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Sammanfattning: 

 

Denna uppsats undersöker upptagandet av öppen mjukvara genom en flerfallstudie på svenska 

IT-företag. Den använder semistrukturerade intervjuer för att kartlägga de uppfattningar om 

open source som finns hos ledande personer på företagen och försöker fastställa deras enga-

gemang och kunskapsnivå. Som teorigrund för att utforma frågor och analysera intervjuer har 

bland annat Rogers och Attewells teorier om spridande och upptagande av innovationer 

använts. Resultaten visar att företagen värderar tryggheten som en relation till leverantören 

erbjuder och att organisationens interna förutsättningar ofta påverkar valet av mjukvara, i större 

utsträckning än kvaliteten på öppen mjukvara. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 80-talet tog rörelsen för fri mjukvara (Free Software Movement) fart med personer 

som Richard Stallman i spetsen. Denna rörelse var till hög grad politiskt motiverad och menade 

att mjukvara skulle vara fri. Med detta menas att användare har rätt att köra, kopiera, distribuera, 

studera, ändra och förbättra mjukvaran (GNU.org, u.å.). Richard Stallmans och hans stiftelses 

(Free Software Foundation, benämnd FSF) syn på mjukvara attraherade många men den ganska 

strikta synen var avskräckande för andra och i synnerhet företag. 

  

Våren 1997 samlades en grupp människor framstående inom rörelsen i Kalifornien. De ville 

främja konceptet av fri och öppen mjukvara och nå ut till de som tidigare inte varit intresserade. 

Dessa personer, en av dem Eric Raymond, besvärades av FSFs företagsfientliga inställning. De 

startade vad som kan beskrivas som en marknadsföringskampanj och en ny term skapades: 

Open source. Riktlinjer för vilken typ av mjukvara som klassades som open source skapades. 

Dessa riktlinjer tillät större friheter än vad FSF förespråkade (DiBona, Ockman och Stone, 

1999). Richard Stallman skrev själv följande om termerna: “Open source is a development 

methodology; free software is a social movement” (Stallman, u.å.). 

  

Med open source menas alltså mjukvara vars källkod är tillgänglig och får förändras och 

distribueras av vem som helst. Termen öppen mjukvara kommer användas som en synonym till 

open source software. Mjukvara som inte är öppen benämns proprietär mjukvara. Detta avser 

alltså källkod där upphovsmannen exklusivt bibehåller rättigheterna att granska, kopiera, 

distribuera och modifiera koden. 

  

En av den tidiga open source-rörelsens mest formativa texter var Raymonds essä The Cathedral 

and the Bazaar. I denna essä målar författaren upp en bild av den traditionella 

utvecklingsmodellen för proprietär mjukvara som en katedral som vördnadsfullt skapas och 

förvaltas av ett utvalt prästerskap. Denna katedral ställs mot sättet på vilket Linus Torvalds 

utvecklar Linux, vilket beskrivs av författaren som en bazaar där en ständig dialog mellan alla 

deltagare pågår och utvecklingen av mjukvaran sker till synes organiskt. I essän finns kritik 

mot katedralmodellen, som trots sina långa utvecklingstider och höga kostnader i genomsnitt 

inte lyckas producera färre mjukvarubuggar än bazaaren. Idén att bygga en gemenskap av 

programmerare som frivilligt bidrar till och granskar kodbasen visade sig fungera utmärkt även 

för Raymonds egna projekt, som med hjälp av Torvalds metodik lyckas erövra marknaden för 

tidiga mejlklienter. 

  

Ett av de främsta argumenten som framförs i verket är vad Raymond kallar Linus lag: 

  
“Given a large enough beta-tester and co-developer base, almost every problem will be 

characterized quickly and the fix will be obvious to someone.” (Raymond 1999). 
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Det vill säga att källkod som är tillgänglig för en stor bas testare och bidragande utvecklare 

kommer granskas noggrant och de allra flesta buggar att upptäckas av någon av gemenskapens 

alla deltagare.  

 

En annan viktig fördel som bazaarmodellen påstods erbjuda var dess möjlighet att bredda 

kompetenspoolen, istället för att ett projekt endast har tillgång till en mycket begränsad mängd 

programmerare kunde man genom att låta vem som helst bidra med kod nyttja ett mycket större 

urval av programmerare. 

  
“Linux was the first project to make a conscious and successful effort to use the entire 

world as its talent pool. I don’t think it’s a coincidence that the gestation period of Linux 

coincided with the birth of the World Wide Web...” (Raymond 1999). 

  

De som bidrog till Linux gjorde det av fri vilja och kvalificerade sig för jobbet genom sitt 

intresse och genom att leverera lösningar som höll för gemenskapens granskning. Raymond 

menade att drivkrafterna bakom det frivilliga deltagandet (som exempelvis status inom 

gruppen) ofta ledde till hög kvalitet på mjukvaran som skrevs. 

 

Framgångarna för open source har inte varit lika stora inom alla områden. Från början har 

öppen mjukvara varit mest framstående inom infrastrukturella tillämpningar. I flera fält har 

öppen mjukvara blivit branschstandard: Linux, Apache webbserver, MySQL är bland de mest 

använda programvarorna. Utbredningen av öppen applikationsmjukvara är däremot mer 

begränsad. Det finns några få betydelsefulla undantag: Webbläsare som Google Chrome och 

Mozilla Firefox; kontorsprogram som LibreOffice samt mediaspelaren VLC. Brian 

Behlendorf, utvecklare av Apache Web server har givit fyra anledningar till varför så är fallet 

(Brian Behlendorf 1999): 

  

 Applikationer för slutanvändare kan vara svåra att utveckla på grund av sin 

komplexitet och programmerare tenderar att inte vara särskilt bra på att designa 

användargränssnitt 

 Det finns en historisk kulturell koppling mellan open source och nätverk samt 

operativsystem. 

 Open source fungerar bäst där gradvisa förändringar belönas och det har historiskt 

varit mer sant om back-end än front-end. 

 Många öppna mjukvaror har skapats för att lösa problem som utvecklare stött på när 

de arbetat med kommersiella mjukvaror. Målgruppen har alltså varit andra utvecklare. 
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1.2 Problembeskrivning 

Att vända sig till tillgänglig forskning för att ta reda på hur vanligt förekommande använd-

ningen av öppen mjukvara är bland svenska företag idag är svårt. Många kvantitativa studier 

använder inte sannolikhetsurval vilket gör det svårt att generalisera resultaten. Ett exempel på 

detta är organisationen Black Ducks årliga studier vars urval består uteslutande av företag 

som har ett uttalat intresse av öppen mjukvara. I dessa studier redovisas en överdrivet positiv 

bild som omöjligen kan vara gällande för företag i stort; att urvalet inte är representativt 

framgår dock inte tydligt av det presenterade resultatet (Black Duck Software 2016). 

  

De mest flitigt citerade kvantitativa akademiska studierna gjordes mellan 2002-2006. I dessa 

medverkade Sverige och nio andra europeiska länder. Svaren från de svenska respondenterna 

var överlag mer negativa till öppen mjukvara och svaren stod särskilt ut på ett par punkter; 

Svenskar var de som såg störst utmaning i att hitta teknisk support för öppen mjukvara och 

var minst villiga att migrera till öppen mjukvara innan andra organisationer gjort det först. Av 

alla länder i studien var Sverige dessutom det land där man i högsta grad ansåg att utbildning 

för öppen mjukvara var för dyr och tidskrävande. Dessa studier tyder på att Sverige vid 

tidpunkten för undersökningarnas genomförande inte hade lika utbredd användning av open 

source som många andra europeiska länder (FLOSSPOLS 2005). Lundell, Lings & Lindqvist 

(2010) fann i sin studie en positivare bild vad gäller bruket av öppen mjukvara bland svenska 

företag, denna studie undersökte dock av ett urval av företag som hade ett uttryckt intresse för 

öppen mjukvara. 

  

Svårigheterna att uttala sig om dagsläget utifrån äldre studier försvåras av att IT-världen rör 

sig snabbt och mycket har skett under de tio till femton åren sedan dessa undersökningar 

genomfördes. Mängden högkvalitativ öppen mjukvara har fullkomligt exploderat sedan 

millennieskiftet och open source-projekt ligger numera ofta i framkant inom forskning och 

utveckling av informationssystem. Hadoop och Apaches mjukvara möjliggör nya typer av 

nätbaserade tjänster. Netflix, eBay, Amazon, Reddit, Cisco, Instagram, GitHub, Disney, 

Hotels.com och Kaspersky är några av de 1500+ internationella företag som använder Apache 

Cassandra för sina onlinetjänster (Planet Cassandra u.å.). På användarsidan är bilden en 

annan, flertalet undersökningar uppskattar andelen Linux-användare på persondatorer till ca 

1-2% men för samtliga enheter som såldes (mobila, laptops och stationära) var Linux-

baserade Android det överlägset vanligaste förinstallerade operativsystemet med en andel på 

53%. Den sammanlagda bilden av dessa förändringar visar med all tydlighet att öppen 

mjukvara utgör en större del av det globala informationsnätet idag än år 2000 både hos 

företag och hos privatpersoner. 

  

Det går att skönja en förändring bland de internationella företagens attityder till öppen 

mjukvara. Även om vissa företag, som t.ex. IBM, omfamnade öppen mjukvara redan kring 

millennieskiftet (IBM, 2016) förblev många andra motvilliga och ibland öppet fientliga. Ett 

tydligt exempel är Microsoft, vars dåvarande VD Steve Ballmer fördömde öppen källkod (och 

särskilt Linux) i kraftiga ordalag (Graham 2000; Tung. 2016). Idag arbetar Microsoft allt mer 

med öppen mjukvara, företaget har släppt .NET-ramverket under en öppen licens och försöker 

inkorporera delar av Linux i sitt senaste operativsystem Windows 10 (Campanello 2016; 

Vaughan-Nichols 2016). 
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Den akademiska forskningens ålder, den kommersiella forskningens otillförlitlighet, den 

snabba tekniska utvecklingen samt förändrade attityder på internationell nivå spelar alla en roll 

för att försvåra uppskattningen av hur läget för öppen mjukvara ter sig i Sverige. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Detta arbete utforskar inställningen till och upptagandet av öppen mjukvara inom några svenska 

företag. Syftet var att se om förändringar i inställning, kunskap och upptagandegrad förekommit 

i dessa företag och se vilka möjligheter och hinder som kvarstår för anammandet av öppen 

mjukvara. 

  

Avsaknaden av aktuell forskning som besvarar dessa frågor för företag i en svensk kontext 

utgör en kunskapslucka, vilket arbetet syftar till att fylla. För att uppnå detta formulerades två 

huvudsakliga frågeställningar som fått styra arbetet: 

  

 Vilken inställning till och kunskap om öppen mjukvara finns på ett urval svenska 

företag? 

 

 Vilka faktorer främjar eller hindrar upptagande av öppen mjukvara?  

1.4 Kunskapsprodukter och kunskapsintressenter 

Denna kvalitativa uppsats ska ge inblick i företagens val av mjukvara och relation till öppen 

mjukvara. Rapporten bör vara användbar både för företag som planerar att använda eller utöka 

sin användning av öppen mjukvara; samt företag som bedriver eller vill bedriva utveckling av 

öppen mjukvara. Den syftar till att i huvudsak skapa förklarande kunskap om existerande 

inställningar till öppen källkod inom svenska IT-företag, samt om de faktorer som har störst 

inverkan på valet av mjukvaruprodukter att uppta i verksamheten. 

 

Uppsatsen bör vara särskilt användbar för företag som överväger att börja använda eller vill 

utöka sin användning av öppen mjukvara; samt för företag som idag bedriver eller vill börja 

bedriva utveckling av öppen mjukvara. 
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1.5 Avgränsning 

De företag som söktes var svenska IT-företag inom den privata sektorn. Företag som varit en 

del av en koncern som inte var baserad i Sverige har inte diskvalificerats så länge det undersökta 

företaget var baserat och verksamt i Sverige. Ett krav som ställdes på företagen var att de skulle 

ha en betydelsefull drift av den interna IT-verksamheten, företag som outsourcade stora delar 

av denna bortsågs ifrån. Den mjukvara eller mjukvarukomponenter som behandlats, alltså valet 

av vilka som undersökts är mer omfattande program än skript, demoner1 och liknande som 

endast utför en enklare uppgift. En kategori av möjliga faktorer som hindrar eller främjar 

upptagande som inte kommer att behandlas i denna uppsats är de externa. Till dessa hör alla 

faktorer som inte direkt kan relateras till produkten eller den upptagande organisationens 

förhållanden. Exempel på sådana faktorer är rådande marknadsförhållanden och lagstiftning. 

Denna avgränsning är gjord då dessa faktorer bedöms vara alldeles för dynamiska och 

komplicerade för att studera och korrekt analysera inom ansatsens omfång. 

  

  

                                                 
1 Demon: Ett enkelt program som körs i bakgrunden utan direkt interaktion från användaren. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

En förklarande flerfallstudie har genomförts på ett fåtal svenska IT-företag. Företagen valdes 

ut eftersom de i någon mån kan sägas vara representativa för sina respektive storleksklasser och 

branscher. De är vad Oates (2006) refererar till som “typiska fall”. Undersökningen som gjorts 

för varje fall har omfattat hur situationen var vid tiden för undersökningen samt hur den varit 

historiskt.  

 

Valet av strategi föll på fallstudie eftersom denna gör det möjligt att undersöka varje 

individuellt fall holistiskt, i sitt sammanhang (Oates, 2006). Sammanhanget är väldigt viktigt 

för att förstå hur den frihet och öppenhet som följer av att open source har använts i 

verksamheterna. Att utföra en kvalitativ studie med intervjuer möjliggjorde att informanterna 

kunde utveckla sina resonemang vilket gav rikare data.  

 

Att undersöka flera fall gör det möjligt att diskutera likheter och skillnader fallen emellan och 

därefter dra slutsatser (s.k. implications) som kan vara representativa för andra fall (Oates, 

2006). Om samma faktor återkommer i flera alla undersökta fall kan till exempel slutsatsen inte 

dras att denna faktor alltid är betydelsefull, däremot finns det troligtvis finns flera andra fall där 

den också spelar en betydelsefull roll. 

 

Informanternas perspektiv är centralt i detta arbete. Hur informanterna ser på öppen mjukvara 

och dess möjligheter är grunden för de beslut som tagits gällande valet- och användandet av 

mjukvara. 

2.1.1 Risker 

Vid analys av kvalitativ data finns det särskild risk för att de som utför arbetet riskerar att 

snedvrida utformningen av frågor, intervjuer och analys. Forskningens kvalitet måste därför 

kunna säkerställas genom vissa riktlinjer. Fyra aspekter av forskningskvalitet gavs och en 

handfull sådana riktlinjer fastställdes av Guba (1981): 

 

Bekräftbarhet (Confirmability) syftar till att uppnå en grad av neutralitet i tolkningen av data, 

detta kan uppnås genom att flera forskare oberoende av varandra granskar data. 

 

Pålitlighet (Dependability) innebär att forskningen ska bedrivas och dokumenteras på ett sådant 

sätt att utomstående forskare som använder samma metodik och liknande urval kan uppnå 

liknande resultat. 

 

Trovärdighet (Credibility) söker etablera ett sanningsvärde, en tilltro till sanningshalten i 

fynden. Detta kan liksom bekräftbarhet uppnås genom oberoende granskning av data. 

 

Överförbarhet (Transferability) avser graden till vilken forskningsresultaten är tillämpbara på 

andra fall än de undersökta. Hög överförbarhet kan uppnås genom att djuplodande data samlas 

in och fallkontexten beskrivs tydligt. 
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2.1.2 Åtgärder 

Följande åtgärder har vidtagits för att forskningen ska följa dessa riktlinjer; forsknings-

processen  redovisas i kapitel 2.2, 2.3 och 2.4, redovisningen är avsedd att ge hög transparens 

och ge läsaren möjlighet att själv bedöma hur väl underbyggda resultaten är samt vilken reell 

nytta de kan ha inom olika tillämpningsområden. Alla uttalanden från informanter som används 

för att konstruera ett fall eller stödja en slutsats är hämtade från noggranna transkriptioner av 

inspelade intervjuer. Samtliga uttalanden som används har blivit godkända i sitt sammanhang 

av de berörda informanterna. 

2.2 Datainsamlingsmetodik 

Den empiriska datainsamlingen genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer 

utförda på informanter med beröringsområde mot IT inom de företag som valdes ut. Denna 

intervjutyp gjorde det möjligt att på förhand välja de frågor som ansågs mest intressanta, för att 

sätta en ram för samtalet samtidigt som möjligheten att ställa följdfrågor eller gräva djupare i 

särskilt givande diskussioner bibehölls. 

 

Informanterna valdes ut utifrån deras roll i företaget och ansvar över organisationens 

mjukvaruinförskaffning, en viss kompetensgrad förutsattes. 

  

Intervjuerna gick rent praktiskt till på följande vis: En av forskarna agerade intervjuledare och 

den andre som sekreterare. Intervjuledaren ansvarade för att ställa de förberedda frågorna, att 

utföra prompts, probes och checks (Zorn, u.å.) samt för att se till att intervjun behandlade för 

syftet intressanta ämnen. Sekreterarens roll var att sköta inspelningen samt att löpande lyssna 

och analysera vad som sägs, leta efter avslöjande teman och anteckna tiden för dessa 

avslöjanden för att underlätta senare transkribering och analys. Transkriberingen var för de 

flesta intervjuer total men selektiv transkribering förekom i de fall där en intervju under längre 

stunder behandlade ovidkommande ämnen. Sekreteraren kunde även bryta in och ställa 

uppföljande frågor och gräva i spår som intervjuledaren missat under intervjuns gång. 

 

Att samla in djuplodande kvalitativ data på detta vis ökar förutsättningarna för att 

forskningsresultaten ska vara överförbara. 

  

Möjliga problem med insamlingsmetodiken inkluderar att personer på fel positioner med 

otillräcklig kännedom om ämnet intervjuas och att data därför kommer från en informant med 

ett missvisande eller ofullständigt perspektiv, ett andra problem kan vara att representantens 

uppfattning av eller inställning till öppen mjukvara inte är representativ för företagets ansvariga 

i stort. Detta problem försvårades genom att endast ha en eller två informanter på varje företag. 

  

En annan typ av fenomen som kan tänkas snedvrida resultaten är de förutfattade meningar som 

de som ansvarar för mjukvaruinförande kan ha. Om beslut om inköp av ny mjukvara tas av 

endast en eller ett fåtal personer kan deras personliga uppfattning eller subjektiva värdering av 

olika egenskaper utgöra en bias i valet av mjukvara. Genom utformningen av frågor och den 

påföljande analysen har forskarna försökt skilja på informanternas personliga uppfattningar och 

uppfattningen som råder på företagen i övrigt. 
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2.3 Utformande av intervjufrågor 

Intervjufrågorna formulerades utifrån den befintliga forskningen om upptagande av öppen 

mjukvara, vars påverkande faktorer sammanställts till en teoretisk referensram (se kapitel 3.4). 

Uppsättningen frågor genomgick mindre förändringar under intervjuprocessen. Inledningsvis 

fick ett par enkla faktafrågor rörande företaget tillsammans med öppna frågor kring 

informantens roll på företaget utgöra grunden för att beskriva varje undersökt fall och tjänade 

dessutom för att bättre placera informanten i ett sammanhang.  

  

Frågor som rör företagets införskaffningsprocess formulerades: Om en sådan finns, i vilken 

utsträckning den i så fall följs, samt frågor om hur man avgör lämplighet. Införskaffnings- 

processen är intressant eftersom den kan återspegla graden av engagemang för öppen mjukvara 

inom företaget, utröna om tidigare leverantörsrelationer (tabell 4) spelar in samt avslöja 

eventuella hinder för upptagande. Dokumentation och rutiner för införskaffning av öppen 

mjukvara sågs i sig som indikatorer på ledningsengagemang i frågan. 

 

Informantens uppfattning av öppen mjukvara, samt uppfattningen på företaget i stort 

behandlades i ett par frågor. Här ingick också frågor tänkta att fastställa informantens 

kunskapsnivå i ämnet (tabell 4). 

  

Informanten fick uppskatta i vilken utsträckning företaget använder sig av öppna mjukvaror 

och tillfrågades om denne kunde ge exempel på användningsområden och om man kände till 

varför man valt öppen mjukvara framför proprietär (tabell 2, 3). Informanten tillfrågades även 

om företaget utnyttjar de friheter som kommer med mjukvarans öppenhet, allt för att fastställa 

graden av engagemang för öppen mjukvara inom företaget (tabell 4). 

  

Med utgångspunkt i referensramen för upptagande av öppen mjukvara (som beskrivs i kapitel 

3.4) togs frågor fram för att utröna vilka av ramens faktorer (tabeller 1 t.o.m. 4) som ses som 

viktiga av informanterna. Istället för att ställa en ja/nej-fråga för varje potentiell faktor i 

ramverket (t.ex. “Är mjukvarans säkerhet viktig när ni väljer mjukvara?”) fick informanten fritt 

beskriva de största för- respektive nackdelarna med öppen mjukvara. Detta kombinerades med 

frågor som lät informanten uppskatta vikten av olika faktorer. Detta gjorde det möjligt för 

informanten att själv uttrycka sin uppfattning av öppen mjukvara. Det eliminerade också risken 

som finns med direkta frågor, nämligen att informanten misslyckas att ringa in de faktorer som 

faktiskt spelar roll, t.ex. genom att informanten svarar jakande även på frågor som rör mindre 

relevanta eller rent utav irrelevanta faktorer, p.g.a. svårigheter att korrekt uppskatta vilka 

faktorer som faktiskt är viktiga eller av rädsla för att framställa företaget i dålig dager. Förutom 

att svaren bättre återspeglar verkligheten är de också mer utförliga, vilket ger mer data för 

analys. 

 

Intervjufrågorna kan återfinnas i Bilaga A. Bilagan i samband med den teoretiska referensramen 

har syftet att ge uppsatsen högre pålitlighet. Med hjälp av dessa bör liknande resultat kunna 

uppnås. 
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2.4 Metodik för dataanalys 

Insamlad data genomgick en granskning där bägge forskare separat bearbetade datamaterialet, 

identifierade teman och nyckelord och därefter tillsammans diskuterade betydelsen av de teman 

och nyckelord som förekom. Denna separata granskning syftar till att höja forskningens 

bekräftbarhet och trovärdighet. Identifierade nyckelord och teman skapade tillsammans en 

tolkning av en informants perspektiv, när olika informanters perspektiv sedan jämfördes sida 

vid sida identifierades vissa återkommande teman. Analysformen kan således sägas vara av 

kvalitativ natur (Oates, 2006). Reliabiliteten av datan förbättrades genom den separata analysen 

samt genom att återkoppla till informanterna och låta de granska de sammanställda resultaten 

efter eventuella missuppfattningar och sakfel. De felaktigheter som funnits åtgärdades till följd 

av denna feedback. 

  

Den teoretiska referensramen (kapitel 3.4) togs fram för att sammanställa den befintliga 

forskningen i området. Denna referensram har sedan används som utgångspunkt för att 

analysera datamaterialet. En jämförelse har gjorts mellan empirin och referensramen och detta 

har sedan skådats utifrån de bredare teorierna för upptagande för att förklara resultaten. 

  

Analysformen är naturligtvis inte objektiv. Perspektivet, intervjufrågorna och data som 

bedömdes relevant nog att analysera valdes av forskarna och i alla dessa steg togs beslut som 

mycket väl kan vara färgade av forskarnas egna uppfattningar. I analysen gjordes naturligtvis 

vissa tolkningar, inte heller dessa kan sägas vara helt objektiva. Analysmetodiken är dock 

utformad i linje med de faktorer för kvalitativ forskningskvalitet som beskrivs av Oates (2006), 

och eftersträvar hög reliabilitet och validitet.  
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3. Teori 

I följande stycken kommer teori som berör ämnet att behandlas. Först följer en mer utförlig 

förklaring av begreppen open source. För att förstå upptagande av öppen mjukvara skapas en 

teoretisk grund för att klargöra hur organisationer upptar innovationer i allmänhet. Teori om 

upptagande av teknologier kommer att presenteras för att lägga grunden för de följande 

upptagandefaktorer som finns i forskning om öppen mjukvara. Dessa faktorer har sedan 

sammanställts till en teoretisk referensram för att ge bättre överskådlighet. 

3.1 Begreppet open source 

För att mjukvara ska klassas som open source krävs mer än att bara källkoden är tillgänglig. 

Mjukvara distribueras med villkor som specificeras med en licens. Licensvillkoren avgör hur 

mjukvaran får användas och vidaredistribueras. Open Source Initiative (OSI) har tio kriterier 

på dessa villkor som ska vara uppfyllda för att mjukvara (enligt deras definition) ska anses vara 

open source. Många av dessa krav finns för att säkerhetsställa att distribution och 

vidaredistribution inte ska begränsas. Det måste vara tillåtet att modifierade och deriverade verk 

får distribueras med samma licens som originalmjukvaran. Det kan däremot i vissa fall krävas 

att de kommer i separata filer (till exempel i form av en patch) för att inte ursprunget ska 

felaktigt representeras och fel skapare hålls ansvarig. Det får inte finnas några villkor som 

begränsar vilka personer eller grupper som får använda mjukvaran och användningsområden 

eller syften får inte heller specificeras av licensen (Open Source Initiative u.å.). 

  

Det finns hundratals olika licenser för fri och öppen mjukvara (Daffara, 2011) men för att förstå 

de huvudsakliga skillnaderna kan dessa delas in i tre kategorier: Permissive, Weak Copyleft och 

Strong Copyleft. Begreppet Copyleft avser programvara som får modifieras och spridas så länge 

den ursprungliga licensen bibehålls. Det är till exempel inte möjligt för ett företag att ta 

mjukvara med en copyleft-licens och från denna skapa en kommersiell produkt med en annan 

licens. Alla kopior och deriverade verk måste alltså också vara open source om den ursprungliga 

licensen är det. En tolerant (permissive) licens har däremot inga krav på att den ursprungliga 

licensen bibehålls. Skillnaden mellan stark och svag copyleft är hur den öppna mjukvaran får 

samverka med proprietär mjukvara. Proprietär mjukvara får använda kod under svag copyleft 

som en separat del av programmet, detta är inte tillåtet under stark copyleft. Det skulle alltså 

vara möjligt att skapa en produkt med stängd källkod som kommer paketerad med och använder 

sig av mjukvara under svag copyleft men inte med stark. Den delen som är open source behåller 

sin licens och detta fullföljer copyleftkravet men påverkar inte den sammankopplade stängda 

programvaran. De flesta copyleftlicenser kräver också att kod för deriverade verk måste göras 

tillgängliga för allmänheten. Det är inte svårt att se hur valet av licens i högsta grad kan påverka 

företags villighet och förmåga att använda sig av öppen mjukvara. Alla av dessa tre licenstyper 

tillåts under termen open source medan FSF förespråkar användning av copyleftlicensierad 

mjukvara. 
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3.2 Upptagande av teknologier 

I detta kapitel kommer två teorier om hur nya företeelser sprids och upptas att behandlas. En av 

de främsta teorierna som beskriver hur upptagande av innovationer sker är Rogers (1983) 

Diffusion of Innovations. Rogers (1983) använder begreppet innovation som avser något som 

uppfattas som nytt för den individ som kommer i kontakt med den. I detta sammanhang kan en 

innovation ses som synonymt med en teknologi. 

 

Upptagandet av en teknologi beror enligt Rogers (1983) till stor del på graden av medvetenhet 

samt övertygelsen teknologins fördelar jämfört med befintliga teknologier. Även om 

medvetenhet och övertygelse är nödvändiga för att en innovation ska spridas är detta inte 

tillräckligt för att beskriva upptagande av mer komplexa teknologier bland organisationer. För 

att komma till rätta med detta kommer organisatoriska aspekter som kan påverka upptagande 

att framföras i samband med Attewells (1992) teorier som beskriver hur upptagande av 

komplexa teknologier kan begränsas av teknisk kunskap. 

 

3.2.1 Klassisk diffusionsteori 

En teknologi beskriver Rogers (1983) som något som minskar ovissheten i orsak-verkan 

sambandet för att uppnå ett visst utfall. Den har både en hårdvaru- och en mjukvarudel. Med 

hårdvara menas det fysiska ting som innehar teknologin och mjukvaran syftar på detta verktygs 

informationsbas. Upptagande syftar då på beslutet att anta och använda teknologin. 

  

Ovissheten blir här ett viktigt begrepp; samtidigt som en innovation kan minska ovissheten och 

möjligen effektivisera en process (vilket är det som lockar till upptagandet) finns det samtidigt 

en ovisshet om innovationen är ett bättre alternativ till det som redan finns, samt möjliga 

effekter upptagandet kommer att ha. Användande av innovationen kommer att minska 

ovissheten om effekterna. Processen för att göra detta benämner Rogers (1983) som en 

informationssökande och bearbetande aktivitet (se Figur 1). 

  

Diffusion är processen vid vilken en innovation kommuniceras över vissa kanaler (direkt 

mellan människor, massmedia etc.) i ett socialt system. Denna kommunikation är särskild i att 

meddelandena handlar om nya idéer. 

  

Rogers (1983) definierar också innovationens uppfattade egenskaper som hjälper att beskriva 

hur upptagandet av innovationer tar olika lång tid. Rogers definierar fem egenskaper: 

Innovationens relativa fördel gentemot föregående teknologi; kompatibilitet som avser hur väl 

innovationen passar med befintliga behov, värderingar och tidigare erfarenheter; komplexitet 

som avser hur svår innovationen är att förstå och att använda; testbarhet som avser hur det går 

att experimentera med innovationen utan att göra ett fullskaligt upptagande samt observerbarhet 

som är den grad resultaten av innovationen går att observeras. 
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Figur 1. Innovationsdiffusion enligt Rogers (1983). 

 

3.2.2 Det organisatoriska sammanhanget 

De klassiska diffusionsvariablerna troligen inte kommer att räcka för att förklara upptagandet 

av teknologier i komplexa organisationer och att ytterligare variabler kommer att behövas 

(Fichman 1992). Zmud påpekar att detta kan bero på att forskningen inte räknat med att olika 

egenskaper kan värderas väldigt olika beroende på den organisatoriska kontexten (Zmud 1982 

se Chau & Tam 1997, 3). Chau & Tam (1997) föreslår ramverket Technology-organization-

enivronment (TOE) skapat av DePietro, Wiarda & Fleischer (1990) som en startpunkt för att 

klargöra det organisatoriska sammanhang där upptagandet sker. 

 

TOE-ramverket definierar, som namnet antyder, tre sammanhang som utgör hur en organisation 

upptar teknologiska innovationer. Den externa kontexten som omfattar industrin organisationen 

befinner sig i, tillgången på tjänster och leverantörer och den lagliga situationen kommer att 

bortses ifrån som tidigare nämnts i avgränsningar. 

 

Den tekniska kontexten berör alla teknologier som är relevanta för organisationen. 

Organisationens befintliga teknologier är extra viktiga då de sätter gränserna för vilka 

teknologiska förändringar som är möjliga. Innovationer utanför organisationen kan också ha en 

påverkan på organisationen, dessa kan delas in i tre kategorier: Inkrementella förändringar som 

inte orsakar några omfattande störningar i verksamheten så som uppdateringar av befintliga 

system; förändringar där befintliga teknologier används på nya sätt och omfattande 

diskontinuerliga förändring där befintliga processer och teknologier förändras avsevärt. Vid de 

sistnämnda förändringarna är det värt att utvärdera om de förstärker eller förstör kompetens i 
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verksamheten (Baker 2011). Kompetensförstärkande innovationer tillåter organisationen att 

gradvis bygga på den interna expertisen medan kompetensförstörande innovationer kan göra 

att befintliga kompetenser och teknologier inte längre kan användas (Tushman & Anderson 

1986). 

 

Den organisatoriska kontexten beskriver organisationens egna egenskaper och resurser. Hur de 

anställda är sammanlänkade och hur de kommunicerar, organisationens storlek och vilka 

resurser som finns tillgängliga. Personer som agerar som länkar inom organisationen och tillför 

extern information som gynnar innovation. Decentraliserade organisationer med mindre starka 

och tydliga strukturer förknippas med bättre upptagandet av innovationer, däremot kan de vara 

sämre på att implementera dessa innovationer i hela verksamheten jämfört en mer strukturerad 

och rutindriven organisation. Ledningen kan också spela en stor roll i att stödja innovation 

genom att göra det till en central del av företagets mål. “Lösa” resurser (slack) underlättar 

uppkomsten av innovationer men förekomsten av resurser är varken absolut nödvändigt eller 

tillräckligt i sig (Baker 2011). 

 

 

 

 

  
Figur 2. Technology-Organisation-Environment Framework (TOE). DePietro, Wiarda & Fleischer (1990). 
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3.2.3 Upptagandet av komplexa teknologier 

Attewell (1992) menar att den klassiska diffusionsforskningen misslyckas med att särskilja två 

olika typer av information som är av vikt vid studier av teknisk diffusion - signalinformation 

och teknisk kunskap. Signalinformation är kommunikation om en innovations befintlighet och 

nytta. En innovation troligen inte kommer upptas om det inte finns någon kunskap om 

innovationens existens och dess fördelar (Attewell 1992). Denna signalinformation ses som den 

avgörande komponenten i upptagande i klassisk diffusionsforskning. 

 

En individ eller organisation kan dock vara övertygad om innovationens relativa fördelar men 

sakna de tekniska kunskaper som krävs för att uppta och använda innovationen (Attewell 1992). 

Detta förklarar en av de möjliga bristerna i att använda Rogers forskning för att studera 

upptagande av komplexa innovationer. Teknisk kunskap ställer mycket högre krav på den 

upptagande parten än signalering och kan därför utgöra flaskhalsen för spridningen av en 

komplex innovation (Attewell 1992). Det finns dock vissa brister med att modellera upptagning 

utifrån denna typ av kommunikation. Teknisk kunskap kan våra svår att kommunicera och 

istället skapas mycket av denna kunskap genom användning av upptagaren. Innovationen kan 

då förändras under upptagandet, Rogers (1983) kallade detta själv för re-invention. 

  

Vidare formulerar Attewell en teori för att bättre förklara upptagning av komplexa teknologier 

i organisatoriska sammanhang. Denna teori presenterar ett ramverk med namnet A Knowledge- 

Barrier Institutional Network Approach som består av nio punkter (Attewell 1992): 

 

1. Organisatoriskt lärande är delvis ett resultat av orörligheten av teknisk kunskap. 

2. Svårigheterna med att utveckla denna kunskap blir ett hinder mot upptagande. 

3. Relationen mellan leverantörer och användare går bortom endast köpande och säljande: 

de formas också för att minska de befintliga kunskapshindren. 

4. Där det finns en brist på teknisk kunskap och organisatoriskt lärande är problematiskt 

skapas medlande organisationer för att underlätta. 

5. Medlande organisationer fångar stordriftsfördelar för lärande. 

6. Upptagningskurvan återspeglar kunskapsbarriärer över tiden (dessa barriärer kan bland 

annat handla om svårigheterna att erhålla kunskap och kompetent personal). 

7. En tjänst är ett alternativ till att uppta eller inte, det går då att få nyttan av teknologin 

från en medlare utan att behöva den tekniska expertisen. 

8. Tekniska tjänster är ett alternativ till kunskapsöverföring. 

9. En övergång sker från tjänst till självbetjäning (allt eftersom kunskapshindren minskar 

över tid). 
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3.3 Upptagandefaktorer 

För att analysera insamlad data byggdes en teoretisk referensram som innehåller de upptagande-

faktorer som framträder i tillgängliga teorier som rör innovationsupptagande i relation till öppen 

mjukvara. Detta underkapitel presenterar och motiverar dessa faktorer. 

 

De framlagda teorierna och ramverken är dock inte tillräckliga för att täcka alla dessa möjliga 

faktorer; som Chau & Tam påpekar (1997), lånade teorier måste anpassas för att passa in i ett 

nytt sammanhang. I den relevanta forskningen lyfts ett otal fler faktorer fram än vad Rogers, 

som inte forskade direkt om mjukvara, tar upp. TOE-ramverket med sin starka organisatoriska 

koppling lyfter i modellen endast fram tillgänglighet och egenskaper när det kommer till 

tekniken. 

  

Vissa specifika tekniska egenskaper hos öppna mjukvaruprodukter återkommer i den befintliga 

forskningen om öppen mjukvara. Pålitligheten som exempel är ett kännetecken för några av de 

största öppna mjukvarorna och detta är i vissa fall en viktig motiverande faktor till upptagande. 

Denna egenskap kan inte tillskrivas uteslutande till öppen mjukvara; det är inte en inneboende 

egenskap (Ven & Verelst 2006). Även om det är möjligt att det finns generella skillnader som 

existerar mellan öppna och proprietära mjukvaruprodukter som resultat av de olika 

utvecklingsmodellerna eller på grund av historiska och kulturella faktorer; kan uppfattningen 

bland inflytelserika personer, oavsett verklighetsanknytning, vara det som avgör om en 

mjukvara införs eller inte. Uppfattning kan vara viktigare för öppen mjukvara och denna har 

länge varit vriden till den öppna mjukvarans nackdel (Bianco, Lavazza, Morasca, Taibi & Tosi 

2010). 

  

En förteckning av dessa kvalitetsfaktorer har inkluderats i referensramen, som baserats på 

ISO/IEC 20010:2011. Dessa faktorer avser inte några objektiva egenskaper i mjukvaran i 

isolation utan det uppfattade värdet av den egenskapen i förhållande till den upptagande 

organisationen. Dessa faktorer såsom funktionalitet, säkerhet och användbarhet beror av 

mjukvaran i sig i samband med det sammanhang där den ska användas. Det finns dock andra 

faktorer som inte är ett direkt resultat av mjukvaran eller källkoden i sig men som beror på hur 

mjukvaran erbjuds som produkt. Exempel på sådana faktorer är priset på produkten och graden 

av tillhörande dokumentation. Termen produktrelaterade faktorer kommer att innefatta både 

mjukvarans kvaliteter i sig och dessa tillhörande produktfaktorer. 

  

I anslutning till dessa produktrelaterade faktorer används de organisatoriska och externa 

faktorerna som återfinns i teorin och forskning om upptagande av öppna mjukvaror. De faktorer 

som kan tänkas påverka upptagandet av öppen mjukvara delas därför in i två kategorier: 

Produktrelaterade faktorer samt organisatoriska faktorer. Ingen objektiv utvärdering av en 

produkt eller leverantör kan göras, det är bara utifrån en individ eller grupp i en organisation 

dessa får ett uppskattat värde. Produktrelaterade faktorer avser därför produktegenskaper som 

den användande organisationen bedömer som relevant för valet av mjukvara. 
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3.3.1 Produktrelaterade upptagandefaktorer 

Med produktrelaterade upptagandefaktorer menas de egenskaper hos en produkt som påverkar 

viljan hos företag att införskaffa produkten. 

 

Forskning som rör företags val av mjukvara indikerar att produktkvalitet (och därmed dess 

kvalitetsfaktorer) till stor del bestämmer ett företags villighet att anta ett visst system (Weber, 

Current & Benton 1991). Inom forskning specifikt inom fältet informationssystem återkommer 

samma attribut som betydande faktorer för systemens värdeskapande kvaliteter (McCall 1977; 

Boehm 1978). Dessa bygger också vidare på Rogers (1983) forskning men fokuserar mer på 

systemens rent tekniska attribut och framlägger modeller för kvalitetsbedömning, där attributen 

mäts kvantitativt och sammanvägningen får motsvara ett slags kvantitativt kvalitetsmått eller 

index. 

  

1991 upptogs delar av McCall och Boehms modeller i ISO-standarden ISO/IEC 9126 som 

senare blev ISO/IEC 25010:2011. Denna standard är egentligen en uppdatering av den tidigare 

standarden ISO/IEC 9126. Standarden ISO/IEC 25010:2011 definierar två modeller, en för 

utvärdering av själva mjukvaran och mjukvarusystemet i sig och en modell för utvärdering av 

resultatet av användningen av en mjukvaruprodukt i ett visst sammanhang. Båda modellerna 

definierar både en mängd faktorer som sedan är vidare uppdelade i delfaktorer. Modellerna är 

generella och tänkta att vara relevanta för alla typer av mjukvara. Standarden ISO/IEC 

20010:2011 för utvärdering av mjukvara har används som utgångspunkt för att samla, gruppera 

och definiera mjukvarukvalitet. 

 

 

 
Fig 3. Faktorer som bestämmer mjukvarukvalitet enligt ISO/IEC 25010:2011. 

 

  

Ovan är modellen för utvärdering av mjukvarukvalitet. Den definierar åtta olika faktorer som i 

sin tur är indelade i flera underfaktorer. Vad de olika faktorerna handlar om beskrivs i tabell 1. 

Standarden använder termer som produkt, system och komponent för att tala om mjukvara av 

olika omfattningar. Nedan kommer endast produkt användas för att omfatta all mjukvara 

oavsett omfattning. Prestandaeffektivitet (Performance Efficiency) har exkluderats då den inte 

setts som relevant för forskningen. Ingenting som hittats i forskningen tyder på att öppen 

mjukvara har någon generell skillnad, faktisk eller ryktesmässig, vad gäller prestanda. 
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Funktionell lämplighet 
Hur väl produktens funktionalitet möter de 

uttryckta målen i den kontext den används i. 

Underfaktorerna innefattar hur väl produkten 

täcker de olika funktionella kraven, hur väl de 

uppfylls och huruvida produkten producerar 

korrekta resultat. 

Prestandaeffektivitet 
Prestanda i relation till hur mycket resurser som 

förbrukas, om förbrukningen av dessa resurser 

möter kraven och till vilken grad tidsmässiga krav 

möts. 

Kompatibilitet 
Hur väl mjukvaruprodukten kan utföra sina 

uppgifter och samspela med andra komponenter i 

en gemensam hårdvaru- eller mjukvarumiljö. 

Detta innefattar både att mjukvaran kan dela 

information och använda delad information 

(interoperabilitet) och att mjukvaran kan utföra 

sina uppgifter utan att ha negativ påverkan på 

andra komponenter (co-existance). 
 
Nyckelord: interoperabilitet, samspel 

Användbarhet 
Den utsträckning produkten kan användas för att 

uppfylla mål på ett effektivt sätt och på ett sätt 

som är tillfredsställande för användaren. Det finns 

flera underfaktorer som berör hur lätt och 

behaglig produkten är att lära sig att använda på 

ett effektivt sätt, hur lätt det är att utföra 

produktens olika operationer, hur väl den skyddar 

användare från att göra fel samt hur tilltalande 

användargränssnittet är. 

Pålitlighet 
Hur väl produkten kan utföra sina uppgifter under 

de omständigheter den befinner sig i under en 

specificerad tid. Innefattar pålitlighet, 

tillgänglighet, feltolerans och hur lätt det är att 

återhämta sig efter fel i mjukvara eller hårdvara. 
 

 
Nyckelord: mognad, tillgänglighet, feltolerans, 

återhämtning. 

Säkerhet 
Hur väl produkten skyddar data och gör den 

tillgänglig endast till de som har behörighet. 

Innefattar även hur bevisbara handlingar är i 

produkten och hur väl de kan kopplas till den 

entitet som utfört handlingen. 
  

 
Nyckelord: konfidentialitet, integritet, icke-

förnekande, autentisering, ansvarsutkrävande. 

Underhållbarhet 
Hur väl produkten kan modifieras av de som avser 

att underhålla produkten. I denna faktor ingår den 

grad av modularitet som uppnåtts, alltså 

förändring i en komponent av produkten bör ha 

minimal påverkan på andra, hur väl det går att 

återanvända tillgångar och till vilken utsträckning 

det går att utvärdera produktens påverkan av en 

förändring av produkten och fastställa brister och 

orsaker till fel. 
 
Nyckelord: modularitet, återanvändbarhet, 

analyserbarhet, förändringsbarhet, testbarhet. 

Portabilitet 
Hur lätt det är att överföra produkten till en annan 

mjukvaru- eller hårdvarumiljö. 
  

  

  

  

  

  

  
Nyckelord: anpassningsbarhet, ersättlighet. 

installerbarhet. 

Tabell 1: Definitioner av mjukvarukvalitetsfaktorer enligt ISO 25010:2011. 
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Funktionell lämplighet 

Att en mjukvaruprodukt uppfyller en organisations funktionella krav är en förutsättning för 

upptagande. Utbudet av öppna produkter ökar hela tiden, trots detta har brist på produkter 

med passande funktionalitet dykt upp i forskningen om öppen mjukvara som ett hinder mot 

upptagande. Trots att det finns många produkter tillgängliga kan det ändå saknas produkter 

med särskild funktionalitet (Hauge, Cruzes, Conradi, Velle & Skarpenes 2010). 

Kompatibilitet & Portabilitet 

Kompatibilitet och portabilitet har slagits ihop då de både avgör de tekniska svårigheterna med 

att införa en mjukvara i en verksamhet och att få den att samspela med den befintliga 

mjukvaran. I forskningen om upptagande av öppen mjukvara beskrivs dessutom mycket under 

begreppet kompatibilitet som enligt standarden faller under portabilitet. 

  

Ett företag som ska införa nya mjukvaruprodukter eller system måste ha den befintliga 

mjukvaran i åtanke. Det finns alltså redan en investering i en mjukvarumiljö i vilken det ofta 

inte är så lätt att integrera nya mjukvaror (Nagy, Yassin & Bhattacherjee 2010). Har man vidare 

en stark investering i proprietära mjukvaror kan det vara svårt att få dem att fungera i samband 

med öppna. Många organisationer har gamla system som har en central roll i verksamheten, 

dessa är ofta svåra att integrera med modern mjukvara (Nagy, Yassin & Bhattacherjee 2010). 

Detta är inte endast ett problem vid införandet av öppna system men särskilt relevant för 

upptagande i organisationer där det inte redan finns ett utbrett bruk av öppen mjukvara. 

Användbarhet 

Öppen mjukvara har länge kritiserats för sin dåliga användbarhet och användarvänlighet. 

Mycket av mjukvaran har historiskt sett skapats i kretsar där teknisk kompetens varit väldigt 

hög, medan design och användarvänlighet inte har prioriterats (Nichols & Twidale 2003). Dålig 

användbarhet visade sig vara en av de avgörande faktorerna bakom misslyckade 

upptagningsförsök av öppen mjukvara, fann Gurusamy & Campbell (2011) i en flerfallstudie. 

  

I produkter där öppna komponenter används är det grafiska användargränssnittet en del som 

ofta förblir proprietär (Iivari, Hedberg & Kirves 2008). En av anledningarna till detta är att 

gränssnittet ses som en del där produkten kan särskiljas från konkurrenternas. Ivari, Hedberg & 

Kirves fann även i sin studie att det fanns ett behov av MDI-specialister för utveckling av öppen 

mjukvara. 

  

Trots att det skett stora förbättringar av användbarheten av öppna system på senare år återstår 

mycket att göra. Tillgänglig litteratur tyder på att allmänhetens uppfattning fortfarande verkar 

vara att öppen mjukvara har sämre användbarhet än proprietär (Hall 2014). 

Pålitlighet 

Den höga pålitligheten av öppen mjukvara är en av de huvudsakliga fördelarna med öppen 

mjukvara och sågs som en drivande faktor till upptagande av öppen mjukvara enligt Morgan & 

Finnegan (2007). Ven & Verelst (2006) citerar hög pålitlighet som en av de huvudsakliga 

anledningarna till anammandet av vissa öppna mjukvaror (som Linux & Apache). Detta 

överensstämmer med Dedrick & Wests (2004) studie om upptagning av öppna plattformar. Hur 

synen på framstående öppna mjukvaror påverkar den allmänna synen på öppen mjukvara och i 

sin tur den bredare upptagningen är dock oklart. 
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Säkerhet 

Att källkoden är öppen och tillgänglig har vissa säkerhetsimplikationer. Det finns argument 

både för och emot att öppen mjukvara generellt skulle vara säkrare. Det finns en 

argumentation som menar att källkodens öppenhet möjliggör att de som vill hitta och utnyttja 

säkerhetshål i mjukvaran nu har bättre möjligheter (Payne 2002; Hoepman and Jacobs 2007). 

  

Att förlita sig på hemlighetsmakeri för att göra mjukvara säker brukar i säkerhetssammanhang 

benämnas “Security through obscurity”. Denna syn på mjukvarusäkerhet är starkt kritiserad 

och säkerhet genom god design är att föredra (Schneier 2002). Hoepman och Jacobs (2007) 

argumenterar för att den väsentligt högre graden av exponering öppen källkod har också 

innebär att denna exponering är känd för skaparna. Detta är inte fallet för proprietär mjukvara, 

där ett antagande om att kunskapen hos de som försöker utnyttja mjukvaran är låg kan visa 

sig osant. För öppen källkod, menar Hoepman och Jacobs (2007), kan exponeringen 

fastställas och vem som helst kan arbeta för att hitta buggar och säkerhetshål och på så vis 

göra mjukvaran säkrare. 

  

Underhållbarhet 

Öppen mjukvara är i en särskild position vad gäller underhåll då källkoden är öppen och 

tillgänglig vilket möjliggör underhåll, inspektion, testning och förändring i mycket högre grad 

än vad som vore möjligt om källkoden inte var tillgänglig för allmänheten. Det finns dock 

omfattande forskning som visar att de flesta företag inte värdesätter öppenhet av källkod 

avsevärt (Ven & Verelst 2006; Dedrick & West 2004). Öppen källkod gör det dock möjligt för 

var och en att granska och analysera mjukvaran istället för att blint behöva lita på en leverantör. 

 

Kostnad 

Lägre inköpskostnader har länge varit ett av de främsta argumenten för företag att välja öppen 

mjukvara (Morgan & Finnegan 2007). Huruvida öppen mjukvara är kostnadsmässigt 

fördelaktig beror på hur man räknar, uträkningar som tar hänsyn till den totala kostnaden (total 

cost of ownership, TCO) visar inte alltid att öppen mjukvara är billigare då kostnader för 

exempelvis utbildning och anpassning kan bli högre, å andra sidan kan kostnaderna för 

återkommande uppgraderingar av proprietär mjukvara på sikt bli dyrare (Computer Economics 

2005). 

  

Hauge m fl (2010) pekar ut de lägre direkta kostnaderna som en fördel för öppen mjukvara men 

samtidig kan dolda kostnader vara en risk. Öppen mjukvara kan behöva anpassas och 

konfigureras. Företaget kan behöva investera i utbildning av användare och lägga resurser på 

att interagera med mjukvarans community. Precis som med proprietär mjukvara kan 

professionell support behövas (Hauge m fl 2010). Hauge har också genomfört en litteraturstudie 

av forskning om öppen mjukvara i samband med Ayale & Conradi (2010) där kostnad av 

införande behandlas. Studien belyser att de sanna kostnaderna för att migrera från en teknisk 

plattform till en annan är okända. Få studier visar de sanna kostnaderna av att införa och 

underhålla öppna produkter i organisationer över längre tid. Litteraturstudien av Hauge, Ayale 

& Conradi (2010) tyder på att många organisationer inför öppen mjukvara utan att göra sina 

egna kostnadsanalyser. 
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Licensvillkor 

Stormy Peters är en framstående förespråkare för öppen mjukvara. Hon har varit VD för Gnome 

foundation och arbetat för bland andra Mozilla. I sin artikel Open Source Licensing in the 

Enterprise (2007) framför hon många av de problem företag har med att använda öppen 

mjukvara ur en licenssynpunkt. Företag vill vara säkra att den öppna mjukvara de använder är 

tillåten att användas, att det inte medför legala problem samt att det inte utgör någon risk för 

deras befintliga mjukvara (Peters 2007). En del av problemen är ett resultat av okunskap om 

licenserna men det finns konkreta problem; begreppet “deriverade verk” har varit juridiskt 

svårtolkat och det är endast på senare år begreppet klarats ut domstol. Dessa problem försvåras 

av att lagliga dispyter är väldigt kostsamma oavsett resultat och det finns vid öppen källkod 

ofta inte en enskild part att förhandla med (Peters 2007). Det finns hos vissa en rädsla för att 

användandet av öppna komponenter i proprietär mjukvara per definition innebär (som är fallet 

med GPL) att hela mjukvaruprodukten måste licensieras som öppen (Yegulalp 2014). 

  

Det finns naturligtvis fördelar med öppna licenser: I vissa fall kan licenshanteringen förenklas, 

öppen mjukvara kan kopieras utan att det användande företaget behöver hålla reda på hur 

många instanser av mjukvaran som är i bruk inom företaget. Detta är särskilt fördelaktigt för 

företag där licenser och hantering därav slukar omfattande resurser. 

Tillgänglighet av support och stöd 

Till dessa räknas graden av support som avtalas till mjukvaran som säljs. En mjukvaruprodukt 

kan säljas tillsammans med olika grader av support av samma leverantör, beroende på om 

leverantören erbjuder flera olika avtal för samma mjukvara eller ej. Delen av kontraktet där 

supportgraden specificeras kallas ofta Service Level Agreement eller SLA. Eftersom god 

support i vissa fall kan kompensera svagheter i mjukvarukvalitet erbjuder en hög supportnivå 

en trygghet som i sig kan ses som ett värde av det köpande företaget. 

  
“A commercial product that comes with support will often win over customers who want 

that assurance that someone will be on the other end of the line should they need it.” 

(Galperin 2011). 

  

På samma sätt kan en högkvalitativ mjukvara skys av kunder om supportnivån som erbjuds 

upplevs som bristande. Även om en produkt inte ställer några höga krav på support kan garantin 

och tryggheten som kommer med ett supportavtal vara önskvärd (Holck, Larsen & Pedersen 

2004). 

  

Även dokumentationens utförlighet kan spela in vid valet av mjukvara, särskilt när det kommer 

till öppna mjukvaror. Det kan föreligga ett behov av god dokumentation eftersom den 

upptagande organisationen kan behöva sköta underhållet av produkten internt. Detta gäller i 

ännu större utsträckning om den upptagande organisationen vill utnyttja friheten att modifiera 

eller vidareutveckla en öppen produkt (Morgan & Finnegan 2007). 

Testbarhet 

Testbarhet (eng. trialability) är en av Rogers (1983) kännetecken och en utmärkande faktor för 

öppen mjukvara då den är gratis och oftast tillgänglig för nedladdning. Dedrick & West (2004) 

fann inga direkta tecken på att de organisationer de undersökt satte något värde vid öppen 

mjukvaras testbarhet, de hittade däremot tecken på en indirekt effekt. Vid flera organisationer 

hade utvecklare först kommit i kontakt med öppen mjukvara (i detta fall Linux) genom att testa 

det på egen tid. Dessa tekniska kunskaper som utvecklades genom användning minskade sedan 
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riskerna för organisationen att uppta mjukvaran i fråga. Forskarna menar att dessa resultat är i 

linje med Rogers (1983) samt Eveland och Tornatzky som både talar för att teknologier är mer 

troliga att upptas om de kan testas och anammas lite i taget. I Ven & Verelst (2006) forskning 

fann man också visst stöd för att upptagning av öppen mjukvara sker från botten och uppåt, där 

individuella personer på företaget erhållit kunskaper om öppen mjukvara och drev upptagande 

i organisationen. I denna studie ansåg även tre av fem organisationer att öppen mjukvara var 

lättare att testa än proprietär. 

3.3.2 Organisatoriska upptagandefaktorer 

Ansvarsutkrävande 

Ansvarsrelationen kan vara väldigt annorlunda vid öppen mjukvara jämfört med traditionell, så 

kallad commerical-off-the-shelf software. Vid proprietär mjukvara har leverantören ett direkt 

ekonomiskt intresse av att hålla kunden nöjd och ofta finns det avtalade förpliktelser (Holck, 

Larsen & Pedersen 2004). Vid öppen mjukvara är det inte säkert att det finns någon leverantör 

i denna bemärkelse. Även om det finns en leverantör, är det inte säkert att det finns samma nivå 

av ansvarsutkrävande och leverantören som inte får betalt för mjukvaran har inte samma 

ekonomiska intresse för att hålla kunden nöjd. Denna annorlunda relation kan kännas obekväm 

och osäker för ett företag som är van vid det traditionella sättet att erhålla mjukvara (Holck, 

Larsen & Pedersen 2004). I förstudier till sitt papper om ledningsmässiga och tekniska barriärer 

till upptagande av öppen mjukvara hittade Hock, Larsen & Pedersen (2004) stöd den 

annorlunda relationen mellan leverantör och kund hämmar upptagandet av öppen mjukvara. De 

presenterar två lösningar till detta problem, en är att erhålla öppen mjukvara av en leverantör 

av proprietär mjukvara och på så sätt få den traditionella leverantör-kund relationen. En annan 

är att involvera sig i den öppna mjukvarans utvecklingsprojekt (Holck, Larsen & Pedersen 

2004). 

Kompetens och användarvana 

Som nämnts tidigare har Attewell (1992) förklarat att kommunikation av teknisk kunskap kan 

vara en påverkande faktor för upptagande av komplexa innovationer och att problemet med att 

utveckla kunskap inom företaget är ett hinder för upptagande. Individerna i ett företag har en 

vana av och kunskap om den befintliga mjukvarumiljön och förändring och utbytande av 

komponenter i denna miljö riskeras vid införande av kompetensförstörande teknologier 

(Tushman & Anderson 1986). Morgan & Finnegan (2007) rör vid båda typerna av information 

när de tar fram bristen på expertis (kunskapsinformation) som en möjlig nackdel till att införa 

öppen mjukvara, de nämner samtidigt att detta kan ha göra med bristen på medvetenhet 

(signalinformation). Nagy, Yassin & Bhattacherjee (2010) säger att där det finns en 

medvetenhet om öppna produkter kan den tekniska kunskapen saknas. I Gurusamy & 

Campbells studie visade sig bristen av kunskap och erfarenhet av öppen mjukvara ha en negativ 

inverkan på upptagande. Personerna på de olika IT-avdelningarna var mest vana vid Windows 

och proprietära mjukvaror (Gurusamy & Campbell 2011). Ven & Verelst (2006) betonar också 

vikten av personalens kompetens och den inverkan den installerade basen har på en 

organisations förmåga att byta i detta fall till Linux. Det dras också en koppling till kostnad av 

bytet då utbildning är en dyr företeelse. 
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Medvetenhet och engagemang 

Det första steget mot upptagande är medvetenhet. För Rogers (1983) handlade detta som 

tidigare diskuteras om att vara medveten om att en teknologi finns och dess fördelar. Nagy, 

Yassin & Bhattacherjee (2010) beskriver detta som en av barriärerna till upptagande av öppen 

mjukvara. Öppna mjukvaruprodukter marknadsförs helt enkelt inte på samma sätt och i samma 

utsträckning som proprietära produkter. 

  

Gurusamy & Campbell (2011) fann bland deras undersökta organisationer att det existerade 

svårigheter med att övertala personer ansvariga för inköp om att anta öppen mjukvara då många 

ansåg att de låga eller obefintliga kostnaderna med öppen mjukvara måste bero på att mjukvara 

inte har något värde. 

  

Det finns exempel i forskningen på företag där upptagande av öppen mjukvara drivits av 

individerna i företaget som varit engagerade för öppen mjukvara, när dessa lämnat företag har 

de påverkande faktorerna till upptagande blivit mer pragmatiska (Ven & Verelst 2006). 

 

Tidigare relationer 

När ett företag tagit beslut om att köpa in ett nytt program eller system för att fylla ett behov 

letar man ofta först hos de leverantörer man redan anlitar för andra system (Weber, Current & 

Benton 1991). 

  

Detta gäller särskilt om relationen till leverantören är god och man är nöjd med tidigare 

upphandlingar av dem. Erbjuder leverantören den typen av system som behövs är det lättare att 

välja deras system än att ge sig ut på jakt efter andra alternativ. Motsatsen gäller naturligtvis 

också; är man missnöjd med nuvarande leverantörer är man mer benägen att leta det önskade 

systemet hos konkurrenterna (Weber, Current & Benton 1991; Dedrick & West 2004). 
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3.4 Teoretisk referensram för upptagande av öppen mjukvara 

En teoretisk referensram skapades (se tabell, 2, 3 och 4 nedan) från de tidigare framförda 

teorier, ramverk och forskning om öppen mjukvara. Referensramen har används som grund för 

intervjufrågor och dataanalys. Den avser inte dessa egenskaper (även om de skulle vara 

kvantifierbara) i någon objektiv bemärkelse. De interna förutsättningarna inom en organisation 

utgör det sammanhang som ger olika faktorer värde och prioritet. 

  

Produktrelaterade faktorer 

Faktor Beskrivning Källor 

Kostnad Den kostnadskalkyl det inköpande 

företaget gör i samband med inköp. 

Detta kan vara antingen endast direkta 

kostnader eller ta hänsyn till mer 

indirekta kostnader som till exempel 

utbildning. 

Morgan & Finnegan (2007), 

Computer Economics (2005), 

Hauge m fl (2010), 

Hauge, Ayale & Conradi 

(2010) 

  

  

Support och stöd Den dokumentation och kringtjänster 

som finns tillgängliga för produkten. 

Galperin (2011), Morgan & 

Finnegan (2007) 

Licensvillkor De licensvillkor som kan påverka 

beslutet av inköp. 

Perry (2014), 

Yegulalp (2014) 

  

Testbarhet Hur lätt produkten är att testa och 

utvärdera. 

Dedrick & West (2004) 

Ven & Verelst (2006) 

  

Kvalitet De mjukvaruspecifika faktorer som 

påverkar upptagande (Se tabell 3 för 

underfaktorer). 

  

Tabell 2. De övergripande produktrelaterade faktorerna. Kvalitet består av flera underfaktorer som redovisas i 

tabell 3. 
  

  

  

 

  



24 

 

Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Beskrivning Källor 

Funktionalitet Hur väl produktens funktionalitet 

möter företagets mål. 

Hauge m fl (2010), Dedrick & 

West (2004), Gurusamy & 

Campbell (2011), Morgan & 

Finnegan (2007) 

Kompatibilitet & 

Portabilitet 

Hur lätt mjukvaruprodukten kan 

överföras till annan hårdvaru- eller 

mjukvarumiljö och integreras med 

befintliga system samt samspela och 

samverka med andra mjukvaror. 

Nagy, Yassin & Bhattacherjee 

(2010), Morgan & Finnegan 

(2007) 

Pålitlighet Den grad produkten är tillgänglig och 

kan utföra sina uppgifter och hur väl 

den kan återhämta sig efter fel. 

Sarrab & Rehman (2013), 

Morgan & Finnegan (2007), 

Ven & Verelst (2006), 

Dedrick & West (2004), 

Hauge m fl (2010) 

Användbarhet Den utsträckning produkten kan 

användas för att uppfylla mål på ett 

effektivt sätt och på ett sätt som är 

tillfreds- ställande för användaren. 

Sarrab & Rehman (2013), 

Larsen et al (2004), 

Nichols & Twidale (2003), 

Gurusamy & Campbell 

(2011), Iivari, Hedberg & 

Kirves (2008), Hall (2014) 

Säkerhet Hur väl produkten skyddar 

data/information och gör den 

tillgänglig endast till de som har 

behörighet. 

Bianco m fl (2010), 

Sarrab & Rehman (2013), 

Payne (2002), 

Hoepman and Jacobs (2007), 

Schneier (2002) 

Underhållbarhet Hur väl produkten kan modifieras av 

de som avser att underhålla 

produkten. 

Sarrab & Rehman (2013), 

Ven & Verelst (2006), 

Dedrick & West (2004) 

Tabell 3.  Faktorer för mjukvarukvalitet. 
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Organisatoriska faktorer 

Faktor Beskrivning Källor 

Ansvarsutkrävande Det organisatoriska kravet på att en 

extern part har ansvar för den 

upptagna mjukvaran och kan stödja 

organisationen samt  åtgärda 

problem som uppstår. 

Holck, Larsen & 

Pedersen (2004), Morgan 

& Finnegan (2007) 

Medvetenhet och 

engagemang 

Den medvetenhet och engagemang 

för öppen mjukvara som finns inom 

organisationen.  

Rogers (1983), Nagy, 

Yassin & Bhattacherjee 

(2010), Gurusamy & 

Campbell (2011), Ven & 

Verelst (2006) 

Kompetens och 

användarvana 

Hur kompetensen och 

användarvanan med befintliga 

system påverkar beslutet av 

upptagande av ny mjukvara. Särskilt 

i de fall där upptagande skulle vara 

kompetensförstörande. 

Attewell (1992), 

Baker (2011), 

Morgan & Finnegan 

(2007), 

Nagy, Yassin & 

Bhattacherjee (2010), 

Gurusamy & Campbell 

(2011), 

Ven & Verelst (2006) 

Tidigare relationer Hur tidigare relationer inom 

organisationer till externa parter 

(t.ex. leverantörer) påverkar 

mjukvaruval. 

Weber, Current and 

Benton (1991), Dedrick 

& West (2004) 

Tabell 4. De övergripande organisatoriska faktorerna. 
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4. Resultat 

För att besvara uppsatsens frågeställningar kontaktades ett stort antal företag. Av dessa kunde 

kontakt etableras med fyra företag, varav två är internationellt etablerade och två är mindre 

svenska företag. Ett av dessa är en konsultfirma med fokus på öppen mjukvara. Detta företag 

intervjuades främst för att inkludera ett annat perspektiv på öppen mjukvara än de användande 

företagens. Därför tillfrågades representanterna från detta företag ej om företagets interna 

mjukvarubruk, utan främst om hur de upplevt marknadens inställning till öppen mjukvara, om 

licensfrågor och om open source-fenomenet och dess framtid. Detta företag refereras till i texten 

som medlaren i enlighet med Attewells teori. De tre andra företagen refereras helt enkelt till 

som företagen. Företag X har anonymiserats på begäran. En intervju genomfördes per företag. 

4.1 Scania 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Scania är ett internationellt verkstadsföretag med rötterna i Sverige. Företaget har tiotusentals 

anställda och har som huvudsaklig affärsverksamhet att framställa tunga fordon. Man bedriver 

också allt mer utveckling av mjukvara för internt bruk, från ledningssystem till styrsystem för 

hårdvara. 

4.1.2 Om informanten 

Informanten är Erik Lönroth, han är ansvarig för Scanias high-performance computing (HPC) 

och har i stor utsträckning varit drivande för att företaget ska anta långsiktiga strategier för att 

jobba med open source. Lönroth driver tillsammans med 6 andra anställda en arbetsgrupp som 

arbetar med att utveckla open source-kulturen på företaget. Scania har på arbetsgruppens 

inrådan nyligen i begränsad omfattning börjat använda ett innehållshanteringssystem (CMS) 

med öppen källkod vars leverantör levererar support till systemet. 

4.1.3 Inställning och upptagande av öppen mjukvara 

Informanten kan i många avseenden betecknas som en expert på området och ställer sig starkt 

optimistisk till öppen mjukvara. Tonvikten för hans optimism tycks ligga främst vid kulturen 

och arbetssättet förknippat med open source. Han tar upp betydelsen av transparens och 

kollaboration; sättet att arbeta och samarbeta på är viktigare än vilken mjukvara som används. 

Bruket av öppen mjukvara på Scania tror Lönroth är ungefär genomsnittligt på grund av 

företagets storlek. 

  

Informanten ser inget individuellt eller organiserat motstånd riktat specifikt mot öppen 

mjukvara, däremot finns det okunskap. Samtidigt kan individer med kompetens inom 

etablerade teknologier vara ovilliga att medverka i satsningar på ny teknik som riskerar att göra 

den egna kompetensen obsolet: 
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“Så fort man blir bra på någonting blir man trygg i det och alla blir kompetenta och så 

kommer det någon ny jävel som säger att nu ska vi köra på open source - vad fan är det?” 

  

Vidare nämner Lönroth att det finns en tröghet i att förändra de strukturer, regelverk och policy 

som företaget utvecklat med tiden, samt att strukturerna i sig har svårt att anpassas till samtiden 

när decentraliserat beslutsfattande är nödvändigt för effektivt att styra en sådan stor 

organisation. 

4.1.4 Införskaffningsprocessen 

Scania har en införskaffningsprocess dokumenterad men företaget är enligt informanten 

alldeles för stort och decentraliserat för att processen ska efterlevas till fullo. På stora företag 

fungerar inte det, menar Lönroth. Det skulle kräva en väldigt strikt hierarki och centraliserat 

arbetssätt som inte existerar eller eftersträvas på Scania. När det gäller att anamma öppen 

mjukvara poängterar Lönroth skillnaderna mellan stora och mindre företag. Små och 

medelstora företag är överlag agnostiska till öppen mjukvara, de bryr sig inte om vilket. Stora 

företag måste dras med sina processer och det går inte att smidigt genomföra förändringar på 

samma sätt. Ett exempel på ett processproblem som finns på Scania är att det inte går att hantera 

öppen mjukvara med den existerande införskaffningsprocessen: 

  
“Idag på processpappret finns det ingen strategi för att ta hand om open source, på 

papperet så går det i princip inte. Det är ett problem. Så är man processmänniska så blir 

det jättesvårt att vara kompatibel med open source.” 

  

Med mjukvara som inte är open source är det vanligt att man inhandlar mjukvaran och support 

från samma leverantör. På Scania arbetar man för att kunna avtala dessa separat och på så sätt 

få man större flexibilitet och kan reducera kostnader. Upphandling med mindre leverantörer är 

ett annat område där Lönroth ser utrymme för förbättring. På grund av de processer som finns 

kan man inte i dagsläget arbeta effektivt med mindre aktörer. 

4.1.5 Hindren mot ökat upptagande 

Enligt informanten är det främsta hindret mot ett ökat upptagande av öppen mjukvara i företaget 

är avsaknaden av en tydlig top-down-strategi, alltså en strategi som utformats av ledningen som 

Scanias mer eller mindre självstyrande avdelningar kan anpassa sitt beteende utefter. Beslutet 

att införa öppen mjukvara eller inte är väldigt beroende av individer, grupper och deras 

kompetenser. 

  

Ett annat hinder är den tidigare nämnda trögheten i de redan existerande rutinerna och 

arbetssätten. Den tredje anledningen informanten uppger är att ledning och företagsjurister 

måste få ett ökat medvetande om mjukvarulicenser, att det råder en okunskap kring ämnet. En 

vanlig missuppfattning är att licenser för öppen mjukvara är mer komplexa än motsvarande 

licenser för proprietär mjukvara. Lönroth menar att licenserna i sig inte är ett problem, men 

okunskapen är det. 
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4.2 Företag X 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Företag X är ett svenskt bolag som är del av en större koncern. Den svenska delen har runt 2000 

anställda av de cirka 10000 som arbetar inom koncernen. Företaget arbetar främst mot andra 

företag och har kunder inom de flesta branscher. Man tillhandahåller kompetensuthyrning, 

hårdvaru- och proprietära mjukvarulösningar samt drift och support av dessa. 

4.2.2 Om informanten 

Informanten är ansvarig för den interna IT-driften. 

4.2.3 Inställning och upptagande av öppen mjukvara 

Informanten har tidigare arbetat på företag som använder öppen mjukvara och beskriver dessa 

erfarenheter positivt. Mjukvaran har hållit vad den lovat, varit avsevärt billigare än proprietär 

mjukvara, går att anpassa själv om man har kompetensen och varit enkel att testa. Informanten 

anser att om man använder öppen mjukvara att man får klara sig själv och vid problem får vända 

sig till en onlinecommunity för råd och support istället för till en leverantör som är ansvarig. 

Han är inte bekant med de olika öppna licenstyperna och uttrycker skepsis mot att använda 

öppen mjukvara på sitt företag. Informanten kan inte nämna några exempel på öppen mjukvara 

i företaget och har aldrig deltagit i en formell upphandlingsprocess som involverat öppen 

mjukvara. Det finns dock inga direkta hinder mot att införa en öppen lösning om den skulle 

behövas men det kan finnas en viss motvilja mot att släppa in ett öppet system i ekosystemet 

tror informanten, eftersom man känner att man inte helt kan lita på en sådan produkt. 

4.2.4 Om införskaffningsprocessen 

Företaget har en inköpsavdelning som handhar inköp av proprietära mjukvaror, däremot har 

avdelningarna viss frihet att specificera krav på mjukvaran som ska införskaffas. Det finns 

ingen rutin för att hantera öppna mjukvaror. Olika alternativ tas fram och anses de likvärdiga 

utifrån kraven man har får inköpsavdelningen utvärdera och besluta vilket av alternativen som 

ska köpas in. Man ställer höga krav på säkerhet, varje mjukvara som ska införskaffas ska 

genomgå en säkerhetsutvärdering och vara interoperabel med redan installerade mjukvaror. Det 

finns även många subjektiva bedömningar som spelar in i dessa typer av utvärderingar som inte 

kanske syns om man endast ser till processerna menar informanten. Dessa tidigare relationer 

och uppfattning av leverantörer spelar in i besluten, man försöker skapa sig en kvalificerad bild 

av leverantören men det handlar om många subjektiva faktorer. Inte förrän man samarbetat 

närmare med leverantören vet man hur de faktiskt uppför sig. Informanten tror ändå att man i 

första hand tittar på produkter snarare än leverantören när man väljer färdig mjukvara. Att det 

finns en leverantör som kan hållas ansvarig anses vara mycket viktigt. 
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4.2.5 Om hindren mot ökat upptagande 

Man vill från företag X sida kunna köpa in mjukvara i formen av en färdig produkt med en 

avtalad kvalitet och ett ansvar för produkten. Man vill inte behöva underhålla system genom 

egen handpåläggning utan man vill avtala om en produkt som har en tydlig leverantör som 

erbjuder bra support och tar ansvar när det behövs. 

 

4.3 Exor 

4.3.1 Företagsbeskrivning 

Exor är en webbyrå och konsultbolag med färre än 30 anställda etablerat i Uppsala, de sysslar 

huvudsakligen med webb- och systemutveckling för kunders räkning. De utvecklar system 

främst med Microsofts teknologier i kombination med det svenska .NET-baserade CMS-

systemet Episerver men har under de senaste åren fått allt fler förfrågningar om sajter och 

system baserade på den öppna plattformen Wordpress. Företaget är partner till Microsoft tar 

emot support och mjukvara från dem. Enligt egen utsago jobbar samtliga konsulter lokalt på 

kontoret även när man jobbar åt kund. 

4.3.2 Om informanten 

Informanten är Per Hallström som är konsultchef med 12 års erfarenhet på företaget. Hallström 

ansvarar för ungefär hälften av de anställda konsulterna. 

4.3.3 Inställning och upptagande av öppen mjukvara 

Företagets system kommer från flera olika källor och man har såväl proprietär som öppen 

mjukvara. Affärssystemet har företagets konsulter byggt själva medan ärendehanterings- 

systemet är open source med små egenhändigt gjorda modifikationer. Informanten listar främst 

tre fördelar med öppen mjukvara: det går snabbt att komma igång, det går snabbare att utveckla 

och det blir billigare. Informanten uppger att man troligtvis skulle fortsätta använda systemet 

även om den skulle upphöra att vara öppen. De modifikationer som gjorts har inte publicerats 

tillbaka till projektet då de bedömts vara för små. Till sist använder företaget även mindre 

proprietära sidosystem som köpts in från externa leverantörer. En stor del av de system man 

använder är inriktade mot systemutveckling. 

  

Informanten har övergripande kunskap om principerna bakom open source men ingen djupare 

kännedom om dess olika licenstyper. Han pekar han självmant ut flera fördelar som öppen 

mjukvara erbjuder över proprietär. Utöver de fördelar som redan nämndes i samband med 

ärendehanteringssystemet betonar informanten särskilt den kortare utvecklingstiden och 

friheten att själv modifiera kod. Han uppvisar överlag en optimistisk syn på open source: 

  
“Allt går mot öppenhet och man vill visa det man gör och dra nytta av att många hjälper till.” 
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Vad gäller möjliga hinder för antagande av öppen mjukvara betonar informanten cementerad 

företagskultur som en möjlig barriär och att en klar förändring går att se jämfört med situationen 

ungefär tio år sedan, då var skiljelinjen mellan företag som använde respektive inte använde 

öppen mjukvara mer synlig. Rädslan för öppen mjukvara var dessutom starkare: 

  
“Tittar man längre bakåt så kanske man trodde att det var mindre säkert, vilket det kanske 

var. Det är ju svårt att veta om det är det, det finns väl både för- och nackdelar. [...] jag 

tror att det sitter lite rotat i vissa företag. Så kan jag känna igen det om man tittar 10 år 

bakåt, då var det nästan en religion.” 

 

Informanten identifierar tre konkreta hinder inom företagskulturen: 

  

●        dels en likgiltig inställning till öppen mjukvara: 
“...jag har noterat något enstaka företag som pratat om det men de flesta av våra kunder 

tänker inte ens på det. ” 

  

●        dels den installerade basen av proprietär programvara 
“Har man kört Microsoft länge så ligger det kvar och det kan vara svårt att byta.” 

  

●        dels kompetensen inom företaget som oftast är starkast inom proprietär teknik. 
“Exakt, och de som sitter på kompetensen kan ju bli livrädda - “åh nej, ska vi byta? Nu 

tappar jag… det är jag som kan det här.. Då måste vi ta in nån annan och då är jag den 

som kan det minst” 

  

Föryngringen på företagen innebär enligt informanten ett skifte mot ett mer positivt synsätt på 

mjukvara med öppen källkod: “Ni är uppväxta med en annan kultur liksom som gör att man 

inte är rädd för open source”. 

  

Exor är som bekant ett konsultbolag så anpassning efter kundernas efterfrågan ligger i 

företagets roll. Informanten ställer sig neutral till ett ökat användande av öppen mjukvara och 

poängterar att företagets syfte är att leverera fungerande lösningar till kund. Kunderna 

bestämmer vilken implementation produkten ska framställas i men .NET och EPI-server utgör 

fortfarande företagets förvalda teknologier, men börjar kunderna i större utsträckning efterfråga 

öppen mjukvara är det i den riktningen man kommer gå. 

4.3.4 Om införskaffningsprocessen 

Företaget har varken någon formell införskaffningsprocess för mjukvara eller dokumenterade 

riktlinjer för detta. Informanten menar att kraven som ställs på mjukvaran skiljer sig från fall 

till fall, ärendehanteringssystemet antogs till exempel eftersom företaget behövde ett system 

som kunde antas med kort varsel. En kravlista togs fram av informanten som sedan själv fann 

systemet på nätet. Eftersom systemet var öppet gick det snabbt och enkelt att testa det, man 

fann att det mötte kraven och antog det således. 
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4.4 Altrusoft - Medlare 

4.4.1 Företagsbeskrivning 

Altrusoft är en mindre konsultfirma med etisk profil som sedan ungefär 10 år tillbaka erbjuder 

utveckling av öppen mjukvara och tillhörande drift och support. Altrusoft är medlem i 

föreningen Open Source Sweden som främjar spridningen av öppen mjukvara i Sverige, på 

grund av denna roll är företaget intressant av andra skäl än de andra undersökta företagen 

eftersom de kan ge insikt i hur kunder brukar kunna resonera kring öppen mjukvara och hur 

införskaffningar ter sig från leverantörens sida. 

4.4.2 Om informanterna 

De två informanterna på Altrusoft är grundaren och VD Hans Höök samt senior konsult Nils 

Weinander. Höök kom i kontakt med öppen mjukvara (Redhat) strax efter IT-bubblan vid 

början av det nya millenniet. Han började arbeta för ett av de första svenska konsultbolagen 

som fokuserade specifikt på öppen mjukvara; Inherit S. Efter ett par år grundade Höök Altrusoft 

tillsammans med en handfull frilansande konsulter. 

4.4.3 Den egna inställningen till öppen mjukvara 

Eftersom informanterna valt att arbeta med öppen mjukvara är det lätt att förstå att den egna 

inställningen till open source är positiv. De båda menar att det inte finns någon plats där 

proprietär mjukvara spelar en självklar roll, eller har en avgörande fördel över öppen. 

  

Informanterna trycker på fördelarna med öppen mjukvara över stängd särskilt när det kommer 

till de fall då mjukvaran behöver anpassas eller skapas från grunden, i sådana fall finns det 

enligt informanterna ingen, eller väldigt sällan en anledning att använda proprietär mjukvara. 

Öppen mjukvara kan under rätt företagsmodell och licensiering lösa många av de problemen 

och minska den byråkrati som proprietära licenser skapar i dagsläget. Informanterna påpekar 

att den viktigaste fördelen med öppen mjukvara är att kunderna äger sin egen data. Öppen 

mjukvara och särskilt öppna standarder för filformat behövs för att företag ska slippa få sina 

data låst till enskilda mjukvaruleverantörer och deras proprietära format. 

  

Ett intressant exempel på en framgångsrik öppen produkt som behandlas under intervjun är 

Synologys NAS-lösning: en multimediaserver för hemmabruk som till största del kör öppna 

mjukvaror. Synology har framgångsrikt tagit öppen mjukvara och paketerat den till en produkt 

som är konkurrenskraftig på marknaden. Informanterna menar att det visar att det går att göra, 

men att just utformningen av mjukvaran till en produkt och att marknadsföra denna är något 

som många öppna projekt kämpar med. 

  

Det finns dock vissa mjukvarukategorier där det inte ännu finns något öppet alternativ som 

erbjuder samma funktionalitet som de proprietära, exempelvis inom avancerad bildbehandling 

och kartprogram. Den begränsade utbredningen av öppen mjukvara hos företag beror dock 

sällan på detta. Informanterna uppger historiska anledningar som ett skäl, gamla system kan bli 

så fast ingrodda i verksamheten att de blir svåra att ersätta. Det kan vara frågan om bristande 
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kompetens eller kännedom om hur långt konkurrensen drivit utbudet sedan man införde 

systemet, man driver ofta hellre vidare ett 15 år gammalt “dinosauriesystem” man har 

kompetens för än att leta upp ett nyare okänt system. Öppen mjukvara är något vanligare inom 

infrastrukturella tillämpningar menar de båda informanterna. Servrar, nätverk och de nya 

molntjänsterna används som exempel. Även Synologys tidigare nämnda NAS-lösning är ett 

exempel på hur öppen mjukvara kan finnas “under ytan”, utan att användarna nödvändigtvis 

vet att den finns där. 

4.4.4 Kundernas inställning till öppen mjukvara 

Kundernas värdering av öppenheten som open source-mjukvara erbjuder över proprietär 

mjukvara är enligt informanterna låg. Öppen mjukvara efterfrågas sällan specifikt, trots 

företagets profilering mot open source. Istället skaffar man sig uppdrag primärt på grund av sin 

förmåga att leverera skräddarsydda lösningar med efterfrågad funktionalitet. Kundernas 

inställning till öppen mjukvara beskrivs som närmast agnostisk. 

  

Inställningen på marknaden har inte alltid varit så likgiltig, den har enligt informanterna blivit 

mindre spänd över åren. Tidigare fanns det en tydligare polarisering och mer aggressiv polemik 

mellan de som förespråkade öppen kontra stängd mjukvara. Höök beskriver de förändringar 

han upplevt under de tio år han arbetat med öppen mjukvara: 

  
“Vi upplevde ett stort motstånd, mycket FUD2, aggressiv polemik.. Alltså på många håll 

och kanter. Många som tyckte detta måste stoppas och motarbetas. Det tycker jag inte finns 

i nuläget. “ 

  

Branschen är i en omvälvning. Informanterna understryker att kunder allt mer efterfrågar 

mjukvara som en tjänst - det är funktionerna som är viktiga, inte mjukvaran i sig. Kunderna 

eftersträvar allt enklare IT i sina organisationer genom att outsourca ansvaret mot externa 

leverantörer: 

  
“Det går ju mot att man köper tjänster. Det ser vi ju nästan hos alla vi har kontakt med 

[…] Man är ute efter att slippa. Man vill inte ens ha en IT-avdelning utan man vill köpa en 

färdigpaketerad tjänst.” 

  

Den enskilt största upptagandefaktorn man identifierar är trygghet genom mjukvarans stabilitet 

i drift, effektiv support samt en garanti om externt ansvar: 

  
“Trygghet. Det är det man fäster mest vikt vid, att man kan lita på att det funkar och att det 

finns någon som kan lösa problemen om de uppstår.” 

  

Trygghetsaspekten återspeglas också i hur man ser på kunder interagerar med sina leverantörer. 

Man stannar hellre hos en leverantör och vid val av ny mjukvara undersöker kunderna 

leverantörens utbud först, snarare än att direkt leta efter mjukvara på marknaden. Weinander 

menar att detta beteende nog är naturligt för oss människor. 

                                                 
2 FUD: Fear, uncertainty and doubt avser den strategi inom marknadsföring som syftar till att skapa oro för 

konkurrerande produkter, genom att utmåla dessa som mindre tillförlitliga. 



33 

 

4.4.5 Problemen med proprietär mjukvara och licenser 

Att utveckla proprietär mjukvara är dyrt, anser informanterna. Det är mycket svårt att i längden 

driva innovation i en bransch där man konkurrerar med ett öppet projekt med en större 

community som hela tiden kommer med nya bra idéer. Den öppna produkten tar 

marknadsandelar och försämrar möjligheten att ta betalt, vilket gör det svårare att garantera ett 

stadigt kassaflöde och investera i vidare utveckling. 

  

Ytterligare ett problem med den proprietära modellen som får särskild relevans i gången mot 

tjänster och molnet med dess virtualisering är svårigheten att formulera ett flexibelt 

licenssystem. Informanterna ger flera exempel på fall där besvärliga licensvillkor hindrat 

möjligheten att genomföra nytänkande lösningar för en kunds räkning. Licenshanteringen har 

utvecklats till en bransch i sig, där en “hel yrkeskår” skapats endast för att hålla räkning på 

licenserna och instanser av mjukvara. 

4.4.6 Hindren mot ökat upptagande 

Bristen på open sourceleverantörer uppges vara ett hinder för ökad spridning i den privata 

sektorn men informanterna uttrycker samtidigt en viss tveksamhet, och menar att det är svårt 

att bilda sig en uppfattning om de egentliga hindren eftersom branschen befinner sig i denna 

övergång från lokalt driftade system mot stora molntjänster. 
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5. Analys 

5.1 Inställning och upptagande 

Under datainsamlingen har fem personer på fyra olika företag intervjuats. Vid tre av företagen 

var målet att utvärdera deras inställning och upptagning av öppen mjukvara. Det fjärde företaget 

(Altrusoft) valdes på grund av dess fleråriga arbete med öppen mjukvara, och för att få 

perspektivet från en part som länge har försökt främja upptagandet av öppen mjukvara bland 

företag. De tre förstnämnda företagen har täckt in ett spektrum av engagemang och upptagande. 

Scania hade en avdelning specifikt för att främja arbetet med open source i verksamheten. Exor 

som har begränsat internt bruk av öppen mjukvara var öppen till vidare införande och 

användning men var främst motiverade av kunders önskan. I intervjun med chefen för intern IT 

på företag X verkade det inte finnas någon större kunskap om eller intresse för öppen mjukvara. 

Informanten kunde inte nämna något exempel på öppen mjukvara som han sett i verksamheten. 

Det finns ingen tvekan om att X har öppen mjukvara i bruk någonstans i verksamheten med 

tanke på företagets storlek. Intervjun demonstrerade dock att det finns hög uppsatta IT-chefer 

som inte ser någon plats för öppen mjukvara i sin organisation. Om man betraktar detta fall 

utifrån Rogers (1983) teorier måste ett brett upptagande av öppen mjukvara föregås av kunskap 

hos beslutsfattarna om vad den nya teknologin är och vilken nytta den kan ha för verksamheten. 

5.2 Produktrelaterade faktorer 

Att öppen mjukvara har lägre direkta kostnader (Hauge m fl 2010; Morgan & Finnegan 2007) 

var för informanterna inte betydelsefullt. Endast en av de intervjuade företagsrepresentanterna 

angav lägre kostnad som en främjande faktor. Representanten för företag X gjorde en grov 

uppskattning av kostnaden för ett mindre öppet system till ungefär en femtedel av kostnaden 

för motsvarande proprietärt system, men detta användes inte i sig som ett argument för 

upptagande och X var också det företag som har till synes lägst upptagande av öppen mjukvara. 

Kostnaden tycks således inte vara en avgörande faktor bland de undersökta företagen. 

  

Vikten av tillgången till extern support är nära kopplad till frågan om ansvarsutkrävande. Båda 

rör behovet att kunna kräva ansvar för en produkt från en extern leverantör, de båda faktorerna 

skiljer sig dock åt i sina avgränsningar; support betecknar den tjänstekvalitet som är kopplad 

till en viss produkt, medan ansvarsutkrävande refererar till organisationens behov av att kunna 

förlägga ansvaret för driften av ett system utanför företaget. En av informanterna betonade 

särskilt vikten av support, denna informant representerade det företag som i minst utsträckning 

använder öppen mjukvara. Som Holck, Larsen & Pedersen (2004) påpekar är många 

organisationer obekväma med den annorlunda leverantörsrelationen öppen mjukvara kan 

innebära. 

  

Scania har ett relaterat problem som följer av företagets storlek. De företag som erbjuder stöd 

för öppna mjukvaror på den svenska marknaden är som regel små eller medelstora. Scania kan 

inte på ett enkelt sätt arbeta med mindre leverantörer, detta relaterar till TOE, där 

organisationsstorlek är en av de främsta organisationsbundna faktorerna som avgör 

innovationsupptagande (Figur 2). 
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Förmågan att sätta en mjukvara på prov utan att utföra fullskalig upptagning är enligt Rogers 

(1983) ett av de övertalande kriterierna till upptagande av en innovation. Ett av företagen i 

studien tog upp detta som något avgörande i deras val av ett system. Företaget var ett mindre 

där den ansvarige för införskaffande själv besatt den tekniska kunskapen att utvärdera huruvida 

mjukvaran var lämplig. Denna höga grad av individdriven införskaffning kan vara anledningen 

till att resultatet skiljer sig från den behandlade teorin. Dedrick & West (2004) samt Ven & 

Verelst (2006) fann inga tecken på att testbarhet påverkade företagens val i någon direkt 

bemärkelse. Det man såg var istället den indirekta effekt som diskuterats i teorin. Att individer 

erhåller teknisk kunskap genom användning på egen hand och på så sätt minskat riskerna för 

upptagande av teknologin. 

  

Ett exempel på en behandlad faktor som inte hade särskild vikt i den insamlade empirin är de 

öppna licenserna. Bland informanterna var endast de som arbetade specifikt med öppen 

mjukvara medvetna om skillnaderna mellan öppna och proprietära licenser. Bland de andra 

fanns ingen kännedom om skillnaden mellan öppna licenstyper. I kontrast med den befintliga 

forskningen fanns ingen större rädsla eller motvilja mot öppen mjukvara på grund av 

licensvillkoren. En av informanterna påpekade att uppfattningen att öppna licenser är svårare 

att hantera är felaktig. En annan påpekade att användandet av öppen mjukvara kan minska eller 

helt eliminera behovet av att hantera licenser inom en organisation. Licensvillkoren i sig var 

alltså bland informanterna inte ett problem, däremot den bredare okunskapen om licenser i 

företagen kan utgöra hinder för upptagande och behandlas under organisatoriska faktorer. 

5.2.1 Mjukvarukvalitet som faktor 

Mjukvarukvalitet har berörts i ytterst begränsad omfattning i empirin. En förutsättning för att 

en specifik mjukvara ska övervägas som alternativ är naturligtvis att den har de funktionalitet 

som efterfrågas av företaget, dessutom kan det finnas krav på andra aspekter som exempelvis 

pålitlighet, säkerhet och användbarhet. Dessa omnämns dock inte i empirin som hinder mot 

upptagande. Detta kan tyda på att öppen mjukvara inte skiljer sig avsevärt från proprietär inom 

dessa aspekter, i alla fall ur perspektivet av informanterna. Avsaknaden av omnämnande säger 

dock ingenting om företagens värdering av dessa faktorer i sig, bara att de inte sågs som en 

avgörande faktor för upptagande av öppen mjukvara. Många faktorers vikt, som exempel 

säkerhet, beror väldigt mycket på mjukvarans tänkta tillämpningsområde. Mycket av den 

undersökta forskningen som betonar till exempel pålitlighet har studerat särskilda typer av 

mjukvara där denna faktor är av särskild vikt (Dedrick & West 2004; Ven & Verelst 2006), 

medan detta arbete behandlar öppen mjukvara i allmänhet. Detta förklarar delvis varför flera 

faktorer som berör produktkvalitet inte specifikt omnämns i empirin. 

 

De faktorer som spelar in i val av mjukvara skiljer sig mycket mellan vilka individer, 

avdelningar och tillämpningsområden som är inblandade. Som redan omnämnts i empirin 

spelar många subjektiva avväganden in i införskaffningsprocessen. I större företag där fler 

personer är involverade kunde inte några generella införskaffningsprocesser som motsvarar 

verkligheten urskiljas utifrån ett fåtal intervjuer. 
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5.3 Organisatoriska faktorer 

De organisatoriska faktorerna visade sig i många fall vara avgörande för upptagandet av öppen 

mjukvara. Ansvarsutkrävande har setts som en väldigt viktig punkt av alla de intervjuade 

företagsrepresentanterna. Med tanke på de ofta speciella leverantörsförhållandena vid införande 

av öppen mjukvara kan detta ha stor påverkan på upptagande (Holck, Larsen & Pedersen 2004). 

Företagen vill gärna flytta ansvaret för en produkt eller system till en extern part och få garantier 

på att problem som uppstår kommer tas omhand. Förutom att ingå ett supportavtal som 

behandlats ovan kan framväxten av mjukvarutjänster (ofta benämnda SaaS, Software as a 

service), istället för intern drift av mjukvara ses som ett alternativ för att externalisera ansvar. 

Enligt Attewell (1992) är detta ett alternativ till både upptagande och kunskapsöverföring, 

företag behöver inte själva utveckla den interna kompetensen för att implementera och 

underhålla mjukvara. 

  

Ett i empirin återkommande hinder mot upptagande var tendensen hos kompetenta människor 

att skydda värdet av sin kompetens genom att motsätta sig upptagandet av nya teknologier, ett 

fenomen som inom förändringshanteringsforskning brukar kallas parochial self-interest. 

(Kotter & Schlesinger 1979). Kompetensförlusten är ett problem även ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Införande av en kompetensförstörande innovation kan enligt Attewell (1992) betyda 

att den tekniska kunskapen kan behöva återbyggas genom användande av den nya teknologin, 

då denna typ av kompetens inte lätt kan överföras. 

  

Vad gäller kunskapen kring öppen mjukvara och dess licenser var den vanligaste inställningen 

att det egentligen inte fanns några juridiska hinder mot upptagning av öppen mjukvara. 

Informanten på Scania gav å andra sidan uttryck för motsatsen, han menade på att okunskapen 

kring öppna licenser fortfarande utgör ett stort hinder. Informanten betonar att särskilt juristers 

agerande kring öppna licenstyper är problematiskt eftersom de tenderar att rekommendera mot 

användande av öppna produkter eftersom de är osäkra på det rättsläget. Detta kan leda till att 

denna oro inför öppen mjukvara sprider sig i företaget. Teorin pekar i samma riktning men 

företagens vaksamhet är dock inte helt utan anledning, före detta VD för GNOME-stiftelsen 

Stormy Peters pekar ut flera konkreta juridiska problem med copyleftlicenser; licensernas 

mångfald gör det svårt (och dyrt) att fastställa mjukvarubrukets juridiska status (Peters 2007). 
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6. Diskussion & slutsats 

6.1. Slutsats 

Inställning till & kunskap om öppen mjukvara 

Det råder stora skillnader mellan kunskapsnivåerna bland informanterna på de undersökta 

företagen. Grovt uppdelat kan man i empirin finna två kunskapsnivåer om open source, dels 

den hos de som arbetar med öppen mjukvara och uppvisar mycket goda kunskaper, eller den 

hos de med endast en grundläggande uppfattning om open source och dess licenser. 

Inställningen till öppen mjukvara på de undersökta svenska företagen utgör ett spektrum mellan 

positiv och likgiltig. Motståndet som tidigare fanns mot open source verkar ha minskat kraftigt 

och istället ha övergått i likgiltighet, överlag bryr man sig inte specifikt om mjukvarans 

öppenhet. 

  

Faktorer till och hinder mot upptagande 

De flesta produktrelaterade faktorerna kunde vi inte finna starkt stöd för, undantaget var vikten 

av god support för en viss produkt. Företagen värderade den trygghet som supporten kan ge 

och var i vissa fall villiga att välja en produkt särskilt för att få god support. Mjukvarans kostnad 

och testbarhet omnämndes förbigående och licensvillkor omnämndes inte alls. 

  

Vi kunde inte finna något betydande stöd för att någon av de kvalitetsrelaterade faktorerna var 

av särskild vikt vid valet av öppen mjukvara. 

  

Den mest framträdande främjande faktorn som identifierades var den som vi i referensramen 

kallar ansvarsutkrävande. Företagen var alla mycket angelägna om att externalisera ansvaret 

för sina system till sina leverantörer. 

  

Den likgiltiga inställning som finns till öppen mjukvara är ett bra exempel på bristande 

engagemang, vilket är ett hinder mot vidare upptagande. 

  

Flera av de tillfrågade företagsrepresentanterna gav uttryck för att det idag saknas kännedom 

hos beslutsfattare och företagsjurister om att öppen mjukvara över huvud taget finns som ett 

alternativ till proprietär och färre som vet vad det innebär. Även den tekniska kompetensen hos 

tekniker, chefer och slutanvändare saknas och detta innebär ett ytterligare ett hinder för 

upptagande av öppna system. Kompetensbristen leder oss in på ett annat, mer komplext hinder 

mot upptagande. 

  

Vi har sammanfattat detta som organisatorisk tröghet. Ju äldre och större ett företag är desto 

större investering torde finnas i rutiner, arbetsprocesser, kompetens och teknik. Att driva 

förändringar av dessa är svårt, kostsamt och riskabelt. Förändringar måste kommuniceras, 

spridas och få acceptans i företaget. Fördelarna med ett eventuellt införande måste stå klara för 

att projektet ens ska inledas. Även då kan projektet möta ett särskilt motstånd från individer 

vars kompetenser görs irrelevanta genom införandet av ny teknik eller arbetssätt. Denna tröghet 

blir ett motstånd mot all förändring inte bara för upptagande av öppen mjukvara, dock sträcker 

sig många organisationers historia längre tillbaka än öppen mjukvara funnits eller har setts 

relevant för företag, varför exempelvis formella inköpsprocesser inte alltid tar hänsyn till öppen 

mjukvara. 
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6.2 Diskussion 

Ett misstag som begicks var att gå in i arbetet med en allt för stark tilltro till produktfaktorernas 

betydelse och att företag väljer mjukvara främst baserat på rationella avvägningar av 

mjukvarans kvaliteter, denna uppfattning påverkade arbetets utformning och urvalet av teori. 

Standarden för mjukvarukvalitet anammades för att få en bättre indelning och struktur över 

faktorerna men referensramen och den ibland godtyckliga indelningen som var nödvändig för 

att framställa den kom att bli en börda snarare än något som underlättade arbetet. Den 

omfattande referensramen gjorde att vi inte ville ställa frågor för varje individuell faktor, detta 

påverkades även av viljan att inte styra informanten eller får lätta svar. Det fanns en viss oro 

för att svaren skulle sakna djup eftersom många faktorer har ett uppenbart värde i isolering. 

Svårigheterna med att kartlägga företagens införskaffningsprocesser och en naiv tilltro till att 

sådana processer efterlevs (eller ens kan efterlevas) hade negativ påverkan på arbets-

utformningen och det insamlade datamaterialet. Trots dessa svagheter har en hel del intressant 

information framkommit. 

  

Den klara uppdelning i inställning och kunskapsnivåer vi stött på faller sig ganska naturlig; de 

företag som särskilt arbetar med open source har högre kunskapsnivåer och är mer engagerade 

i detta, medan företag som endast i begränsad utsträckning använder öppen mjukvara har en 

mer neutral inställning. Man använder såväl öppen som stängd mjukvara och kan med all rätt 

kallas agnostiska i frågan. Den optimism som ändå uttrycks av flera informanter stämmer väl 

överens med utbredningen av öppen mjukvara de senaste åren, samt uppfattningen av att 

motståndet mot öppen mjukvara bland proprietära leverantörer minskat. 

  

Att öppenheten inte tycks värderas i sig är inte heller konstigt utifrån företagens synpunkt. Man 

tar flera aspekter i åtanke när man väljer mjukvara, inte endast den rent tekniska. Då IT är en 

verksamhetsunderstödjande funktion ur en managementsynpunkt måste verksamhetens krav i 

första hand tillgodoses av den mjukvara man planerar uppta. 

  

För att öppen mjukvara ska spela en större och synligare roll i näringslivet måste öppna 

mjukvaruprodukter erbjuda samma trygghet som proprietära. En förutsättning för detta är att 

det finns konkreta aktörer med vilka man avtala om support och ansvar. Trots att finns 

leverantörer av öppen programvara som idag erbjuder support för sina lösningar är detta mer 

undantag än regel. Företag vill inte interagera med en diffus onlinecommunity för support, de 

vill kunna överlämna ansvaret till en trovärdig extern part. 

  

En särskilt intressant punkt som uppkom under datainsamlingen var önskan att i större 

utsträckning separera avtal om mjukvara från avtal om support och stöd jämfört med den 

traditionella modellen. Om detta blir ett mer allmänt accepterat sätt att köpa in mjukvara och 

tjänster kan det gynna upptagande av öppen mjukvara. I ett sådant fall skulle det kunna bli 

lättare för företag som har kompetens att få ett supportavtal för öppna mjukvaror utan att de är 

en mjukvaruleverantör enligt traditionell bemärkelse. 

  

Den egna verksamheten sätter många av de begränsningar som finns. Den installerade basen av 

system och krav på interoperabilitet med dessa kan begränsa urvalet markant. I en sådan 

situation kan öppna leverantörer ha svårt att konkurrera med proprietära förpaketerade 

helhetslösningar, eftersom många av dessa proprietära komponenter eller filsystem redan utgör 

en standard på många företag. 
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Tjänstefieringen av mjukvarusektorn riskerar att göra öppen mjukvara allt mindre synlig för 

gemene man allt eftersom de lokala installerade systemen ersätts av externa tjänster. Något som 

framkommit av resultaten är att mycket användning av öppen mjukvara är omedveten eller 

ointressant för många i organisationer. I en intervju berördes faktumet att öppen mjukvara, 

oavsett dess tekniska kvaliteter, inte framförs och marknadsförs som en attraktiv produkt på det 

sätt eller i den utsträckning som för proprietära mjukvaror. Kännedomen om marknadsutbudet 

hos verksamhetens beslutsfattare är av yttersta vikt, så länge beslutsfattarna saknar en 

helhetsbild över tillgängliga alternativ kommer öppna mjukvaror tävla på sämre villkor mot 

etablerade leverantörer med hög märkesmedvetenhet. 

  

Bland alla informanter som starkt engagerat sig för öppen mjukvara fanns synen att öppen 

mjukvara redan vunnit. Detta faktum är i starkt kontrast med den brist på medvetenhet som 

finns om open source. Exemplet som tidigare framförts är illustrativt, en lagringsenhet som i 

hög utsträckning bygger på öppna komponenter kan införskaffas som vilken produkt som helst 

utan någon kunskap eller medvetenhet om open source. Frågan är då, är medvetenheten i sig 

värdefull eller är det den nytta man får ut av den öppna mjukvaran som är det viktiga? Svaret 

på den frågan kanske kan besvaras med om motiven som finns bakom engagemanget för open 

source är ideologiska eller pragmatiska. 

  

En möjlig problemkälla för ansatsen som gjorts kan vara att konstruktionen av fall utgår från 

endast en eller två informanter. Alltså bygger empirin på antagandet att dessa personer har 

tillräcklig insyn i de frågor som diskuteras och kan uttala sig för företaget. När det gäller de 

större företagen finns det en stor risk att informantens uppfattning endast speglar en viss del av 

företaget, varför framställd empiri kan misslyckas att representera verkligheten. Man kan 

således hävda att resultaten lider av en låg grad av empirisk mättnad. Valet av en kvalitativ 

studie baserad på intervjuer har dock gett oss möjligheten att se bortom enkla och ytliga svar 

vilket skulle vara ett orosmoment vid annan typ av forskning. Trots svårigheterna vi upplever 

med att göra insiktsfull kvantitativ forskning i området skulle sådan forskning vara önskvärd 

för att kunna uttala sig bredare om läget i Sverige. Även forskning som utforskar hur öppen 

mjukvara används inom de molntjänster som blir allt vanligare skulle vara av intresse. 
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Bilaga A: Intervjufrågor 

  

1. Företaget och informanten 
1.       Kan du kortfattat beskriva vad företaget gör? 

2.       Skulle du kunna beskriva din roll i företaget? 

3.       Bedriver företaget någon mjukvaruutveckling för eget bruk? 

  

2. Införskaffningsprocessen 
1.       Finns det en enhetlig införskaffningsprocess för mjukvara? 

a.       Vad händer efter det att beslutats att en ny mjukvara eller system behövs? 

b.       Hur väl efterföljs processen? 

2.       Hur avgör man vilka produkter och leverantörer som är lämpliga? 

3.       Hur vanligt är det att ni köper support för produkten/mjukvaran av en tredje part? 

4.       Hur viktigt är det att någon kan hållas ansvarig (utanför företaget) för eventuella fel 

och problem? 

  

3. Uppfattning och engagemang i Open Source 
1.       Hur ser du på Open Source? 

2.       Hur du någon uppfattning om de olika typerna av Open Source-licenser? 

3.       Återspeglas din uppfattning av Open Source i företaget? 

4.       Finns det något intresse för Open Source hos ledningen i företaget? 

5.       Har du sett några styr- eller policydokument som nämner Open Source? 

  

4. Företagets användning av Open Source 
1.       Har ni öppen mjukvara i flera olika delar av er verksamhet eller främst inom några 

speciella områden (och i så fall vilka)? 

a.       Hur kommer det sig att ni valde denna mjukvara över proprietära alternativ? 

b.       Skulle ni sluta använda mjukvaran om den upphörde vara OSS? 

c.       Utnyttjar ni möjligheterna med OSS? Granska / anpassa / vidareutveckla 

  

5. Synen på hinder och möjligheter med Open Source 
1.       Vad ser du som de största fördelarna med OSS för företagsbruk? 

2.       Vilka är de största hindren mot ökad användning av OSS? 

3.       Vad skulle behöva vara annorlunda för att ni i högra grad skulle använda OSS? 

  

  

 

 

 


