i 

mån av tillgänglighet och tid. 

2.2 Datainsamling 

För att vi ska kunna samla in relevant data genomfördes ett antal intervjuer. Vi intervjuade 

personer med stor erfarenhet och intresse inom ämnet, från organisationer som har 

möjligheten att använda sig av open source-lösningar. Personerna vi intervjuade fick 

möjlighet att uttrycka sina tankar kring ämnet och kunna ge grundliga svar. För att kunna ge 

dessa förutsättningar, använde vi semi-strukturerade intervjufrågor. Intervjufrågorna 

baserades på ett eget definierat ramverk. Detta kommer förhoppningsvis resultera i djupa och 

informationsrika intervjuer, vilket kan gynna oss då information vi inte tänkt på tidigare lyfts 

till ytan. 

2.3 Genomförande 

Till vår studie skapade vi en intervjumall med semi-strukturerande intervjufrågor. 

Intervjumallens frågor och struktur baseras på vårt egna ramverk. Frågorna delas upp i tre 

kategorier, första delen handlar om respondentens uppfattning och engagemang. Uppfattning 

kring ämnet anser vi är viktig att undersöka då respondenten kan ha en annan syn på ämnet 

än vad vi har. Detta skapar en mer objektiv grund för oss att analysera informationen på. Den 

andra delen tar upp användning av öppen källkod. Frågor som tar upp hur organisationen 

använder mjukvara och varför de använder den tas upp. Den tredje och sista delen handlar om 

införskaffning, hur organisationerna tänker kring ny mjukvara och vilka faktorer som bidrar 

till deras beslut. Svaren av intervjuerna analyserades med hjälp av vårt skapade ramverk. 

Svaren jämfördes med ramverkets faktorer och den forskning den bygger på. Vi analyserade 

svaren från intervjuerna för att se om vår data stämmer överens med ramverkets faktorer. 

Denna analys gjordes för att undersöka om inställningen till ramverkets produktfaktorer 

speglas i verkligheten.  

2.4 Dataanalys 

Kvalitativa data inkluderar all icke-numerisk som i vårt fall insamlas med hjälp av intervjuer. 

Analys av kvalitativa data är komplex. Det finns inga fasta regler eller något exakt 

tillvägagångssätt när det kommer till analysen av kvalitativa data (Oates, 2006). Vi kommer 

att transkribera intervjuerna och försöka utläsa mönster och teman. 

 

 

2.5 Kritik av metodval 

Vi är medvetna om att använda en kvalitativ metod innebär en del utmaningar. En sådan 

utmaning är att personen vi intervjuar inte nödvändigtvis ställer sig objektiv till frågorna och 
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ämnet i stort, vilket leder till att intervjuobjektet kan svara på ett subjektivt sätt. Utmaningen 

vi ställs inför är att ha detta i åtanke genom hela processen, att utveckla frågor på ett 

genomtänkt sätt, samt att standardisera ämnet i intervjuer för att undvika missförstånd. En 

annan risk med att använda en kvalitativ metod är att vi samlar in stora datamängder i form 

av anteckningar eller bandupptagningar. Med detta riskerar vi att få så mycket information att 

vi förlorar överblick över den (Jacobsen, 2002). Vi måste också vara försiktiga med att tolka 

vad en grupp, företag eller en institution anser genom att bara intervjua individer. Något 

annat vi måste ha i åtanke är att intervjuareffekten kan ske i face-to-face intervjuer. Detta 

innebär att intervjuarens fysiska närvaro medverkar till att intervjuobjektet uppträder 

onormalt. Till exempel om intervjuobjektet märker att intervjuaren inte känner sig väl till 

mods, uttråkad eller liknande kan denne då säga saker endast för att göra intervjuaren nöjd 

(Groves & Kahn 1979). 
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3. Teori 

I detta kapitel förklaras huvuddelar av ämnet öppen källkod, dess 

förutsättningar och liknelser. Vårt eget ramverk presenteras sist som också 

ligger till grund för vår empiriska studie. 

3.1 Öppen källkod 
Begreppet öppen källkod kan beskrivas på den allra mest grundläggande nivå att en 

mjukvaras källkod är tillgänglig för alla att observera och modifiera. Källkoden är vad ett 

program är skrivet i, de byggstenar som programmet består av. Källkoden blir alltså 

tillgänglig för vem som helst att ta del av fri från kostnad eller till minimal kostnad. För att 

mjukvara ska kunna klassificeras som öppen källkod räcker det inte med åtkomsten till 

källkoden, utan en rad andra faktorer krävs, bland annat specifika öppna källkods-licenser. 

3.1.1 Free Software 
Öppen källkod är ursprungligen deriverad ur ett annat begrepp, “Free Software”. Detta 

begrepp går ofta hand i hand med öppen källkod, och det kan vara svårt att finna substantiella 

skillnader mellan öppen källkod och Free Software. Man kan då undra om det spelar någon 

roll vilket begrepp som används. Richard Stallman, grundaren av Free Software Foundation, 

menar att det spelar roll. Stallman skriver i sin artikel “Why open source misses the point of 

Free Software” att de två termerna beskriver snarlika kategorier av mjukvara, men står för 

fundamentalt olika värderingar. Free softwares grundteori handlar om att respektera 

användares frihet, friheten att använda mjukvaran, ändra den, observera och att distribuera 

kopior med eller utan ändringar (Richard Stallman, 2016). Till skillnad mot Free Softwares 

filosofi strävar öppen källkod mer för att göra mjukvara bättre, i saklig mening. I praktiken 

liknar de båda begreppens mjukvara mycket varandra, med några undantag. Kriterierna av 

öppen källkod är i regel lite lösare än Free Softwares. Det här ger upphov till bland annat att 

öppen källkod-mjukvara i vissa fall blockerar ut vissa användare från funktioner i 

programvaran. Endast ett privilegierat företag kan i dessa fall använda mjukvarans fulla 

kapacitet, vilket i mening gör mjukvaran “nonfree,” alltså ej Free Software (GNU.org). 

 

Den stora skillnaden att ta med sig ligger i värderingar och filosofi. Free Software värnar om 

värderingar och idéer för att långsiktigt bevara mjukvara öppet för användarna. Free Software 

ser inte öppen källkod som en fiende, utan de båda sidornas filosofi överensstämmer i 

majoriteten av fall. Free Software har under historien missförståtts i stora drag för att betyda 

mjukvara som är fri från kostnad, när istället den kollektiva betydelsen liknar mer “mjukvara 

som ger användare vissa friheter”. En vanlig sägen inom denna krets av Free Software är 

“Think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer”. 
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3.1.2 Licenser 
Inom öppen källkod är det mer än bara tillgången till källkod som är annorlunda från 

proprietära mjukvaror. Bland annat utnyttjar öppen källkod sin egen gren av licensiering och 

distribution. För att licensiera ett program som bygger på idén av öppen källkod krävs det att 

integriteten kring mjukvaran behålls, att källkoden fortsätter vara öppen vid 

vidaredistribution. Detta görs bland annat med hjälp av en licenstyp som kallas “copyleft”, en 

ordlek på den traditionella licenstypen copyright. Copyleft refererar till licenser som tillåter 

mjukvaror att distribueras, men härledda verk måste använda samma licens den ursprungliga 

mjukvaran (Fitzgerald et al, 2005). Till exempel, om en mjukvara är skriven under en 

copyleft-licens som GNU General Public License (GNU GPL), och någon modifierar samt 

distribuerar mjukvaran som en ny version, måste den nya versionen också vara licensierad 

under GNU GPL. Copyleft-licenser garanterar helt enkelt att den ursprungliga licensen följer 

med i deriverade verk. Alla öppna källkodslicenser använder sig inte av copyleft, men den 

största och mest omtalade GNU GPL gör det. 

 

För att distributionen av öppen källkod ursprungligen ska kunna ske måste dock vissa 

kriterier vara uppfyllda. Dessa kriterier är tio till antalet och tar upp de regler som gäller för 

att mjukvara ska kunna distribueras som öppen källkod. De här kriterierna är ursprungligen 

formade i Debian Free Software Guidelines år 1997, och reviderades av The Open Source 

Initiative (OSI) år 2007. Kriterierna handlar till stor del om riktlinjer kring mjukvarans licens, 

men ger en djupare beskrivning av betydelsen av öppen källkod.  De tio kriterierna innefattar 

följande:  

 

1. Inga begränsningar på vidaredistribution 

a. En licens skall inte begränsa möjligheten att ge ut eller sälja mjukvaran som 

en del i en samlad programvarudistribution, innehållande program från flera 

olika källor. Licensen får inte kräva en royalty eller annan avgift för en sådan 

försäljning. 

2. Inkludera källkod 

a. Programmet måste inkludera källkod. 

b. Programmet måste tillåta distribution både i källkodsform och som kompilerat 

program. 

3. Härledda verk 

a. Licensen måste tillåta modifikationer och framställande av deriverande verk. 

Dessa verk måste kunna distribueras under samma villkor som den 

ursprungliga programvarans licens. 

4. Ursprungsförfattarens källkod och dess integritet 

a. Licensen får begränsa distribution av källkod i modifierad form endast om 

den tillåter att “patchfiler” distribueras tillsammans med källkoden. 

b. Licensen måste explicit tillåta distribution av programvara som kompileras 

från modifierad källkod. 

c. Licensen får kräva att deriverade verk ges ett annat namn eller 

versionsnummer än den ursprungliga programvaran. 
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5. Ingen diskriminering av personer eller grupper 

a. Licensen och mjukvara får inte vara diskriminerande mot personer eller 

grupper. 

6. Ingen diskriminering av områden av användning 

a. Licensen får inte ha restriktioner för användning inom ett visst område eller 

fält. Till exempel får det inte finnas restriktioner för att mjukvaran inte ska 

kunna användas i ett företag, eller för genetisk forskning. 

7. Licensdistribution 

a. De rättigheter som är knutna till programmet måste gälla alla till vilka 

programmet distribueras till, utan behov av en ytterligare licens av dessa 

parter. 

8. Licensen får ej vara kopplad till en specifik mjukvara 

a. De rättigheter som är knutna till mjukvaran får inte vara beroende av att 

programmet är del av en viss mjukvarudistribution. Om mjukvaran extraheras 

från den distributionen och används eller distribueras enligt villkoren i 

mjukvarans licens, bör alla parter ha samma rättigheter som de som beviljas i 

samband med den ursprungliga mjukvarudistributionen. 

9. Licensen få inte inskränka annan mjukvara 

a. Licensen får inte innehålla restriktioner av användandet av mjukvaran 

tillsammans med annan programvara. Till exempel kan inte licensen insistera 

att mjukvaran får endast användas med andra open source-program. 

10. Licenser måste vara teknologi-neutrala 

a. Licensen måste tillåta mjukvaran att användas på vilken plattform som helst. 

 

Kriterierna är hämtade från https://opensource.org/docs/osd. 

 

Det har uppkommit en rad licenser som överensstämmer med kriterierna nämnda ovan, i 

dagsläget finns det över 40 licenser som stämmer överens med dem. Utöver den mest 

omskrivna licensmodellen GNU GPL finns det ett par licenser som fått större 

uppmärksamhet, mycket eftersom de inte sätter lika stora restriktioner på distribution och 

skyldigheter. Berkeley Software Distribution (BSD), är en familj av licenser som sätter 

minimala krav på distribution av mjukvaran. På grund av dessa minimala krav har BSD-

licenser blivit populära inom vissa områden för deras egenskaper och flexibilitet. BSD har, 

till skillnad från en copyleft-licens som GPL, inget krav på att källkoden måste distribueras 

om ändringar gjorts i mjukvaran. Det är alltså helt möjligt att distribuera en uppdaterad 

version av en mjukvara som är under en BSD-licens, utan att behöva distribuera källkoden till 

de nya ändringarna. Användaren är dock fortfarande skyldig att distribuera den ursprungliga 

källkoden (Fitzgerald et al. 2005). Det viktigaste att förstå är att dessa licenser är icke 

exklusiva licenser. Det betyder att alla har tillgång till vissa friheter kring mjukvaran som att 

observera och modifiera källkoden, jämfört med standard copyright, där användare inte kan 

kopiera, modifiera eller distribuera källkoden överhuvudtaget utan tillåtelse från ägaren. 
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3.1.3 Community 
Eftersom licenskostnader av mjukvara med öppen källkod ofta är väldigt låg och ibland fri 

från kostnad, kan det vara svårt att förstå hur dessa mjukvaror utvecklas från första början. 

Att utveckla program och mjukvara är inget som är billigt att göra, utan utvecklingen är en 

kostsam process som tar upp stora mängder tid och resurser (Adam Trendowicz, 2013). 

Mjukvara som är öppen källkod skapas och underhålls till stor del av något som kallas 

“Community”, en sorts gemenskap mellan utvecklare över internet som delar ett intresse för 

en mjukvara och väljer att lägga tid på att förbättra den. Utvecklarna som också kallas 

bidragare, drivs inte av pengar, och ser generellt sett inte skillnad på företags- och 

privatanvändare. Detta gör i sin tur att bidragare till ett community kan utveckla mjukvaran 

och ge ut källkoden till de användare som är intresserade av produkten, oberoende om de är 

privatpersoner eller har anknytning till ett företag (Fitzgerald et al. 2005). Dessa utvecklare är 

också de som ofta står för support kring mjukvaran. Eftersom modellen för öppen källkod är 

uppbyggd på ett sånt sätt att ingen riktigt har ansvar för mjukvaran, blir det bidragarna som 

får ta ansvaret att svara på frågor och funderingar från nyfikna användare. Communityn 

fokuserar vanligtvis på specifik teknisk support för installation och konfiguration av 

mjukvaran, och bortser från dokumentation, manualer eller fallstudier som kan hjälpa 

användarna som har adopterat mjukvaran (a.a.). I många fall kan detta leda till att supporten 

för mjukvaran inte lever upp till den proprietära modellens standard, där personal vanligtvis 

är tillskrivna supportroller och grundläggande dokumentation är tillgänglig. Men faktum är 

att supporten på större öppna källkodsprojekt som Apache och Linux, har vunnit priser för sin 

excellenta kundtjänst. Fitzgerald et al. (2005) menar att detta delvis beror på communityn i 

många fall inte är intresserade av vilken vinst de kan göra, att de istället är intresserade av att 

erbjuda den nyfikne användaren hela källkoden så att den själv kan modifiera den med 

förbättringar. 

 

Communityn kan vara olika stora, en viss mjukvara kan ha ett väldigt aktivt och utbrett 

community, där många utvecklare uppdaterar programmet med nya funktioner och eliminerar 

buggar. En annan mjukvara kan ha ett helt dött community där nästan inga utvecklare är 

aktiva, vilket kan leda till att utvecklingen stagnerar och inga nya funktioner tillkommer eller 

att fel rättas till. Att ett dött eller mer inaktivt community är dåligt behöver dock inte vara 

fallet, Fitzgerald et al. (2005) skriver att de enskilda personer som bidrar med mycket är 

viktigare än flertalet personer som vardera bidrar lite. I en studie gjord av Ghosh och Ved 

Prakash (2000), som analyserade 25 miljoner rader kod från 3,149 olika projekt, visade det 

sig att tre fjärdedelar av de 13,000 bidragarna endast gjorde ett enda bidrag till mjukvaran. 

Endast en av tjugofem bidragare hade mer än fem bidrag. Med det sagt visade det sig att 

topp-decilen av bidragare stod för över 72 % av den kod som skrevs i mjukvaran. Alltså 

betyder det inte nödvändigtvis att ett community med mer aktiva användare är bättre när det 

kommer till utveckling och underhåll. 
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3.2 Genomgång av produktfaktorer 

I detta underkapitel presenteras produktfaktorer, tidigare forskning, teorier och 

argument som styrker vårt eget ramverk som har formats för att ge grund till vår 

studie. 

 

Sedan starten av mjukvaruutveckling har en uppsjö av olika utvecklings-metodiker tagits 

fram. Den mest kända är vattenfallsmodellen och på senare tid den agila 

utvecklingsmetodiken. Över åren har utvecklare och användare av dessa metodiker och 

modeller investerat stora mängder tid och resurser för att förbättra dem (Hou et al. 2004). 

Med dessa investerade resurser har kvalitén av mjukvara ökad nämnvärt. Kvalitetsmodeller 

som Software Quality Assurance (SQA) och Verification and Validation (V&V) är två 

exempel på kvalitetsprocesser som mjukvara granskats under för att försäkra kvalitet (a.a.). 

År 2011 publicerades ISO standard ISO/IEC 25010:2011, en standard för system- och 

mjukvarukvalitet. Denna standard innehåller en produkt-kvalitetsmodell komponerad av åtta 

egenskaper som hänför till statiska egenskaper för programvara och dynamiska egenskaper 

hos datorsystem. Modellen är tillämpbar på både datasystem och mjukvaruprodukter 

(ISO/IEC 25010:2011). Vårt eget ramverk bygger på utvalda faktorer som denna modell tar 

upp, då tidigare forskning har visat att en del av dessa faktorer är relevanta för öppen källkod. 

Standardens produkt-kvalitetsmodell innehåller följande: funktionell lämplighet, 

prestandaeffektivtet, kompatibilitet, användbarhet, säkerhet, underhållbarhet och portabilitet. 

Dessa faktorer presenteras i detalj nedan. 

 

Funktionell lämplighet 

En produkts funktionella lämplighet mäts i vilken grad produktens funktionalitet möter 

användarens behov under specifika förhållanden (ISO 25010:2011). Funktionell korrekthet 

och funktionell kompletthet syftar till hur väl produktens funktioner möter användarens 

behov och producerar ett korrekt resultat i nödvändig detaljnivå. 

Prestandaeffektivitet  

En annan del som mäts för att avgöra en mjukvaruprodukts kvalité är prestanda och dess 

effektivitet. Det som mäts är då prestanda relativt till den mängd resurser som används vid 

specifika förhållanden. Hur väl produktens svarstid, bearbetningstid och 

genomströmningshastighet möter ställda krav när produkten utför dess funktioner. Att 

produkten kan hantera olika mängder och typer av resurser när produkten utför dess 

funktioner och hur väl produktens maximala begränsningar eller produktens 

systemparametrar möter ställda krav. 

Kompatibilitet 

Kompatibilitet för en mjukvaruprodukt avser enligt ISO (25010:2011) hur väl produkten kan 

dela information med andra produkter eller komponenter samt utföra krävd åtgärd samtidigt 

som produkten delar hårdvara eller mjukvaru-miljö med andra produkter. Hur väl två eller 

fler produkter kan utbyta information och använda sig av information som delats från andra 
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produkter. Hur väl produkten kan utföra dess tänkta funktionella uppgifter i en delad miljö, 

med delade resurser, utan att ha någon negativ påverkan på någon annan produkt.  

Användbarhet 

Definitionen av användbarhet enligt ISO (25010:2011) är hur väl en produkt kan användas av 

specifika användare för att uppnå specifika mål på ett effektivt sätt och hur väl användare kan 

avgöra om produkten är lämplig för deras behov.  

Ytterligare faktorer av användbarhet är om produkten har egenskaper som gör den enkel att 

använda och kontrollera, hur väl produkten skyddar användare från att göra misstag samt hur 

väl produktens gränssnitt möjliggör en tillfredsställande interaktion för användaren. 

Mjukvara med öppen källkod har tidigare kritiserats för att brista i användarvänlighet, på så 

vis att viss mjukvara med öppen källkod kräver ett stort tekniskt kunnande och inte är 

anpassade för “vanliga användare” (Nichols & Twidale, 2003). Traditionellt sett har 

användarna av mjukvara med öppen källkod varit experter, tidiga användare och utvecklare 

(Feller & Fitzgerald, 2000). 

 Raymond (1999) menar att dessa experter historiskt sett har varit bra att designa 

användargränssnitt för andra experter, men menar att de tenderar till att vara betydligt sämre 

på att designa användargränssnitt till slumpmässiga slutanvändare utan samma tekniska 

erfarenhet. Sedan mjukvara med öppen källkod blivit en del av den ledande riktningen har en 

större betoning på användarvänlighet och gränssnittsdesign tvingats fram. Den “vanliga 

användaren” är troligen mer benägen att välja en mjukvara baserat på kostnad, kvalité, märke 

eller support än det facto att källkoden är öppen (Feller & Fitzgerald, 2000). 

Bristfällig användarvänlighet är något som lever kvar i vissa öppna mjukvaruprojekt även 

idag, men Nichols & Twidale (2003) menar att en av grundtankarna för mjukvara med öppen 

källkod, att desto fler ögon löser problemet, kan appliceras även på användbarhet. 

Pålitlighet 

För att avgöra en produkts pålitlighet anser ISO (25010:2011) att man ska se över hur väl 

produkten och/eller dess komponenter utför specifika uppgifter under specifika förhållanden 

över en given tidsperiod. Hur väl produkten är tillgänglig för användning när användning 

krävs, hur väl produkten eller dess komponenter fungerar som avsett trots närvaro av fel i 

hårdvara eller mjukvara samt hur väl det går att återvinna data från ett tidigare stadie om 

eventuella systemfel skulle uppstå. 

Motståndare till projekt med öppen källkod påstår att mjukvara med öppen källkod inte är 

pålitlig, främst på grund av att det finns brister i säkerheten. Motståndarna menar att det är 

lätt att injicera skadlig kod i projekt där källkoden ligger öppen för alla. Anhängare till OSS 

(open source software) hävdar däremot att OSS-projekt är mer pålitliga än de proprietära 

alternativen (Pandey Tiwari, 2011). För att citera Eric Raymond som författade boken 

“Cathedral and the bazaar”, han sade “with enough eye balls, all bugs are shallow” vilket 

antyder att antalet buggar och mjukvarans pålitlighet påverkas positivt av att källkoden är 

öppen för alla att se. 
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Säkerhet 

Hur säker en mjukvara är definieras enligt ISO (25010:2011) av hur väl en produkt skyddar 

information och data så att en person eller andra produkter har den nivå av tillgång till data 

som är lämplig för deras behörigheter. 

En annan aspekt av hur säker en mjukvara är beror på hur enkelt det är att knäcka 

programmet och i diskussionen rörande säkerhet av OSS-projekt är det detta som diskuteras 

flitigast. 

Anhängare till mjukvaror med öppen källkod menar att OSS-projekt i regel är säkrare än de 

proprietära alternativen eftersom att mjukvaror med öppen källkod är öppen för alla, vilket 

gör att defekter och säkerhetsbrister tydliggörs oftare än för motparten (Pandev & Tiwari, 

2011).  

Det finns också de som menar att proprietär mjukvara är det säkrare alternativet och Payne 

(2002) menar att det grundar sig i helt olika perspektiv. Som tidigare nämnt menar open 

source-användare att granskningen av källkod är en vital process för att hitta buggar och 

säkerhetsbrister för att sedan åtgärda dessa, Förespråkarna för proprietär mjukvara grundar 

sin säkerhet i att buggarna aldrig hittas. De menar, att om buggarna inte uppmärksammas så 

utgör de inget hot och då är det som att buggarna inte existerar. Detta antagande grundar sig 

att det är svårare att hitta brister i mjukvaran utan tillgång till källkoden (Payne, 2002). 

Underhållbarhet 

Begreppet underhållbarhet kan i detta avseende tolkas som en produkts inneboende förmåga 

att underlätta underhållsarbete.  

För att avgöra kvalitéten på mjukvarans underhållbarhet bör man titta på hur effektivt en 

produkt kan bli modifierad av tilltänkta underhållare. Underhållbarhet berör även installation 

av uppdateringar och uppgraderingar och hur enkla dessa är att genom genomföra. 

Vidare avser definitionen även underkategorier, dessa kategorier berör bland annat om ett 

system eller program är byggt av diskreta komponenter, med det menas att om en komponent 

skulle ändras så har det minimal påverkan på andra komponenter.  

En annan underkategori avser hur enkelt det är att analysera eventuell påverkan på en produkt 

när en ändring av en eller flera av produktens delar har skett och hur enkelt det är att 

diagnostisera en produkt gällande defekter eller felaktigheter och identifiera vilka delar som 

bör modifieras.  

De avslutade underkategorierna avser hur effektivt en produkt kan bli modifierad utan att 

orsaka defekter eller försämra produktens kvalité samt hur effektivt kriterier för test kan 

skapas och utföras för att säkerställa att kriterierna har mötts (ISO 25010:2011). 

Portabilitet 

I detta avseende kan portabilitet tolkas som en produkt inneboende förmåga att underlätta 

port-aktivitet, det definieras enligt ISO (25010:2011) hur effektivt en produkt eller 

komponent kan flyttas från en hårdvara eller mjukvara till en annan. 



18 

 

3.3 Presentation av eget ramverk 

Figur 1.  Översikt av de fem produktfaktorerna i vårt egna ramverk, support, utveckling, ekonomi, 

användarvänlighet och säkerhet. Varje produktfaktor beskrivs i detalj i nästa avsnitt. 

 

Till skapandet av vårt egna ramverk har vi valt ut fem huvudfaktorer med sina egna 

underkategorier. De faktorer vi valt är säkerhet. support, användarvänlighet, ekonomi och 

utveckling, se figur 1. Faktorerna är baserade på tidigare forskning som artiklar, tidskrifter, 

böcker och tidigare nämnd standard, ISO (25010:2011). Faktorerna är viktiga då de upprepas 

genomgående kring ämnet öppen källkod. I vår sökning i tidigare forskning valde vi ut 

faktorer som författare menar är relevanta, viktiga och flitigt nämnda. En faktor har vi valt att 

addera själva är “Utveckling”. Valet att lägga till denna faktor gjordes av vårt intresse att 

undersöka om utvecklares röst inom organisationer tas i åtanke av ledning vid införskaffning 

av ny mjukvara. I tidigare kapitel presenteras produktfaktorer från ISO 25010:2011 som vi 

valt att inte ta med i vår undersökning. De faktorer vi valt bort från ISO 25010:2011 är 

funktionell lämplighet, prestandaeffektivitet, kompatibilitet och portabilitet. De har valts bort 

på grund av att tidigare forskning indikerat att dessa produktfaktorer inte skiljer sig nämnvärt 
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mellan öppen och stängd mjukvara. Pålitlighet har inkluderats under faktorn säkerhet 

eftersom pålitligheten riskerar att påverkas vid bristande säkerhet (Payne, 2002). 

  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning och resonemang kring varje faktor vi valt att till 

vårt ramverk att presenteras. 

  

3.3.1 Support 

För vissa företag är teknisk support för en viss mjukvara en viktig faktor. För de proprietära 

mjukvarorna så kan support vara en tjänst som företaget behöver betala extra för. Företag 

med mindre ekonomiska medel kan därför dra fördel av att använda sig av öppen mjukvara 

(Daffara & Gonzalez-Barahona, 2000). Support till mjukvaror med öppen källkod kan se 

väldigt olika ut, det finns leverantörer som erbjuder support-kontrakt, det förekommer att 

organisationer anlitar konsultfirmor för att installera och underhålla den öppna mjukvaran. 

Det finns stora företag som IBM exempelvis, som öppet erbjuder support till vissa produkter 

med öppen källkod (Ven et al, 2008) 

Hauge et al, (2010) menar att förekommer att OSS-communityn kan bidra med bättre support 

än de som supporterar proprietär mjukvara, viktigt att poängtera är att detta skiljer sig mycket 

från produkt till produkt.  

3.3.2 Utveckling  

Vid köp av proprietär mjukvara finns ingen möjlighet att anpassa mjukvaran efter eget behov. 

Om felaktigheter i programvaran skulle uppstå kan användaren rapportera detta till utgivaren, 

men användaren kan inte åtgärda problemet själv utan måste vänta på att 

mjukvaruleverantören ger ut en patch. Något som ses som en fördel med mjukvara med 

öppen källkod är att användaren ges möjligheter till anpassning. Den tekniskt kunnige 

användaren kan anpassa mjukvaran efter behov. (Fitzgerald, 2006)  

 

Tillgången till källkod och möjligheten att anpassa mjukvaran efter egna behov ses i “open 

source kretsar” som en stark fördel till att använda öppen mjukvara. Men organisationer som 

använder en så välutvecklad mjukvara som Linux har sällan något behov att ändra eller 

anpassa mjukvaran ytterligare (Ven et al, 2008), organisationer innehar oftast inte heller de 

kompetenser som krävs för att göra eventuella ändring på så mogna mjukvaror (a.a.).  

 

Diskussionen kring mjukvara med öppen källkod och hur pålitlig mjukvaran är går i båda 

riktningarna, Ven et al (2008) menar att diskussionen är lönlös. Både proprietär och öppen 

mjukvara har produkter som sträcker sig från instabilt till väldigt stabila produkter. 
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3.3.3 Ekonomi 

Tidigare forskning visar att många företag tenderar att uppskatta att licenser för öppen 

mjukvara ofta är gratis. Med det sagt betyder det inte att all mjukvara med öppen källkod är 

kostnadsfri, öppen mjukvara kan i vissa fall vara dyrare än proprietära alternativ (Ven et al., 

2008). Ett exempel på mjukvara med öppen källkod som inte är kostnadsfri är Red Hats 

företagsversion av Linux. Red Hat är ett företaget bakom en av de första Linux 

distributionerna, Red Hat Linux. SAP, ett tyskt mjukvaruföretag som levererar fullskaliga 

affärssystem och är en av de största aktörerna i branschen. SAP supporterar bara sina 

produkter på olika företagsversioner av Linux (Ven et al., 2008)    

Detta skiljer sig mellan de olika OSS-produkterna och Hauge et al (2010) menar att 

införskaffningen av mjukvaran är billigare än det proprietära alternativet. Enligt en studie 

utförd av Hauge et al. (2010) ger införskaffandet av mjukvara med öppen källkod en minskad 

underhållskostnad och minskad utvecklingskostnad. Däremot behöver det inte vara gratis att 

använda mjukvara med öppen källkod då kostnader för utveckling och analys av mjukvaran 

kan förekomma, framförallt i de fall då communityn inte längre är aktivt (Daffara & 

Gonzalez-Barahona, 2000). Kostnad är naturligtvis något organisationer ser över, och nämnd 

forskning ovan tyder på att kostnaden för öppen källkod är en av de mest omtalade 

faktorerna. 

3.3.4 Användarvänlighet 

Mjukvaruprogram skulle i en idealvärld anpassa sig efter användaren. Detta är inte alltid 

fallet, då en vanlig syn är att användare anpassar sig efter mjukvaran. Användarvänligheten 

hos mjukvara kan spela en stor roll i effektiviteten. En nackdel är dock att viss mjukvara med 

öppen källkod inte är speciellt användarvänlig, tidigare har öppen mjukvara utvecklats av 

expertanvändare till expertanvändare. Detta är något som till viss del förändrats genom åren 

men som fortfarande lever kvar inom vissa projekt (Nichols & Twidale, 2003).  

3.3.5 Säkerhet 

Säkerheten runt öppen mjukvara diskuteras flitigt, det som diskuteras flitigast är graden av 

buggar och sårbarheter. En av grundidéerna för mjukvara med öppen källkod är att alla skall 

ha möjligheten att granska och anpassa källkoden efter egna behov. Filosofin grundar sig i att 

desto fler som granskar koden, ju säkrare blir mjukvaran då säkerhetshål och 

problemområden lyfts till ytan (Payne, 2002). De facto att källkoden är öppen för alla kan 

också ses som en säkerhetsrisk, då någon som ämnar att attackera programmet har möjlighet 

att analysera mjukvara och identifiera brister. (Schryen & Rich, 2010). 
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4. Empiri 

I detta kapitel behandlas svaren från intervjuerna. En beskrivning av de olika 

organisationerna som anställda har intervjuats från samt respondenter 

presenteras. 
 

4.1 Presentation av empiri 

Vår empiriska undersökning genomfördes på två olika organisationer. Ett universitet, 

Uppsala universitet, och ett företag vid namn av Connectel. Grundtanken med studien var att 

inom varje organisation intervjua en anställd vars position är snarlik till en systemutvecklare, 

och en anställd inom organisationens IT-ledning. Respondenterna vi fick kontakt med liknar 

detta mönster, men har små avvikelser. Frågeformulären som användes vid intervjutillfällena 

var till stor det lika. Några frågor var endast ämnade till ledning, och användes inte under 

intervju med utvecklare, och vice versa. I stort sett bestod frågeformulären av samma 

uppbyggnad och genomförande. Nedan presenteras de två organisationernas svar utifrån de 

tre huvuddelar intervjuerna bestod av. De tre huvuddelarna är uppfattning och engagemang, 

användning och införskaffning. Uppsala universitet behandlas först sedan företaget 

Connectel. 

 

4.2 Uppsala universitet 

Vid Uppsala universitet intervjuades Pierre Hjälm, systemutvecklare vid IT-avdelningen på 

Ekonomikum, en av Uppsala universitets största institutionsbyggnader. Pierre Hjälm har 

tidigare varit anställd på institutionen för informatik och media som är en del av den 

samhällsvetenskapliga fakulteten och har en bred forskningsprofil med basen i aktuella 

forskningsområden inriktade på bland annat informationssystem, interaktionsdesign och 

media och kommunikation. Han arbetar i dagsläget med att hantera hårdvara, mjukvara, 

nätverk och bidrar med teknisk support till användare på universitetet. Han arbetar delvis med 

programmering. Den andra respondenten, Mia Lindegren, är avdelningschef vid Uppsala 

universitets IT-avdelning. IT-avdelningen har i uppdrag att arbeta med strategiska IT-frågor 

och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster vid universitetet. Avdelningen sköter 

drift av nät och servrar, systemutveckling och förvaltning av tjänster inom utbildning, 

information och administration. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets televäxel och 

teleservice. Mia Lindegren har det yttersta ansvaret för personal, budget och verksamhet. Hon 

har erfarenhet av att leda systemutvecklar-grupper.   
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4.2.1 Uppfattning och engagemang 

Utvecklare 

Systemutvecklaren från Uppsala universitet anser att öppen källkod har två sidor. Enda sidan 

handlar om det rent tekniska, att man har tillgång till källkod. Den andra sidan handlar om det 

filosofiska, att allt ska vara fritt och alla ska bidra. Själv är han positivt inställd till öppen 

källkod då han har använt Linux sedan 1994. 

 

Vid frågan om jämförelsen av buggar, eller datorprogramfel, mellan öppen källkod och 

stängd källkod är det likvärdigt mellan de två alternativen. 

 

Användarvänligheten ser utvecklaren från universitetet som en kommersiell fråga. Det satsas 

mer i closed-source-världen på nybörjare. Systemutvecklaren anser att han har en betydlig 

högre toleransnivå och upplever inte några personliga problem med användarvänligheten i 

mjukvaror på Uppsala universitet. 

 

När vi frågade systemutvecklaren om hans inställning och engagemang till öppen källkod 

återspeglas i ledningen, var han kluven. Det är både och, att det varierar över tid och vad det 

gäller. 

 

Ledning 

Begreppet open source är väldigt omfattande för Mia Lindegren. På frågan om hon är positivt 

inställd till open source anser hon att open source är bra i ett tidigt skede i 

utvecklingsprocessen, tycker att det är oerhört svårt att handskas med. Uppfattningen är att 

open source är billigare än proprietär mjukvara, men det har visat sig i flera fall vara dyrare. 

Det har visat sig då universitetet tidigare tagit in öppen mjukvara och anpassat efter sina 

behov. I hennes mening har de i vissa fall anpassat för mycket vilket gjort att det inte varit 

möjligt att ta del av versionsuppgraderingar som i sin tur gjort så att mjukvaran blir en 

säkerhetsrisk. 

 

IT-chefen påpekar även att många OSS-communityn inte gillar förvaltning och att personerna 

bakom mjukvaran ofta går vidare till nästa projekt. Om man går in i ett open source projekt 

finns det en risk att bli lämnad därhän. 

 “Om ett konsultföretag tar hand om OSS-projektet och ser till att det finns några som 

underhåller koden, då, om man hittar en affärsmodell. Men jag tycker inte att open source 

har en affärsmodell idag”. 

 

På frågan om användarvänligheten skiljer sig mellan öppen mjukvara och proprietär 

mjukvara så tror IT-chefen inte att det är någon skillnad. De på universitetet har utvecklat 

väldigt verksamhetsnära produkter, att de har specialanpassat efter ett precist behov. De 

kommersiella produkterna har en annan möjlighet att ta del av mdi-forskning (människa-

datorinteraktion) och kan ha mycket kompetens “som gör att de känner användaren på ett 

helt annat sätt än vad vi kan”. 
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IT-chefen på universitetet menar att buggar och säkerhetsbrister skiljer sig mer från projekt 

till projekt än mellan öppen och proprietär mjukvara. Det finns bristfälliga produkter på båda 

sidor men poängterar att OSS-communityn ofta struntar i test, det är bra att användaren får 

agera beta-testare. 

 

IT-chefen berättar att många av hennes medarbetare på IT-avdelningen vill fortsätta i open 

source-spåret, att utveckla själva och hålla stånd mot marknaden. Ett universitet ska enligt 

henne lägga pengar på forskning och utbildning och att fokus ligger på “vad som ger mest 

pang för pengarna”. Produktkostnaden har en annan styckkostnad med tanke på det stora 

antalet användare som Uppsala universitet har. 

 

IT-chefen på universitetet anser att om de kunde sluta “klåfingra med open-source koden” så 

skulle det vara möjligt att göra en ekonomisk jämförelse. Hon menar att universitet behöver 

ha en strängare och mer disciplinerad kravfångst, att hela tiden förhålla sig till 

ursprungskoden. 

 

 

4.2.2 Användning 

Utvecklare 

Systemutvecklaren från universitetet nämnde att universitet använder Unix-servrar som 

öppen källkod, men kommer inte ihåg någon annan mjukvara han har kommit i kontakt med 

under hans tid på universitetet. Då är inte vanliga webbläsare som Mozilla Firefox 

medräknade, som individer själva valt att installera på sina datorer. 

 

Ledning 

IT-chefen på universitetet nämner att universitetet har MySQL, MariaDB och liknande 

produkter, även att hela IT-avdelningen är fylld av olika open-source tekniker. Hon radar upp 

ett flertal exempel och säger att bland annat så är Studentportalen och medarbetarportalen 

egenutvecklade och källkoden är öppen, hon tror att det finns mycket ute på institutionerna. 

Universitetet tidigare har haft andan “vi kan själv”, att utveckla mycket själva, men har nu 

börjat övergå mer till att använda det som finns. 

4.2.3 Införskaffning 

Utvecklare 

Vid frågan om det finns någon sorts beslutsmall på institutionen där systemutvecklaren 

arbetar, svarade han att det egentligen inte finns, utan att man mest Googlar och försöker se 

om något ser suspekt ut. 

“Om det är mjukvara är det oftast att det efterfrågas av en anställd. De kommer ner, eller 

kontaktar oss. Vi tittar om vi har ett avtal på det, och i så fall beställer vi det och så 

småningom installerar vi det. “ 
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Systemutvecklaren på universitetet tycker att han som utvecklare kan påverka valet av ny 

mjukvara till viss del när det kommer till stängd mjukvara. Vid öppen mjukvara är tyglarna 

friare. 

“Vi kan påverka att de ska ta in program och betala. Sen kan ju inte vi påverka här vad de 

andra kör för programvara. Men möjligheten att köpa in finns. Men återigen, det gäller ju 

bara stängd kod. Öppen får vi beställa i stort sett själva. Så länge det inte orsakar ett 

problem.” 

När utvecklaren fick uppgiften att ranka faktorer som prioriteras vid införskaffningen av 

mjukvara nämndes pålitlighet. Det viktigaste är att mjukvaran gör det den ska göra. 

“/.../ gör det inte vad det ska göra, då är det helt värdelöst.” 

Vid ett exempel av införskaffningen av en mjukvara liknande Officepaketet anser 

systemutvecklaren på universitetet att användarvänligheten är viktig, eftersom många 

användare har tillgång till mjukvaran. I ett sådant program kommer ekonomi och pris efter 

det. Därefter kommer säkerhet, support och till sist tillgång till källkod i fallande ordning. 

Support är inte särskilt viktigt i dagsläget, att de inte vanligtvis brukar använda sig av 

support. 

“/.../ vi utnyttjar väldigt sällan support direkt, utan det är mer att vi utnyttjar att det kommer 

patchar och så vidare. Inte så att vi själva drar igång supportärenden på mjukvara ofta.” 

Vid ett annat exempel, en mjukvara på en server som ingen annan direkt har åtkomst till, 

kommer säkerhet först. 

“Då skulle nog säkerhet komma först, sen tillgång till källkod, sen support, sen 

användarvänlighet och priset sist. Eftersom det ofta är öppen källkod. Men även där, priset 

är inte så viktigt som det andra.” 

Ledning 

På frågan om universitetet har någon beslutsmall eller dokumenterad process berättar IT-

chefen att det finns en väldigt klar process för införskaffandet av proprietär mjukvara. IT-

chefen berättar även att hon har skrivit en riktlinje för produktionssättning av egenutvecklade 

system som i stort belyser analys av koden, testning och säkerhetsfrågor. IT-avdelningen är 

en decentraliserad organisation, så att folk gör precis som de vill. Men det finns riktlinjer och 

rekommendationer.  

IT-chefen menar att universitet blivit mycket bättre på att involvera systemutvecklare inom 

universitetet och kunniga inom området när de ska införskaffa ny mjukvara.  

“/.../ förr om åren var det lätt så att det var någon icke tekniskt utbildad person som både 

designade vad systemet skulle göra och valde produkt, sedan kastade man in det hit, på den 

gamla IT-avdelningen. “ 

Tidigare var alltså inte utvecklarna involverade på samma sätt, idag har de försökt att vända 

på det. Att “ni pratar behov, vi tittar på tekniskt ramverk.” 

De på universitetet försöker hela tiden arbeta för att bli bättre på detta, att de fortfarande 

frågar systemutvecklare och driftare för lite. 

 

När IT-chefen fick till uppgift att rangordna faktorer som prioriteras vid införandet av ny 

mjukvaraanser hon att säkerhet är det viktigaste. Främst på grund av att universitetet har fått 

många nya regelverk. EU har fattat en del direktiv, regeringen har fattat direktiv om 
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obligatorisk incidentrapportering till myndigheten för säkerhet och beredskap. “Innehållet i 

systemen har man börjat värna mer om… Som personnummer till exempel.” 

Angående priset säger hon att priset inverkar men: 

“/.../universiteten är inte de fattigaste. Det är ju inte så att vi måste sikta på det billigaste, 

utan då tror jag att det är användbarheten som, om jag alltid får bestämma, så tycker jag att 

säkerhet och användbarhet är de viktigaste. “ 

 

IT-chefen anser att Universitetet oftast köper licenser där support ingår och det främst på 

grund av att verksamheten är så stor och omfattande, 

“vi kan inte ha kompetens på alla delar av IT-cykeln”. 

Universitetet har ändrat fokus med åren och menar att universitetet idag är mer 

användarorienterade än innan och fokuserar främst på att erbjuda tjänster. Systemintegration 

är något de jobbar väldigt mycket med eftersom att de på universitetet inte kan köpa en färdig 

katalog. Universitetet har lika mycket samarbeten utanför som innanför och att integrera 

dessa system är en oerhört viktig uppgift.  

4.3 Connectel 

Connectel är ett svenskt företag som levererar IT- och telekomtjänster med tillhörande 

support och konsulting. Vid Connectel intervjuades Christoffer Persson, som beskriver att 

hans roll på företaget är väldigt bred och menar att han i grund och botten jobbar som en 

problemlösare. Det handlar om att bygga upp system och hantera serverdrift, som en 

systemadministratör. Han säger att han inte är en programmerare men gör en del 

programmering, eftersom hans huvudfokus inte är programmering. Utöver Christoffer 

Persson så intervjuades Jens Leijon, operations manager på Connectel. Jens Leijon grundade 

Connectel 2008, han och hans bror har sedan dess drivit företaget och utvecklat deras 

affärsplan. 

 

4.3.1 Uppfattning och engagemang 

Utvecklare 

Systemadministratören har alltid haft mycket fokus på Unix-miljöer och open source 

överhuvudtaget, men är ganska ny med att använda Windows. Han har varit engagerad i 

FreeBSD på volontärbasis där han slängt upp lite patchar och någon driver. Hans tolkning av 

begreppet öppen källkod är i grund och botten samarbete. Det är det som det handlar om, 

samarbete är en grundsten i filosofin bakom OSS också. Systemadministratören har svårt att 

förstå företag som måste leva på att utveckla en produkt och har det som affärsmodell, 

mjukvara ska vara lösningen på ett problem och att mjukvaran i sig inte är något du ska 

behöva betala för. Systemadministratören är anhängare av BSD-licenserna och han föredrar 

dem framför GPL, främst på grund av frihet, GPL tvingar dig att släppa anpassningar medan 

BSD ger dig ett val. 
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Systemadministratören har stor erfarenhet av OSS, på frågan “Har du någon personlig 

erfarenhet av open source i företag?” anser han ha begränsad erfarenhet av motsatsen. 

Han har bidragit en del till olika communityn och han säger: 

“Om jag inte hittar något annat sätt än att lösa det så kan jag lika gärna skicka iväg en patch 

när man väl sitter där.” 

 

Systemadministratören anser att det finns en något naiv syn på att open source löser alla 

buggar, vilket enligt honom är en bisarr syn på det hela. Det är lika mycket buggar och 

problem med öppen källkod, det kan gå snabbare att lösa det inom OSS men han menar att 

det fortfarande finns buggar i Linux som är kvar från start, som idag inte är lösta.  

 

Det är stor skillnad i användarvänligheten, systemadministratören menar att kommersiell 

mjukvara har ett mer enhetligt tänk, ett sätt de önskar att användaren ska bete sig på.  

“För min del är det frustrerande, men frågar du min mamma tycker hon att det är jättebra. 

Det är en fråga om inställning.”. 

Systemadministratören pekar även på ett par exempel för mjukvara med öppen källkod där 

det arbetas mycket med ett enhetligt tänk med fokus på användarvänlighet. Problemlösning 

för mjukvara med öppen källkod ofta kan bli väldigt tekniskt men menar att det beror på 

område. Systemadministratören tar en kopiator som exempel, där problemlösning kan göras 

via ett knapptryck och poängterar att det inte blir enklare än så.  

 

Systemadministratören tror att hans syn på open source återspeglas hos medarbetare och 

ledning på Connectel. Alla delar inte hans ideologiska syn utan mer ser open source som 

något praktiskt. 

 

Ledning 

Jens Leijon leder vad Connectel kallar operations, vilket han beskriver innefattar support, 

utveckling och projekt, all teknik. Allt Connectel gör när det kommer till projekt hamnar 

under operations.  

 

Ledningsrespondenten uppfattar öppen källkod som något positivt, hans tolkning av 

begreppet betonar möjligheten att förändra mjukvara de arbetar med. 

“/.../ att jobba med koden och förändra källkoden, det vill säga att göra förändringar vilket 

man ju inte har i alla mjukvaror, det är fantastiskt med open source”.  

 

Uppfattning om open source återspeglas enligt han själv hos sina medarbetare på Connectel. 

Företaget som stort verkar ha ett öppet synsätt på öppen källkod, att det är något väldigt 

positivt som skapar möjligheter att förändra programvara till det bättre. 

 

Ledningsrespondenten drivs inte av någon sorts ideologi när det gäller öppen källkod. Han 

väljer att se det mer praktiska, att öppen källkod bryter ner barriärer och ger användare större 

frihet att göra vad det vill. 

“För mig är det inget ideologiskt, som att det finns något stort styggt amerikanskt företag, 

men så kan det vara för vissa. Utan för mig ser jag på det ganska enkelt att det på något sätt 
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har, vad det har gjort för många är att det har brutit ut möjligheter, det är enklare att göra 

saker idag /.../”. 

 

När vi frågade om jämförelsen av buggar, även kallat datorprogramfel, mellan öppen källkod 

och stängd källkod, anser ledningsrespondenten att det inte skiljer sig så mycket, att det finns 

fel i allting och att skillnaden inte är stor. 

“/.../ vi kan ju slå upp Excel 2016, det finns ju buggar där, det finns buggar i allting”.  

 

Ledningsrespondenten tycker att användarvänligheten kring öppen källkod har vissa barriärer 

för användare. Att man ibland måste ha en mer teknisk bakgrund för att kunna kasta sig in i 

öppna källkodsprojekt. Dessa barriärer börjar brytas ner med åren, att det blir enklare och 

enklare för användare att använda sig utav öppen källkod då många projekt utgår från 

användaren när de skapas. 

“/.../ jag tänker på att mycket av de bra open source projekt skapats av användare som 

använt proprietär kod och utgår mer från användaren. Det är ju på något sätt nyckeln att 

utgå från användaren.”  

 

Vid frågan om fördelar och nackdelar kring öppen källkod svarade ledningsrespondenten att 

den största fördelen är möjligheten att påverka och få en bättre förståelse för vad man jobbar 

med. Att man kan gå ner i källkoden och se hur allt fungerar, han gjorde en liknelse till en 

bils uppbyggnad. 

“/.../ vad som sker under motorhuven, inte bara under motorhuven om man också öppnar upp 

cylindrarna och öppnar upp motorblocket. Så det tror jag är en stor skillnad och ja, sen är 

det väldigt häftigt med vad som har liksom kommit ut ur open source projekt, vad det har 

blivit utav allting.”  

4.3.2 Användning 

Utvecklare 

Systemadministratören från Connectel säger att det är väldigt fritt att använda de mjukvaror 

de vill och menar att det är många OSS-mjukvaror som dagligen används. Detta återspeglar 

verkligheten där OSS är väl utbrett. Vi frågade om de nyttjade tillgången till källkoden i de 

fall där de hade tillgång och fick svaret att de gör vissa anpassningar och mindre 

modifikationer för att anpassa till kund. Systemadministratören ser gärna att företaget blir 

bättre på att bidra till utvecklingen av öppen källkod, att medarbetarna bidrar med de 

lösningar och idéer de har. Det är något han vill influera. På frågan om de rapporterar buggar 

och felaktigheter svarar systemadministratören att han gör det när han känner att det är 

motiverat. 

 

Ledning 

Under åren har ledningsrespondenten kommit i kontakt med många mjukvaror inom öppen 

källkod som de på Connectel har implementerat. Connectel har enligt honom inte sysslat med 

så många förändringar i källkoden utan lagt energi på att implementera existerande mjukvara 

som grenats ut till speciella behov som Connectel kan ha användning för. Framförallt gäller 
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det en mjukvara som heter Asterisk, ett öppet källkodsprojekt för att skapa 

kommunikationstillämpningar. Också väl använt av Connectel är Linux-servrar. Andra 

mjukvaror ledningsrespondenten nämnde var Kamailio och Nagios. Orsaken till att Connectel 

valde att använda dessa programvaror är att de helt enkelt löste deras behov.  

 

4.3.3 Införskaffning 

Utvecklare 

Systemadministratören säger att det inte finns någon dokumenterad process eller beslutsmall 

för införskaffning av mjukvara, han anser att det är upp till var och en att motivera valet för 

sig själv och för gruppen. 

På frågan om de gör någon analys på mjukvaran svarar han att det beror på hur ambitiös 

mjukvaran är, det är vanligt att de gör analyser i form av att testa mjukvaran under en period. 

 

Vi ville även att systemadministratören skulle rangordna några faktorer som man bör tänka 

på vid införskaffandet av ny mjukvara. Vi hade tagit fram fem faktorer som 

systemadministratören skulle rangordna, dessa var säkerhet, användarvänlighet, tillgång till 

källkod, pris och support. Systemadministratören fick även möjlighet att lägga till faktorer 

som han tycker är viktiga utöver dessa. De viktigaste faktorerna enligt honom var stabilitet 

och funktionalitet, han såg även tillgång till källkod som en viktig faktor på grund av de 

anpassningsmöjligheter det ger. Support förväntar han sig inte mycket av, enligt hans 

erfarenheter är support för en produkt sällan till någon hjälp. Så det är oftast ingenting som 

spelar in vid valet av mjukvara men om man vet att en produkt har en väldigt bra support så 

kan det vara en fördel.  

“Pris kan ju såklart vara en faktor. Men det är lite fråga vad det handlar om, vad mjukvaran 

ska göra. Vi har ju till exempel “vSphere”... det är ju en dyr bit mjukvara. det blir ju väldigt 

snabbt dyrt och sedan hypervisorn kostar väl en…. femtiofem tusen kronor tror jag det är… 

och det blir ju snabbt väldigt mycket pengar men samtidigt så har den väldigt bra 

funktionalitet och det gör exakt vad den ska göra. Det är en bra bit mjukvara rakt igenom. Så 

att man vet vad man får när man betalar för det. “ 

Säkerhet är ju inte alltid upp till den bit mjukvara själv utan det är ju många kringliggande 

system som egentligen är en viktigare faktor. 

 

Ledning 

Vid införskaffning av ny mjukvara nämner ledningsrespondenten att de inte direkt har en 

nedskriven dokumenterad process de följer för varje mjukvara. De gör alltid en 

grundbedömning för att hitta en balans. 

“Ja, man får ju hela tiden göra den här balansen utav, vad är liksom lämpligast för det här, 

finns det någon open source som vid första anblick kan bli billigare behöver inte det bli 

resultatet då man måste investera tusentals timmar, då blir det inte lika bra.”. 
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Ledningsrespondenten poängterar att valet av ny mjukvara baseras på kundens behov. De vill 

välja ett alternativ som löser kundens specifika behov. 

“Filosofin är att utgå från kundernas behov, vilket betyder att vi inte ska sitta en grupp här 

och tycka att det vore coolt om vi gjorde det här, sen vill inte marknaden ha det. Det måste 

vara kunddrivet det vi gör.”. 

Utöver denna grundbedömning av mjukvaran görs tester för att se att mjukvaran verkligen 

kommer att fungera. 

 

Faktorer ledningsrespondenten från Connectel tycker är viktiga vid införskaffning av öppen 

källkodsmjukvara är främst att det är brett erkänt, att projektet är “widely adopted”. Man 

måste kunna se att projektet har något sorts surr omkring sig, att folk använder det. Att det 

finns en stor användarskara som hjälper till att hålla projektet flytande. 

“Det finns massa open source projekt som kraschar för det finns för få som tar hand om det. 

Det kanske är en bra idé men det når inte ut liksom.”. 

 

Vid frågan om tillgången till källkod svarade han att det är viktigt för Connectel att kunna 

påverka. Tillgången till källkoden kan hjälpa, men det är oftast när det gäller ett helt nytt 

projekt. 

“/.../ tillgång till källkod är väl bra, men det finns så många miljoner människor som 

använder tjänster, det är sällan någon gång vi upptäcker något unik som ingen annan 

upptäckt. /.../ källkoden blir ju viktigare om det är något helt nytt projekt.” 

 

Säkerhet tycker ledningsrespondenten naturligtvis är en viktig faktor, men att begreppet kan 

bli subjektivt, eftersom det omringas och är beroende på så många andra faktorer. En 

komponent som han nämner är till exempel hur nätet är uppsatt. 

 

Användarvänligheten är enligt ledningsrespondenten något de hela tiden kollar på. Att 

mjukvaran ska kunna användas är givetvis viktigt, både när de gäller internt på Connectel och 

hos slutkund. Användarvänligheten kring öppen källkod har historiskt sett varit krångligare, 

men blir bättre med åren. Projekt kan ibland ta ett helt annat spår då de blir uppköpta och 

ändra totalt. 

“/.../ användarvänlighet är givetvis viktig. Men i takt med open source projekten kommer 

längre och längre i storlek så kommer användarvänligheten in i open source projekten också. 

Och sen ibland tar de helt fel väg ibland, om de köps upp av något stor styggt amerikanskt 

bolag och så liksom ändras det. Det är en ständig skanning man måste ha.”. 

 

Ledningsrespondenten nämner att faktorn pålitlighet, att programmet gör vad det ska, är 

något man räknar med. Tester på mjukvaran kommer enligt honom visa om detta stämmer 

eller inte. 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras empiri från våra gjorda intervjuer och 

jämförs med vårt egna ramverk.  

5.1 Motivation 

Under datainsamlingen har fyra personer intervjuats. Två personer från Uppsala universitet 

och två personer från Connectel. Vi har intervjuat en person i ledningen och en person som 

kan liknas rollen systemutvecklare på universitetet och företaget. Den största anledningen 

respondenterna valdes ut var för att ge grund till vår undersökning om vilka faktorer som är 

avgörande vid val av öppen källkods-mjukvara för organisationer. Anledningen till att 

respondenterna valdes ut ur ledning och systemutveckling är för att jämföra ledningens 

perspektiv gentemot organisationens systemutvecklare. Jämförelsen speglar inte bara den 

interna kommunikationen mellan ledning och utvecklare vid införskaffning av ny mjukvara, 

utan också skillnader mellan ett IT-företag och ett universitet. Under varje enskild intervju 

har respondentens inställning till öppen källkod undersökts. Fördelen med att ta reda på 

inställning kring ämnet är att vi kan presentera en mer informativ bild av respondenternas 

åsikter. Nedan följer en sammanfattning och analys kring respondenternas inställning till 

öppen källkod. 

5.2 Inställning hos utvecklare och ledning 

Inställningen hos de två systemutvecklarna från de båda organisationerna stämde väl överens. 

Båda respondenterna var positivt inställda till öppen källkod. Båda två har lång erfarenhet 

kring öppna källkods-system vilket de bägge nämnt har bidragit till deras inställning. Pierre 

Hjälm från Uppsala universitet berättade att han arbetat med Linux-servrar sedan 1994, och 

Christoffer Persson från Connectel har växt upp med öppna källkodsprojekt sedan ung ålder. 

Denna gemensamma inställning ger ett intryck att de båda organisationerna ser öppen källkod 

som något positivt även om de arbetar på olika organisationer. Vi får dock ha i åtanke att 

dessa individers inställning inte nödvändigtvis speglar hela organisationens inställning.  

 

Inom ledning hos universitetet och företaget var inställningen kring öppen källkod aningen 

splittrad. Jens Leijon från Connectel menar att öppen källkod är något fantastiskt som bidrar 

till nya möjligheter att förändra och förbättra. Mia Lindegren delade delvis Jens Leijons 

uppfattning och menade att öppen källkod kan vara bra i vissa situationer, men inte i alla. 

Denna splittring i entusiasm kring öppen källkod är enligt oss intressant då det visar på 

skillnader mellan de två organisationerna. Skillnad i att ledningarna har olika förutsättningar 

och perspektiv på hur mjukvara kan behandlas. Storleken på de två organisationerna skiljer 

sig åt, vilket också kan påverka inställningen. 
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5.3 Produktrelaterade faktorer 

Utöver inställning kring öppen källkod frågades respondenterna om faktorer kring 

införskaffningen av mjukvara. Vilka faktorer som för dem själva var avgörande för den 

organisationen de tillhörde. Faktorerna som togs upp under intervjuerna är de nämnda i vårt 

eget ramverk. En sammanfattning av respondenternas svar samt en analys av dessa faktorer 

ges nedan. 

5.3.1 Support 

Hur viktig tillgången till extern support för olika produkter skiljde sig mellan företaget och 

universitetet. IT-chefen på universitetet ansåg att support är viktigt eftersom de inte kan ha en 

djup teknisk kompetens inom universitetets alla delar och att de då förlitar sig på proprietär 

mjukvara där en stabil support erbjuds. Hon menade också att det var svårt att förlita sig på 

att ett community ska bidra med support. Connectel har i detta fall inte samma 

förutsättningar, de är ett mindre företag som har kompetens inom de delar de arbetar inom. 

Detta gör att de kan lösa många problem själva. Detta speglades sig i intervjuerna då båda 

respondenter från företaget nämner att support inte är något avgörande i många fall av 

införskaffning. De menar dock att ett community som är aktivt och ansvarar för att hålla ett 

projekt levande och uppdaterat är en av de viktigaste faktorerna till ett lyckat projekt, men att 

ta del av support från dessa är mindre intressant. Denna skillnad i svar och inställning till 

faktorn support speglar de olika organisationernas förutsättningar. Uppsala universitet följer 

vad mycket av tidigare forskning säger, bland annat Fitzgerald et al. (2005), att support ger en 

fördel vid underhåll av system. För Connectel är detta delvis inte applicerbart, då de brukar 

lösa problem själva, som support-hjälp annars hade löst. Daffara & Gonzalez-Barahona 

(2000) poängterar att för mindre organisationer kan support från communityn vara önskvärd 

då den oftast är fri från kostnad, men i Uppsala universitets fall ger blandningen av större 

resurser samt inte möjlighet att ha djup teknisk kompetens inom alla dess delar att support är 

en viktig faktor. Återigen pekar IT-chefen från universitetet på att support från proprietär 

mjukvara föredras då den anses vara stabilare. 

5.3.2 Ekonomi 

Den kanske mest omtalade faktorn kring öppen källkod är att det är fritt från kostnad. Att den 

fria tillgången till mjukvaran gör införskaffningen och användandet sparsamt för 

organisationen. En genomgående trend bland respondenterna var dock att priset på mjukvaran 

sällan är den mest avgörande faktorn för om den väljs eller inte. En allmän syn på att öppen 

källkod är billigt då införskaffningspriset ofta försvinner delades bland respondenterna 

samtidigt som bakomliggande kostnader för öppen källkod togs upp. De nämnde att öppen 

källkod inte alltid är helt gratis, vilket stämmer, och det kan tvärtom visa sig vara dyrare för 

en organisation att välja öppen källkod då andra faktorer än införskaffningspriset spelar in 

(Hauge et al. 2010). Ledningsrespondenten från Connectel poängterar att de alltid gör en 

genomgång för att undersöka priset, för att säkerställa att dolda kostnader inte blir ett 

problem. IT-chefen från Uppsala universitet menar att de inte saknar pengar när det kommer 
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till mjukvara, så de behöver inte välja det billigaste endast på grund av priset. Utvecklaren 

från universitetet antyder dock att de alltid tar med priset i beräkningarna, och att finns det ett 

alternativ som är ungefär lika bra men mycket billigare, så prioriteras det. Helhetssynen på 

ekonomi och pris av öppen källkod delas mellan Uppsala universitet och Connectel. Svaren 

skiljer sig något åt, men på det stora hela delar alla respondenter åsikt om att priset inte är det 

som prioriteras högst vid införskaffning av ny mjukvara.  

 

Att priset på inte spelar en avgörande faktor är intressant, då bland annat Hauge et al. (2010) 

menar att pris är en viktig faktor för företag och organisation när det kommer till mjukvara. 

Detta kan bero på att organisationerna helt enkelt prioriterar andra faktorer som gör att priset 

hamnar i bakgrunden.  

 

5.3.3 Utveckling 

Tillgång till en mjukvaras källkod erbjuder möjligheten att anpassa mjukvaran efter eget 

behov, proprietär mjukvara erbjuder ingen sådan möjlighet (Fitzgerald, 2006). Är detta något 

som är viktigt för företag och institutioner? Enligt Ven et al (2008), är möjligheten för 

anpassning inte alltid något som är viktigt för organisationer. Om mjukvaran är välutvecklad, 

som i exempelvis Linux fall, har organisationer sällan något behov att anpassa ytterligare och 

om behovet finns saknas ofta kompetensen för att kunna åtgärda detta (a.a.). 

 

För Connectel är det i vissa fall viktigt att ha möjligheten att anpassa mjukvara, de båda 

respondenterna från Connectel säger att det förekommer att de gör små anpassningar på viss 

mjukvara. De poängterar dock att stora anpassningar inte sker ofta utan att de istället 

implementerar olika förgreningar av liknande mjukvara.  

 

Enligt IT-chefen på universitet har tillgången till mjukvarans källkod och möjligheten att 

anpassa mjukvaran varit viktigt. Systemutvecklaren på universitetet menar att tillgång till 

källkod fortfarande är viktigt för serversystem. IT-chefen påpekar att anpassning och 

utveckling är ingenting som universitetet i dagsläget har något större fokus på men IT-chefen 

berättar att universitetet runt millennieskiftet hade ett program med målsättningen att ta en 

ledande position inom utveckling av mjukvara med öppen källkod.  

 

IT-chefen menar att mjukvara med öppen källkod kan vara mycket kostsamt på grund av att 

man överanpassat viss mjukvara. Hon menar att det tidigare anpassades så mycket efter 

organisationens behov så att man från universitetets håll inte kunde ta del av communityts 

versionsuppgraderingar av mjukvaran. Detta medförde att universitetet saknade de resurser 

som behövdes för att på ett tillräckligt sätt underhålla mjukvaran. Avsaknaden av underhåll 

ledde till att mjukvaran blev en säkerhetsrisk. 

 

Enligt ledningsrespondenten på Connectel är företaget en decentraliserad organisation, de har 

ingen tydlig hierarki strävar efter att få samtliga medarbetare att ta ett stort ansvar och vara 
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med och påverka. Nätverksadministratören på Connectel menar att han anser sig själv ha ett 

stort inflytande vid val av mjukvara och han känner att han kan vara med och påverka.  

 

Systemutvecklaren på universitetet menar att han till viss del kan vara med att påverka, det 

beror på vad det gället. IT-chefen menar att för mjukvara med öppen källkod finns det endast 

riktlinjer och rekommendationer kring införskaffningsprocessen och att det är osäkert 

huruvida dessa riktlinjer efterföljs. Systemutvecklaren menar att det är fritt att implementera 

mjukvara med öppen källkod. 

 

5.3.4 Användarvänlighet 

Samtliga respondenter tyckte att användarvänlighet var en viktig faktor, det beror dock på 

vilken sorts mjukvara det handlar om. En mjukvara som ska användas av ett antal få eller för 

ett större antal anställda. När användarbasen är mindre visade det sig att användarvänlighet 

inte prioriteras lika högt. Eftersom att användarvänlighet är ett brett begrepp hade dock 

respondenterna olika tolkningar på öppen mjukvara och användarvänlighet. 

 

Vid universitetet har man tidigare utvecklat flera system och produkter internt, efter att 

produkterna publicerats har då universitetet lagt ut källkoden och specifikationer till 

allmänheten. universitetet har då haft möjligheten att anpassa väldigt mycket efter 

användarens önskemål och på så vis skapat väldigt användarvänliga applikationer.  

 

Nichols & Twidale (2003) säger att mjukvara med öppen källkod historiskt har utvecklats av 

expertanvändare till expertanvändare och att detta i många fall fortfarande lever kvar. De 

menar då att denna mjukvara då är svårare att använda för vanliga användare. Våra 

respondenter har en blandad syn kring detta, systemadministratören på Connectel menar att 

en många mjukvaror med öppen källkod kräver en större grad av tekniskt kunnande för att 

lösa givet problem. Systemutvecklaren på universitetet har en liknande syn, han menar att 

han har en hög toleransnivå och ser sig som en expertanvändare och har därför svårt att svara 

på frågan. 

 

Både den driftansvariga på Connectel och IT-chefen på universitetet menar att mjukvara med 

öppen källkod kan anpassas till att vara mer användarvänlig än proprietär mjukvara. IT-

chefen påpekar dock att de som utvecklar proprietär mjukvara har en större möjlighet att 

nyttja bredare expertis, såsom mdi experter exempelvis, och på så vis lära känna användaren 

på ett annat sätt. 
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5.3.5 Säkerhet 

Att säkerhet är en faktor som skiljer sig mellan mjukvara med öppen källkod och proprietär 

mjukvara är något som diskuteras (Schryen & Rich, 2010). Samtliga respondenter säger att 

det inte går att göra någon sådan generalisering, de är alla eniga, hur säker en mjukvara är 

beror främst på vem eller vilka som har utvecklat den. Respondenterna är även eniga att 

säkerheten skiljer från projekt till projekt oavsett om det är mjukvara med öppen källkod eller 

om mjukvaran är proprietär. IT-chefen på universitetet påpekar att de som utvecklar 

mjukvara med öppen källkod ofta släpper snabbt och inte gör någon testning, vilket påverkar 

säkerheten, åtminstone till en början. 

De båda medarbetarna på Connectel poängterade dock att säkerheten hos kringliggande 

system och program var minst lika viktig som säkerheten för den specifika mjukvaran. 

Samtliga respondenter anser att det inte går att säga att mjukvara med öppen källkod har fler 

eller färre buggar än proprietär mjukvara, de menar att antalet buggar skiljer sig från projekt 

till projekt. 

 

IT-chefen på universitetet menar att säkerhet är en faktor som de prioriterar högt, framför allt 

på grund av nya direktiv från regeringen och EU, regeringens direktiv som handlar om 

obligatorisk incidentrapportering till myndigheten för säkerhet och beredskap. 
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6.  Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenteras resultaten av vår studie samt svar på våra 

frågeställningar. Diskussion kring resultaten ges. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att genom en empirisk studie undersöka följande 

frågeställningar och besvara dem: 

 

● Vilka produktfaktorer från vårt egna ramverk är avgörande när företag/organisationer 

väljer en öppen källkods-mjukvara? 

● Hur involverad är utvecklare i företaget/organisationen när det kommer till 

beslutsfattande och implementation kring ny mjukvara? 

 

För att kunna besvara på vilka produktfaktorer som är relevanta skapades ett eget ramverk. 

Ramverket lade grunden till intervjuer som genomförts på anställda inom två organisationer. 

Resultatet av dessa intervjuer jämfördes mot ramverket, vilket visade på att de olika 

organisationerna prioriterar olika produktfaktorer. Faktorer som var avgörande för Uppsala 

universitet var användarvänlighet men även säkerhet samt support. I Connectels fall visade 

resultaten att utöver användarvänlighet, var utveckling en viktig faktor. Detta illustreras i 

figur 2.  

 

En till slutsats vi kan dra från resultatet är att pris inte verkar vara något som prioriteras 

främst. Pris som produktfaktor beskrivs som avgörande från tidigare forskning, vilket gör det 

intressant när resultatet visar på något annat. Vad detta kan bero på utvecklar vi i vår 

diskussion. 

 

Uppsala universitet Connectel 

Användarvänlighet Användarvänlighet 

Säkerhet Utveckling 

Support Säkerhet 

Utveckling Support 

Pris Pris 

Figur 2. Tabell över avgörande produktfaktorer. Grön cell ■ = Primära faktorer 

           Grå cell   ■ = Sekundära faktorer 
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Att undersöka utvecklarens roll i beslutsfattande om införskaffning av ny öppen källkods-

mjukvara har visat sig ge olika resultat. På företaget Connectel visade det sig att utvecklare 

har en central och viktig roll i beslutet, vilket speglades både från ledning och utvecklares 

perspektiv. Utvecklare har möjlighet att komma med egna idéer om vilken mjukvara som ska 

införskaffas, och får helt enkelt motivera varför det alternativet ska väljas. Alltså är 

utvecklare på Connectel väldigt involverade i beslutsfattningen kring ny mjukvara. På 

universitetet ansåg systemutvecklaren som intervjuades att utvecklare får vara med och 

påverka vilka program som införskaffas i den mån att de kan föreslå mjukvaror som behövs. I 

andra fall beroende på vad det gäller är de inte inblandade. Det visade sig alltså att utvecklare 

på Uppsala universitet är delvis involverade i beslutsfattningen kring ny mjukvara. IT-chefen 

på universitetet poängterar att denna fråga är något de ständigt arbetar med för att förbättra 

relationen mellan ledning och systemutvecklare på universitetet. 

 

6.2 Diskussion 

Öppen källkod har som alternativ till den proprietära mjukvaran många faktorer som lockar. 

Faktorer som ses som fördelar för företag och organisationer. Den mest citerade faktorn är 

priset. Införskaffningen av öppen källkod har historiskt sett varit fri från kostnad eller varit 

tillgängligt till ett minimalt pris. Beroende på vilket företag eller organisation jämförelsen 

görs med kan den ekonomiska aspekten visa sig kritisk i valet av mjukvara (Hauge et al. 

2010). Resultatet av vår undersökning pekar på att organisationerna vi intervjuat inte ser 

priset på mjukvaran som en avgörande faktor. Det visade sig att andra faktorer prioriteras 

högre, vilket gör att priset på mjukvara inte diskuteras som något vitalt. Även om öppen 

källkod ofta har lägre kostnader, är det inte alltid så. Dolda kostnader i form av tidskrävande 

arbete för att utvärdera mjukvaran kan tillkomma. Det här kan ske eftersom större delen av 

öppna källkodsprojekt är tillgängliga över internet och har inte samma nummer av 

leverantörer som supportar mjukvaran. Detta kan förbättra hur organisationen fungerar, men 

kan också introducera utmaningar, ovisshet och åtminstone någon sorts kostnad (Hauge et al. 

2010). Upptagning av mjukvaran kan involvera användarträning och konfiguration vilket 

kostar tid och resurser. Både Connectel och Uppsala universitet var medvetna om detta, vilket 

kan ha bidragit till valet att inte prioritera priset. 

En annan välkänd faktor inom öppen källkod är möjligheten att skräddarsy programvaran till 

företagets speciella behov. En stor del av flexibiliteten kring öppen källkod ligger i att inte 

vara bunden till en specifik kommersiell försäljare (Fitzgerald et al. 2005). Som resultat till 

detta kan företag som adopterat öppen källkod få chans att lägga press på försäljare att sänka 

licens- och supportkostnader (Hauge et al. 2010). Möjligheten att skräddarsy programvaran är 

viktigt i teori för företaget Connectel. Men de gör i dagsläget inga stora ändringar i mjukvara 

de använder. Uppsala universitet brukade skräddarsy och utveckla egna projekt förr i tiden, 

men det är inget de arbetat med på senare tid. Således resulterade faktorn vara viktig för 

företaget, men ingen prioritet. För universitetet var utveckling in-house inget som sågs som 

en avgörande faktor för mjukvara. 
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Företag som väljer att adoptera mjukvara inom öppen källkod får tillgång till support från ett 

community. Support från ett community karaktäriseras av intresse för att genuint hjälpa 

användare med problem. Med öppen källkod har användaren tillgång till ett community av 

utvecklare. Företag och organisationer kan dock behöva spendera resurser på community-

deltagande för att hålla mjukvaran uppdaterad (Lakhani and von Hippel, 2003). Om inte 

resurser spenderas internt på comminityn finns risken av att support till mjukvaran saknas. I 

många fall är communityn ett positivt verktyg för ett företag, men kan stjälpa inom vissa 

områden. Behöver ett företag till exempel tillgänglig support dygnet runt är det inte säkert att 

ett community kan bidra med detta (Hauge et al. 2010). Organisationerna hade delade 

meningar kring support, detta kan bero på Uppsala universitets storlek i jämförelse med 

Connectel. Då universitetet har många olika institutioner och avdelningar kan det vara viktigt 

med bra support till den stora mängden anställda. I Connectels fall besitter de själva stor 

teknisk kompetens med en mindre skara anställda, vilket leder till att de själva kan lösa 

problem och inte behöver förlita sig på extern support lika mycket. 

 

När det kommer till säkerhet ser användare av mjukvara inom öppen källkod att revision av 

källkoden och referentgranskning är vitala delar till att eliminera skadliga buggar och på så 

sätt förbättra mjukvaran (Hauge et al. 2010). Förespråkare av proprietär mjukvara baserar i 

kontrast sina förhoppningar på att om buggarna aldrig hittas så finns det inget 

säkerhetsproblem och de i sig inte existerar. Denna skola tänker att eftersom säkerhetsbuggar 

är enklare att hitta med tillgång till källkod, är det bättre att inte ge ut källkoden till 

användarna. Detta leder alltså till att säkerhetsbuggar inte kommer hittas lika lätt av externa 

användare. Säkerhetsbuggarna som finns i systemet som inte har upptäckts har då inte någon 

påverkan på programmet, vilket gör mjukvaran säkrare (a.a.). Detta leder till en filosofisk 

fråga: om en svaghet finns i en mjukvara men ingen känner till den, är det verkligen ett 

problem? Uppsala universitet uttryckte sin åsikt i att säkerheten är vital när det kommer till 

öppen källkods-mjukvara. Detta beror mycket på att de har fått nya regelverk från regeringen 

och EU. Med dessa ändringar läggs det press på universitetet som är en statlig myndighet att 

se över säkerheten. Connectel har inte samma krav på sig, förutom då från deras kunder. De 

poängterade att säkerhet beror på många omliggande faktorer som spelar in i hur säkert en 

mjukvara är.  

 

För att analysera materialet använde vi oss av vårt ramverk och detta har fungerat väl, vi ser 

dock att vi kunde fokuserat mer på vissa faktorer och mindre på andra. Valet av våra slutliga 

faktorer baseras främst på tidigare forskning men vi tvingades avgränsa på grund av 

omfattning. Majoriteten av respondenter lade till egna faktorer som de tyckte var viktiga, 

vilket speglar att de produktfaktorerna vi själva valt kan ses över och uppdateras. 

 

Ett möjligt problem är att resultatet lider av en låg grad empirisk mättnad, detta framförallt 

vad gäller utvecklarens involvering i införskaffning- och implementeringsprocessen. Något 

som hade varit önskvärt men inte genomförbart på grund av brist på tid är att undersöka detta 

djupare genom att intervjua fler utvecklare i organisationerna för att få deras uppfattning. 
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Vi ser en tydlig skillnad i användandet av mjukvaror med öppen källkod på Connectel och 

Uppsala universitet. Som vi nämnt tidigare anser vi att det kan bero på skillnaden i 

organisationernas storlek. Det vore intressant att undersöka om skillnaden i användandet 

beror på organisationernas storlek eller om skillnaden har någon annan förklaring.  

Det vore även intressant att på en bredare grad undersöka hur användningen och 

uppfattningen av mjukvara med öppen källkod ser ut i Sverige.  
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Bilaga A - Intervjufrågor till utvecklare. 

 

Intro 

● Vad är din roll? 

● Hur länge har du arbetat på universitetet/företaget? 

● Vad har du för tidigare erfarenhet? arbete / utbildning? 

 

 

Uppfattning och engagemang 

● Vad är din tolkning av begreppet Open Source Software? 

○ Presentera vår tolkning om den inte överensstämmer 

- Open source är mjukvara vars källkod är öppen. Den är fri att använda och är 

under speciella open source licenser, som ser till att källkoden alltid måste 

visas för användaren. Vem som helst kan bidra till mjukvaran då källkoden är 

öppen, karaktäriseras av communityn som utvecklar och underhåller 

mjukvaran. 

 

● Hur ser du på Open Source? Är det något du är positivt inställd till? 

○ Tror du företaget delar din inställning? 

○ På vilket sätt? 

○ Varför inte? 

 

● Har du någon personlig erfarenhet av Open Source? Har du implementerat 

någon open-source mjukvara? 

○ Om ja, har du personligen bidragit till communityt?  

○ Om ja, är detta något du gjort under arbetstid? 

 

● Tror du generellt sett att open source mjukvaror innehåller fler eller färre 

buggar och fel än vad motsvarande closed source mjukvara gör? 

○ Finns det något område där open source ligger efter? 

○ Hur ser det ut på området ni på företaget använder? 

 

● Upplever du någon skillnad vad gäller användarvänligheten - OSS/CSS? 

 

● Upplever du att din uppfattning av open source återspeglas på hos ledningen? 

○ På vilket sätt? 

○ Varför tror du detta? 

● Vilka för och nackdelar ser du med open source? 

○ Generellt & på företaget 
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Användning 

● Använder ni några open source programvaror i dagsläget, och då menar vi inte någon 

enskild anställd utan som en av era standard-programvaror? 

○ Om ja 

■ Inom vilka områden? Finns det någon typ av programvaru-område där ni 

använder open-source främst? (OS, webbläsare, utvecklingsverktyg) 

■ I vilken omfattning? 

     

■ Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att ni valde att använda open source? 

 

■ Nyttjar ni att källkoden är öppen?  

    

■ Bidrar ni själva till utvecklingen av open source programvaran, antingen 

genom utveckling eller rapportering av buggar  

 

○ Om nej 

■ Har du någon tidigare erfarenhet av företag som använder/vidareutvecklar 

OSS? 

● Om ja 

○ Vilken typ av programvara använde ni? 

○ Vad var orsaken till att ni använde den programvaran? 

■ Har ni på företaget haft open source mjukvara i åtanke över huvud taget? 

● Om inte, varför har ni aldrig tänkt på det?  

● Om ja 

○ Vilka programvaror? 

○ Varför just dessa? 

○ Vilka faktorer bidrog till tanken? 

 

 

Införskaffning av ny mjukvara 

● Har ni någon beslutsmall eller dokumenterad process när det kommer till att 

införskaffa ny mjukvara? 

○ Om ja, i stora drag hur ser den ut? 

 

● Hur ser din roll ut i den processen? 

 

● Gör ni någon form av analys av programvaran, på källkoden exempelvis, innan ni 

implementerar programvaran? 

 

● Isåfall, hur går den till? 

○ Om inte, hur avgör ni vilka produkter som är lämpliga? 
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● Ranka vilka faktorer som är viktigast för er vid införandet av ny mjukvara (Ranka listan 
med viktigast till minst viktigt) 

 
● Säkerhet - Hur säker mjukvaran är mot angrepp och intrång. Mängden av buggar. 
● Pris - Initiala kostnaden för mjukvaran 
● Support - Någon att höra av sig till vid problem 
● Användarvänlighet - Hur enkel mjukvaran är att använda, inlärningskurva 
● Tillgång till källkod - möjligheten att skräddarsy, granska 

 
● Är det några faktorer du själv vill lägga till? 

 

 

● Upplever du att du kan vara med och påverka vid valet av ny mjukvara? 

○ På vilket sätt? 

○ Skulle du vilja ha möjlighet att påverka mer? 
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Bilaga B - Intervjufrågor till ledning. 

Intro 

● Vad är din roll?  

● Hur länge har du arbetat på företaget? 

● Vad har du för tidigare erfarenhet? arbete / utbildning? 

 

Uppfattning och engagemang 

● Vad är din tolkning av begreppet Open Source Software? 

○ Presentera vår tolkning om den inte överensstämmer 

- Open source är mjukvara vars källkod är öppen. Den är fri att använda och är 

under speciella open source licenser, som ser till att källkoden alltid måste 

visas för användaren. Vem som helst kan bidra till mjukvaran då källkoden är 

öppen, karaktäriseras av communityn som utvecklar och underhåller 

mjukvaran. 

 

● Hur ser du på Open Source? Är det något du är positivt inställd till? 

○ På vilket sätt? 

○ Varför inte? 

 

● Har du någon personlig erfarenhet av Open Source? Har du implementerat 

någon open-source mjukvara? 

○ Om ja, har du personligen bidragit till communityt?  

○ Om ja, är detta något du gjort under arbetstid? 

 

● Tror du generellt sett att open source mjukvaror innehåller fler eller färre 

buggar och fel än vad motsvarande closed source mjukvara gör? 

○ Finns det något område där open source ligger efter? 

○ Hur ser det ut på området ni på företaget använder? 

 

● Upplever du någon skillnad vad gäller användarvänligheten - OSS/CSS? 

 

● Upplever du att din uppfattning av open source återspeglas hos dina 

medarbetare, utvecklare? 

○ På vilket sätt? 

○ Varför tror du detta? 

 

● Vilka för och nackdelar ser du med open source? 

○ Generellt & på företaget 
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Användning 

Har ni några standardprogramvaror - som alla använder? 

Är något av dom open source?  

 

● Använder ni några open source programvaror i dagsläget, och då menar vi inte någon 

enskild anställd utan som en av era standard-programvaror? 

○ Om ja 

■ Inom vilka områden? Finns det någon typ av programvaru-område där ni 

använder open-source främst? (OS, webbläsare, utvecklingsverktyg) 

■ I vilken omfattning? 

     

■ Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att ni valde att använda open source? 

 

■ Nyttjar ni att källkoden är öppen?  

    

■ Bidrar ni själva till utvecklingen av open source programvaran, antingen 

genom utveckling eller rapportering av buggar  

 

○ Om nej 

■ Har ni haft någon OSS som standard-programvara tidigare? 

● Om ja 

○ Vilken typ av programvara använde ni? 

○ Vad var orsaken till att ni använde den programvaran? 

■ Om nej  

■ Har ni på företaget haft open source mjukvara i åtanke över huvud taget? 

● Om inte, varför har ni aldrig tänkt på det?  

● Om ja 

○ Vilka programvaror? 

○ Varför just dessa? 

○ Vilka faktorer bidrog till tanken? 

 

Införskaffning av ny mjukvara 

● Har ni någon beslutsmall eller dokumenterad process när det kommer till att 

införskaffa ny mjukvara? 

○ Om ja, i stora drag hur ser den ut? 

 

● Hur ser din roll ut i den processen? 

 

● Gör ni någon form av analys av programvaran, på källkoden exempelvis, innan ni 

implementerar programvaran? 

 

● Isåfall, hur går den till? 

○ Om inte, hur avgör ni vilka produkter som är lämpliga? 

 

● Tar ni med utvecklares åsikter när det kommer till införskaffningen av ny mjukvara, 
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eller är det endast ni i ledningen som bestämmer? 

○ Om nej - Varför inte? 

○ Om ja - hur stor del? 

 

● Ranka vilka faktorer som är viktigast för er vid införandet av ny mjukvara (Ranka listan 
med viktigast till minst viktigt) 

 
● Säkerhet - Hur säker mjukvaran är mot angrepp och intrång. Mängden av buggar. 
● Pris - Initiala kostnaden för mjukvaran 
● Support - Någon att höra av sig till vid problem 
● Användarvänlighet - Hur enkel mjukvaran är att använda, inlärningskurva 
● Tillgång till källkod - möjligheten att skräddarsy, granska 
● Pålitlighet - att programmet gör vad det ska  

 
● Är det några faktorer du själv vill lägga till? 

 


