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1 Sammanfattning 
 
Öppen programvara ger användaren frihet att använda, kopiera, distribuera, 
undersöka, ändra och förbättra programvaran. Dessa friheter stipuleras i de 
licenser som gäller för öppen programvara. Utvecklingsarbetet sker i projektform 
och de som deltar är till stor del professionella utvecklare som antingen deltar på 
betald arbetstid, med arbetsgivarens tillstånd, eller som frivilliga på  fritid. Många 
stora systemleverantörer (HP, IBM, Sun m.fl.) använder öppen programvara i sina 
systemlösningar och bidrar också med egna resurser i projekten. 
 
Öppen programvara medför en ny typ av konkurrens, skild från den traditionella 
konkurrensen, i och med att produkten i allmänhet inte ägs av något enskilt företag 
och därmed inte går att ”köpa bort”. Själva programvaran är inte heller belagd med 
någon avgift utan finns gratis tillgänglig via Internet. 
 
Arbetsgruppens bedömning är att öppna programvaror i många fall funktionellt 
och kvalitativt är fullt jämförbara med, och i vissa fall bättre, än motsvarande 
proprietära produkter. Öppen programvara bör därför värderas jämsides med 
proprietära lösningar vid anskaffningar för att få bättre konkurrens på marknaden. 
Det är också nödvändigt att ställa krav på öppna standarder och öppna filformat för 
att få interoperabilitet mellan olika system. 
 
Proprietär programvara säljs idag i huvudsak utan garantier och tillverkarna 
friskriver sig i princip från alla felaktigheter i produkten. Förändring och 
felrättning sker på producentens villkor och livslängden är som regel kort innan 
det kommer nya versioner. Går det tillverkande företaget i konkurs upphör 
utveckling och support och användaren måste söka alternativa lösningar. Med 
öppen programvara undviker man dessa beroenden. 
 
Öppen programvara har funnits som begrepp i snart 20 år och Linux har ungefär 
10 år på nacken. Många av funktionerna på Internet är nästan helt baserade på 
öppen programvara, så som förmedling av e-post och översättning av datornamn 
till IP-adresser, DNS. Mer än 65 % av Internets webbservrar är byggda med öppen 
programvara. 
 

SLUTSATS 
Öppna standarder och format samt öppen programvara är viktiga  
komponenter för att få: 
- ökad konkurrens 
- bättre interoperabilitet 
- lägre kostnader  
för den offentliga förvaltningen. 

Öppen programvara är inte någon tillfällig företeelse, utan en fullvärdig och 
trovärdig konkurrent till existerande proprietära produkter och lösningar. 
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Det är först under de två senaste åren som den offentliga sektorn i Europa har fått 
upp ögonen för öppen programvara. EU-kommissonen har tagit fram flera  
rapporter  och på olika sätt lyfts öppen programvara fram. I Europa är Tyskland 
det land som har den högsta procentuella användningen, medan den offentliga 
förvaltningen i Sverige beskrivs som ”Microsoft country”. Det finns dock flera 
leverantörer som har en  dominerande ställning inom sina produktområden. 
 
Offentlig förvaltning i alla nordiska länder är engagerade i frågor som rör öppen 
programvara på olika sätt. I Finland har Finansministeriet tillsammans med olika 
myndigheter utvärderat det öppna kontorsprogrammet OpenOffice. I Danmark 
pågår arbete med att ta fram en strategi för hur öppen programvara ska användas i 
förvaltningen. Det danska Tekonologirådet har nyligen presenterat en rapport som 
behandlar effekter av användning av öppen programvara och i vilken man pekar på 
möjliga besparingar på upp till ca 4.5 miljarder kronor per år på kort sikt (4 år).  
Island utgör ett litet språkområde och är starkt beroende av enskilda leverantörer.  
Så finns t.ex. det dominerande kontorsprogrammet inte översatt till isländska. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva området öppen programvara och att ge 
förslag på fortsatt arbete och åtgärder. Är det möjligt att med hjälp av öppen 
programvara stimulera konkurrens och motverka inlåsningseffekter? Kan öppen 
programvara leda till kostnadsbesparingar även för den offentliga förvaltningen i 
Sverige? 
 
Viktiga steg i den fortsatta processen är att ta fram ett handlingsprogram för att få 
praktiska erfarenheter av öppen programvara. Handlingsprogrammet bör innehålla 
en detaljerad plan för det fortsatta arbetet och förslagsvis omfatta följande: 
 
- Försöksverksamhet – pilottester. 
- Upphandlingspolicy och ramavtal. 
- Informationsspridning. 
- Definiering av öppna standarder och format – speciellt dokumentformat. 
- Modell för hur myndigheternas egenutvecklade programvara kan göras öppen. 
- Översyn av juridiska aspekter med licenser för öppen programvara. 
 
Statskontoret har initierat förstudien. Målgrupp är främst IT- och 
verksamhetsansvariga i förvaltningen samt Statskontoret, medan den informativa 
delen av rapporten är av mer allmän karaktär. Statskontoret är mottagare, dels  i 
sin egenskap av upphandlare av IKT-produkter och tjänster för offentlig 
förvaltning , dels i rollen att stödja utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten. 
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2 Inledning 
 
Det finns ett starkt intresse för öppen programvara. Beställare runt om i världen 
befinner sig i en liknande situation som den vi har i den svenska förvaltningen, och  
utvecklingsländerna har inte råd att skaffa programvaror till de priser som de stora 
tillverkarna tar ut i dag. I många länder vill man prioritera de resurser man har, för 
att bygga ut IT-infrastruktur och skapa elektroniska tjänster för medborgarna. 
 
 
2.1 Bakgrund och syfte - uppdraget 
 
Statskontoret har initierat detta uppdrag som är en förstudie och syftar till att ge 
underlag för fortsatt diskussion, informationsinsatser och eventuella 
ställningstaganden om hur den offentliga förvaltningen bör förhålla sig till denna 
typ av programvaror (se uppdragsbekrivningen i bilaga 2). 
 
Bakgrunden är bland annat att marknaden för IT-programvaror i Sverige 
domineras av ett fåtal aktörer och att konkurrensen är bristfällig. En följd av detta 
är att kunderna drabbas av höga kostnader. Ofta har tillverkarna skapat olika  
leverantörsspecifika funktioner i produkterna och möjligheterna, åtminstone 
kortsiktigt, för en kund att byta till en alternativ produkt försvåras därmed. 
 
För att bryta ett dominerande leverantörsberoende räcker det inte med 
konkurrerande produkter, som tillhandahålls på samma sätt, utan det krävs andra 
angreppssätt. Ett sådant är att främja produkter som bygger på öppna standarder 
och format samt öppen programvara och på så sätt skapa förutsättingar för större 
valfrihet.  
 
Viktiga frågor är tillgång till öppna format, standarder och öppen källkod, men 
också flyttbarhet och att kunna använda produkter på olika datorplattformar. 
 
 
2.2 Disposition av rapporten 
 
Rapporten består av ett huvuddokument, avsett att ge en sammanfattande bild av 
området och en summering av föreslagna rekommendationer, bilaga 1 som 
innehåller mer omfattande information, bilaga 2 som innehåller 
uppdragsbeskrivningen och bilaga 3 som ger en nationell marknadsöversikt. 
 
För att det skall vara enklare att söka mer information i bilaga 1 följer den i stort 
samma avsnittsindelning som sammandraget i avsnitt 3 i huvuddokumentet. 
 
Bilaga 1 inleds med en kort historisk tillbakablick samt introduktion till området 
med information om begrepp och licenser samt exempel på produkter och aktörer. 
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Avsnittet med omvärldsbevakning ger information om aktiviteter inom EU, 
Norden, övriga Europa och i övriga världen. Avsnittet är tänkt att dels ge ett 
perspektiv på hur man runt om i världen förhåller sig till öppen programvara och 
dels fungera som idéväckare vid användning och nyttjande av öppen programvara.  
Detta avsnitt följs av ett avsnitt som ger en bild av nuläget inom offentlig 
förvaltning i Sverige. 
 
Den centrala frågan om varför man ska använda öppen programvara med dess för- 
och nackdelar, exempel på framgångsrika öppna programvaror samt kort om 
säkerhetsaspekter behandlas i avsnitt 4 i bilaga 1. Synpunkter på att använda öppen 
programvara, hur marknaden ser ut, hur hittar man rätt produkt och behovet av 
tjänster finns beskrivet i avsnitt 7. 
 
De områden som kanske är mest väsentliga att fokusera på, öppna format och 
standarder samt inlåsningseffekter, återfinns i avsnitten 5 och 6.  
 
I avsnitt 8 med ekonomiska och juridiska aspekter återges bl.a. den danska 
rapporten om effekter vid migrering till öppen programvara. Där finns också 
information om affärsmodeller och om de legala aspekterna med licenser för 
öppen programvara. 
 
Avsnitt 9 i bilaga 1 är en sammanställning av förslag till fortsatt arbete. Sist i 
bilagan återfinns käll- och litteraturförteckningar och ett avsnitt med förklaringar 
av använda begrepp och definitioner.  
 
 
2.3 Arbetsgruppen 
 
Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med företrädare för följande myndigheter: 
 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Lennart Ignell, Håkan Roslund, Mats Lindfors 
Försvarsmakten, Allan Hedin 
Linköpings Universitet, Joakim Björklund 
Naturvårdsverket, Ebbe Kvist 
Region Västra Götaland, Carl-Eric Jonsson 
Rikspolisstyrelsen, Roland Röhdén 
Riksskatteverket, Torbjörn Lundmark, Arvid Welin 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Staffan Tamm 
Stockholms läns landsting, Torsten Rehn 
Vägverket, Sten Erik Svensson 
 
Samt: 
Statskontoret, Irene Andersson, uppdragsledare 
Sentensia Q, Tommy Laurell, projektadministratör och redaktör 
 
 



   8 (24) 
  

 

 
 

2.3.1 Arbetsform 
 
Faktainsamling har skett genom studier av rapporter, utredningar och annan 
information av olika slag (se källförteckningen), träffar och diskussioner med olika 
aktörer och deltagande på konferenser och seminarier. 
 
Vi har under utredningen träffat representanter från: 
 
- Free Software Foundation Europe, Jonas Öberg. 
- HP; Nicklas Carlsson, säljare, Magnus Wetterberg & Jakob Ödman, tekniker, 

(alla f.d. Compaq). 
- IBM; Peter Lindborg, försäljningschef, Kent Laitinen, säljansvarig, Torbjörn 

Johansson, teknisk direktör.  
- Microsoft; Karin Johansson, försäljningschef, Thorbjörn Wennerström, 

säljansvarig, Jonas Torstendahl, software evangelist. 
- MetaMatrix; Johan Groth och Claudio Aguirre-Bianchi. MetaMatrix har också 

bidragit med innehåll till avsnittet om Inlåsningseffekter. 
- Mikael Pawlo, skapare av Gnuheter och anställd på Advokatfirman Lindahl. 
- MySQL; David Axmark och Erik Granström. 
- OpenUse, Peter Lantz och Robert Enberg.  
- Sun Microsystems; Herve Bernard, affärsstrateg, Dieter Loeschky, 

utvecklingsansvarig för StarOffice, Tony Siress, marknadsansvarig Desktop, 
Håkan Svensson, säljansvarig, Peter Lövgren, VD. 

- Södertälje sjukhus, Björn Broman, IT-chef. 
- Representanter från offentlig förvaltning i Danmark, Finland, Island , Norge 

och Tyskland. 
 
Vi har deltagit på följande konferenser och seminarier: 
 
- Stockholm Challenge; “Open Source – a possible way to create digital 

democracy?” Debatt med Simon Brown, VD Microsoft, Mårten Mickos, VD 
MySQL, Zaheed Haque, VD Zeed AB och Ylva Hambraeus Björling, VD IT-
Företagen. 

- Stockholm Challenge; Seminarium om juridiska aspekter med öppen källkod/ 
fri programvara, med Mikael Pawlo från Advokatbyrån Lindahl. 

- “Open Source for E-Government” den 16-18 oktober i Washington. 
Konferensen anordnades av Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram 
UNDP. 

- ”Open Source Revolution” i Kista den 16-17 oktober. 
- “Open Source Seminar for Nordic Public Sector” den 11 november på 

Arlanda. 
- Ett flertal IDA-möten om öppen programvara. 
 
Utöver detta har arbetsgruppen haft många spontana kontakter med intresserade 
personer både inom och utanför den offentliga förvaltningen. 
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3 Öppen programvara 
 
I detta avsnitt presenteras ett sammandrag av den information som finns 
dokumenterad i bilaga 1. Avsnittet ska ge en övergripande och lättillgänglig bild 
av ett annars mycket omfattande område. De som önskar mer information hänvisas 
i första hand till bilaga 1 och i andra hand till den förteckning över litteratur och 
information som återfinns som näst sista avsnitt i bilaga 1.  
 
För att det ska vara enkelt att läsa vidare följer sammanfattningen 
avsnittsindelningen i bilaga 1. 
 
Öppen källkod och fri programvara är svenska översättningar av de vedertagna 
begreppen ”open source software” och ”free software”. I rapporten används öppen 
programvara som den samlande benämningen, utom i de fall som specifikt berör 
endera av de båda begreppen.  
 
 
3.1 Vad är öppen programvara? 
 
Man kan jämföra idén med öppen programvara med det fall då en person köper en 
fastighet och får en kopia av ritningarna, så att han själv kan genomföra ändringar i 
fastigheten. Alternativet är att leverantören äger och behåller alla ritningar, så att 
alla ändringar måste utföras av samma entreprenör.  
 
Ett annat exempel är  köpet av en bil där endast märkesverkstaden har tillgång till 
manualer och verkstadshandböcker för reparation och problemlösning. 
 
Richard M. Stallman, grundaren av Free Software Foundation, jämför gärna med 
hur vi skulle uppleva världen om matrecept inte vore öppet tillgängliga eller 
tillåtna att modifiera och att man skulle utföra något brottsligt varje gång man 
kopierar och delar med sig av receptet. 
 
Med öppen programvara avses programvara där källkoden är fritt tillgänglig, och 
där programmet fritt kan användas, förändras, förbättras, kopieras och distribueras 
av alla som så önskar. 
 
Öppen programvara behöver inte vara kostnadsfri. Förutom att det går att 
konstruera affärsmodeller kring öppen programvara som bygger på en kommersiell 
verksamhet, går det att ta betalt direkt för programvaran enligt ett stort antal 
licensvillkor och modeller som ryms inom definitionen. Det avgörande i dessa 
modeller är att källkoden blir tillgänglig för köparen. 
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3.1.1 Kort historik 
 
Unix var till en början i stort sett gratis att använda för den akademiska världen. 
Då en stor del av utvecklingen av Internet-teknologier ägde rum inom universitet 
och forskningslaboratorier, blev Unix det operativsystem som fungerade som bas 
för utvecklingen. Att programutvecklare delade med sig och utbytte källkod var 
gängse praxis. 
 
I början på 1980-talet ändrades licensvillkoren för Unix. Man tog mer betalt och 
möjligheten att dela med sig av källkod begränsades avsevärt.  
 
Richard M. Stallman startade 1984 projektet GNU med ambitionen att återskapa 
den öppna miljö han upplevt som anställd i programmerargruppen på 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), men i större skala. Han ville skapa 
ett operativsystem som skulle vara fritt. Dessutom utarbetade han en speciell 
licens, GNU-licensen (GNU GPL – General Public License), för att garantera att 
programvara utvecklad inom GNU-projektet skulle förbli fri och öppen för alla att 
använda och nyttja. 
 
GNU GPL rönte mycket stor uppmärksamhet, men alla gillade inte den puristiska 
och ideologiska anda som Stallman verkade för. Bruce Perens grundade därför 
tillsammans med Eric S. Raymond 1997 Open Source Initiative (OSI). De 
utformade en definition för öppen källkod, ”the Open Source Definition”. Alla 
licenser som följer definitionen kan kalla sig för "Open Source Software”. Den 
främsta skillnaden mot filosofin bakom GNU GPL är att man tillåter kommersiellt 
nyttjande och försäljning av programvaran. 
 
 
3.1.2 Introduktion 
 
Proprietära programvaror tillhandahålls utan tillgång till källkoden och är därmed 
inte möjliga att ändra eller förbättra och får inte vidaredistribueras. Licensvillkoren 
för proprietär programvara ger i allmänhet endast rätten att använda programvaran 
på vissa villkor. 
 
Öppen programvara ger användaren frihet att använda, kopiera, distribuera, 
undersöka, ändra och förbättra programvaran. Dessa friheter stipuleras i de 
licenser som gäller för öppen programvara. GNU GPL är den mest spridda 
licensen men också den som ställer mest långtgående krav på frihet. 
 
Licensieringsmodellen i GPL skiljer sig mycket från övriga programvarulicenser, 
huvudsakligen genom syftet med avtalet och skyddsomfånget. GNU GPL baseras 
på friheten att träffa avtal och att upphovsmannen har rätt att upplåta sin 
programvara på de villkor upphovsmannen önskar. Copyleft är en mekanism, i 
bland annat GPL-licensen, som ser till att fri programvara förblir fri programvara 
även i modifierade och utökade versioner. Copyleft tillåter inte att den som 
vidaredistribuerar programvaran, i ursprunglig eller modifierad form, adderar 
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några restriktioner till licensen. Det innebär att alla kopior av programvaran, även 
modifierade, förblir fri programvara.  
 
Det är denna mekanism som omöjliggör återanvändandet av GPL-licensierad 
programvara i proprietära programvaror och som bland andra Microsoft kraftigt 
har tagit avstånd ifrån. 
 
Utöver GPL finns det ca 42 stycken, av OSI erkända, licenser för öppen 
programvara. 
 
 
3.1.3 Drivkrafter 
 
Det finns flera studier om hur öppen programvara utvecklas, vilka som deltar och 
deras motiv. En iakttagelse man gjort är den genomgående höga kreativiteten i 
utvecklingsprojekten för öppen programvara. En annan iakttagelse är att de som 
deltar i projekten till stor del är professionella utvecklare som antingen deltar på 
betald arbetstid, med arbetsgivarens tillstånd, eller som frivilliga på sin fritid. 
 
Utmärkande för deltagarna är en stark känsla av identifikation med 
utvecklingsgemenskapen (the community). Den intellektuella stimulansen och 
möjligheterna att utveckla sin kompetens är viktiga drivkrafter. Man vill kunna 
lära av varandra genom att lämna egna bidrag och dra lärdom av andra utvecklares 
kunskap. De professionella utvecklare som utvecklar både proprietär och öppen 
programvara föredrar i allmänhet den senare modellen där man får mer utrymme 
för egen kreativitet, det är inte samma tidspress med förutbestämda deadlines och 
man får snabbt återkoppling på inlämnade förslag. Att ”synas” är också viktigt och 
bidrar till viljan att åstadkomma goda resultat. I en sluten miljö, där den enskilda 
programmerarens arbete inte syns på samma sätt, kan engagemanget svikta och det 
kan till och med bidra till en ibland medelmåttig programkod. 
 
En typisk ”community” består av en central gruppering av engagerade och kunniga 
individer, ibland på eget initiativ och ibland utsedda genom val, som håller ihop 
arbetet och väljer ut de bästa bidragen. Bidrag kan vem som helst lämna, företag 
såväl som enskilda individer, men det är den centrala gruppen som avgör hur 
systemarkitektur etc. ska utformas och vilka bidrag som man vill utnyttja. Linus 
Torvalds är ett exempel på en mycket lyckosam ”ledare” för en community - 
utvecklingen av Linux. 
 
Sammanslutningen ansvarar således för både utveckling, vidareutveckling och 
förvaltning av produkten. I stort sett alla utvecklingsprojekt sätter upp en egen 
Internetportal, webbplats för projektet, där utomstående kan följa utvecklingen, ta 
del av dokumentation, ladda ner nya versioner, både stabila för användning och 
utvecklingsversioner för tester, samt lämna synpunkter och bidrag till projektet. 
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3.1.4 Exempel på produkter 
 
Det finns ett mycket stort antal produkter baserade på öppen programvara. På 
exempelvis Sourceforge, som är en av de populäraste webbportalerna för 
publicering av öppen programvara, finns nästan 60 000 projekt representerade, 
varav ca 7 000 är anpassade för Windows 95/98/2000. 
 
De mest populära och framgångsrika projekten med öppen programvara finns 
också representerade med egna webbplatser. 
 
Linux är det kanske mest välkända exemplet på öppen programvara, men det finns 
ett stort antal andra framgångsrika programvaror. Några exempel: 
- Apache är en av världens mest använda webbservrar. Apache används i drygt 

65 % av alla webbservrar på Internet. 
- BIND är den, utan konkurrens mest använda, namnservern (DNS) på Internet. 

En namnservers främsta uppgift är att översätta datornamn (t.ex. 
www.statskontoret.se) till IP-adresser och vice versa. 

- DHCP är en programvara för automatisk konfigurering av noder på ett IP-
baserat nätverk. 

- FreeS/WAN är en populär öppen programvara för att bygga VPN (Virtual 
Private Network).  Den använder IPSec och vanliga krypteringsalgoritmer som 
3DES och AES och erbjuder komprimering av trafiken. 

- GIMP används för bildhantering. Den kan användas för att redigera och 
retuschera bilder från digitala kameror, men också som ett vanligt ritprogram 
och för att konvertera mellan olika bildformat. 

- Mozilla är en webbläsare som har en del programkod gemensam med 
Netscape Communicator 6.  En komplett programvara med stöd för både Linux 
och Windows. 

- MySQL är en SQL-baserad databasserver med tillhörande applikationer för 
administration, kontroll och klienter. MySQL är den mest använda öppna 
databasen på Internet. Man erbjuder stöd för nästan alla operativsystem inkl. 
Linux och Microsoft Windows. 

- OpenOffice.org är ett komplett kontorsprogram för ordbehandling, 
presentation och kalkyl. Representanter från Sun håller i projektet och Sun 
bidrar också till en stor del av utvecklingen. Man har bl.a. utvecklat ett eget 
XML-baserat filformat och har också stöd för MS Office filformat, dock inte 
till 100 %. Fungerar på både Linux och MS Windows. 

- Samba är en produkt som fungerar som en Windows NT 4-server på Unix-
baserade system. Samba fungerar som en fil- och skrivarserver för både 
Windows och Linuxklienter. 

- Sendmail är den vanligaste mailservern på Internet. Sendmail innehåller 
funktioner som mailrouting, mailrelay, anti-SPAM och stöder protokoll som 
SMTP, POP och IMAP. Sendmail kan också fungera som e-postserver för 
klienter. 
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3.2 Nulägesbeskrivning 
 
3.2.1 Omvärlden 
 
Öppen programvara har under 2002 fått ett starkt genomslag i Europa. Såväl 
nationellt som på EU-nivå pågår ett antal initiativ för att främja utbredning och 
användning av öppen programvara inom offentlig förvaltning. 
 
IDA, Interchange of Data between Administrations, ett av programmen inom EU-
kommissionen, arrangerade den 22 februari 2001 ett symposium i Bryssel om 
öppen programvara inom den offentliga sektorn, under ledning av Erkki Liikanen. 
Man kom fram till följande slutsatser: 
- Det finns en hel del erfarenhet från nyttjande av öppna programvaror inom den 

offentliga sektorn i Europa. 
- Att befintliga projekt omfattar både serverinstallationer och arbetsplatsdatorer. 
- Att man nyttjar öppna programvaror p.g.a. anpassad funktionalitet, lägre 

kostnadsbild, leverantörsoberoende och öppna standarder, interoperabilitet och 
säkerhet. 

 
Man föreslog följande åtgärder: 
- Vid upphandling av IT-tjänster ska mer vikt läggas på användandet av öppna 

standarder, inkluderande standarder för dokumentformat. 
- Myndigheter ska ges information om möjligheterna med lösningar baserade på 

öppna programvaror. 
- Ett forum för tillhandahållande av ”goda exempel” avseende användning av 

öppna programvaror ska etableras. 
- En modell för att möjliggöra utbyte av egenutvecklade öppna programvaror 

(software pool) ska utvecklas. 
 
Dessutom konstaterades att det krävdes insatser för att beskriva kostnader och 
fördelar med öppna programvaror. Även de juridiska aspekterna behövde belysas. 
 
Ett antal rapporter har producerats på uppdrag av EU-kommissionen. Projektet 
FLOSS (Free/Libre Open Source Software) presenterade nyligen, i juni 2002, en 
intressant rapport om öppen programvara. FLOSS har finansierats av IST, 
Information Society Technology, och projektets syfte är att tillgodose efterfrågan 
på information om öppen programvara. Man har identifierat indikatorer för att 
mäta värdeskapande effekter och spridningen av öppen programvara och  
undersökt affärsmodeller och den inverkan som rekommendationer om öppen 
programvara kan innebära. Slutligen finns en bedömning av vad dessa 
rekommendationer kan få för sociala och ekonomiska effekter. 
 
Offentlig förvaltning i alla nordiska länder är engagerade i frågor som rör öppen 
programvara på olika sätt. I Finland har Finansministeriet tillsammans med olika 
myndigheter utvärderat OpenOffice. I Danmark pågår arbete med att ta fram en 
strategi för hur öppen programvara ska användas i förvaltningen. Där har 
Teknologirådet nyligen presenterat en rapport som behandlar effekter av 
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användning av öppen programvara, där man pekar på möjliga besparingar på upp 
till ca 4.5 miljarder kronor per år på kort sikt (4 år). 
 
I rapporten konstaterar man att öppen programvara bör betraktas som ett seriöst 
alternativ för den danska offentliga förvaltningen.  Man rekommenderar att staten 
och övriga myndigheter tillsammans formulerar principer och målsättningar för 
anskaffande av programvaror. I dessa principer ska det ingå att införa öppna 
standarder, vilket är en viktig förutsättning för att uppnå en bättre 
konkurrenssituation, och där produkter baserade på öppna programvaror kan vara 
ett alternativ. 
 
Både i Danmark och i Norge pågår arbete för att använda Linux i 
skolförvaltningarnas IT-system. Island utgör ett litet språkområde och är starkt 
beroende av enskilda leverantörer. Så finns t.ex. det dominerande 
kontorsprogrammet inte översatt till isländska. 
 
Det finns för närvarande minst 20 länder runt om i världen, där man på 
myndighetsnivå har tagit ställning för användning av öppna programvaror. En del 
länder, t.ex. i Sydamerika med Peru i spetsen, har valt att lagstifta om användning 
av öppna programvaror medan andra, som Storbritannien och Sydafrika, har en 
mjukare linje med rekommendationer och policys för öppen programvara. 
 
Tyskland är kanske det mest aktiva landet inom Europa med ett antal pilotprojekt 
för införande och användning av öppen programvara. Nederländerna har nyligen 
lagt fast ett treårigt handlingsprogram för öppna standarder och öppen 
programvara i förvaltningen. I USA är försvarsmakten av tradition en stor 
användare av öppna program. 
 
De mest intressanta länderna just nu är Indien och Kina, som med sina stora 
folkmängder kan komma att påverka den framtida inriktningen på marknaden för 
programvaror. Båda dessa länder har en mycket positiv inställning till nyttjande av 
öppna programvaror, främst för att stimulera den lokala företagsamheten och för 
att minimera utflödet av valuta, men det nationella oberoendet spelar också en stor 
roll. Antagligen kommer den starkaste tillväxten för öppen programvara under 
2003 att ske i Asien. 
 
 
3.2.2 Sverige 
 
Den offentliga förvaltningen i Sverige är inte någon stor användare av öppen 
programvara, men några exempel finns: 
 
- Universitets- och högskolevärlden, som är den största användaren, har en lång 

tradition av öppen programvara. Många universitet förlitar sig på öppen 
programvara för drift av servrar, webbplatser, e-postsystem m.m. På 
Linköpings Universitet använder man sig av de flesta av de öppna 
programvaror som finns uppräknade i denna rapport. 
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- SMHI har valt att införa OpenOffice/StarOffice som kontorsprogram. 
- PPM använder Linux som operativsystem. 
 
Många myndigheter har däremot aviserat intresse för öppen programvara i 
samband med att man måste förnya sin miljö på arbetsplatsdatorer. AMS har 
genomfört en utvärdering av StarOffice som kontorsprogram och konstaterat att 
det finns en stor besparingspotential i ett byte. 
 
 
3.3 Varför öppen programvara? 
 
Ett av de starkaste argumenten för att använda öppen programvara är att uppnå ett 
större oberoende av pris- och licensvillkor. I en situation med ekonomisk 
åtstramning, nya tuffare licensvillkor och med programvara som allt snabbare 
ersätts av nya versioner, får man en allt högre kostnad för sin programvarumiljö. 
 
Öppen programvara har en signifikant del av marknaden inom många områden, 
speciellt kan noteras att Apache körs på mer än 65 % av alla Internets webbservrar, 
oftast med Linux som operativsystem. Öppen programvara har ofta en högre 
tillförlitlighet och i många fall även bättre prestanda i direkt jämförelse med 
motsvarande proprietära alternativ. Skalbarheten och flexibiliteten i modellen för 
utveckling av öppen programvara, gör att dessa ofta utvecklas för ett stort antal 
datorplattformar och miljöer. Avseende säkerhet, som är ett svårt område att mäta 
och jämföra, konstateras att säkerheten i öppna programvaror är minst lika bra som 
för proprietära alternativ och att öppna programvaror i väsentligt mindre 
omfattning drabbas av attacker och virus från Internet. Kostnadsbilden är klart till 
fördel för öppen programvara, särskilt om man enbart ser på direkta kostnader. 
 
En fråga som nämns i olika studier, är det riskabla i att vara beroende av en 
leverantör som kan kontrollera hela infrastrukturen. I Tyskland motiveras t.ex. 
användning av öppen programvara bland annat av säkerhetsskäl. Den tyske 
inrikesministern har uttryckt det så att ”monokultur är inte bra för säkerheten”. 
 
 
3.3.1 För- och nackdelar 
 
I FLOSS-rapporten har man kommit fram till följande fördelar med öppen 
programvara: 
- att produkterna är stabila 
- hög säkerhet 
- inga eller låga licenskostnader 
- möjlighet att modifiera källkoden 
- bra tillgång till IT-specialister 
- oberoendet av stora programvaruföretag. 
 
En stor fördel med öppen programvara är alltså att man enkelt kan skräddarsy och  
anpassa en produkt för en viss målgrupp av användare, dvs. göra den enkel och 
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funktionell. Man kan skapa en specifik utvecklingsmiljö, en applikation för e-
tjänster mot allmänheten eller en skräddarsydd arbetsplatsdator med anpassad 
funktionalitet. Produkterna blir mycket driftsäkra och enkla att administrera och 
underhålla. Initialt drabbas man av en utvecklingskostnad, men den löpande 
kostnaden blir mycket låg och totalkostnaden betydligt lägre än motsvarande 
traditionella proprietära alternativ. 
 
Arbetsgruppen för detta projekt har identifierat ett antal positiva och negativa 
effekter vid ett införande inom den offentliga förvaltningen i Sverige.  
 
Positiva effekter: 
- förenklad licenshantering 
- minskat beroende av en produkt eller leverantör, mindre risk för inlåsning 
- sänkta totala kostnader 
- ökad konkurrens 
- ökad kvalitet och stabilitet 
- ökad stimulans av lokal/inhemsk företagsamhet 
- ökad säkerhet 
- öppna format förenklar kommunikation med allmänheten. 
 
Negativa effekter: 
- kan kräva ett omfattande migrationsarbete 
- kan leda till ökade krav på egen kompetens och underhåll inom myndigheten 
- kan vara svårt att hitta rätt produkt 
- man kan få interoperabilitetsproblem med proprietära program 
- för närvarande mindre utbud på marknaden av konsult- och supporttjänster 
- psykologiskt motstånd bland beslutsfattare. 
 
Flera av de negativa effekterna är av initial natur och är kopplade till volymen på 
användande och tjänsteutbud.  
 
 
3.4 Öppna standarder 
 
Öppen programvara använder företrädesvis öppna standarder, men det finns inget 
explicit krav på detta i licenstyperna för öppen programvara. De standarder som 
närmast berörs i detta sammanhang är definitioner av filformat och standarder för 
informationsutbyte, dvs. protokoll och format för kommunikation mellan olika 
programvaror och system. 
 
Med en standard menas en fastställd norm för en viss företeelse eller en variant 
som är vanligt förekommande. Det finns däremot ingen klar definition av vad en 
öppen standard är för något. Men allmänt anses det att standarden är öppen om: 
 
- Det i princip är möjligt för alla att ta del av, eller delta i, arbetet att ta fram 

standarden. 
- Den produceras i en allmänt accepterad och öppen miljö. 
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- Utvecklingen sker i en konsensusmodell som inte styrs av en enskild 
intressent. 

- Specifikationen är offentliggjord och gratis tillgänglig - eller till självkostnad. 
- Dokumentationen är offentliggjord och gratis tillgänglig - eller till 

självkostnad. 
 
Dessutom bör det finnas en garanti för att standarden förvaltas och underhålls.  
 
Exempel på öppna standarder är HTML och TCP/IP. HTML är publicerad av 
World Wide Web Consortium (W3C), som är en oberoende sammanslutning av 
företag och organisationer och TCP/IP är publicerad av Internet Engineering Task 
Force (IETF). Dessa organisationer tar också ansvar för utvecklingen av respektive 
standard. Både W3C och IETF uppfyller ovan ställda krav. 
 
Det är viktigt att kontrollera till vilken grad produkten verkligen är baserad på 
öppna standarder. Följer produkten inte öppna standarder riskerar man att på sikt 
tvingas konvertera till en annan lösning, med ökade kostnader som följd. 
 
 
3.4.1 Interoperabilitet 
 
Proprietära kontorsprogram skapar en dokumentfil som endast kan återskapas till 
100 % av ett kontorsprogram som känner till den ursprungliga representationen.  
 
Det är dessa proprietära dokumentformat som tenderar att bli ett hinder för företag 
och myndigheter. Många olika applikationer behöver kunna ta del av innehållet i 
dokumentfilerna och det medför ett stort problem om dessa inte är kompatibla med 
andra applikationers dokumentformat. En annan aspekt är det legala kravet på 
arkivering, där informationen ska bevaras så lång tid som är möjligt, med 
perspektivet "för all framtid", och som i princip kräver ett öppet standardiserat 
dokumentformat, för att man inte skall få problem med läsbarheten i framtiden. 
 
Det finns därför ett stort behov av ett standardiserat öppet dokumentformat för 
lagring, dokumentutbyte, arkivering etc. som möjliggör informationsutbyte mellan 
applikationer och system. 
 
Bristande interoperabilitet mellan applikationer och system är en av 
huvudorsakerna till att företag och organisationer tvekar inför att använda öppna 
programvaror på arbetsplatsdatorer. 
 
Idag har Microsoft, med en marknadsandel inom vissa produktområden på 
omkring 85-90 %, en klart dominerande position och dokumentformaten i MS 
Office har blivit en slags ”de facto” standard.  
 
3.4.2 Inlåsningar 
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Beroende av en dominerande leverantör kan medföra att uppgraderingar till nya 
versioner av produkten inte alltid styrs av användarens reella behov utan snarare 
av leverantörens produktcykel. Ofta medför också en uppgradering av 
programvaran att man måste köpa ny maskinvara, vilket leder till ytterligare  
kostnader.  
 
Alla försök att bryta sig ur denna onda cirkel medför å andra sidan ett avsevärt 
arbete, varför många väljer att acceptera situationen. Ju längre denna situation 
håller i sig desto svårare blir det att bryta sig loss och en situation uppstår där 
leverantören kan diktera villkoren. 
  
Precis som i de flesta andra branscher försöker leverantörer inom IT-branschen 
medvetet uppnå en viss grad av inlåsning i syfte att behålla och fortsätta tjäna 
pengar på sina befintliga kunder. Som kund är det är i många fall oundvikligt att 
drabbas i en eller annan form, men genom ökad medvetenhet ökar möjligheterna 
att begränsa skadeverkningarna. 
 
Inlåsning är ett stort problem vid upphandling, drift samt förvaltning av komplexa 
IT-baserade system. Problemen orsakas av byteskostnader, omgivningens val och 
egen hantering av tidigare fattade beslut. 
 
Noggrann bedömning av inlåsningskostnaderna i kombination med relevant 
kravställande i upphandlingar, innan inlåsningseffekterna får chans att träda i kraft, 
utgör en effektiv möjlighet att minska inlåsningens negativa verkningar. Vidare 
erbjuder öppna standarder en möjlighet till minskat beroende av en leverantör eller 
produkt, givet att implementationen av standarden inte innehåller egna tillägg. 
Öppen programvara kan genom utnyttjande av öppna standarder och gränssnitt 
bidra till att minska risken för inlåsning. 
 
Det verkar som om alltfler användare har uppmärksammat situationen och en 
mycket tydlig protest, fokuserad på ökade kostnader, försämrade avtalsvillkor och 
ökad inlåsning, har gjort att väldigt många beställare under det senaste halvåret har 
börjat efterlysa ett öppet filformat för kontorsprogram och intressera sig för 
alternativa produkter baserade på öppen programvara. 
 
 
3.5 Att använda öppen programvara 
 
Flera olika studier visar att Linux blir allt vanligare som operativsystem bland 
företag och myndigheter runt om i världen. Det är framför allt på servrarna som 
man ersätter proprietära Unix- och Windows-miljöer med Linux. Studier visar att 
Linux är det snabbast växande operativsystemet någonsin på marknaden. 
 
Stora systemleverantörer och integratörer som Hewlett-Packard och IBM 
jämställer Linux med de tidigare traditionella operativsystemen och tillhandahåller 
support- och konsulttjänster i samma utsträckning. IBM går t.o.m. så långt att man 
i vissa systemlösningar väljer bort sitt Unixbaserade operativsystem AIX till 
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förmån för Linux. Vanligtvis så lierar man sig med någon av de stora 
Linuxdistributörerna, som RedHat, SuSE eller MandrakeSoft, och testar att 
programvara och maskinvara fungerar ihop på ett fullgott och felfritt sätt. Både 
IBM och HP avsätter stora resurser till utvecklingen av Linux. 
 
Men även andra stora programtillverkare tar fram Linuxbaserade versioner av sina 
programvaror. Oracle är ett sådant exempel. Man anser att det är minst lika viktigt 
att tillhandahålla versioner för Linux som för något annat operativsystem. 
 
På några områden är Linux klart marknadsdominerande: Internetservrar, 
webbservrar och stora kluster med höga krav på beräkningskapacitet. 
 
Den senaste utvecklingen av bättre användargränssnitt och kontorsprogram som 
OpenOffice har gjort Linux till ett starkt alternativ även för arbetsplatsdatorer.  
 
Följande användningsområden är intressanta på grund av att de dels representerar 
en mycket stor andel av de programvaror som förekommer inom en myndighet och 
dels för att det antingen finns eller skulle kunna sättas samman konkurrenskraftiga 
alternativa öppna programvarulösningar inom dessa områden 
 
- Infrastrukturella applikationer – namnserver; katalogserver; nätverksserver; 

mailserver m.fl. 
- Operativsystem för servrar 
- Arbetsplatsdatorer (PC) 
- Kontorsprogram/Office inklusive e-post 
- Webbservrar och webbläsare 
- Utvecklingsmiljöer 
- Databaser 
- Verksamhetsunika system 
- Säkerhetsapplikationer 
 
 
3.5.1 Marknaden 
 
Ett vanligt motiv för att inte använda öppen programvara på bredare front är att det 
inte finns samma utbud av leverantörer av tjänster så som support och service. 
Även om antalet aktörer stadigt växer, så är utbudet ännu begränsat i förhållande 
till de vanligaste proprietära programvarorna. Att stora leverantörer som IBM, 
Sun, HP, Dell m.fl. tydligt har uttalat fullt stöd för Linux och andra öppna 
programvaror har dock påtagligt påverkat marknaden och skapat ett ökat 
förtroende för öppna alternativ. 
 
För att få en mer komplett bild av det nationella utbudet genomförde Statskontoret 
en enkätundersökning i december 2002. Avsikten är att presentera resultatet av 
denna marknadsundersökning som en fristående bilaga till denna förstudierapport 
och att även publicera detta material på Statskontorets webbplats. 
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3.6 Ekonomiska och legala aspekter 
 
3.6.1 Affärsmodeller 
 
En intressant fråga är om det är möjligt att tjäna pengar på öppen programvara. 
Eftersom tillgången till programvaran, källkoden, är gratis måste affärsmodellen 
inriktas på värdeadderande tjänster och produkter. 
 
Framgångsrika affärsmodeller baserade på öppen programvara utgår oftast från 
något eller flera av följande områden: 
- Programvarudistributioner - man säljer en paketerad produkt baserad på öppna 

programvaror. 
- Utveckling och försäljning av egen produkt. 
- Mervärdesförsäljning - man använder den öppna programvaran för att få sälja 

egna kompletterade produkter som applikationer och datorer. 
- Tjänster – support, ubildning, konsult, etc. 
- Tillbehör – litteratur, etc. 
 
Både HP och IBM redovisade år 2002, miljardintäkter för Linux-relaterade 
lösningar. 
 
 
3.6.2 Kostnadsjämförelser 
 
Det är förhållandevis enkelt att jämföra kostnader för anskaffning och 
uppgradering av licenser mellan öppen och kommersiell programvara. När andra 
faktorer ska vägas in blir jämförelser mer komplicerade eftersom varje installation 
i allmänhet har unika förutsättningar. Om man har en fungerande miljö, det kan 
vara med öppna eller kommersiella produkter, är det i allmänhet billigast att stanna 
kvar i denna. Men så snart man gör en förändring, som t.ex. uppgradering av 
befintlig produkt till en ny version, får man kostnader av olika slag.  
 
Tillverkare av proprietär programvara har ett intresse av att ta fram nya versioner 
av produkten oavsett om det finns ett reellt behov hos kunden som måste 
tillgodoses eller inte. I rapporten från det danska Teknologirådet, se nedan, 
uttrycks detta som att ”den största konkurrensen kommer från leverantörens 
tidigare versioner av den egna produkten”. Alltför ofta medför en uppgradering att 
även maskinvaran måste bytas ut på grund av högre kapacitetskrav. 
Omställningskostnader förekommer t.ex. då en produkt läggs ner. Ofta kräver 
proprietära produkter en ständigt pågående inlärning, eftersom varje ny version har 
nya egenskaper. 
 
Det danska Teknologirådet har tagit fram en rapport, ”Open source software - i 
den digitale forvaltning”. Rapporten innehåller en ekonomisk analys av 
programvara med öppen källkod. Rapporten omfattar också en rad 
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rekommendationer. I rapporten konstateras att omställningen till en elektronisk 
förvaltning i Danmark kommer att kräva stora investeringar. I samband med detta 
är det naturligt att fastställa vilken teknik som ska användas och vem som ska styra 
utvecklingen. Kan öppen programvara helt eller delvis ersätta proprietär 
programvara? 
 
Man anger att den danska förvaltningen kan spara upp till ca 4.5 miljarder kronor 
om året på kort sikt (4 år) genom att byta från proprietär till öppen programvara. 
Det är framför allt på arbetsplatsdatorer, kontorsprogram, operativsystem och 
verksamhetsunika system som de största besparingarna kan erhållas i kombination 
med en utökad livslängd för arbetsplatsdatorer och servrar. Förhållandena i 
Sverige torde vara snarlika de danska. Teoretiskt skulle därför 
besparingspotentialen i Sverige kunna motsvara den som presenteras för Danmark. 
 
Det har gjorts få kostnadsjämförelser mellan öppen och kommersiell programvara 
i Sverige.   
 
3.6.3 Juridiska aspekter 
 
Området är komplicerat och en fördjupad utredning av juridiska aspekter, 
upphovsrätt, ideell och immateriell rätt för vissa licenstyper relativt den svenska 
lagstiftningen rekommenderas. 
 
En av missuppfattningarna med öppen programvara är att programvaran inte är 
upphovsrättsskyddad. Öppen programvara regleras av licensvillkor, varav GPL är 
en bland många licenstyper, som baseras på just upphovsrätten. Att blanda 
kommersiellt utnyttjande och distribution av öppna program tillsammans med 
proprietära produkter är fullt möjligt med visst undantag för GPL . 
 
IT-kommissionens rättsliga råd kommer under 2003 genomföra en fördjupad 
granskning av de juridiska aspekterna med öppen programvara. Man kommer bl.a. 
att titta på hur licenser för öppen programvara förhåller sig till svensk lagstiftning 
och se på frågor som patenterbarhet och upphovsrätt. 
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4 Rekommendationer 
 
Arbetsgruppen föreslår att ett forum skapas med uppgift att underlätta och 
påskynda användning av öppen programvara. Målgruppen kan vara IT- och 
informationsstrateger inom offentlig sektor som ansvarar för att sprida och samla 
in information. Detta forum, som också kan fungera som ett informellt personligt 
nätverk, kan ha en egen webbplats som innehåller information, idéer och 
rekommendationer, jämför med XMLakademin. 
 
Målsättningen bör vara att ingen ska tvingas att använda en leverantörsspecifik 
produkt för att kommunicera med offentlig sektor. För att kunna realisera denna 
ambition måste man använda sig av öppna standarder och format både vid 
utveckling och vid upphandling av egna system. Därför behövs det en 
upphandlingspolicy som behandlar, och i vissa fall också ställer krav, på öppna 
program och öppna standarder. 
 
Det innebär dock att vid upphandling av programvara, som vanligtvis är inriktad 
mot köp av själva programprodukten, man för öppen programvara mer måste 
fokusera mot kringliggande tjänster som t.ex. support, service, införande och 
migration. Detta innebär mer funktionsorienterade upphandlingar av 
programvaror. Den offentliga förvaltningen bör sträva efter att finna det mest 
kostnadseffektiva alternativet, oavsett om detta är en proprietär eller öppen 
programvara, och att de krav som ställs vid upphandlingar inte diskriminerar 
någon produkttyp. 
 
Ett sätt att underlätta åtkomsten till, och öka kunskapen om öppna programvaror, 
kan vara att låta producera ett programpaket baserat på öppna programvaror för 
medborgarna, enligt den modell som används i den spanska regionen Extremadura. 
 
Ett led i det fortsatta arbetet bör vara att stämma av området öppen programvara 
med beslutsfattare, och diskutera de kostnadsbesparande effekter som påvisats och 
framföra vikten av öppna standarder och format för en bättre konkurrenssituation. 
 
Rekommendationer har delats upp i en del som avser Statskontoret och i en del 
som är generell. 
 
 
4.1 Statskontoret 
 
Följande rekommendationer är inte uppställda i någon prioritetssordning. Det är 
också väsentligt att det fortsatta arbetet påbörjas så snart som möjligt. 
 
- Statskontoret bör, i samverkan med användare i offentlig förvaltning, utforma 

ett handlingsprogram för öppna standarder och öppen programvara. 
Handlingsprogrammet bör innehålla en detaljerad plan för det fortsatta arbetet 
och kan bland annat omfatta nedanstående punkter. 

http://www.xmlakademin.nu/
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- Arbetsgruppen finner att det är viktigt att få erfarenheter i Sverige av 

användning av öppna programvaror och migrering till öppna miljöer. 
Försöksverksamhet, pilotinstallationer, som bland annat omfattar migrering till 
en öppen miljö, och utvärdering av öppna programvaror för arbetsplatsdatorer 
och webbplatser bör genomföras. 

 
- Eftersom det är av stor betydelse att genomföra försöksverksamhet bör 

Statskontoret samordna erfarenhetsinsamling från dessa olika 
pilotinstallationer. Migreringsprocess, erfarenheter och effekter måste 
dokumenteras och göras tillgängliga för andra inom förvaltningen. Varje 
myndighet tar själv initiativ till och ansvarar för sin egen pilotinstallation. 

 
- Arbetsgruppen föreslår vidare att Statskontoret utarbetar en policy för sina 

ramavtalsupphandlingar av programvaror och andra informationsförsörjnings-
produkter som ärendehantering, dokumenthantering m.fl. I denna policy bör 
ingå att krav ställs på öppna standarder och öppna filformat vid upphandlingar. 
Vilka öppna standarder, som ska användas inom olika områden, måste också 
definieras.   

 
- Statskontoret bör även bevaka och om möjligt stödja arbetet i standardiserings-

organet OASIS, Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards, som verkar för att ta fram ett öppet XML-baserat filformat för 
kontorsprogram. Ett öppet filformat för kontorsprogram betyder mycket för 
ökad interoperabilitet. 

 
- Statskontoret bör genomföra upphandlingar för tillhandahållande av öppen 

programvara inklusive tjänster m.m. 
 
- Statskontoret bör verka för att egna publikationer, rapporter och upphandlings-

underlag m.m. distribueras i öppna format. Till dess att ett generellt öppet 
filformat för kontorsprogram finns tillgängligt, bör PDF-formatet användas. 

 
- Statskontoret bör vidare arbeta med informationsspridning samt bevakning av 

området öppen programvara. Åtgärderna kan bl.a. innefatta att svara för webb-
information, hålla seminarier samt på en övergripande nivå svara för stöd till 
myndigheter.  

 
- Slutligen finns det ett förslag att Statskontoret ska utreda hur myndigheternas 

egenutvecklade programvara kan göras öppen och tillgänglig för andra 
myndigheter eller användare. Exempel på frågor som bör belysas är: Vilken 
licens ska användas, vilka ska få tillgång till programvaran, hantering av 
programbank, m.fl. 
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4.2 Generella rekommendationer 
 
De generella rekommendationerna är i första hand riktade mot övriga delar av den 
offentliga förvaltningen och andra aktörer. 
 
- För att undvika inlåsningseffekter och uppnå interoperabilitet måste 

förvaltningen definiera och ställa krav på öppna standarder i upphandlingar 
och vid utveckling av system. Detta gäller speciellt filformat för 
kontorsprogram och system som inkluderar kommunikation med medborgarna.  

 
- Vid kommunikation med medborgarna via webbplatser bör förvaltningen 

verka för att dessa webbplatser följer öppna standarder (enligt W3C) och inte 
diskriminerar enskilda produkter. 

 
- Verka för att datakörkortet, ECDL också omfattar de vanligast förekommande 

öppna programvarorna. Exempelvis bör öppna programvaror som Linux, 
OpenOffice och MySQL omfattas av ECDL. 

 
- En webbaserad programvarukatalog med information om öppna programvaror 

bör finnas för den offentliga förvaltningen. 
 
- Ett projekt för att definiera standardlösningar, baserade på öppna 

programvaror, för skol- och utbildningsväsendet. Gärna i samarbete med 
motsvarande projekt i Danmark, Finland och Norge. 
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1 Introduktion till öppen programvara 
 
Öppen källkod och fri programvara är svenska översättningar av de vedertagna 
begreppen ”Open Source Software” och ”Free Software”. I rapporten kommer vi 
att använda öppen programvara som den samlande benämningen, utom i de fall 
som specifikt berör endera av de båda begreppen. Definitionen av de båda 
begreppen presenteras nedan, efter en kort inledande historisk bakgrund. 
 
Med öppen programvara menar vi programvara där källkoden är fritt tillgänglig, 
och där programmet fritt kan användas, förändras, förbättras, kopieras och 
distribueras av alla som så önskar. 
 
Tillhandahållandet av öppen programvara behöver inte vara kostnadsfritt. Förutom 
att det går att konstruera affärsmodeller kring öppen programvara som bygger på 
en kommersiell verksamhet, går det att ta betalt direkt för programvaran enligt ett 
stort antal licensvillkor och modeller som ryms inom definitionen. Det avgörande i 
dessa modeller är att källkoden blir tillgänglig för köparen.  
 
För anhängare av fri programvara är öppenhet i grunden en demokratifråga och det 
är en fråga om grundinställningen till hur information ska göras tillgänglig för alla 
utan restriktioner. Det handlar inte om att allting på Internet ska vara gratis. Det 
handlar om att nätets arkitektur ska vara fri. 
 
 
1.1 Kort historik 
 
Unix, som lanserades 1969 av AT&T Laboratories, var till en början i stort sett 
gratis att använda för den akademiska världen. Då en stor del av utvecklingen av 
Internet-teknologier ägde rum inom universitet och forskningslaboratorier, blev 
Unix det operativsystem som fungerade som bas för utvecklingen. Att 
programutvecklare delade med sig och utbytte källkod var gängse praxis. 
 
I början på 1980-talet ändrade AT&T på sina licensvillkor, så att man tog betalt av 
alla som ville använda Unix. Som följd av detta började datortillverkare som IBM, 
HP och Digital Equipment (DEC) att utveckla egna proprietära Unixbaserade 
operativsystem. 
 
Vid den tidpunkten arbetade Richard M. Stallman med programutveckling vid 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Han började på MIT:s laboratorium 
för artificiell intelligens 1971 och blev snabbt del av en grupp programmerare som 
fritt bytte idéer och programkod med varandra. 1980 slutade datorföretaget DEC 
att utveckla en datorserie som gruppen på MIT hade använt. De alternativ som 
fanns hade proprietära operativsystem som inte var fria att använda och definitivt 
inte att sprida. Tvärtom krävdes till och med att man skrev på ett sekretessavtal för 
att ens få installera operativsystemet. Det som man fick reda på om 
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operativsystemet fick alltså inte spridas vidare. Gruppens utbyte av programkod 
upphörde. 
 
Stallman valde att sluta på MIT 1984. Istället startade han projektet GNU (GNU's 
Not Unix). Stallman ville återskapa den miljö han upplevt i programmerargruppen 
på MIT, men i större skala. Han ville skapa ett operativsystem som skulle vara 
fritt. Han kände sig tvungen att sluta på MIT för att inte drabbas av några anspråk 
från en arbetsgivare på upphovsrätten till sitt arbete.  
 
Dessutom utarbetade han en speciell licens, GNU-licensen (GNU GPL – General 
Public License), för att försäkra att programvara utvecklad inom GNU-projektet 
skulle förbli fri och öppen för alla att använda och nyttja. För att få ekonomiskt 
stöd till GNU-projektet grundade Stallman 1985 organisationen Free Software 
Foundation (FSF).  
 
Licensieringsmodellen skiljer sig mycket från övriga programvarulicenser, 
huvudsakligen genom syftet med avtalet och skyddsomfånget. GNU GPL baseras 
på friheten att träffa avtal och att upphovsmannen har rätt att upplåta sin 
programvara på de villkor upphovsmannen önskar. 
 
GNU GPL rönte mycket stor uppmärksamhet, men alla gillade inte den puristiska 
och ideologiska anda som Stallman verkade för. Snart fann man att det borde 
finnas utrymme för fri distribution av källkod utan att för den skull behöva ansluta 
sig till filosofin som Stallman utvecklat och manifesterat i GNU GPL. 
 
Bruce Perens utvecklade ett regelverk ("The Debian Free Software Guidelines") 
för vad som borde styra programutveckling. Open Source Initiative (OSI) 
grundades 1997 av bl.a. Bruce Perens och Eric S. Raymond. De utformade en 
definition för öppen källkod, ”the Open Source Definition” baserad på regelverket. 
Alla licenser som följer definitionen kan kalla sig för "Open Source Software”. 
Den främsta skillnaden mot filosofin bakom GNU GPL är dels att man tillåter 
direkt kommersiell försäljning av programvara och dels att ”Copyleft” (se begrepp 
nedan) inte är ett skallkrav. Det skall dock noteras att GNU GPL ryms inom 
definitionen för öppen källkod. 
 
 
1.2 Begrepp 
 
Kommersiella programvaror som tillhandahålls utan tillgång till källkoden och 
därmed inte är möjlig att ändra, förbättra och inte får vidaredistribueras, betecknas 
som proprietär programvara. Det är speciellt licensvillkoren för proprietär 
programvara, med begränsningar i nyttjanderätten, som medför att det sker en 
utveckling av öppen programvara. Licensvillkoren för proprietär programvara ger i 
allmänhet endast rätt till att använda programvaran på vissa villkor och inte insyn i 
hur programmet är uppbyggt, och inte heller tillgång till själva källkoden. 
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I rörelsen för öppen programvara finns två huvudinriktningar, de som ser på fri 
programvara som en social och etisk fråga och anser att proprietär programvara är 
ett socialt problem, anhängare av Free Software Foundation (FSF), och de som har 
en mer praktisk inställning och ser öppen programvara som en effektiv modell för 
programutveckling, anhängare av Open Source Initiative (OSI).  
 
Skillnaden är inte bara en fråga om namnsättning, det är en fråga om 
grundläggande värderingar. Det är viktigt att hålla isär de två begreppen när man 
pratar om ideologier och värderingar, men också att förstå att de två inriktningarna 
inte motverkar varandra utan samverkar i syftet att förespråka öppen programvara. 
 
Nedanstående figur, som är hämtad från FSF:s webbsida, ger en bild av hur de 
olika typerna av programvara förhåller sig till varandra. Man kan konstatera att 
begreppen open source och free software i stort täcker samma typ av programvara, 
dvs. öppen programvara – vänstra delen av figuren. Medan den högra delen av 
figuren beskriver programvara där man inte får tillgång till källkoden. Det är alltså 
i vissa fall möjligt att gratis få tillgång till även proprietär programvara – 
exempelvis Microsoft Internet Explorer!  
 
Begreppen i figuren beskrivs utförligare i följande avsnitt. 
 

 
Figur 1, Hur olika programvarutyper förhåller sig till varandra. 
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1.2.1 Fri programvara - Free Software Foundation (FSF) 
  
Enligt FSF är fri programvara en fråga om användarens frihet att använda, kopiera, 
distribuera, undersöka, ändra och förbättra programvaran. Mer precist, refererar 
man till fyra typer av frihet: 
 
0. Frihet att använda programmet för valfritt ändamål (frihet 0). 
1. Frihet att undersöka hur programmet fungerar och ändra det för egna ändamål 

(frihet 1). Förutsätter tillgång till källkoden. 
2. Frihet att skicka kopior vidare av programmet, mot betalning eller gratis (frihet 

2). 
3. Frihet att förbättra programmet och sprida det vidare i förbättrad form (frihet 

3). Förutsätter tillgång till källkoden. 
 
Den fullständiga definitionen av fri programvara, ”The Free Software Definition” 
finns beskriven, på svenska, på: http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.sv.html. 
 
En programvara kan betecknas som fri programvara om användaren tillförsäkras 
all dessa friheter. Välkända licenser som uppfyller definitionen är GPL och LGPL. 
 
 
1.2.2 Öppen källkod - Open Source Initiative (OSI) 
 
Öppen källkod innebär inte bara tillgång till källkoden utan den måste också följa 
en specifik definition som är utformad av OSI. Distributionsvillkoren för 
programvara med öppen källkod måste uppfylla följande tio kriterier (version 1.9 
av definitionen): 
 
1. Fri vidaredistribution utan krav på royalty 
2. Källkoden skall inkluderas eller göras tillgänglig 
3. Härledda verk (derivata verk) skall tillåtas 
4. Integritet av författarens källkod skall respekteras 
5. Ingen diskriminering av personer eller grupper får förekomma 
6. Ingen diskriminering mot branscher och användningsområden 
7. Distributioner av licensen skall ge alla mottagare samma rättigheter 
8. Licensen får inte vara produktspecifik 
9. Licensen får inte införa restriktioner på annan programvara som distribueras 

samtidigt 
10. Licensen måste vara teknologi- och medianeutral 
 
Den fullständiga definitionen av öppen källkod (open source software) enligt OSI 
finns på:  http://www.opensource.org/docs/definition_plain.php.  
 
Programvara som distribueras under någon av OSI certifierad licens, kan 
benämnas ”OSI Certified Open Source Software” och får använda OSI:s grafiska 
symbol. 

 
 

 

http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.sv.html
http://www.opensource.org/docs/osd-swedish.php
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Välkända licenser som uppfyller definitionen är bl.a. GPL, LGPL, BSD, MIT och 
MPL (se avsnitt 1.3 Licenser). För närvarande (jan 2003) finns det 43 stycken 
godkända licenser. 
 
 
1.2.3 GNU 
 
Namnet GNU är en rekursiv förkortning av "GNU's Not Unix". Logon är en 
GNU, ett djur som lever i frihet. GNU-projektet, som startades av Richard M. 
Stallman, har målsättningen att skapa ett system som är kompatibelt, men inte 
identiskt, med Unix. GNU-projektet är dock inte begränsat till enbart 
operativsystem. Man vill tillhandahålla ett helt spektrum av programvara, 
inklusive applikationer.  

GNU-projektet består av många mindre delprojekt understödda av frivilliga och 
företag med målet att utveckla en funktion (komponent) i GNU-systemet.  

GNU-systemet är, som andra Unixsystem, modulärt uppbyggt och speciellt 
GNU-system med Linux som kärna, så kallade GNU/Linux-system – är vitt 
spridda och ingår i de flesta Linux-distributioner. 

 
1.2.4 Copyleft 
 
Copyleft är en mekanism, i bland annat GNU GPL-licensen, som tillser att fri 
programvara förblir fri programvara även i modifierade och utökade versioner. 
Copyleft tillåter inte att den som vidaredistribuerar programvaran, i ursprunglig 
eller modifierad form, adderar några restriktioner till licensen. Det innebär att alla 
kopior av programvaran, även modifierade, förblir fri programvara. 
 
Copyleft stipulerar också att alla som vidaredistribuerar programvaran, med eller 
utan ändringar, måste tillse att copyleft-funktionen förblir intakt i alla 
distributioner. Copyleft garanterar på så sätt att programvaran förblir fri för alla 
användare. 
 
Exempel på en licens med copyleft är GNU GPL. 
 
 
1.2.5 Fri programvara utan Copyleft  
 
Fri programvara utan copyleft tillåter att man adderar restriktioner på 
vidaredistribuerade kopior. Om ett program kan betecknas som fritt men utan 
copyleft-kravet, så får modifierade kopior distribueras utan frihet. En kommersiell 
aktör kan då vidaredistribuera programvaran, med eller utan modifieringar, som 
proprietär programvara. 
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Exempel på licenser utan copyleft är: BSD (Berkeley Software Distribution) och 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
 
 
1.2.6 Proprietär programvara 
 
Proprietär programvara är programvara som inte är öppen. Användning är reglerad 
och vidaredistribution och modifiering är antingen förbjuden eller kräver specifikt 
godkännande av leverantören. Källkoden är normalt inte tillgänglig. 
 
 
1.2.7 Freeware 
 
Termen “freeware” har ingen klar definition, men är allmänt använd för 
programvaror som tillåter kopiering och vidaredistribution men inte modifiering, 
och källkoden är inte heller tillgänglig. Freeware skall inte förväxlas med öppen 
programvara. 
 
Freeware distribueras i binär form (direkt körbar i dator) utan krav på licensavgift. 
Det förekommer att man begränsar rätten att använda programvaran gratis till 
endast vissa kategorier av användare, t.ex. för privat bruk eller för icke 
kommersiella syften. Freeware används ofta i marknadsföring för att sälja in 
kompletterande produkter och vinna marknadsandelar. Ett exempel är Microsoft 
Internet Explorer som tillhandahålls som freeware. 
 
 
1.2.8 Shareware 
 
Shareware är programvara som tillhandahålls med friheten att vidaredistribuera 
kopior, men stipulerar att om man avser att fortsätta använda programvaran, ofta 
efter en viss tidsperiod, så förväntas (skall) man betala en licensavgift. 
 
Shareware är inte samma sak som öppen programvara av främst två anledningar: 
Källkoden är i inte tillgänglig och man kan eller får inte modifiera programvaran.  
 
Syftet med shareware är att göra programvaran tillgänglig att prova, för så många 
användare som möjligt. Detta för att uppnå ökad betalningsvilja hos potentiella 
användare. Programvaran distribueras i binär form och innehåller ofta en inbyggd 
tidsstyrd mekanism som begränsar funktionaliteten efter en prövoperiod, som 
vanligen varierar från en till tre månader.  
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1.2.9 Kommersiell programvara 
 
Med kommersiell programvara avses programvara utvecklad av en organisation 
eller ett företag med avsikten att tjäna pengar på produkten. Kommersiell 
programvara och proprietär programvara är inte samma sak! 
 
Merparten av den kommersiella programvaran är också proprietär programvara 
men det finns även exempel på kommersiell öppen programvara, där leverantören 
hoppas tjäna pengar på kringtjänster och kompletterande proprietära produkter. 
 
 
1.2.10 Publik programvara (Public domain software) 
 
Publik programvara är programvara som inte är copyright-skyddad. 
 
Att göra programvara publik, innebär i praktiken att man överger alla krav på 
upphovsrätt. Publik programvara förekommer i princip endast inom vissa områden 
i vissa länder, bl.a. i USA. I USA produceras stora mängder publik programvara, 
med stöd från myndigheterna, inom universitetsvärlden. Denna programvara är 
tillgänglig för alla medborgare utan restriktioner. Men det är i allmänhet inte 
tillåtet att nyttja programvaran för kommersiella syften. 
 
 
1.2.11 Shared source 
 
Shared Source är en relativt ny policy från Microsoft, som syftar till att ge vissa 
grupper (myndigheter och förvaltningar) tillgång till granskning av källkoden för 
en Microsoftprodukt. Man får då skriva under ett avtal som reglerar vad man får 
göra med information avseende källkoden. 
 
Shared source är inte samma sak som öppen programvara, då de grundläggande 
friheterna att kopiera, modifiera och distribuera saknas. 
 
 
1.2.12 Öppna format och standarder 
 
För att uppnå en ökad konkurrens och interoperabilitet mellan produkter utan s.k. 
”customer lock-in", måste filformat, exempelvis för ordbehandling, baseras på 
öppna standarder. Först då får användarna en reell möjlighet att fritt välja produkt 
efter behov och ekonomi. 
 
Om filformat och informationsutbyte mellan produkter är standardiserade kan 
konkurrerande produkter konkurrera med funktionalitet och kvalitet utan 
nuvarande inlåsning av kunderna. 
 
De dominerande aktörerna kommer sannolikt inte att basera sina produkter på 
öppna standarder utan en kontinuerligt stark påtryckning från kravställarna. Öppna 
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standarder gynnar konsumenterna genom att ge förutsättningar för konkurrens med 
reducerade priser och ökad kvalitet. 
 
Ett exempel på open source-projekt med målsättning att skapa ett öppet XML-
baserat filformat är XML-projektet. Det är ett projekt under OpenOffice.org för 
att ta fram ett öppet filformat för officedokument och att skapa en öppen referens 
för detta format. Man säger sig verka för standardisering mellan produkter för 
kontorsstöd. 
 
 
1.3 Licenser 
 
En av huvudorsakerna för att knyta licensvillkor till öppen programvara är att 
värna om friheten och se till att programvaran även framledes skall förbli öppen.  
 
Licensvillkoren kan bland annat: 
- tillvarata definierade friheter 
- tillvarata de betingelser som upphovsrättsmännen önskar (att namnge 

utvecklarna, att licensen alltid distribueras med programvaran etc.) 
- tillvarata upphovsrättsmännens rättigheter 
- tillse att modifierad programvara baserad på öppen programvara även 

framledes förblir öppen 
- tillse att all programvara som nyttjar den öppna programvaran i ett system 

också skall vara öppen. 
 
De olika licenserna för öppen programvara varierar mest när det gäller de två sista 
punkterna. Medan GPL-licensen är mycket strikt vad gäller att all programvara 
baserad på den ursprungliga källkoden också skall vara öppen och baseras på 
samma licens, så tillåter exempelvis BSD-licensen att man kan nyttja källkoden för 
utveckling av proprietära programvaror. Det är principen om ”Copyleft”, se mer 
under avsnittet 1.2 Begrepp, som skiljer GPL från många andra licenser för öppna 
program. 
 
Däremot är de flesta licenser för öppna program inte något hinder för att företag 
kan sälja produkter baserade på öppna program i kommersiellt syfte. Men den som 
säljer produkter baserade på öppen programvara kan inte förhindra att även andra 
gör likadant. Licensvillkoren tillåter inte att man begränsar andras rätt att kopiera 
och ändra programvaran. Man måste också tillse att källkoden är tillgänglig i 
distributionen. 
 
Det måste framgå med tydlighet att produkter baserade på öppen programvara 
omfattas av en licens för öppna program. 
 
OSI har tagit fram en definition för öppen programvara, se föregående avsnitt  
1.2  Begrepp. De licenser som uppfyller kraven i definitionen får ett godkännande 
av OSI och produkterna som licensieras under någon av dessa licenser har rätt att 
kallas för OSI certifierad programvara (”OSI Certified Open Source Software"). 
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För närvarande finns det 43 godkända licenser (januari 2003). 
http://www.opensource.org/licenses/. 
 
Restriktioner och friheter i licenser för öppen programvara måste med 
nödvändighet noggrant vägas mot varandra för att tillvarata både 
upphovsrättsmannens intentioner och slutanvändarens behov. Eftersom syftet och 
motivet med restriktioner och friheter varierar, har det utvecklats en mängd olika 
licenser för öppen programvara. I de följande avsnitten presenteras kort några 
vanliga licenser för öppna program. 
 
 
1.3.1 GNU General Public License (GPL) 
 
GNU GPL är idag den vanligast förekommande licensen för öppna program. De 
mest framträdande exemplen på produkter är programvaror från GNU-projektet 
och Linux. GPL skapades av Richard M. Stallman och representerar i princip Free 
Software Foundation’s (FSF) filosofi. 
 
Det finns inga restriktioner för kopiering och distribution, men vissa villkor måste 
vara uppfyllda. Källkoden måste vara lätt att komma åt för användaren, licensen 
måste bifogas med den distribuerade programvaran och programnotiser måste 
påtala dessa förhållanden vid uppstarten av programmet. 
 
Modifieringar är tillåtna så länge man tydligt anger vad som förändrats, när 
källkoden är producerad och av vem. Härledda arbeten, derivata verk, är tillåtna, 
men måste publiceras under GPL-licensen (copyleft-principen). Den så kallade 
virala effekten, härrör från att distributioner av programvaruprodukter som 
innehåller GPL-licensierad programvara måste också licensieras under en GPL-
kompatibel licens. Således kan programvara licensierad med en annan licens bli 
”smittad” av GPL-licensen. Denna medvetna effekt gör att GPL passar mycket 
dåligt i kommersiella produkter med proprietär programvara, då man för att kunna 
nyttja GPL-licensierad källkod, i bemärkelsen inkludera/integrera, också måste 
öppna upp sin egen proprietära programvara. 
 
GPL-licensen saknar i stort rättslig prövning, både i Sverige och i resten av 
världen, och det kan därför vara vanskligt att tolka hur vissa av villkoren skulle 
bedömas i en domstol. Användaren förbinder sig till villkoren i licensen i och med 
att programvaran används. Brott mot villkoren kan bl.a. innebära förlorade 
rättigheter att använda programvaran, vilket kan komma att krocka med 
Avtalslagens paragraf (§ 36) om jämkade villkor och ringa intrång, dvs. allt för 
stor effekt i förhållande till brottet. GPL-licensen tar inte heller hänsyn till ideell 
rätt. Arbete pågår, inom bl.a. FSF Europe, med att se över hur man kan anpassa 
GPL till europeiska rättsförhållanden. 
 
GNU GPL-licensen finns beskriven i sin helhet på följande länk: 
http://www.fsf.org/licenses/gpl.html.  
 

 
 

 

Tommy Laurell
Vad för diskussion - var då?

http://www.opensource.org/licenses/
http://www.fsf.org/licenses/gpl.html
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1.3.2 GNU Lesser General Public License (LGPL) 
 
Eftersom GNU GPL är restriktivt konstruerad för kommersiell användning, har 
FSF utvecklad en alternativ licens, Lesser General Public License - LGPL.  
LPGL-licensen tillåter kommersiell eller proprietär programvara att utnyttja delar 
av källkoden, som till exempel bibliotek (libraries), utan att bli smittad av GPL. En  
av orsakerna till att FSF publicerade LPGL var att en ”bättre” öppen/fri 
programvara riskerade att inte få tillräcklig acceptans och spridning för att fungera 
som de facto standard och kunna konkurrera med proprietära produkter. En av de 
första produkterna att licensieras med LGPL var GNU C-biblioteken (the GNU C 
libraries). 
 
Idag rekommenderar dock FSF att man i första hand väljer GPL-licensen framför 
LGPL. 
 
Länk: http://www.fsf.org/copyleft/lesser.html.  
 
 
1.3.3 Mozilla Public License (MPL) 
 
Mozilla Public License (MPL) är den licens under vilken Netscape publicerade sin 
källkod till webbläsaren Mozilla. Mozilla är den öppna programvara som 
webbläsaren Netscape numera är baserad på. MPL innehåller en variant av 
”Copyleft”, som tillåter att MPL-licensierad programvara inkorporeras i 
programvara, och att den kan publiceras utan risk att smittas av Copyleft-
principen. Därför kan man säga att konstruktionen för MPL liknar LGPL. 
Ytterligare liknande licenser är IBM Public License och Sun Public License. 
 
Länk: http://www.opensource.org/licenses/mozilla1.1.php.  
 
 
1.3.4 MIT License and BSD License 
 
BSD licensen ger alla användare rätt att utan kostnad erhålla kopior av 
programvaran inklusive dokumentation, liksom rätt att nyttja produkten för 
kommersiella syften. Användare har, utan andra restriktioner än att man måste 
ange dessa rättigheter och uppge namnet på upphovsrättsmannen, rätt att kopiera, 
modifiera, integrera, publicera, distribuera, licensiera, under andra licenser och 
sälja kopior av programvaran. 
 
Länkar: http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php, 
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php.  
 
 

 
 

 

http://www.fsf.org/copyleft/lesser.html
http://www.opensource.org/licenses/mozilla1.1.php
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
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1.3.5 Jämförelse mellan olika licenstyper 
 
Detta är endast en översiktlig jämförelse, hämtad från FLOSS-rapporten, mellan 
olika licenstyper. Mer information om juridiska aspekter finns i avsnittet 8.3 
Juridiska aspekter. 
 

Licenstyp  
 

Gratis 
tillgång 

Tillåtet att 
distribuera 

vidare 

Inga 
restriktioner 

för 
användning

Källkoden 
enkelt 

tillgänglig 
utan 

kostnad 

Modifiering 
av 

källkoden 
tillåten 

Härledda 
arbeten 
måste 
också 
vara 

öppna 

Tillåtet att 
integrera 

med 
proprietär 
program-

vara 
Public 
domain X X X X X  X 

Shareware (X)1 X      

Freeware X X X     

GPL X X X X X X  

LGPL X X X X X X X 

MPL X X X X X X X 
BSD 
License X X X X X  X 

1) Shareware är endast gratis under en begränsad tidsperiod för utvärdering av programvaran. 

Tabell 1, Jämförelse mellan olika licenstyper (FLOSS part 3). 

 
 
1.4 Utveckling och förvaltning 
 
Boston Consulting Group har presenterat resultat från studier om hur öppen 
programvara utvecklas, vilka som deltar och deras motiv. En iakttagelse man gjort 
är den genomgående höga kreativiteten i utvecklingsprojekten för öppen 
programvara. En annan iakttagelse är att de som deltar i projekten till största delen 
är professionella utvecklare som antingen deltar på betald arbetstid, med 
arbetsgivarens tillstånd, eller som frivilliga på sin fritid. 
 
Utmärkande för deltagarna är en stark känsla av identifikation med 
utvecklingsgemenskapen (the community). Den intellektuella stimulansen och 
möjligheterna att utveckla sina färdigheter är viktiga drivkrafter. Att ”synas” är 
också viktigt och bidrar till viljan att åstadkomma goda resultat. I en sluten miljö, 
där den enskilda programmerarens arbete inte syns på samma sätt, kan 
engagemanget svikta och det kan bidra till ibland medelmåttig programkod. 
 
En typisk ”community” består av en central gruppering av engagerade och kunniga 
individer, ibland utvalda och ibland på eget initiativ, som håller ihop arbetet och 
väljer ut de bästa bidragen. Bidrag kan vem som helst lämna, företag såväl som 
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enskilda individer, men det är den centrala gruppen som avgör hur 
systemarkitektur etc. skall utformas och vilka bidrag som man vill utnyttja. Om 
man inte sköter sitt ”uppdrag” kan följden bli att man antingen blir bortvald eller 
att en helt ny grupp fortsätter i ett eget spår. Det sistnämnda kallas för ”forking”. 
Linus Torvalds är ett exempel på en mycket lyckosam ”ledare” för en community - 
utveckling av Linux. 
 
Sammanslutningen ansvarar således för både utveckling, vidareutveckling och 
förvaltning av produkten. I stort sett alla sådana projekt sätter upp en egen 
Internetportal, webbplats, för projektet, där utomstående kan följa utvecklingen, ta 
del av dokumentation, ladda ner nya releaser, både stabila för användning och 
utvecklingsversioner för tester, samt lämna synpunkter och bidrag till projektet. 
 
 
1.4.1 Katedral- och Bazarmodellerna 
 
Det finns en hel del skrivet om utvecklingsmodeller för programvara. 
Beskrivningen av dessa båda modeller är hämtade från Eric S. Raymonds bok 
”The Cathedral and The Bazaar” (se 10.2 Litteraturtips). 
 
Katedralmodellen bygger på centraliserad planering och utförande och beskriver 
det traditionella sättet att utveckla proprietär programvara. Utvecklingen är strikt 
hierarkiskt organiserad enligt en top-down modell med central styrning. Namnet 
kommer från det medeltida sättet att bygga katedraler. 
 
Bazarmodellen bygger tvärtemot på decentraliserad planering och utförande och 
beskriver i stort det sätt som öppen programvara utvecklas. Arbetet organiseras i 
en nätverksorganisation. En sammanslutning (community) av utvecklare arbetar 
med att utveckla och förbättra valfria komponenter och delar av programvaran. I 
allmänhet används Internet och en gemensam central webbserver för att samla in 
och publicera materialet. Namnet härrör från de orientaliska bazarerna där vem 
som helst kan erbjuda sina varor och vem som helst kan besöka bazaren. 
 
En modell som går lite längre än bazar-modellen är principen med den ”kokande 
kitteln” (the cooking pot model). På en bazar utväxlas varor men deras 
funktionalitet ändras inte. I den ”kokande kitteln” kan enstaka ingredienser blandas 
med varandra och resultera i någonting nytt, vilket kan värderas högre än summan 
av komponenterna. 
 
I verkligheten förekommer naturligtvis blandningar av alla tre modellerna. Öppen 
programvara utvecklas ofta i sitt första stadium enligt katedralmodellen. Sedan 
publiceras en tidig version, ofta fungerande men ofärdig, av programvaran och 
vidareutvecklas enligt bazarmodellen och modellen med den ”kokande kitteln”, 
där användare kan addera moduler och ge programvaran ny funktionalitet. 
 
Man kan peka på några generellt avgörande framgångsfaktorer i den senare delen 
av utvecklingskedjan: 
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- Funktionella krav måste uppfyllas - programvaran måste fungera på avsett sätt. 
- Kvaliteten på programvaran måste vara tillräckligt hög. 
- Programvaran är modulärt uppbyggd; det måste vara enkelt att lägga till och 

ändra moduler. 
- Utvecklingstiden (ledtiden till färdig produkt) måste vara kort för att 

anpassning till ny maskinvara skall gå smidigt. (Inom vissa områden är dock 
denna faktor mindre kritisk.) 

- Så låga utvecklingskostnader som möjligt. 
 
Som vi har sett används olika utvecklingsmodeller och processer för proprietär och 
öppen programvara. Vid utveckling av proprietär programvara används central 
styrning av vilka funktioner som skall implementeras. I modellen för öppen 
programvara sker utvecklingen på de deltagande individernas villkor och initiativ. 
Man har som individ frihet att föreslå och producera de ändringar och 
kompletteringar man själv anser behövs. Dock tillämpas en hierarkisk modell även 
i utvecklingen av öppen programvara med en central grupp av individer, eldsjälar, 
som avgör vilka komponenter som får ingå i den färdiga produkten. Jämför med 
Linus Torvalds roll i utvecklingen av Linux. 
 
Det framförs ofta att felrättning går snabbare i utvecklingsmodellen för öppen 
programvara, på grund av att det i allmänhet finns fler individer som både granskar 
och åtgärdar fel i programvaran. Rent hypotetiskt borde man då kunna förvänta 
sig, procentuellt sett, färre antal fel i öppen programvara!  
 
 
1.4.2 Drivkrafter 
 
De ekonomiska drivkrafter som normalt framhålls som nödvändiga vid utveckling 
av proprietär programvara saknas nästan helt för öppen programvara. Dvs. att man 
kan få ersättning, och lönsamhet, för den tid och de resurser som behövs för 
utveckling av programvara. 
 
Vad det är som driver utvecklare att utveckla öppen programvara är en komplex 
fråga. Över hälften av alla programutvecklare som utvecklar öppen programvara är 
professionella utvecklare anställda av en kommersiell aktör som har egna intressen 
i att den öppna programvaran blir framgångsrik. Som exempel kan nämnas 
marknadsföring av servrar med Linux som operativsystem och försäljning av 
kompletterande programvaror och tjänster. 
 
Och vilken typ av öppen programvara har förutsättning att seriöst konkurrera med 
proprietär programvara? Måste det vara generell programvara med rimligt stort 
behov på marknaden? Och kan öppen programvara existera utan motpolen 
proprietär programvara? 
 
I olika undersökningar har det visat sig att det är de kompetensmässiga motiven 
som väger klart tyngst bland utvecklare av öppen programvara. Man vill kunna 
lära av varandra genom att lämna egna bidrag och dra lärdom av andra utvecklares 
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kunskap. Bland de professionella utvecklare som utvecklar både proprietär och 
öppen programvara föredrar man i allmänhet den senare modellen där man får mer 
utrymme för egen kreativitet, det är inte samma tidspress med förutbestämda 
deadlines och man får snabb återkoppling på inlämnade förslag. 
 
Utöver de kompetensmässiga motiven framstår följande drivkrafter som 
avgörande: 
- Karriärmässiga motiv. Man vill hävda sig och visa att man är duktig. Bland 

annat för att bättra på förutsättningarna till ett välbetalt jobb. 
- Personliga motiv. Man tycker det är roligt och man fascineras av 

programutveckling som företeelse. Man gillar att vara kreativ och många 
brinner för just sin skapelse. Man kan jämföra med skapandet av musik, som 
sysselsätter många utan några som helst ambitioner på att kunna tjäna pengar 
på sitt intresse. 

- Ideologiska motiv. Utvecklare som stöder Richard M. Stallmans filosofi att 
det är en demokratisk rättighet att all programvara skall vara fri. Och 
utvecklare som generellt ogillar de kommersiella intressen som styr utbudet av 
programvara på marknaden. 

- Ekonomiska motiv. För att kunna tjäna pengar på en affärsidé baserad på 
öppen programvara. Under denna punkt kan man sortera in företag som HP, 
IBM, RedHat, Sun m.fl. 

- Behovsmässiga motiv. Det finns helt enkelt ingen programvara som passar för 
de behov man har. Det är framför allt vanligt inom forsknings- och 
utbildningsområdet att man utvecklar ny programvara som sedan offentliggörs 
som öppen programvara. 

 
 
1.4.3 Utvecklare 
 
Utvecklare av öppen programvara kommer från mycket varierande miljöer. 
Områden som dominerar är: högskolor och universitet, myndigheter, kommersiella 
företag och enskilda individer. 
 
Universitet och högskolor producerar en mängd programvara i utbildnings- och 
forskningssyfte. Och även om en del av denna programvara blir proprietär så 
publiceras den största delen som öppen programvara. Många talangfulla studenter 
bidrar också till utvecklingen, dels för att man gillar att programmera och själv kan 
lära sig av andra programmerare, dels för att det kan ha en positiv effekt på 
karriären.  
 
Många distributörer av öppen programvara deltar också aktivt i utvecklingen 
genom att lämna in egna bidrag till förbättring eller komplettering av produkten. 
Motivet består oftast i att man antingen har ett uttalat behov från sina användare 
eller så vill man på eget bevåg förbättra produkten och på så sätt öka sin egen 
förtjänst. 
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Förutom distributörer så deltar också kommersiella företag, med egna intressen i 
öppen programvara, i utvecklingen. Bland annat avsätter IBM, HP och Sun stora 
resurser för utveckling av öppen programvara. Exempelvis marknadsför IBM, HP 
och Sun operativsystemet Linux och de har därför ett starkt intresse av att bidra till 
utvecklingen.  
 
 
1.5 Exempel på produkter 
 
Det finns ett mycket stort antal produkter baserade på öppen programvara. På 
exempelvis Sourceforge, som är en av de populäraste webbportalerna för 
publicering av öppen programvara, finns nästan 60 000 projekt representerade, 
varav ca 7 000 är anpassade för Windows 95/98/2000. 
 
De mest populära och framgångsrika projekten med öppen programvara finns 
också representerade med egna webbplatser. 
 
Här följer några exempel på betydelsefulla produkter och projekt med öppen 
programvara. Ytterligare produkter finns också omnämnda i avsnittet 4.4 
Framgångsrika öppna programvaruprojekt. 
 
 
1.5.1 Apache 
 
Fram till 1995 tillhandahöll NCSA (the National Center for Supercomputing 
Activities, University of Illinois i USA) den mest använda webbservern – NCSA 
HTTPd Webserver -  på marknaden. Programvaran var fri att använda och kunde 
både kopieras och modifieras, under förutsättning att NCSA informerades om alla 
härledda verk. Användarna skickade således in ändringar (patchar) till NCSA, 
som, om de var tillräckligt bra, integrerades in i programvaran. 
 
Efter det att några av de huvudansvariga för utvecklingen av webbservern slutat på 
NCSA under 1994 tappade projektet kompetens, med följd att kvalitén på 
programvaran gradvis blev försämrad.  
 
Några entusiaster, som använde webbservern och ville bygga vidare på 
programvaran, tog över utvecklingen i början av 1995 och började applicera olika 
användares ändringsförslag (patchar). Den första officiella versionen, mars 1995, 
fick namnet Apache. Namnet kommer från indianstammen Apache, och deras 
ledningsmodell - där de individer som bidrar mest till utvecklingen av samhället 
också är de som blir utsedda till ledare. Projektet Apache har som målsättning att 
verka på samma sätt. Ryktet att namnet kommer från en ”a patchy” server stämmer 
således inte in riktigt på verkligheten. Den nuvarande versionen av programvaran 
är dessutom helt omkonstruerad jämfört med NCSA. 
 
1998 ingick Apacheprojektet ett samarbete med IBM om fortsatt utveckling av 
programvaran. IBM använder programkod från Apache i sin produkt WebSphere. 
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Apache Software Foundation, en icke vinstdrivande organisation, grundades 1999 
och är numera ansvarig för utvecklingen av programvaran. ASF har bl.a. ansvar 
för den finansiella och juridiska delen av projektet. Apache lyfts ofta fram som ett 
föredöme för utveckling av öppen programvara. 
 
Webbservern Apache har dominerat marknaden sedan 1996, och har idag en 
marknadsandel på över 65 % (Netcraft 2002). Den finns både för Unix (inkl. 
Linux) och Windows, även om man själva förordar Unix som plattform. Dessutom 
ingår Apache webbserver i många andra paketerade produkter. 
 
Länk: www.apache.org  
 

 
Figur 2, Marknadsandelar för aktiva webbservrar på Internet (Netcraft, dec 2002) 

 
 
1.5.2 DNS and Bind 
 
BIND (Berkeley Internet Name Domain), är en programvara för DNS (Domain 
Name System), som kanske inte är så känd bland vanliga IT-användare. DNS är ett 
system som bl.a. översätter datornamn till IP-adresser och vice versa. Utan denna 
vitala funktion skulle inte Internet kunna hantera datornamn, som exempelvis 
www.statskontoret.se, utan vi skulle i stället vara tvungna att lära oss alla datorers 
IP-adresser. DNS används varje gång man surfar på Internet eller då man skickar 
e-post.  
 
BIND finns inkluderat i alla Unix-system, inkl. Linux, samt många andra system 
och har blivit en de facto Internet standard för namnservrar. Föregångaren till 
BIND skapades ursprungligen 1984 av Paul Mockapetris. BIND utvecklades sedan 
av Paul Vixie och hanteras numera av ISC (the Internet Software Consortium). 
Många större leverantörer och tillverkare stöder utvecklingen av BIND, däribland 
HP, IBM, Sun och svenska företag som Telenordia, Tele2 och Telia. 
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Länk: www.isc.org.  
 
 
1.5.3 FreeBSD 
 
Den första versionen av FreeBSD publicerades i december 1993. Den var 
ursprungligen baserad på BSD 4.3 (Berkeley Software Distribution). BSD är 
samlingsnamnet på Unix-distributioner som har sitt ursprung från Berkeley 
University of California. Efter en tvist om upphovsrätten till den ursprungliga 
Unix-koden från AT&T, Bell Labs, som BSD 4.3 och 4.4 i stort bygger på, 
konstaterades det att Novell hade äganderätten till den programvaran efter sitt köp 
av koden från Unix System Laboratories, där AT&T var majoritetsägare (numera 
ägs koden av The SCO Group).  Man kom då överens om att BSD 4.4-Lite, som 
var en avskalad version av BSD 4.4, skulle få vara öppen programvara, och alla 
dåvarande BSD-versioner versioner tvingades skriva om sin programkod enligt de 
nya förutsättningarna. I dessa programvaror ingår även kod från GNU-projektet. 
Utöver FreeBSD, som är den populäraste, finns också NetBSD och OpenBSD. 
 
Den som är intresserad av Unix historia kan läsa mer på: 
http://www.unix.org/what_is_unix/history_timeline.html. 
 
De öppna BSD-versionerna är till största delen, förutom delarna från GNU, 
licensierade under BSD-licensen, vilken är en av de minst restriktiva licenserna för 
öppen programvara. Delar av denna programkod är därför vanlig även i proprietära 
programvaror. En av de ledande utvecklarna av programkoden för FreeBSD, 
Jordan K. Hubbard, är numera anställd av Apple, vilket säkert har haft inverkan på 
att Apple har valt att basera sitt nya operativsystem Mac OS X på FreeBSD. 
 
Målsättningen i FreeBSD-projektet är att tillhandahålla ett generellt öppet 
operativsystem med mycket hög prestanda och stabilitet och med minimala krav 
på maskinvaran. 
 
Länk: www.freebsd.org.   
 
 
1.5.4 GNU 
 
GNU är en rekursiv akronym för “Gnu is not Unix”, vilket ger en tydlig signal om 
vad detta projekt syftar till. Som tidigare nämnts så var det Richard M. Stallman 
som startade GNU-projektet 1984 med målsättning att skapa ett fritt Unix-liknande 
operativsystem. När han slutade på MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
för att jobba med GNU, fortsatte MIT att ge honom tillgång till sina IT-resurser.  
 
GNU-projektet är ännu inte klara med utvecklingen av själva kärnan, som man 
kallar Hurd, utan det är en kombination av GNU-programvara med Linux som 
kärna som har blivit en stor framgång. Hurd står för ”Hird of Unix-Replacing 
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Daemons” och Hird står för ”Hurd of Interfaces Representing Depth”. Man har 
alltså valt ett par av ömsesidigt rekursiva akronymer! 
 
GNU-projektets programvaror ingår i de flesta av de öppna Unix-liknande 
systemen. För närvarande omfattar det 1936 st. programvaror och några som har 
fått mycket stor betydelse är:  
- GCC (GNU C Compiler), som blivit en de facto standard kompilator för Linux 

program skrivna i C och C++. 
- Glibc (GNU C library) som är en av de viktigaste komponenterna i Gnu Hurd 

och Linux. 
- GNU Emacs, som är en mycket använd text editor (med många extra 

funktioner). 
- GNOME (GNU Network Object Model Environment) som är GNU-projektets 

fönsterhanterare och användargränssnitt. 
 
Länk: www.gnu.org.  
 
 
1.5.5 Linux 
 
Linux-projektet är i hög grad förknippat med en person – Linus Torvalds. Som ung 
datastudent på Universitetet i Helsingfors hade han studerat Minix, ett litet Unix-
system som användes i utbildningssyfte, och beslutat sig för att utveckla ett eget, 
mer avancerat, Unix-liknande system med Minix som bas. Han startade sitt arbete 
1991, och inspirerad av GNU-projektets filosofi att utveckla programvara,  
publicerade han nästan omgående version 0.02 för att få återkoppling  på sina idéer 
och sitt arbete. Linus valde också att använda GPL-licensen för sin programkod. 
Linus Torvalds drev utvecklingen mycket framgångsrikt, med stort engagemang, 
mycket snabb återkoppling på alla inskickade bidrag och hög frekvens på 
utgivningen av nya versioner. Linus fick snabbt med sig en stor mängd duktiga 
utvecklare och version 1.0 av Linux släpptes 1994. Den nu gällande versionen 
2.4.x är baserad på POSIX och stöder både 32-bitars och 64-bitars 
processorarkitekturer. 
 
Linux är idag, i kombination med kompletterande programvara från GNU-
projektet, det kanske mest kända öppna programvaruprojektet. Grundaren Linus 
Torvalds finns fortfarande med i ledningen för projektet. Antalet utvecklare uppgår 
idag till flera tusen personer, som samverkar enligt en hierarkiskt uppbyggd 
”bazar-modell” med Torvalds högst upp och så kallade ”Lieutenants” ansvarande 
för delprojekt. 
 
Det är många organisationer och företag involverade i utvecklingen av Linux: 
Distributörer som RedHat, SuSE, Mandrake m.fl. och systemtillverkare som HP 
och IBM, som använder Linux i sina system och anpassar sina applikationer till 
Linux. 
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Linux används främst som operativsystem på servrar, där man är en stark 
konkurrent till proprietära Unix-system och Windows NT/2000. Som 
operativsystem på arbetsplatsdatorer har man inte nått samma framgång, men med 
ett starkt fokus på utvecklingen av användargränssnittet under 2002 (GNOME, 
KDE) och kontorsprogram (OpenOffice), så tror många att Linux kommer att få ett 
genombrott även för persondatorer under 2003.  
 
För att inte hamna i samma situation som utvecklingen av Unix, med många olika 
och delvis inkompatibla versioner, har ett initiativ tagits för att standardisera 
Linux.  Målsättningen med arbetet i Linux Standard Base (LSB)  är att ta fram och 
sprida ett antal standarder för att säkerställa kompatibilitet mellan olika Linux-
distributioner. LSB stöds av de flesta stora aktörerna på Linux-marknaden. 
 
Länkar: www.linux.org, www.linuxbase.org, www.linuxhq.com,  www.kernel.org.  
 
 
1.5.6 Mono 
 
Monoprojektet är ett initiativ från grundaren av GNOME, Manuel de Icaza, som 
syftar till att skapa en öppen Unixversion av Microsoft dotNET’s 
utvecklingsplattform. Projektet avser att implementera teknologier utvecklade av 
Microsoft, men överlämnade till ECMA (standardiseringsorgan för informations- 
och kommunikationssystem) för standardisering. 
 
Mono innehåller ett antal komponenter för utveckling av programvara, inklusive 
en kompilator för C# och ett antal API:er (Application Programming Interface) för 
åtkomst av programbibliotek. 
 
Länk: www.go-mono.com.  
 
 
1.5.7 Samba 
 
Samba är en programvara som gör att en Unix-liknande server kan agera som fil- 
och skrivarserver för Windowsbaserade datorer.  
 
Andrew Tridgell, skaparen av Samba, utvecklade den första versionen i början av 
1992, då han från sin DOS PC behövde komma åt filer på en Unixdator. Han 
baserade programmet på SMB-protokollet (Server Message Block), som 
ursprungligen utvecklades av Microsoft som ett tillägg till NetBIOS.  
 
Andrew Tridgell leder fortfarande utvecklingen av Samba, men idag har han stöd 
av många utvecklare från hela välden. Andrew är själv från Australien. 
 
I Samba 2.0, som släpptes i januari 1999, hade man avsevärt förbättrat prestandan. 
Ziff-Davies Publishing genomförde en test med Samba 2.0 och Windows NT4, på 
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identiska datorer, och fick som resultat att Samba 2.0 var mer än dubbelt så snabb 
som NT4 vid belastning av systemet. 
 
En annan milstolpe för Sambaprojektet var när Silicon Graphics (SGI), som första 
kommersiella företag, inkluderade Samba i sina system. SGI, och många andra 
företag, ger kommersiell support för Samba. 
 
Den nuvarande versionen, Samba 2.2.x, är inkluderade i de flesta Linux-
distributioner och innehåller nästan alla funktioner som finns i en Windows 
NT/2000- server, för Windows 95, 98, NT, 2000 och XP-klienter. 
 
Det har genomförts många jämförande tester av Samba med Windows som en fil- 
och skrivarserver. I november 2001 testade PC Magazine Windows 2000 mot en 
Samba/Linux server, vilken även denna gång visade klart bättre prestanda, både på 
små och större datorsystem, för Samba. 
 
Länk: www.samba.org. 
 
 
1.5.8 Sendmail 
 
Sendmail är en Mail Transfer Agent (MTA), vilken är en funktion som skickar e-
post mellan olika datorer. Sendmail innehåller också funktioner för att hantera 
styrning och kontroll av e-post. Sendmail innehåller också funktioner för att 
fungera som en e-postserver och har stöd för alla vanliga mailprotokoll: POP, 
IMAP, SMTP m.fl. 
 
Första versionen av Sendmail utvecklades 1981 av Eric Allman, i samband med 
introduktionen av TCP/IP och protokoll som FTP (File Transfer Protocol) och 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), för att ge dåvarande ARPANET en 
fungerande IP-baserad programvara för hantering av e-post. Vid den tiden jobbade 
Eric Allman på Berkeley University i Kalifornien och man hade behov av att 
skicka e-post mellan Universitetet och ARPANET. Allman är idag CTO på det 
kommersiella företaget Sendmail Inc. som stöder utvecklingen av den öppna 
programvaran Sendmail samtidigt som man tillhandahåller flera kommersiella 
paketerade produkter baserade på Sendmail. 
 
Sendmail dominerar antalet mailservrar på Internet med en marknadsandel på ca 
75 – 80 %. 
 
Länk: www.sendmail.org.  
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1.5.9 OpenOffice.org / StarOffice 
 
StarDivision, den ursprungliga skaparen av StarOffice, grundades i Tyskland i 
mitten på 1980-talet. Sun köpte StarDivision sommaren 1999 och StarOffice 5.2 
släpptes i juni 2000 och var tillgänglig gratis för nedladdning och användande. 
 
I början på 2001 annonserade Sun att man startade projektet OpenOffice.org. och 
att man öppnade upp programkoden för StarOffice och gjorde den tillgänglig via 
OpenOffice.org-projektet under licenserna LGPL  och SISSL (Sun Industry 
Standards Source License). Representanter från Sun sitter fortfarande i ledningen 
för OpenOffice.org och Sun är den största bidragaren av utvecklingen av 
programkoden. 
 
Programkoden för OpenOffice.org är öppen och tillgänglig för alla att använda och 
utveckla i kommersiellt syfte. Ett exempel på det är att Sun’s kommersiella 
version, StarOffice 6.0 som släpptes i maj 2002, är baserad på OpenOffice.org 1.0, 
kompletterad med proprietära produkter för bl.a. avstavning, databasaccess och 
bättre filter för import och export mot andra kontorsprogram. Även framtida 
versioner av StarOffice kommer enligt Sun att baseras på kommande versioner av 
OpenOffice.org. 
 
Filformatet för OpenOffice.org är ett XML-baserat filformat för kontorsprogram 
som man i slutet av 2002 tillhandahöll OASIS för att på så sätt få till stånd ett 
standardiserat öppet dokumentformat för kontorsprogram, se vidare i avsnitt 5.1 
Öppna filformat för kontorsprogram. Man har också inbyggt stöd för Microsoft 
Office dokumentformat och produkten finns för både Linux och Windows. 
 
Målsättningen med OpenOffice.org är att skapa ett ledande öppet kontorsprogram 
för alla större operativsystem, med ett öppet XML-baserat filformat. 
 
Länk: www.openoffice.org. 
 
 
1.5.10 ThinLinc 
 
Cendio Systems AB har utvecklat ThinLinc - en terminalserver på Linux. 
ThinLinc använder kända och beprövade öppna programvaror (TightVNC, 
OpenSSH, Webmin m.fl.). ThinLinc gör det möjligt att blanda applikationer från 
helt olika operativsystem på samma skrivbord. Systemet är dessutom kompatibelt 
med de flesta katalogsystem, exempelvis Novell Directory Service (NDS) och 
Active Directory. Lösningen hanterar både tunna och webbaserade klienter, och 
riktar sig framförallt till skolor och statliga verk samt till företag som vill införa 
tunna klienter i besparingssyfte. 
 
Ett exempel på referens är Luftfartsverket som, via hyrda fasta linor, 
fjärrövervakar sina system från övervakningscentralen på Arlanda. 
Kommunikationen upplevdes tidigare som trög och långsam och det fanns behov 
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av att eventuellt uppgradera denna, vilket hade föranlett en hög kostnad. ThinLinc 
blev en möjlig lösning, eftersom systemet använder sig av en teknologi som gör att 
maskinerna kan övervakas med hjälp av mycket mindre bandbredd. 
 
Länk: www.sendio.se 
 
 
1.5.11 Wine / CrossOver 
 
WINE (Wine Is Not an Emulator) är ett ca 9 år gammalt projekt som startade 1993 
med syfte att skapa en Windows-kompatibel miljö i ett Unix-liknande system. Det 
är en öppen implementation av Windows API:er, som möjliggör att man kan köra 
de flesta Windowsprogram i en Intel-baserad Unix/Linux-miljö utan behov av 
modifikation. 
 
Wine är ännu inte 100 % kompatibelt med Windows, det saknas fortfarande stöd 
för vissa API:er och DLL:er. Och eftersom Windows ständigt utvecklas så är det 
en ständig process att hålla jämna steg. Wine kräver inte någon Windowslicens 
och är licensierad som öppen programvara under GNU LGPL. En mindre känd 
funktion i Wine är Winelib som är en utvecklingsmiljö för C/C++, för migrering 
av Windowsapplikationer till Unix/Linux. 
 
CodeWeavers är det företaget som ger mest stöd till utvecklingen av Wine vid 
sidan om de över 400 utvecklare som har varit med och utvecklat Wine. Alexandre 
Julliard, anställd av CodeWeavers, är den som ansvarat för projektet sedan strax 
efter starten och CodeWeavers har hjälpt till att säkerställa att bl.a. Microsoft 
Office 97 och 2000 fungerar under Wine. 
 
CodeWeavers har också några proprietära produkter baserade på Wine: CrossOver 
Office och CrossOver Plugin. CrossOver är för närvarande en mer stabil produkt 
än Wine och man ger också support för produkten. CrossOver Office har för 
närvarande stöd för Microsoft Office 97 och 2000, Outlook och Internet Explorer 
samt MS Visio och Lotus Notes.  
 
CrossOver Office Server Edition ger möjlighet att skapa en miljö med 
tunna klienter för att köra Windowsapplikationer under Linux.  
 
Länk: www.winehq.org, www.codeweavers.com.  
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1.6 Exempel på kommersiella aktörer 
 
Följande exempel på aktörer gör inga anspråk på att vara komplett, utan skall 
endast ses ur ett informativt perspektiv. 
 
 
1.6.1 Hewlett-Packard (HP) 
 
Liksom många andra systemleverantörer har HP inkluderat Linux som 
operativsystem i sitt utbud av datorsystem både för servrar och, från och med 
november 2002, även för persondatorer, stationära och bärbara. Enligt IDC, är HP 
den systemleverantör som har störst marknadsandel av Linux-baserade servrar. 
 
HP ser Linux som ett naturligt komplement till MS Windows och sitt eget HP-UX. 
Man tillhandahåller samma utbud av support och andra tjänster som för de andra 
operativsystemen. 
 
HP bidrar med resurser för utveckling av ett antal öppna programvaruprojekt, 
däribland Linux och GNOME. 
 
HP redovisade för år 2002 en intäkt på ca 18 miljarder kronor för Linux-relaterad 
försäljning. Intäkterna kommer främst från serverdatorer, men också 
kompletterande programvara, konsulttjänster och support bidrar till omsättningen. 
 
Länkar: www.hp.com/linux, opensource.hp.com  
 
 
1.6.2 IBM 
 
IBM anser att Linux representerar en teknologi och utvecklingsprocess med stora 
fördelar för slutanvändaren samtidigt som man erbjuder sitt eget utbud av 
proprietära programvaror och tjänster som ett värdeadderande komplement. 
 
IBM erbjuder Linux som operativsystem för i stort sett alla sina datorsystem, från 
små enkla Intelbaserade servrar, via AS/400 till S/390 stordatorer. Man har som 
strategi att anpassa sina egna programvaror till Linux, exempelvis Domino och 
WebSphere, och är också mycket aktiva i utvecklingen av ett antal öppna 
programvaror. Förutom Linux, så framhåller man gärna sitt deltagande i 
utvecklingsmiljön Eclipse och man deltar i många andra projekt som Apache, 
Mozilla och Samba. 
 
IBM redovisar, liksom HP, en mycket stor intäkt för Linuxbaserade lösningar. För 
år 2002 uppskattar man intäkten till ca 13 miljarder kronor. 
 
Länkar www-1.ibm.com/linux/,   www-124.ibm.com/developerworks/oss/  
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1.6.3 Sun 
 
Sun valde tidigt att satsa på Unix-baserade produkter. Därför är det helt naturligt 
att man nu tar till sig Linux som ett komplement till Solaris för att på det sättet öka 
marknadsandelen för Unix-liknande system. 
 
Sun stöder och bidrar till utvecklingen av Linux och andra öppna programvaror, 
speciellt OpenOffice.org. men även av GNOME som man valt att implementera i 
sitt eget operativsystem Solaris. Man ser de öppna programvarorna som ett 
strategiskt komplement till sin egen plattform Sun ONE (Open Net Environment). 
 
Sun kommer att distribuera sin egen version av Linux, Sun Linux, som en 
paketerad produkt innehållande bland annat StarOffice, GNOME, Evolution, 
Mozilla och JavaCard och utgöra en del i Sun ONE konceptet. 
 
Sun arbetar hårt på att få en ökad användning av StarOffice. Enligt ett avtal mellan 
Sun Microsystems och det danska utbildningsdepartementet donerar Sun 
mjukvaror till ett uppskattat värde av 27,4 miljoner dollar till de danska eleverna 
och lärarna. Drygt en miljon elever och lärare i danska skolor kan utan kostnad 
ladda hem den senaste versionen av Suns StarOffice för att fritt få använda 
mjukvaran både i skolan och hemma utan några kopieringsbegränsningar. Sun har 
tidigare donerat sin programvara till skolor i Kina, Hong Kong, Taiwan och Chile 
och hoppas kunna teckna donationsavtal även i Frankrike, Tyskland och Sverige. 
 
Suns initiativ kan ses som ett motdrag till de stora programvarudonationer 
Microsoft gjort till skolor och statliga myndigheter i utvecklingsländer i vad som 
ofta tolkas som en strategi för att försöka begränsa spridningen av billigare 
mjukvaror baserade på öppen källkod. Under det senaste räkenskapsåret, 2001, 
donerade Microsoft mjukvaror, bland annat Office-paketet, till ett värde av 207 
miljoner dollar till runt 5 000 icke-kommersiella organisationer i 65 länder. 
 
Länkar:  wwws.sun.com/software/linux/,  www.sunsource.net/, 
www.sun.com/staroffice/.    
 
 
1.6.4 Ximian 
 
Ximian härstammar ursprungligen från GNOME projektet, vilket initierades 1997 
av Miguel de Icaza. Miguel var en av grundarna och företaget är ett av de ledande i 
att utveckla öppen programvara för persondatorer.  
 
Förutom ett fortsatt stort engagemang i utvecklingen av GNOME, har man nyligen 
annonserat projektet Mono, som är en öppen Linuxbaserad implementation av 
Microsoft dotNET utvecklingsmiljö. Andra populära öppna programvaror är e-
postklienten Ximian Evolution. 
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Länk: www.ximian.com  
 
1.6.5 MySQL 
 
MySQL är ett svenskt företag, baserat i Uppsala, som har utvecklat en databas. 
MySQL är världens mest spridda fria databas, med ca 30 % av den totala 
marknaden. På vissa segment är man likvärdig med Oracle, den största 
databasleverantören. MySQL används bland annat på många webbplatser, t.ex. 
Yahoo.   
 
MySQL:s affärsidé baseras på att man erbjuder sin produkt i två versioner: En 
öppen, licensierad med GPL, och en kommersiell, som man tar betalt för. Den 
kommersiella vänder sig till kunder som vill utveckla egna system, utan att 
påverkas av licensvillkoren i GPL. För att detta ska vara möjligt kräver man att 
utvecklarna överlåter äganderätten till programkoden till MySQL. Man klarar sig 
bra på denna affärsmodell. Man kompletterar utbudet med support, konsulttjänster 
och utbildning. 
 
MySQL:s drivkraft består bl.a. i risken att förlora greppet om sin produkt om 
någon annan skulle erbjuda en bättre utveckling och hantering av den öppna 
produkten MySQL. Man tvingas därför alltid att se till att man är bäst på att 
ansvara för utvecklingen och hanteringen. 
 
Sin framgång tror man beror på att man varit helt fokuserade på att ta fram en 
högkvalitativ produkt och att man satsat mycket tid på att snabbt lösa alla problem 
i programvaran. Man har också varit noggrann med dokumentation av produkten. 
Man har sin inkomst främst från intäkter från licensförsäljning, support och 
utbildning. 
 
När det gäller egen utveckling av öppen programvara så framhåller man att det är 
viktigt att utvecklingen är behovsstyrd och bedrivs väldigt nära användarna med 
kort feedback och åtgärdstid för inlämnade bidrag. Man får t.ex. hjälp med testning 
av 1000-tals frivilliga användare. 
 
Länk: www.mysql.com.  
 
 
1.6.6 Cendio 
 
Cendio är ett svenskt företag som arbetar med öppna programvaror. Företaget 
grundades 1992 av studenter från Linköpings Universitet och har lång erfarenhet 
av den öppna miljön. Man arbetar med utbildning, strategisk konsultation och 
avancerade utvecklingsuppdrag.  Man har tagit fram en produkt, ThinLinc, som är 
en terminalserver baserad på öppen programvara. Licensintäkter, utbildning och 
tjänster kring ThinLinc är också en del av det utbud man har. 
 
Länk: www.cendio.se.  

 
 

 

http://www.ximian.com/
http://www.mysql.com/
http://www.cendio.se/
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1.6.7 Distributörer av Linux 
 
Det finns idag närmare 200 olika distributioner av Linux, varav en del inte längre 
underhålls. Några av de mest framgångsrika är: Debian, Mandrake, RedHat och 
SuSE. 
 
1.6.7.1 Debian 
 
Arbetet med Debian påbörjades i augusti 1993 av Ian Murdock, som en 
distribution som skulle göras fri enligt GNU:s anda. Namnet Debian kommer från 
dess skapare, Ian Murdock, och hans fru, Debra. 
 
Debiansystem använder för närvarande Linuxkärnan. Arbete pågår dock för att 
tillhandahålla Debian för andra kärnor, i första hand för Hurd. Debian kommer 
med över 8710 paket (programvara paketerad för enkel installation på datorn). 
Debian är den efter RedHat mest använda Linuxdistributionen. 
 
Länk: www.debian.org. 
 
1.6.7.2 MandrakeSoft 
 
MandrakeSoft är ett franskt företag som distribuerar en av de mest 
användarvänliga versionerna av Linux. Företaget grundades 1998 av några unga 
Linux-entusiaster och har sedan dess växt till ett internationellt företag med kontor 
både i Frankrike och USA. Mandrake finns tillgänglig på över 40 olika språk och 
är för närvarande, tillsammans med Debian, den mest använda Linuxdistributionen 
för persondatorer. 
 
Länk: www.mandrakelinux.com/en/.  
 
1.6.7.3 RedHat 
 
RedHat är den ledande distributören av Linux. Företaget grundades 1994 i USA 
och har idag över 300 anställda och 22 kontor i 13 länder. Flera av de ledande 
utvecklarna av Linux är anställda av RedHat. RedHat är noterade på NASDAQ. 
Man har, enligt undersökningar, en marknadsandel på ca 30 – 40 % av 
Linuxmarknaden. RedHat har ingått partnerskap med ett antal av de största IT-
företagen: Dell, HP, IBM och Intel. Man kompletterar sina produkter med tjänsten 
Red Hat Network, som bl.a. ger användarna en automatiserad uppdatering av sina 
datorsystem. 
 
Länk: www.redhat.com.  
 

 
 

 

http://www.debian.org/
http://www.mandrakelinux.com/en/
http://www.redhat.com/
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1.6.7.4 SuSE 
 
SuSE är den fjärde av de största Linuxdistributörerna. SuSE är ett tyskt företag 
med internationell närvaro genom kontor i Storbritannien och USA. Man är den 
klart största distributören i Tyskland och har ingått partnerskap med bl.a. IBM för 
leverans av Linuxbaserade system till den tyska förvaltningen. SuSE grundades 
1992. 
 
Länk: www.suse.de/en/.  

 
 

 

http://www.suse.de/en/
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2 Omvärldsanalys 
 
 
2.1 Vad sker inom EU 
 
2.1.1 IDA  (Interchange of Data between Administrations) 
 
IDA är ett program som drivs av EU-kommissionen och som syftar till att främja 
användandet av IT i informationsutbytet mellan förvaltningar inom EU.  
 
Den 22 februari 2001 arrangerade IDA ett symposium i Bryssel om öppen 
programvara inom den offentliga sektorn - Open Source Software in EU public 
administrations - February 2001 – under ledning av Erkki Liikanen. Man kom 
fram till följande slutsatser: 
- Det finns en hel del erfarenhet från nyttjande av öppna programvaror inom den 

offentliga sektorn i Europa. 
- Att befintliga projekt omfattar både serverinstallationer och arbetsplatsdatorer. 
- Att man nyttjar öppna programvaror p.g.a. anpassad funktionalitet, lägre 

kostnadsbild, leverantörsoberoende och öppna standarder, interoperabilitet och 
säkerhet. 

 
Man föreslog följande åtgärder: 
- Vid upphandling av IT-tjänster skall mer vikt läggas på användandet av öppna 

standarder, inkluderande standarder för dokumentformat. 
- Myndigheter skall ges information om möjligheterna med lösningar baserade 

på öppna programvaror. 
- Ett forum för tillhandahållande av ”goda exempel” avseende användning av 

öppna programvaror, ska etableras. 
- En modell för att möjliggöra utbyte av egenutvecklade öppna programvaror 

(software pool). 
 
Dessutom ansåg man att ytterligare insatser behövdes för att beskriva kostnader 
och fördelar med öppna programvaror samt att de juridiska aspekterna ytterligare 
behövde belysas. 
 
Som en följd av detta symposium lät IDA ta fram en rapport – ”Study into the use 
of Open Source Software in the public sector - June 2001” - med information om 
öppna programvaror och en beskrivning av nuläget (2001) inom EU. Rapporten 
innehåller tre delar: en informativ del (OSS fact sheet), en del som beskriver 
nyttjandet och erfarenheten av öppna programvaror (OSS usage and experience) 
och en del som omfattar en beskrivning av marknaden för öppna programvaror 
(2001) och informerar om upphandlingsaspekter.  
 
I juni 2002 presenterade man sedan ytterligare en rapport – ”Pooling Open Source 
Software (POSS) Feasibility Study - June 2002” - som beskriver en möjlig modell 

 
 

 

http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=home
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=298&parent=chapter&preChapterID=0-17-134
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=298&parent=chapter&preChapterID=0-17-134
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=333&parent=chapter&preChapterID=0-17-134
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=333&parent=chapter&preChapterID=0-17-134
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=625&parent=chapter&preChapterID=0-17-134
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&documentID=625&parent=chapter&preChapterID=0-17-134
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för hur man inom EU kan hantera och utbyta egenutvecklad programvara med 
andra användare inom EU. 
 
För att skapa ”goda exempel” startade IDA under hösten 2002 ett pilotprojekt, som 
omfattar förarbete inför eventuell migration och införande av en lösning baserad 
på öppna programvaror för myndigheterna i den tyska delstaten Mecklenburg-
Vorpommern. Projektet ska ge information om kostnader och problematik när man 
går från från en proprietär till en öppen datormiljö. Lösningen föreslås omfatta 
både servrar och ca 15 000 arbetsplatsdatorer, som förses med SuSE Linux som 
operativsystem. 
 
Projektet följs upp av en studiegrupp med svenskt deltagande. Projektet beräknas 
hålla på i ca 2 år men resultat av den första etappen ska redovisas under våren 
2003. 
 
Ytterligare ett förslag från  IDA är att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett 
kompetenscenter för öppen programvara. Dessutom finns förslag om att 
genomföra en studie av öppna dokumentformat. 
 
 
2.1.2 IST – Information Society Technology 
 
1999 bildades en arbetsgrupp, skapad på initiativ av Information Society 
Technology Directorate General inom EU, med syfte att analysera området fri 
programvara (Libre Software) och ta fram rekommendationer för hur man kan gå 
vidare. Rekommendationerna är i princip desamma som de som presenterats ovan 
från IDA-symposiet i Bryssel (se föregående avsnitt). Rapporten - Information 
Society Opportunities for Europe – april 2000 –presenterades första gången på 
IST’99 konferensen i Helsingfors. 
 
IST har en webbsida där man kan få information om aktiviteter, initiativ och 
projekt inom EU - Free / Open source software actions in European programmes. 
Det finns idag närmare 20 rullande projekt, inom det femte Ramverksprogrammet, 
med direkt inriktning mot nyttjande av öppna programvaror. Man hittar här projekt 
inom områden som PKI och säkerhet, ärendehantering, hälso- och sjukvård, 
utbildning samt en intressant studie om socioekonomiska aspekter av öppen 
programvara. Det finns också information om att Information Society 
Technologies Advisory Group (ISTAG) har publicerat ett strategidokument med 
rekommendationer för det 6:e Ramverksprogrammet (2003-2006). Där förordar   
man bland annat en ökad användning av öppen programvara och nyttjande av 
utvecklingsmodeller enligt open source. – ”Where appropriate and supporting the 
general policy, the use of Open Source licensing should be stimulated for software 
generated in the IST Programme, and indeed in all parts of the sixth Framework 
Programme”. 
 
 
 

 
 

 

http://eu.conecta.it/paper.pdf
http://eu.conecta.it/paper.pdf
http://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm
ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/istag-software-wg9final0702.pdf
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2.1.3 FLOSS-projektet (IST) 
 
Det socioekonomiska projektet, FLOSS (Free/Libre Open Source Software), har  
nyligen, juni 2002, presenterat en intressant rapport - Free/Libre and Open Source 
Software: Survey and Study. 
 
Ett av projektets syften är att tillgodose efterfrågan på information om öppen 
programvara - Free/Libre/Open Source Software (FLOSS). Man startar med en 
historisk tillbakablick och ger genom ett antal undersökningar en bra bild av 
användande och utveckling. Samtidigt har man identifierat indikatorer för att mäta 
värdeskapande effekter och spridningen av öppen programvara, man undersöker 
affärsmodeller och den inverkan som rekommendationer om öppen programvara 
kan innebära. Slutligen görs en bedömning av vad dessa rekommendationer kan få 
för sociala och ekonomiska effekter. 
 
Rapporten är indelad i fler olika delar plus en sammanfattning; Användning, 
Företag, Publika sektorn och EU, Grundläggande information, Utveckling och 
översikt av programvaruutbud. 
 
I rapporten har man bl.a. undersökt graden av användning av öppen programvara 
inom fyra huvudområden bland företag och myndigheter i England, Sverige och 
Tyskland; operativsystem, databaser, webbplatser och arbetsplatsdatorer. 
 
Vanligast är användning av öppen programvara som operativsystem (t.ex. Linux 
och Free/OpenBSD) med ett genomsnitt på ca 16 %. 
 
Användningen av öppna programvaror för databaser hamnar på ett genomsnitt på 
ca 11 %. Exempel på sådana program är MySQL, PostgreSQL och Interbase.  
 
Efter databaser kom användandet av öppen programvara för att skapa och sätta 
upp webbplatser. I genomsnitt använder ca 10 % av de tillfrågade programvaror 
som Apache, PHP, Perl, Python, Squid i sina webbservrar. Man konstaterar att det 
antagligen finns ett stort mörkertal i detta område då exempelvis Apache har en 
marknadsandel på över 65 % av alla webbservrar på Internet. 
 
Användandet av öppen programvara, som Linux, Mozilla och OpenOffice/ 
StarOffice, i arbetsplatsdatorn har endast en penetration på ca 7 %.  
 
 
2.1.4 e-Europe 2005: Ett informationssamhälle för alla 
 
e-Europe är ett initiativ som lanserades av EU-kommissionen under 1999 för att 
driva på IT-utvecklingen i Europa. En handlingsplan för detta togs fram som fick 
namnet e-Europe 2002. Denna plan efterträds nu av handlingsplanen e-Europe 

 
 

 

http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/index.htm
http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/index.htm
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2005. Ett av förslagen är att skapa ett ramverk för interoperabilitet för att stödja e-
tjänster till medborgare och företag i Europa. 
 
“e-Europe 2005 interoperability framework  will be based on open standards and 
encourage the use of open source software.” 
 
Handlingsprogrammet för e-Europe innebär att interoperabilitet är viktigt och att 
koordinering måste ske med det som händer på nationell nivå. Utvecklingen av ett 
ramverk för interoperabilitet är en aktivitet som pågår inom Kommissionen.  
 
 
2.2 Initiativ inom Europa - exempel 
 
Öppen programvara har under 2002 fått ett starkt genomslag i Europa. Såväl 
nationellt som på EU-nivå så pågår ett antal initiativ för att främja utbredning och 
användning av öppen programvara inom den offentliga förvaltningen. 
 
 
2.2.1 De nordiska länderna 
 
Offentlig förvaltning i alla nordiska länder är engagerade i frågor som rör öppen 
programvara. Marknadssituationen med dominerande leverantörer och bristande 
konkurrens är likartad.  
 
2.2.1.1 Danmark 
 
I Danmark pågår arbete med att ta fram en strategi för hur öppen programvara ska 
användas i förvaltningen. 
 
Teknologirådet har nyligen, oktober 2002, presenterat en rapport: ”Open Source 
Software i den digitale forvaltning.” Man pekar på att den danska förvaltningen 
kan spara upp till ca 4,5 miljarder kronor om året på kort sikt (4 år) på att byta från 
proprietär till öppen programvara. På längre sikt uppskattar man 
besparingspotentialen till motsvarande 6,8 miljarder kronor per år, se mer i avsnitt 
8.2.2 Det danska Teknologirådets rapport. Det är framför allt på arbetsplatsdatorer, 
kontorsprogram, operativsystem och verksamhetsunika system som de största 
besparingarna kan erhållas i kombination med en utökad livslängd för PC och 
servrar. 
 
Rapporten innehåller en beskrivning av området öppen programvara. Man 
undersöker användning av öppen programvara för arbetsplatsdatorer, i 
infrastrukturen, webblösningar etc. och i verksamhetsunika system. Rapporten 
innehåller också ingående ekonomiska analyser av nyttjande av öppna 
programvaror inom dessa områden samt vilka ekonomiska konsekvenser detta kan 
få för den offentliga förvaltningen i Danmark. 
 

 
 

 

http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p02_open-source-rapport.pdf
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p02_open-source-rapport.pdf
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I rapporten konstaterar man att öppen programvara bör betraktas som ett seriöst 
alternativ för den danska förvaltningen.  Man rekommenderar att staten och övriga 
myndigheter tillsammans formulerar principer och målsättningar för anskaffande 
av programvaror. I dessa principer skall ingå att införa öppna standarder, vilket är 
en väsentlig förutsättning för att uppnå bättre konkurrens där produkter baserade 
på öppna programvaror kan vara ett alternativ. 
 
Som ett led i att göra öppen programvara tillgänglig och uppnå kostnads-
besparingar har man för skolväsendet i Danmark överenskommit med Sun 
Microsystems om gratis tillgång till kontorsprogrammet StarOffice. 
Utbildningsdepartementet i Danmark kräver att alla erbjudanden om gratis tillgång 
till programvara skall distribueras via UNI-C, som är Danmarks IT-centrum för 
forskning och utbildning. 
 
 
2.2.1.2 Finland 
 
I Finland har Finansministeriet tillsammans med olika myndigheter utvärderat 
OpenOffice. Både Windows och Linux har använts som operativsystem i försöken. 
Man arbetar nu vidare med att ta fram riktlinjer för de statliga myndigheterna vid 
användning av öppen programvara i deras specifika informationssystem. 
 
I Åbo stad har man genomfört ett projekt med syfte att undersöka om man kan 
ersätta Microsoft Windows och Office med Linux och OpenOffice. Det var bland 
annat den av Microsoft annonserade förändringen av licensvillkor som gjorde att 
projektet startades. 
 
Undersökningen visade att OpenOffice vid det tillfället ännu inte kunde matcha 
MS Office i funktionalitet, men att produkten fungerade tillräckligt bra och att de 
funktioner som fanns mer än väl räckte för de flesta användarna. 
 
De fördelar som noterades med Linux som operativsystem var stabilitet, säkerhet 
och det faktum att Linux inte drabbats av eller varit lika utsatt för virusattacker 
som MS-miljön. 
 
Det kommunala IT-departementet i Åbo rekommenderade därför en övergång till 
Linux och OpenOffice. Man startade därför med en pilotinstallation i verklig miljö 
i november 2002 och efter en utvärdering av funktionalitet och kostnader avser 
man att fortsätta med en total migrering med start i början av 2003. 
 
 
2.2.1.3 Island 
 
Island utgör ett litet språkområde och är starkt beroende av enskilda leverantörer. 
Så finns t.ex. det dominerande kontorsprogrammet inte översatt till isländska. 
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Nyligen har Justitieministeriet på Island  beslutat att använda StarOffice på alla 
polisstationer på Island, totalt ca 700 persondatorer. 
 
2.2.1.4 Norge 
 
I Norge tog Statskonsult fram en rapport om öppen programvara redan år 2001. 
Statskonsult är ett oberoende direktorat under Arbeids- og 
Administrasjonsdepartementet. I rapporten pekar man på stora fördelar med öppen 
programvara för att erhålla kostnadsbesparingar och en ökad konkurrens. Man ger 
bland annat följande förslag till åtgärder för den offentliga förvaltningen:  
 
- Uppmuntra till användandet av Linux och öppen programvara inom skol- och 

utbildningsväsendet. Motivet är att elever och studenter skall få kunskap om 
flera olika produkter. Dessutom kan man spara licenskostnader. 

- Att stödja utvecklingen av öppen programvara för att skapa alternativ till 
existerande proprietär programvara. Öppen programvara kan skapa en positiv 
konkurrens som sätter press på leverantörer av proprietär programvara att 
utveckla och anpassa sina produkter och den kan bidra till minskat beroende av 
enskilda leverantörer. 

- Att utvärdera om man kan offentliggöra egenutvecklad programkod, som man 
har äganderätten till, som öppen programvara. 

 
Sommaren 2002 beslutade Förvaltningsnettsamarbetet att inte förnya sitt centrala 
avtal med Microsoft. Nu håller Arbeidsministeriet tillsammans med Närings- och 
Handelsdepartementet på att ta fram en ITK-strategi för offentlig sektor och i 
samband med detta undersöker man möjligheterna att öka bruket av öppen 
programvara. IT-strategin kommer, enligt uppgift, att offentliggöras i början på 
februari 2003. 
 
Liksom i Island har man problem med att endast ett fåtal programvaror översätts 
till både nynorsk och bokmål. Men tre kommuner har låtit översätta OpenOffice 
och man har också tagit fram en egen Linuxdistribution för användning i skolorna. 
 
 
2.2.2 Storbritannien 
 
I Storbritannien har man under 2002 (presenterades i juli 2002) tagit fram en 
policy för hur man ska förhålla sig till öppen programvara: 
 
- ”UK Government will consider OSS solutions alongside proprietary ones in IT 

procurements. Contracts will be awarded on a value for money basis.” 

Myndigheter skall överväga lösningar baserade på både öppna och proprietära 
programvaror. Beslutskriterium skall vara den ekonomiskt mest fördelaktiga 
produkten/lösningen. 
 

 
 

 



   37 (107) 
 

 
 

                     Öppen programvara - Bilaga 1 
 
 

 
- ”UK Government will only use products for interoperability that support open 

standards and specifications in all future IT developments.” 

Myndigheter skall i all framtida IT-utveckling, där det krävs interoperabilitet, 
endast använda produkter som följer öppna standarder. 

 
- ”UK Government will seek to avoid lock-in to proprietary IT products and 

services.” 

Myndigheter skall se till att undvika inlåsningseffekter vid val av proprietära 
produkter och programvaror. 

 
- ”UK Government will consider obtaining full rights to bespoke software code 

or customisations of COTS (Commercial Off The Shelf) software it procures 
wherever this achieves best value for money.” 

Myndigheter skall beakta möjligheten att erhålla full rätt till specialbeställd 
(utvecklad) programvara, eller tillförsäkra sig ändringsmöjligheter vid 
upphandling av standardprogramvara, närhelst detta är ekonomiskt motiverat.  

 
- ”UK Government will explore further the possibilities of using OSS as the 

default exploitation route for Government funded R&D software.” 

Myndigheter skall ytterligare undersöka möjligheten att som standard nyttja 
öppna programvaror för av myndigheter finansierad programvaruutveckling. 

 
Vid upphandling skall alltid den ekonomiskt mest fördelaktiga 
lösningen/produkten väljas. Detta kan vara antingen en produkt baserad på öppen 
programvara, en proprietär produkt eller en kombination av dessa. Detta avgörs 
från fall till fall. 
 
Det är viktigt att beakta att interoperabilitet mellan system upprätthålls. Speciellt 
viktigt är detta i samband med upprättandet av e-tjänster. 
 
Man skall alltid sträva mot minskade kostnader och risker för myndigheternas 
system. Detta uppnår man genom att 
- alltid välja det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet  
- undvika beroende av enstaka IT-leverantörer 
- eftersträva flexibilitet i utveckling och integration av system  
- se till att man får äganderätten till källkoden för egenutvecklade och 

skräddarsydda system. 
 
Säkerhet är ett mycket vitalt område. Produkter med öppna programvaror kan 
anses vara minst lika säkra som proprietära produkter och är för närvarande 
mindre utsatta för attacker via Internet (virus etc.). I vissa fall är t.o.m. proprietära 
”standard”-produkter betydligt mindre säkra än motsvarande öppna alternativ. 

 
För att följa upp ovanstående policy kommer man att 
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- uppdatera gällande riktlinjer för upphandling 
- tillhandahålla rådgivning till upphandlande enheter 
- tillhandahålla rådgivning i hur man på bästa sätt kan nyttja öppna 

programvaror 
- i samarbete med akademiska institutioner undersöka möjligheten till egen 

utveckling av öppna produkter. 
 
Länkar:  
www.govtalk.gov.uk 
www.e-envoy.gov.uk  
 
 
2.2.2.1 Polisen i England 
 
Polisen i England har tecknat ett avtal om leverans av en skräddarsydd Linux-
baserad arbetsplatsdator. En första installation äger rum i West Yorkshire med ca   
3 500 datorer. Om den installationen faller väl ut har man för avsikt att ersätta över  
60 000 arbetsplatser med Linux-baserade datorer. 
 
Enbart för West Yorkshire räknar man med en besparing på motsvarande ca 14 
miljoner svenska kronor. 
 
Systemlösningen bygger på relativt enkel maskinvara med Linux som 
operativsystem, OpenOffice som kontorsprogramvara och en applikation för tunna 
klienter, där man i princip skickar skärmbilden av det system man kopplar upp sig 
mot. Detta gör att man från Linux-datorn även kan köra serverbaserade Microsoft-
applikationer. 
 
Alla datorer är fria för vilken användare som helst att använda. Användaren 
identifierar sig med sitt smartcard och får tillgång till sin behörighets- och 
användarprofil. 
 
 
2.2.3 Spanien - Extremadura 
 
I den västspanska regionen Extremadura, med 1.1 miljoner invånare, fattade 
myndigheterna i april 2002 beslutet om en kampanj att migrera regionens alla 
datorsystem från Windows till Linux. 
 
Hittills, i oktober 2002, har man migrerat ca 10 000 arbetsplatsdatorer och man 
räknar med att migrera ytterligare ca 100 000 datorer under 2003. 
 
Luis Millan Vazquez de Miguel, en f.d. college-professor som blivit politiker med 
ansvar för utbildning och forskning, säger: "We are the future, if Microsoft doesn't 
become more open and generous with its code, people will stop using it and it will 
disappear." 
 

 
 

 

http://www.e-envoy.gov.uk/news/newonsite/oss-policy.htm
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Under en övergångsperiod kommer många av användarna behöva använda både 
MS Windows och Linux, för att säkerställa kommunikation med omvärlden. Men 
man hoppas att detta initiativ får en vidare spridning, både inom Spanien och inom 
övriga EU. 
 
Myndigheten i Extremadura har anlitat en lokal leverantör för att ta fram en 
paketlösning som bl.a. omfattar operativsystem och kontorsprogram. Man kallar 
sin Linux-distribution för ”Linex”, en hopdragning av Linux och Extremadura. 
Distributionen har blivit så populär att man hittills har registrerat mer än 55 000 
nedladdningar från www.linex.org av personer bosatta utanför regionen.  
 
Man har också investerat i ett kompetens- och utvecklingscenter för att ta fram 
verksamhetsanpassade system för ekonomi och sjukvård, vilka kommer att 
distribueras fritt. 
 
Man har hittills producerat ca 150 000 CD-skivor med den framtagna 
paketlösningen och distribuerar dessa till skolor, elektronikaffärer, kommunkontor 
och som bilagor i tidningar. Man utnyttjar också TV för marknadsföring av 
lösningen. Datorleverantörer i regionen har kommit överens om att förinstallera 
programvarupaketet, i stället för MS Windows. 
 
 
2.2.4 Tyskland 
 
I Tyskland har inrikesministeriet beslutat sig för att använda Linux i förvaltningen 
och man har slutit ett särskilt avtal med IBM om detta. Det finns ett intresse av att 
inte vara beroende av en leverantör. Ett viktigt skäl är att göra infrastrukturen 
säkrare genom att undvika vad man kallar ”monokultur”. Avtalet med IBM kan 
användas både av den centrala förvaltningen, delstaterna och av kommunerna. 
 
Schwäbish-Hall, en stad med ca 35 000 invånare, har med avtalet som grund 
beslutat att införa en helt Linux-baserad IT-infrastruktur. Man avser att använda 
Linux både för servrar och för arbetsplatser samt OpenOffice som kontorsprogram. 
Man startar med 120 arbetsplatser och bygger successivt ut användningen för upp 
till 400 datorer. Det finns också planer att skapa ett kompetenscenter för Linux i 
den lokala förvaltningen. 
 
Inrikesministeriet har även tagit fram en rapport om öppna dokumentformat, 
”Open standard for Document Exchange”, publicerad i augusti 2002. Syftet med 
rapporten är att stimulera till debatt genom att visa på olika sätt att utveckla och 
vidmakthålla en öppen standard för dokumentutbyte. 
 
 
2.2.5 Frankrike 
 
I Frankrike pågår olika aktiviterer i förvaltningen för att främja bruket av öppen 
programvara. ATICA (Agence pour les Technologies de l´Information et de la 

 
 

 

http://www.linex.org/
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Communication dans l´Administration) har ett forum för att sprida kunskap om 
öppen programvara. Man har funnit att det finns stort behov av information om 
utbildnings- och supportmöjligheter och exempel på sådana finns nu tillgängliga. 
Man anordnar också utbildningsdagar för förvaltningen. 
 
I en nyligen publicerad rapport från ATICA, ”Guide de choix et d´usage des 
licences de logiciel libres pour les administrations” (fritt översatt: Guide till 
myndigheterna för urval och användning av licenser för öppna programvaror), ger 
man bl.a. råd om vilka licenser som förvaltningen ska använda vid utveckling av 
öppen programvara. Rådet är att man analyserar behov och licenser noggrant. Man 
rekommenderar en användning av licensformen GPL vid utveckling av 
programvara. Då får man största möjligheten att sprida det man utvecklat och bästa 
skyddet för verket. 
 
 
2.3 Internationella initiativ - exempel 
 
Det finns för närvarande minst 20 stycken länder runt om i världen där man på 
myndighetsnivå har tagit ställning för användning av öppna programvaror. En del 
länder, t.ex. Peru och andra länder i Sydamerika, har valt att lagstifta för 
användning av öppna programvaror medan andra har valt en mjukare linje.  
 
De mest intressanta områdena just nu är Indien och Kina, som med sina enorma 
populationer kan komma att påverka den framtida inriktningen på marknaden för 
programvaror. Båda dessa länder har en mycket positiv inställning till nyttjandet 
av öppna programvaror, främst för att stimulera den lokala företagsamheten och 
minimera utflödet av valuta, men det nationella oberoendet spelar också en stor 
roll. Antagligen kommer den starkaste tillväxten, för öppen programvara under 
2003, att vara i Asien. 
 
Flera analysföretag menar att Kinas starka tillväxt inom IT-området till stor del 
beror på en konsekvent inriktning och användning av öppna program. Den 
kinesiska regeringen har stöttat lokalt producerad programvara, baserad på Linux, 
av främst kostnadsskäl. Men säkerhetsaspekter har också spelat en viktig roll då 
man vill ha insyn och kontroll över uppbyggnaden av programvaran. Den 
Taiwanesiska regeringen har till exempel gått ut med ett officiellt krav till 
Microsoft att tillhandahålla källkoden av denna orsak. 
 
Det kinesiska bolaget Redflag Software, grundat av ”Chinese Academy of 
Sciences”, producerar en inhemsk anpassad Linuxdistribution till lågt pris som 
direkt konkurrerar med Windows-baserad programvara. 
 
Som ett motdrag har Microsoft nyligen aviserat att man kommer att investera 
motsvarande ca 7 miljarder svenska kronor under en treårsperiod som hjälp för att 
bygga upp ett IT-universitet med inriktning mot programvaruutveckling. 
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2.3.1 Japan 
 
Även Japan har deklarerat att man avser att studera möjligheterna att nyttja öppen 
programvara på regeringsnivå. Man avsätter motsvarande ca 4 miljoner svenska 
kronor för en omfattande utredning, som skall vara klar senast i mars 2004. Man 
pekar på att länder som USA, Tyskland och Kina redan har pågående projekt med 
både användning och utvärdering av öppen programvara. Men man kan inte fatta 
beslut enbart utifrån vad andra har gjort och vill därför på egen hand ta ställning 
för eller emot användning av öppen programvara 
 
Microsoft är idag den helt dominerande leverantören av programvara och röster 
har höjts för att utreda andra alternativ av främst kostnads- och säkerhetsskäl. 
Utredningen kommer inte att besluta om val av system, utan skall försöka ge en 
neutral bild av fördelar och nackdelar med olika alternativ. Sedan får regering och 
myndigheter själva ta ställning till vilket alternativ som skall gälla. 
 
 
2.3.2 Indien 
 
Regeringen i Indien, ett av världens största länder, förordar en användning av 
öppen programvara. Det indiska IT-departementet har påbörjat arbetet med att 
införa Linux på statliga system och inom hela utbildningsväsendet. 
 
Departementets mål är att alla statliga institutioner ska erbjuda kurser i att använda 
och utveckla i operativsystemet. Det finns även planer på Linux-center på 
universitet som ska finansieras gemensamt av staten och näringslivet.  
 
Målet med att satsa på Linux och att få in det på skolor och universitet är främst 
ekonomiska. Operativsystemet och kompletterande applikationer är betydligt 
billigare än proprietära alternativ. Med möjligheten att fritt kopiera och sprida 
program baserade på öppen programvara hoppas man att datoranvändandet i stort 
ska öka i landet. Man tror även att det globalt kommer att uppstå ett mycket stort 
behov av utveckling och support för Linuxbaserade applikationer och ser detta 
som en framtida möjlig export och inkomstkälla.  
 
Även i Indien är Microsoft totalt dominerande med över 90 % av marknaden.  
Liksom i Kina har Microsoft annonserat att man avser att investera stora belopp 
för utbildningsändamål under en treårsperiod. 
 
 
2.3.3 Sydafrika 
 
Sydafrika har i en utredning undersökt möjligheten att använda fri programvara 
istället för proprietär programvara. Man har till viss del valt samma policy som 
Storbritannien. Man pekar bl.a. på följande fördelar med öppen programvara: 
- Frihet att förbättra och komplettera programvara. 
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- Man undviker beroenden och att bli låsta till produkter man inte kan 

påverka/förändra. 
- Frihet att sprida.Lägre anskaffningskostnader. 
- Mindre administration av licenser och kontroll av piratkopiering. 
- Nationellt stora fördelar i ett minskat beroende av utländska företag, mindre 

utflöde av valuta och stimulans av lokal företagsamhet. 
- Medborgarna kan få elektronisk åtkomst till information utan krav på 

proprietär programvara med höga licensavgifter. 
 
Man anger i rapporten också att följande förutsättningar krävs för införande av 
öppen programvara: 
- Kompetensen kring öppen programvara måste höjas. Bl.a. måste det finnas 

tillgång till utbildning. 
- Ingen diskriminering av vare sig öppen eller proprietär programvara. 

Användare måste få kompetent hjälp att välja rätt produkt. Val och migrering 
till öppen programvara måste baseras på ”sound business principles”. Ingen 
subjektiv bedömning skall få avgöra. 

- Krav på säkerhet och interoperabilitet skall beaktas. 
 
Man är mycket medveten om problematiken vid en övergång och är inte 
främmande för en nationell strategi/policy med rekommendationer till förmån för 
öppen programvara. Man kommer att uppmuntra och stödja initiativ och 
pilotinstallationer: ”Implementation of carefully selected OSS in the public service 
should be seriously considered. The current environment demands, however, that 
this be accompanied by a well-planned change management strategy.” 
 
Länkar: http://www.oss.gov.za/ , http://www.naci.org.za/  
 
 
2.3.4 Peru 
 
Kongressmannen Edgar Villanueva Nunes står bakom det förslag till lag om 
användning av öppen programvara i den peruanska förvaltningen som rönt stor 
uppmärksamhet i omvärlden. Lagen stipulerar att: "Statliga myndigheter 
uteslutande ska använda öppna program i datorsystem och utrustningar." 
Begreppet Peru-lag oroar tillverkarna av proprietär programvara. 
 
En viktig faktor i Perus strävan att ha öppen programvara i sina datorer är rädslan 
för att proprietär programvara kan innehålla bakdörrar och andra säkerhetsrisker. 
Dessutom kan en lag för öppen programvara stimulera lokal utveckling av 
programvara och skapa förutsättningar för en lokal IT-industri. 
 
Villanueva berättade, vid en konferens anordnad av Världsbanken, att han först 
kom i kontakt med öppen programvara när han var borgmästare i en liten stad i 
Peru. 98 % av befolkningen hade inte tillgång till datorer. Han brottades med 
frågan hur man skulle ge folk tillgång till IT och modernisera administrationen 
men det var svårt att lösa dessa frågor på lokal nivå. 

 
 

 

http://www.oss.gov.za/
http://www.naci.org.za/
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Villanueva valdes till kongressman och då fick han andra möjligheter att påverka 
dessa frågor. Han talade med många programvarutillverkare, även Microsoft.  
 
”Jag lade fram förslag om en lag som förespråkade användning av fri programvara 
i förvaltningen”, berättar Villanueva. Lagförslaget skulle ha antagits den 18 juni 
2002, men den 17 juni kom ett brev från amerikanska ambassaden till kongressens 
president. I brevet uttrycktes oro över att kongressen skulle anta en lag om 
användning av öppen programvara.  
 
”Varje parlament måste ha rätt att diskutera sådana här frågor utan inblandning av 
andra stater”, säger Villanueva. ”Det är varje lands plikt att främja det egna landets 
utveckling. Fri tillgång till information för medborgarna och nationella 
säkerhetsfrågor är viktiga.”  
 
”Kalla mig inte extremist, men det finns behov av en lag som grundas på dessa 
principer. Förslaget förbjuder inte proprietär programvara. Men tillgång till 
källkod är det viktiga för förvaltningen. Att ha insyn i hur rösträkningssystem 
fungerar är t.ex. viktigt för medborgarna.” 
 
Förslaget har anklagats för att diskriminera proprietär programvara. 
 
”Men det är lögn, säger Villanueva. ”Staten representerar ju medborgarna och det 
är skattebetalarnas pengar det handlar om och dessa ska hanteras effektivt. 
Förslaget trycker inte ner annan programvara utan garanterar god konkurrens på 
marknaden.”  
 
Öppen programvara är, enligt Villanueva, enda möjligheten för 
utvecklingsländerna att på ett lagligt sätt få tillgång till programprodukter. 80 % av 
programvaran i Peru är piratkopierad. Man har brist på resurser och dras med stor 
utlandsskuld.  Det är svårt att förstå Microsofts inställning, säger Villanueva. 
Endast 20 % av deras försäljning i Peru berör förvaltningen. 
 
Villanueva säger: ”Vi är inte emot Microsoft eller annan proprietär programvara,   
det är bara så att det inte är det bästa tillgängliga alternativet. Kanske kan det vara 
det i Europa, men inte för oss.” 
 
Länkar:  www.gnu.org.pe, www.gnu.org.pe, http://200.37.159.7/paracas, 
www.gnu.org.pe  
 
 
2.3.5 USA 
 
I USA pågår en omfattande debatt om nyttan och effekten av öppen programvara. 
Många av utvecklingsprojekten har sin hemvist i USA och både Free Software 
Foundation och Open Source Initiative är amerikanska initiativ. De flesta av 

 
 

 

http://www.gnu.org.pe/proley4.html
http://www.gnu.org.pe/proley3.html
http://200.37.159.7/paracas/TextoProyectos2001.nsf/todosdocumentos/F3E835A1A479F9A705256BC8005E0298?opendocument
http://www.gnu.org.pe/proley1.html
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licenserna för öppen programvara är också framställda för amerikanska 
förhållanden. 
 
Det är dock ännu förhållandevis liten användning av öppen programvara inom den 
offentliga sektorn. 
 
2.3.5.1 Försvarssektorn - DoD 
 
MITRE, en forskningsinstitution i USA, har redovisat resultat från en studie om 
öppen programvara inom USA:s försvarssektor. Öppen programvara finns i en 
betydande del av de existerande systemen och har egenskaper som gör den lämplig 
för att skydda den nationella infrastrukturen.  De tre viktigaste faktorerna är 
 
- förekomsten av noggrant granskade produkter som OpenBSD gör att systemen 

är mindre disponerade för cyberattacker 
- det egna utvecklingsarbetet som har resulterat i några av de mest avancerade 

verktygen för att finna och analysera svagheter i nätverk och system är baserat 
på öppen programvara 

- möjligheten att snabbt svara på nya angrepp mot system och nätverk genom att 
programvaran är öppen och lätt att modifiera. 

 
Enligt MITRE är den mest använda fria licensen, GPL, synnerligen väl anpassad 
för att ge användarna möjlighet att snabbt göra ändringar i programvaran för att 
motverka angrepp utifrån. 
 
Man framför också att det speciella med säkerheten i Linux är att källkoden är 
tillgänglig, koden utsätts för extern granskning, snabb felrättning osv. Man kan inte 
säga att öppen programvara är mer eller mindre säker, men den öppna granskningen 
är en stor fördel. 
 
2.3.5.2 US Census Bureau 
 
US Census Bureau, som tillhandahåller data, statistik, om medborgare och 
ekonomi i USA, utnyttjar öppna programvaror i den utveckling man bedriver. Man 
har bland annat följande tillämpningar, som är baserade på öppna program: 
- State & County QuickFacts 
- FedStats´ MapStats 
- National Economic and Financial indicators for the International Monetary 

Fund. 
 
Man har valt öppen programvara därför att man får portabilitet i en blandad miljö, 
men slipper förseningar med upphandling, man får en konsistent och tillförlitlig 
miljö, support och tillgång till källkoden. 
 
Utvecklingen går snabbt, underhållskostnaden är låg och tillämpningen stabil. Som  
exempelvis utvecklingen av State & County QuickFacts. Man hade inga särskilda 
budgetmedel avsatta för utvecklingsarbetet. Öppen programvara och befintlig 
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hårdvara nyttjades. De öppna programvarorna Perl, MySQL, Apache och Linux 
användes. En proprietär lösning skulle ha kostat 41 000 dollar i licenskostnad bara 
för att skaffa en produktionsserver. State & County Quick Facts har 23 000 
besökare varje dag.  
  
FedStats är en portal för statistikinformation som finns tillgängligt i det 
decentraliserade federala statistiksystemet. Mer än 70 olika myndigheter står för 
statistikinsamlingen.  
 
Statistiksystemet på US Census Bureau är den största installationen i världen som är 
baserad på MySQL. 
 
 
2.3.6 Öppen programvara i utvecklingsländer 
 
Ett stort problem i användandet av proprietär programvara är de höga kostnaderna. 
Ett exempel från Vietnam visar att kostnaden för produktpaketet MS Windows 
plus MS Office motsvarar drygt en årslön för en vanlig arbetare. Öppen 
programvara är därför viktig för att utveckla den digitala förvaltningen i dessa 
länder. Ett annat skäl för öppen programvara är att länderna vill gynna sin egen 
lokala programvaruindustri. Även de proprietära programvarutillverkarnas 
antipiratpolicy gör att stödet för öppen programvara ökar. 
 
I dagsläget är man starkt beroende av utländska programtillverkare. Brist på 
specialister, kunskap om området och support har till viss del hindrat användning 
av öppen programvara. Många personer får därför av myndigheterna betald 
utbildning i hur de ska använda denna typ av produkter.  
 
Utvecklingsländernas situation kan sammanfattas med: Man har brist på resurser, 
IKT är ett viktigt område, inte det mest prioriterade, men utan IT-utveckling 
kommer den digitala klyftan att öka fattigdomen ytterligare. För att få igång 
utvecklingen är det därför nödvändigt att använda de fria resurser som finns på 
Internet. Öppen programvara är därför en viktig strategisk fråga för ländernas 
utveckling.  
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3 Nulägesbeskrivning - offentlig förvaltning i 

Sverige 
 
Öppen programvara används på olika håll i förvaltningen i Sverige. I det följande 
ges några exempel på sådan användning. 
 
 
3.1 SMHI 
 
Inom SMHI finns en stor bredd på IT-lösningar. En betydande del av 
verksamheten är inriktad mot forskning inom meteorologi, hydrologi och 
oceanografi. Både i forskningen och för prognosberäkning behövs i många fall stor 
beräkningskapacitet och utvecklingen sker till stor del i internationella samarbeten. 
I dessa sammanhang har Linux och öppen källkod blivit en viktig faktor. Tunga 
beräkningar görs nu i Linuxmiljö. Pris/prestanda är överlägsna. Tidigare har den 
här typen av verksamhet i huvudsak skett i olika proprietära Unixmiljöer.  
I utvecklingen av de avancerade produktionssystem som finns för den alltmer 
automatiserade informationsförädlingen från observations- och prognosdata till 
kundanpassad slutprodukt har på senare tid öppen programvara tagits in i ökande 
grad, till exempel: 
- Open Map för vissa enklare GIS-orienterade applikationer 
- Kommunikation mellan olika system via ORB (Object Request Broker) 
- Olika Java-bibliotek 
- Webbservrar 
- Ett flertal stödverktyg för systemutvecklingsprocessen, t ex CVS för 

konfigurationsstyrning. 
 
De utvecklare och forskare som arbetar mycket i Linux behöver ha en integrerad 
miljö och därför har SMHI valt att låta kontorsprogrammiljön för dessa också 
baseras på Linux och OpenOffice. Man är nu på väg att migrera till StarOffice för 
dessa användare. Erfarenheten så här långt är att StarOffice är en bättre produkt än 
OpenOffice, men för support är man då hänvisad till Sun, och den breda 
community som via olika webbsidor och nyhets-/diskussionsgrupper finns för 
öppen programvara är inte tillgänglig från Sun i samma utsträckning. Dessutom 
kan man notera att utvecklingen i många fall går snabbare för OpenOffice. 
 
Generellt kan erfarenheterna av öppen programvara inom SMHI sammanfattas i 
följande punkter: 
 
Positivt 
- Kvalitet och stabilitet på många programvaror är överlägsen. 
- Supporten via webbsidor och mailgrupper skapar en kunnig stor och effektiv 

supportorganisation. 
- Inlåsningseffekter från leverantörer genom problem med bakåtkompatibilitet 

mellan produkter och ändrade produktlinjer är betydligt mindre. 
- Lägre anskaffningskostnader. 
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Negativt 
- Större krav på egen kompetens. 
- Utvecklingen ofta beroende av eldsjälar och när de inte är lika drivande blir 

utvecklingstakten låg eller avstannade för den öppna källkoden. 
- Dokumentationen inte så omfattande. 
- Svagare på vissa områden som avancerade GIS-tillämpningar och kraftfulla 

databastillämpningar. 
 
 
3.2 Premiepensionsmyndigheten (PPM) 
 
PPM använder Linux på de system som administrerar fonderade pensionspengar - 
de kontoadministrativa systemen benämnda Pluto. Tidigare användes HP-UX. 
Linuxmiljön har resulterat i att man fått bättre prestanda och sänkta kostnader. 
 
PPM har lagt ner arbete på att hitta en Linuxkärna som applikationsleverantörerna 
har support för. Kärnan utvecklas snabbt med nya versioner, och alla leverantörer 
måste stödja samma version för att man ska få full support. Man använder sig av 
RedHat, dock inte den senaste versionen, för att man ska kunna få full support. 
 
Man har ett års fri support från Red Hat för Linux Advanced Server. Red Hat har 
supportcenter i Holland. EMC och HP har support på sina delar. PPM vänder sig 
således till sina ordinarie leverantörer och det fungerar bra.  
 
Kostnadsmässigt har bytet till Linux varit gynnsamt. Dessutom är det enklare att 
hålla kompetens genom att man numera bara har två servertyper. En stor fördel är 
att man inte behöver betala support eftersom det i Statskontorsavtalet för servrar 
ingår 3 års support.  De låga kostnaderna innebär också att man har råd att ha 
separata test- och utvecklingsmiljöer som är identiska med produktionsmiljön. 
Detta innebär att man inte behöver ha tunga supportavtal utan kan ha testmiljön 
som reserv. 
 
PPM avser nu gå vidare och byta Internetplattform till Linux. I dag har man 20 - 
25 serverar med HP-UX.  
 
Av andra öppna produkter har man bara testat StarOffice. Här ser man ett problem 
eftersom den integrerade kalenderfunktionen i MS Outlook används mycket för 
t.ex. lokalbokning. Man kommer därför att ha kvar MS Office tills vidare, men 
man inser att det finns pengar att tjäna på en övergång till ett öppet alternativ.  
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3.3 Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 
 
AMS har gjort en utredning om möjligheten att ersätta befintliga kontorsprogram 
med StarOffice. Bakgrunden till arbetet är att prisbilden för Microsofts 
kontorsprodukter är för hög samt oron att komma i beroendeställning till en 
leverantör. Man har haft erfarenhetsutbyte med Rikspolisstyrelsen.  
 
Arbetet koncentrerades på fyra områden: 
- StarOffice i AMS tekniska miljö. 
- Anpassning av befintliga mallar och makron. 
- Användarnas upplevelser. 
- Utbildning och support. 
 
En viktig fråga är möjligheten att anpassa befintliga mallar och makron. Mallarna i 
MS Word bedömdes som en överkomlig insats att hantera, men man har en stor 
mängd Excel-makron. Wordmallarna har man kontroll över centralt men Excel-
makron kan ha skapats på många ställen i organisationen. Uppfattningen var att 
arbetet med makron för kalkylprogram måste göras om från början. 
 
Användarna bildade en testgrupp som fick pröva produkten under två veckor. 
Testgruppen var blandad vad gällde arbetsuppgifter och kunskapsnivåer. Resultatet 
var att de mer erfarna var mer positiva till StarOffice än de mindre erfarna.  
 
Den tekniska utvärderingen visade att det inte var några problem att införa Star 
Office i AMS tekniska miljö. På grund av sin öppenhet fanns en mängd fördelar, 
t.ex. integrationen med en LDAP-baserad katalog, möjligheten att bygga om 
menyer för att anpassa till olika användares behov och kopplingar mot databaser. 
 
Utbildnings- och supportbehovet ansågs inte vara så stort, den egna 
helpdesk/backoffice-funktionen kunde själva klara av detta. 
 
De erfarenheter AMS redovisar är följande: 
 
- Dyrt att införa för ”good-will” kontot (d.v.s. att övertyga slutanvändarna om ett 

byte av produkter). 
- Det finns inga tekniska hinder för att gå över till StarOffice. 
- Det finns liten kunskap om produkten på marknaden. 
- Anpassningar kan göras av AMS. 
- Svårt att kommunicera med omgivningen p.g.a. olikheter i dokumentformat. 
- Dubbla miljöer under mycket lång tid. 
- Webbaserade produkter är en av AMS hörnstenar och detta finns inte i 

befintlig version av StarOffice. 
 
För närvarande avvaktar AMS med ett införande av StarOffice till dess att en 
webbaserad version finns tillgänglig. 
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3.4 Kommuner 

 
Två studenter, Charlotte Kihlström och Mattias Kihlström, har i ett examensarbete 
vid Blekinge Tekniska Högskola, våren 2002, gjort en undersökning av 
kommunernas användning av öppen programvara. En enkät har skickats ut till 
kommunerna med frågor om kännedom, användning av och attityder till öppen 
programvara. 
 
Resultatet visar att ca 60 % av de tillfrågande känner till begreppet väl, 80 % ser 
det som något positivt och att ca 30 % använder någon form av öppen 
programvara. Av svaren framgår att bättre support, ökad säkerhet och tydligare 
information om vad begreppet innebär är viktiga frågor att hantera om 
användningen av öppna programvaror ska öka. Ökad säkerhet togs främst upp av 
svarande med begränsad kännedom om området. 
 
 
3.5 Malmö Allmänna sjukhus - MAS 
 
Några kliniker på sjukhuset har börjat använda Linux som alternativ till Windows, 
och OpenOffice/StarOffice som alternativ till MS Office. Man använder sig av en 
lösning med tunna klienter baserad på Citrix. Hittills har man positiva erfarenheter. 
Ambitionen är att samtliga datorer ska innehålla någon form av alternativ till 
dyrare licensformer senast vid årsskiftet 2003/2004. 
 
 
3.6 Linux i Skolan  
 
Skolverket anordnade våren 2002 ett seminarium om Linux och open source i 
skolan. Under seminariet redovisades bl.a. erfarenheter från Skollinux-projektet i 
Norge och Gnuskoleprojetet i Danmark. En svensk användargrupp har fortsatt med 
vissa aktiviteter inom området. Det pågår också diskussioner, tillsammans med 
kommuner, om användning av StarOffice i skolan.  
 
 
3.7 Befintlig miljö inom förvaltningen 
 
Den befintliga miljön inom den offentliga förvaltningen är huvudsakligen baserad 
på Microsoft-produkter.  
 
På arbetsplatsdatorer är det nästan uteslutande olika versioner av MS Windows 
(Win 97, Win NT4 och Win2000) och MS Office (Office 97 och Office 2000) som 
kontorsprogram. Som webbläsare används nästan enbart MS Internet Explorer. 
 
På serversidan är det en mer heterogen miljö med mycket Unixbaserade system. 
Men det finns också en del system baserade på MS Windows NT4 och Novell 
Netware. 
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De få Linuxsystem som finns används nästan uteslutande som webbservrar med 
Apache som webbserver. Övriga öppna programvaror som används är Sendmail 
och BIND. 
 
Många har planer på att antingen uppgradera sina arbetsplatsdatorer till en nyare 
version av Windows och Office, ofta på grund av att support från MS upphör för 
äldre programvara, eller att utvärdera någon alternativ programvara som 
exempelvis StarOffice. 
 
 
3.7.1 Avtalsbilden 
 
I arbetsgruppen har myndigheterna i de flesta fall befintliga avtal som löper ut 
sommaren 2004. 
 
 
3.8 Projekt och utredningar inom förvaltningen 
 
SHS (Spridnings- och HämtningsSystem) används för informationsutbyte inom 
förvaltningen. Inom EU-kommissionen har SHS utvärderats som ett verktyg för 
informationsutbyte i gemensamma projekt. I dag är specifikationerna för SHS 
allmänt tillgängliga. Frågan har väckts om möjligheten att tillhandahålla SHS i 
form av öppen källkod. 
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4 Varför öppen programvara? 
 
4.1  “Why Open Source Software” – David A. 

Wheeler  
 
Ett av de starkaste argumenten för att använda öppen programvara är att uppnå ett 
större oberoende av pris- och licensvillkor. I en situation med ekonomisk 
åtstramning, nya tuffare licensvillkor och med programvara som allt snabbare 
ersätts av nya versioner, får man en allt högre kostnad för sin programvarumiljö. 
 
David A. Wheeler, en fristående forskare och programutvecklare, har på eget 
initiativ satt samman en unik rapport med data om användning av öppen 
programvara - "Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS)? Look at 
the Numbers!". Rapporten innehåller ett mycket stort antal länkar för vidare 
läsning och uppdateras kontinuerligt. 
 
I rapporten behandlas områden som 
- marknadsandelar 
- tillförlitlighet 
- prestanda 
- skalbarhet 
- säkerhet 
- TCO (Total Cost of Ownership) 
- farhågor kring öppen programvara 
- redovisning av användarrapporter om öppen programvara. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Wheeler att öppen programvara har en signifikant 
del av marknaden inom många områden, speciellt kan noteras att Apache körs på 
mer än 65 % av alla Internets webbservrar – oftast med Linux som operativsystem. 
Han konstaterar också att öppen programvara ofta har högre tillförlitlighet och i 
många fall även en bättre prestanda i direkt jämförelse med motsvarande 
proprietära alternativ. Skalbarheten i modellen för utveckling av öppen 
programvara gör att produkterna ofta utvecklas för ett stort antal datorplattformar 
och miljöer. Avseende säkerhet, som är ett svårt område att mäta och jämföra, så 
konstateras att säkerheten i öppna programvaror är minst lika bra som för 
proprietära alternativ och att öppna programvaror i väsentligt mindre omfattning 
drabbas av attacker och virus från Internet. Kostnadsbilden är klart till fördel för 
öppen programvara, särskilt om man bara tittar på direkta kostnader. 
 
Wheeler påpekar att för att kunna realisera de potentiella fördelarna med öppen 
programvara kan man behöva se över hur man upphandlar programvara för att få 
in anbud som även omfattar alternativ med öppna alternativ. 
 
En fråga som nämns i olika studier, enligt Wheeler, är det riskabla i att vara 
beroende av en leverantör som kan kontrollera hela infrastrukturen. I Tyskland 
t.ex. motiveras användning av fri programvara bland annat av säkerhetsskäl. Den 

 
 

 

http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html
http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html
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tyske inrikesministern har uttryckt det så att ”monokultur inte är bra för 
säkerheten”. 
 
 
4.2 Fördelar med öppna produkter 
 
I FLOSS-rapporten, som beskrivs i avsnittet om 2.1.3 FLOSS-projektet, har en 
jämförelse gjorts av användningen av öppen programvara i tre länder, Tyskland, 
Sverige och Storbritannien. Tyskland är det land som har den högsta 
användningsgraden, Sverige den lägsta.  
 
Det användarna såg som fördelar med öppen programvara är: 
- Att produkterna är stabila 
- Hög säkerhet 
- Inga eller låga licenskostnader 
- Möjlighet att modifiera källkoden 
- Bättre tillgång till IT-specialister 
- Oberoende av stora programvaruföretag. 
 
En stor fördel med öppen programvara är alltså att man enkelt kan skräddarsy/ 
anpassa en produkt för en viss målgrupp av användare, dvs. att göra den enkel och 
funktionell. Man kan skapa en specifik utvecklingsmiljö, en applikation för e-
tjänster mot allmänheten eller en skräddarsydd arbetsplatsdator med anpassad 
funktionalitet. Produkterna blir mycket driftsäkra och enkla att administrera och 
underhålla. Initialt drabbas man av en utvecklingskostnad, men den löpande 
kostnaden blir mycket låg och totalkostnaden betydligt lägre än motsvarande 
traditionella proprietära alternativ. 
 
Men friheten att välja kan tyvärr avskräcka en del användare. Många föredrar 
färdigpaketerade lösningar. Därför bör det finnas utrymme för systemintegratörer 
som erbjuder färdiga paketlösningar, baserade på öppna programvaror, och som 
kompletteras med en genomtänkt migrationstjänst för att migrera från en proprietär 
till en öppen miljö. 
 
Trots ganska höga kostnader för migration från proprietär till öppen programvara 
så visar de flesta undersökningar på att en migration, både på kort och på lång sikt, 
leder till påtagligt lägre kostnader. Dessutom påpekas att kostnader för support, 
service och underhåll i princip ligger på samma nivå som för proprietär 
programvara, men att dessa tjänster i högre utsträckning kan utföras av lokala 
leverantörer, vilket kan ha en positiv effekt på arbetstillfällen och skatteintäkter 
etc. 
 
Det är viktigt att man i en jämförelse tar hänsyn till alla relaterade kostnader under 
en längre tidsperiod. Se vidare under avsnitt 8.2 Ekonomiska jämförelser. 
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4.3 Workshop om användningsområden 
 
En workshop genomfördes med arbetsgruppen (för denna utredning) som 
deltagare. Syftet med workshopen var att identifiera, värdera och prioritera vad 
som är styrande och avgörande vid val av programvaruprodukter och då speciellt 
med fokus på öppen programvara. Vilka är incitamenten till förändring, varför 
byta programvara? 
 
Observera att resultatet från denna workshop endast speglar de deltagande 
individernas syn på givna frågeställningar vid tillfället för workshopen. 
 
Följande frågeställningar ställdes till deltagarna:  
1. Vilka faktorer är avgörande för att en förändring av programvara skall komma 

till stånd?  
2. Urval av användningsområden, där lösningar baserade på öppen programvara 

kan fylla en viktig funktion. Bedöm sedan vilken effekt som användandet av 
öppen programvara har på dessa användningsområden. 

3. Definiera vilka kriterier som är styrande/avgörande vid val av programvara? 
4. Ta fram för- och nackdelar med öppen programvara? 
 
Resultatet från den första uppgiften gav ett antal faktorer som sedan applicerades 
på de identifierade användningsområdena för öppen programvara. 
 
Nästa arbetsuppgift var att bedöma vilken effekt som användande/införande av 
öppen programvara förväntas ha för respektive faktor. 
 
I den tredje uppgiften rangordnades urvalskriterier för de identifierade 
användningsområdena som sedan jämfördes med generella för- och nackdelar med 
öppen programvara. 
 
Resultatet visar att arbetsgruppen ser en generellt positiv effekt av användandet av 
öppna programvaruprodukter för samtliga identifierade områden. De 
urvalskriterier som generellt ansågs vara mest betydelsefulla - säkerhet, stabilitet, 
kostnaden och att produkten följer standard - visade sig också i stort 
överensstämma med de fördelar som förknippats med öppen programvara i andra 
rapporter och utredningar. 
 
 
4.3.1 Varför byta programvara?  
 
De faktorer som identifierades som mest avgörande för att en förändring av 
programvarumiljön skall komma till stånd är generella faktorer som inte har någon 
direkt koppling till öppen programvara: 
 
- Frihet att välja – ökad konkurrens. 
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- Långsiktig utveckling av produkten – teknisk livslängd. 
- Minskat beroende av en produkt/leverantör – undvika inlåsningseffekter. 
- Produktens prestanda. 
- Produktens stabilitet och tillförlitlighet. 
- Rätt avpassad funktionalitet – dvs. produktens funktionalitet motsvarar 

användarens behov. 
- Säkerhet. 
- Sänkta kostnader. 
- Tillgång till källkod – för anpassning, modifiering och framtidssäkring. 
- Tillgång till support. 
 
Det är intressant att notera att dessa faktorer också omfattar de faktorer som 
identifierats i FLOSS-rapporten som positiva med öppen programvara, där 
stabilitet, säkerhet, kostnad, oberoende och tillgång till källkod hade avgörande 
betydelse för användning av öppen programvara. 
 
 
4.3.2 Användningsområden för utvärdering 
 
Följande användningsområden valdes ut som intressanta på grund av att de dels 
representerar en mycket stor andel av de programvaror som förekommer inom en 
myndighet och dels för att det antingen finns eller skulle kunna sättas samman 
konkurrenskraftiga alternativa öppna programvarulösningar inom dessa områden: 
 
- Operativsystem för servrar med  

o Linux och olika BSD-varianter som företrädare för den öppna 
världen 

o olika varianter av Windows och Unix som proprietära alternativ. 
- Operativsystem för klientdatorer (PC) med 

o Linux 
o Microsoft Windows 

- Kontorsprogram/Office inklusive e-post 
o OpenOffice/StarOffice med exempelvis Evolution som e-postklient 
o MS Office med Outlook 

- Webb 
o LAMP-baserade webbservrar. Dvs. en Linuxbaserad Apache 

webbserver med MySQL databas och skriptspråk som PHP, Perl 
eller Python. 

o Microsoft IIS-baserade lösningar (Internet Information Server). 
- Utvecklingsmiljö 

o T.ex. utvecklingsmiljön Eclipse som stöds och används av bl.a. 
Borland, HP, IBM, Rational m.fl. (http://www.eclipse.org/.) Eller 
Mono som är en öppen implementation av utvecklingsplattformen 
för dotNET (http://www.go-mono.com). 

o dotNET. Microsofts nya utvecklingsmiljö. 

 
 

 

http://www.eclipse.org/
http://www.go-mono.com/
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- Databaser 

o MySQL och PostgreSQL 
o Oracle, Microsoft SQL-server m.fl. 

- Verksamhetsunika system 
o Skräddarsydda system för speciella ändamål. 

 
Ett område som inte rymdes i utvärderingen, men där det finns många intressanta 
lösningar baserade på öppna programvaror, är säkerhetsområdet. Exempelvis finns 
det produkter och lösningar för brandväggar och VPN (Virtual Private Network).  
 
I nedanstående tabell redovisas arbetsgruppens syn på de effekter som ett nyttjande 
av alternativa lösningar baserade på öppna programvaror skulle kunna medföra för 
en myndighet. 
 
Observera att tabellen ger en nulägesbild av hur arbetsgruppen uppfattade 
situationen vid tidpunkten för workshopen (nov 2002). 
 

Områden 
 
Faktorer 

OS för 
server 

OS för 
klient 

Office Webb Utv. 
miljö 

Databas Verks.-
unika 

system 
Rätt avpassad 
funktionalitet + + + + = + + 
Långsiktig 
utveckling & 
livslängd 

+ + = + = + + 

Minskat 
beroende/ 
ej inlåsning 

+ + ++ ++ + + ++ 

Prestanda = + = = = = + 
Stabilitet & 
tillförlitlighet + ++ = ++ = = + 

Säkerhet ++ ++ + ++ = + + 
Sänkta kostnader ++ + ++ ++ + ++ + 
Tillgång till källkod ++ + + + + = + 
Tillgång till support = - - + - = = 
Valfrihet = + ++ + + + ++ 

Tabell 2, Arbetsgruppens värdering av effekter vid nyttjande av öppen programvara 

++  anger mycket positiv effekt. 
+  anger positiv effekt 
=  ingen effekt 
- anger negativ effekt 
--  anger mycket negativ effekt 
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Angiven effekt anger alltså inte vilken produkt som kan anses vara den absolut 
bästa inom ett visst givet användningsområde, utan anger effekten relativt de 
faktiska behov som en användare inom offentlig förvaltning kan tänkas ha. Man 
kan jämföra med bilbranschen där en Mercedes i alla avseenden framstår som en 
bättre bil än t.ex. en Volkswagen. Men där den enklare (och billigare) bilen kanske 
bättre motsvarar användarens faktiska behov. 
 
Vid en direkt jämförelse mellan Microsoft Office och OpenOffice/StarOffice 
framstår naturligtvis den förra som en betydligt mer mogen produkt med mer 
funktioner och ett mer genomarbetat användargränssnitt. Samma sak gäller för 
området databaser där exempelvis Oracle har en produkt där antalet finesser och 
funktioner överstiger de öppna alternativen.  
 
Inom säkerhetsområdet baseras uppskattade effekter till stor del på den erfarenhet 
man har från proprietära produkter med historiskt sett många säkerhetsrelaterade 
störningar, som har sin orsak i brister i programvaran. 
 
 
4.3.3 Urvalskriterier för (öppen) programvara 
 
Nästa del av workshopen omfattade att ta fram de urvalskriterier som är styrande 
och avgörande vid urval av programvara. Sedan värderades och rangordnades 
dessa kriterier relativt de tidigare redovisade användningsområdena (se ovan). 
 
- Användarvänlighet 
- Flexibilitet 
- Funktionalitet 
- Inköpspris 
- Leverantörens kompetens 
- Plattformskompatibilitet  
- Prestanda 
- Skalbarhet 
- Standardisering 
- Säkerhet 
- Tillförlitlighet och stabilitet 
- Tillgång till drivrutiner 
- Tillgång till tjänster som support, service, utbildning etc.  
- Totalkostnad / Livscykelkostnad 
- Öppenhet / Tillgång till källkod 
 
Resultatet presenteras i nedanstående tabell. Observera att rangordningen gäller 
vid jämförelse av ungefär likvärdiga programvaror med ungefär samma funktioner 
och att prioriteringsordning mellan urvalskriterier alltid är situationsberoende. 
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 OS för 

server 
OS för 
klient 

Office Webb Utv. 
miljö 

Databas Verks.-
unika 

system
Användarvänlighet  A A    C 
Flexibilitet C   C B C  
Funktionalitet C C B C A C A 
Inköpspris   B     
Leverantörens kompetens   B  A  C 
Plattforms kompatibilitet C B   C   
Prestanda B   B C B  
Skalbarhet    C  B C 
Standardisering B C A A B B B 
Säkerhet A B C A  A  
Tillförlitlighet och stabilitet A B  A A A A 
Tillgång till drivrutiner  C      
Tillgång till tjänster  B A C B C C B 
Totalkostnad A A A  B A A 
Öppenhet    C B   B 

Tabell 3, Gradering av urvalskriterier 

Nivå A - De mest betydelsefulla och avgörande urvalskriterierna. 
Nivå B – Betydelsefulla och önskvärda urvalskriterier. 
Nivå C - Urvalskriterier som är av betydelse men inte direkt avgörande. 
 
 
4.3.4 För- och nackdelar med öppen programvara 
 
Den sista uppgiften var att ta fram en lista med de positiva och negativa effekter 
som kan förknippas med öppen programvara. Observera återigen att effekterna 
speglar deltagarnas syn på öppen programvara inom den offentliga förvaltningen. 
 
Positiva effekter: 
- Förenklad licenshantering 
- Minskat beroende av en produkt/leverantör (mindre risk för inlåsning) 
- Sänkta kostnader 
- Ökad konkurrens 
- Ökad kvalitet och stabilitet 
- Ökad stimulans av lokal/inhemsk företagsamhet 
- Ökad säkerhet 
- Öppna format förenklar kommunikation med allmänheten 
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Negativa effekter: 
- Kan kräva ett omfattande migrationsarbete 
- Kan leda till ökade krav på egen kompetens och underhåll inom myndigheten 
- Kan vara svårt att hitta rätt produkt 
- Man kan få interoperabilitetsproblem med proprietära program 
- Mindre utbud på marknaden för konsult- och supporttjänster 
- Psykologiskt motstånd bland beslutsfattare 
 
Man kan notera att de urvalskriterier som generellt i workshopen ansågs vara mest 
betydelsefulla för urval av programvara - säkerhet, stabilitet, kostnaden och att 
produkten följer standard - också återfinns som positiva effekter för de utvalda 
användningsområdena.  
 
 
4.4 Framgångsrika öppna programvaruprojekt 
 
Nedan följer några exempel på framgångsrika öppna programvaruprojekt. Fler 
applikationer hittar man på exempelvis http://www.linux.org/apps/index.html eller  
http://www.sourceforge.com/  
 
 
4.4.1 Infrastrukturella applikationer 
 
Apache är en av världens mest använda webbservrar. Används ofta i kombination 
med Linux, MySQL och Perl/PHP/Python i det så kallade LAMP-konceptet. 
Apache används i drygt 65 % av alla webbservrar på Internet. 
http://www.apache.org/ 
 
BIND (Berkeley Internet Name Domain) är den, utan konkurrens mest använda, 
namnservern (DNS) på Internet. En namnservers främsta uppgift är att översätta  
namn (t.ex. www.statskontoret.se) till IP-adresser och vice versa. Utan DNS (och 
BIND!) skulle inte Internet fungera. http://www.isc.org/products/BIND/ 
 
CVS (Concurrent Version System) är en ofta använd programvara för 
versionskontroll vid programutveckling. CVS tillåter bl.a. att flera olika utvecklare 
samtidigt gör ändringar i samma programkod, för att sedan kombinera alla dessa 
ändringar och varna vid eventuella konflikter.  CVS är en klient/server applikation 
och den centrala databasen placeras i en webbserver. Klienter finns till nästan alla 
miljöer; Unix, Windows, Macintosh och även i en Java-baserad version.  
http://www.cvshome.org/  
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är en programvara för automatisk 
konfigurering av noder på ett IP-baserat nätverk. Vanligaste användningen på ett 
LAN är tilldelning av IP-adresser. http://www.isc.org/products/DHCP/ 
 
OpenLDAP är en öppen implementation av LDAP, inklusive applikationer för 
server och klienter samt utvecklingsverktyg. http://www.OpenLDAP.org/ 

 
 

 

http://www.linux.org/apps/index.html
http://www.sourceforge.com/
http://www.apache.org/
http://www.isc.org/products/BIND/
http://www.cvshome.org/
http://www.isc.org/products/DHCP/
http://www.openldap.org/
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Samba är en produkt som implementerar SMB-protokollet (Server Message 
Block) på Unix-baserade system. SMB förekommer också under namn som 
LanManager och NetBIOS. Samba fungerar som en fil- och printserver för både 
Windows och Linuxklienter. Samba kan också fungera som en Windows NT 4 
PDC-server (Primary Domain Controller). http://www.samba.org/ 
 
Sendmail är den vanligaste MTA:n (Mail Transfer Agent) på Internet. En MTA 
förmedlar e-post från en maskin till en annan, oftast baserat på SMTP-protokollet 
(Simple Mail Transfer Protocol). Sendmail innehåller funktioner som mailrouting, 
mailrelay, anti-SPAM och stöder protokoll som SMTP, POP och IMAP. Sendmail 
kan också fungera som e-postserver för klienter och finns även i en proprietär 
version med utökad funktionalitet. http://www.sendmail.org/ 
 
 
4.4.2 Databaser 
 
MySQL är en SQL-baserad databasserver med tillhörande applikationer för 
administration, kontroll och klienter. MySQL är den mest använda öppna 
databasen på Internet och tillhandahålls som både öppen och proprietär 
programvara under två olika licenser. Man erbjuder stöd för nästan alla 
operativsystem; Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Sun Solaris, IBM:s AIX, 
Mac OS X, HP-UX, Novell Netware m.fl. http://www.mysql.com/ 
 
PostgreSQL är den andra stora öppna SQL-baserade databasservern. PostgreSQL 
används oftast för mindre installationer. Man har inte samma utbud av support, 
dokumentation och tjänster som ”konkurrenten” MySQL. 
http://www.postgresql.org/ 
 
 
4.4.3 Arbetsplatsdatorer 
 
Fetchmail är en mycket använd mailklient med stöd för i stort sett alla mail-
protokoll; alla versioner av POP och IMAP, SMTP och ESMTP. Programmet 
stöder även Ipv6 och IPSec och ett antal säkerhetsfunktioner samt hanterar 
länkprotokoll som SLIP och PPP för uppringda förbindelser. 
http://www.tuxedo.org/~esr/fetchmail/ 
 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) är en populär öppen programvara för 
bildhantering. Den kan användas för att redigera och retuschera bilder från digitala 
kameror, men också som ett vanligt ritprogram och för att konvertera mellan olika 
bildformat. http://www.gimp.org/ 
 
GNOME är ett komplett grafiskt användargränssnitt med fönsterhanterare, 
filhanterare. kontrollpanel mm. Dessutom finns ett mycket stort antal applikationer 
anpassade för GNOME. Projektet, som är mycket aktivt, stöds bl.a. av HP, IBM 
och Sun. http://www.gnome.org 
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KDE är, liksom GNOME, ett komplett grafiskt användargränssnitt med 
fönsterhanterare, filhanterare, kontrollpanel mm. KDE har också ett mycket stort 
antal anpassade applikationer. http://www.kde.org/ 
 
Linux som operativsystem på arbetsplatsdatorer är ännu inte lika vanligt som för 
servrar. Men mycket arbete har lagts ned på att förbättra användargränssnittet och 
både GNOME och KDE har förbättrats avsevärt under det senaste halvåret. Det är 
framför allt Mandrake, SuSE och RedHat bland de kommersiella distributörerna 
samt Debian som är populärast. http://www.desktoplinux.com.  
 
Mozilla är en webbläsare som har hel del kod gemensam med Netscape 
Communicator 6.  Efter några år av problem har nu Mozilla-projektet fått ordning 
på programkoden och kan nu erbjuda en fullvärdig programvara med stöd för både 
Linux och Windows. http://www.mozilla.org/ 
 
OpenOffice.org är ett komplett kontorsprogram för ordbehandling, presentation 
och kalkyl. Representanter från Sun håller i projektet och Sun bidrar också till en 
stor del av utvecklingen. Man har bl.a. utvecklat ett eget XML-baserat filformat 
och har också stöd för MS Office filformat, dock inte till 100 %. 
http://www.openoffice.org/ 
 
StarOffice från Sun är byggt på den öppna programvaran OpenOffice.org 
kompletterat med proprietära programvaror för avstavning, databaskopplingar och 
ett utökat antal filter för import och export av dokument, kompletterat med 
supporttjänster från Sun. StarOffice använder samma XML-baserade filformat som 
OpenOffice.org. http://www.sun.com/staroffice/ 
 
Ximian Evolution är en mailklient som i mycket liknar MS Outlook. Evolution 
innehåller funktioner för e-post, kalender, mötesbokning, kontaktinformation mm. 
Genom ett proprietärt tilläggsprogram, Ximian Connector, fungerar mailklienten 
direkt mot MS Exchange 2000. Stöd finns också för IMAP4, POP3 och SMTP.  
http://www.ximian.com/products/ximian_evolution/ 
 
 
4.4.4 Säkerhet 
 
Astaro Security Linux är en relativt ny brandväggslösning som erbjuder ”stateful 
packet inspection filtering, content filtering, user authentication, virus scanning, 
VPN with IPSec and PPTP” plus en del annat. Den kompletteras med ett 
webbaserat managementverktyg. Brandväggen är baserad på en ”härdad” version 
av Linux 2.4.x. http://www.astaro.com/. 
 
FreeS/WAN är en populär öppen programvara för att bygga VPN (Virtual Private 
Network).  Den använder IPSec och vanliga krypteringsalgoritmer som 3DES och 
AES och erbjuder komprimering av trafiken. Den senaste versionen har en ny 
funktion som man kallar Opportunistic Encryption, vilken utnyttjar funktioner i 
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secure DNS för uppsättning och konfiguration av säkra VPN-länkar.  
http://www.freeswan.org. 
 
OpenSSH är en öppen version av den sista fria versionen av Tatu Ylonen's SSH, 
med alla patentskyddade algoritmer borttagna, alla kända säkerhetsbuggar fixade 
och kompletterad med nya funktioner. OpenSSH är alltså en 
kommunikationsprogramvara för säker, krypterad, uppkoppling på distans. Den 
erbjuder ett säkert alternativ till programvaror som telnet, rlogin, ftp m.fl. 
Dessutom erbjuder OpenSSH VPN-funktionalitet och ett antal 
autentiseringsmetoder. 
http://www.openssh.com/. 
 
 
4.4.5 Servrar och administration 
 
FreeBSD är ett öppet Unix-liknande operativsystem utvecklat från BSD-Unix. 
Man satsar på att få ett så stabilt och högpresterande system som möjligt och 
ställer minimala krav på maskinvaran.  http://www.freebsd.org  
 
Linux som operativsystem på server är numera lika vedertaget som Unix eller MS 
Windows och företag som Dell, HP och IBM positionerar Linux som ett likvärdigt 
alternativ till egna Unix-system och MS Windows, med samma utbud på service 
och support. Den vanligaste Linuxdistributionen är RedHat, tätt följd av 
Mandrake, Debian SuSE och Slackware. http://www.linux.org.  
 
OpenBSD är också ett öppet Unix-liknande operativsystem baserat på BSD-Unix. 
Man har som målsättning att producera det främsta operativsystemet för 
säkerhetstillämpningar. http://www.openbsd.org  
 
Webmin är ett webbaserat managementverktyg för systemadministration och 
hantering av ett stort antal serverapplikationer som DNS, Apache, Sendmail, 
Samba m.fl. Webmin, som till största delen är skrivet i Perl, består av en enkel 
webbserver och ett antal CGI program för konfigurering, administration och 
övervakning. Fungerar på i stort sett alla Unix-liknande operativsystem. 
http://www.webmin.com/webmin/ 
 
 
4.4.6 Utveckling 
 
Perl (Practical Extraction and Report Language) är ett högnivå-programspråk 
utvecklat från C och ett antal enklare skriptspråk. Det passar särskilt bra för 
systemapplikationer för administration och management, databastillämpningar, 
nätverksprogram och webbutveckling. Det går enkelt och snabbt att utveckla med 
Perl och som komplement finns ”The Comprehensive Perl Archive Network” 
(CPAN) som ger åtkomst till hundratals Perl-moduler. http://www.perl.org 
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PHP är ett mycket vanligt skriptspråk som ofta används vid utveckling av 
webbapplikationer och har bra stöd för databaser, XML, LDAP, IMAP och Java. 
Syntaxen har likheter med C, Java och Perl och PHP fungerar i de flesta miljöer. 
http://www.php.net/ 
 
Python (namnet kommer från Monthy Python’s Flying Circus) är det tredje 
mycket vanliga skriptspråket. Det finns också i en version helt integrerad med Java 
– Jpython. Python har liksom Perl och PHP ett stort antal moduler och gränssnitt 
mot ett stort antal systemanrop och klassbibliotek. http://www.python.org/  
 
 
4.5 Säkerhetsaspekter 
 
Angående frågan om datasäkerhet, anses öppen programvara vara mindre sårbar än 
proprietär programvara av det enkla faktum att just källkoden är öppen och 
tillgänglig för insyn. När det gäller proprietär programvara måste man ställa sin 
tillit till att tillverkaren av programvaran har konstruerat ett säkert program. 
Varken medvetna eller omedvetna ”bakdörrar” (backdoors) eller andra 
säkerhetsrelaterade brister ska finnas kvar i den version som levererats till 
användaren. Det har exempelvis konstaterats i ett antal rapporter att det är mycket 
vanligare att webbplatser baserade på proprietär programvara drabbas av 
säkerhetsrelaterade störningar. Det är brukligt att man vid utveckling av öppen 
programvara aktivt uppmuntrar alla utvecklare och användare att genomföra 
säkerhetsrelaterade tester av produkten. Eftersom källkoden är exponerad har man 
i princip en obegränsad skara av granskare och alla upptäckta fel redovisas öppet. 
 
Vilken typ av programvaruutveckling som ger bäst förutsättningar för en säker 
produkt har diskuterats i oräkneliga sammanhang. Ofta nämns begrepp som 
”security by obscurity” och ”security by openness” för att beteckna de bägge 
alternativen. Men hittills har den allmänna slutsatsen bland säkerhetsfolk varit att 
för att erhålla optimal säkerhet så förordar man den öppna modellen. Detta är 
speciellt tydligt i bruket av krypteringsalgoritmer där själva algoritmen, för att vara 
trovärdig, ska vara öppen för granskning. 
 
Det är också höga krav på säkerhet och öppenhet som gjort Linux och framför allt 
Free/OpenBSD till det operativsystem som valts av ett flertal myndigheter och 
regeringar runt om i världen. 
 
Invändningar mot öppen programvara omfattar ofta kritik mot att det inte finns 
några garantier för att produkten är tillförlitlig. Men den garantin saknas i 
allmänhet även för proprietära produkter. Indirekta skador, som utebliven förtjänst 
eller kostnad för att återställa förlorad data, ersätts i praktiken aldrig. Och för de 
direkta skadorna som man inte, enligt lag, kan friskriva sig från, sätts ett tak på 
några få kronor. De flesta användarlicenserna (EULA – End User License 
Agreement) för proprietär programvara exkluderar också explicit allt ansvar för 
felaktigheter i programvaran. Exempel på friskrivning från Adobe Systems: 
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”ANSVARSFRISKRIVNING. Programmet levereras till Er i befintligt skick och Adobe 
garanterar inte dess användning eller prestanda. VARKEN ADOBE ELLER DESS 
LEVERANTÖRER KAN GARANTERA PROGRAMVARANS PRESTANDA ELLER 
DET RESULTAT SOM NI KAN ERHÅLLA NÄR NI ANVÄNDER 
PROGRAMVARAN. FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM GES I 
ENLIGHET MED DETTA AVTAL UNDANTAS HÄRMED, I DEN UTSTRÄCKNING 
SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ALLA UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, LÖFTEN OCH GARANTIER 
INNEFATTANDE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER ELLER VILLKOR OM ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR 
SPECIELLA ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, 
ELLER SÅDANA VILLKOR SOM HÄRRÖR FRÅN LAG, SEDVANA ELLER 
HANDELSBRUK.” 
 
 
4.6 Medborgarperspektivet 
 
Tillsammans med myndigheternas krav på hög säkerhet ligger skyldigheten att 
som offentlig verksamhet tillhandahålla information till medborgarna. 
Medborgarna har både demokratisk rätt till information och rätt till insyn i den 
offentliga verksamheten. Denna rätt omfattar till viss del även rätten att få vetskap 
om hur data och information bearbetas och hanteras i allmänhet och även 
möjligheten att få veta hur informationen hanteras av och i datoriserade system, 
inklusive de programvaror som nyttjas. Exempel som system för valräkning och 
skatteberäkning gör detta uppenbart. 
 
I FLOSS-rapporten redovisar man fyra huvudmotiv till varför offentliga 
organisationer och myndigheter överväger antingen policys eller direkta 
implementationer av öppen programvara: Oberoende, kostnad, säkerhet och 
öppenhet.  
 
Man pekar också på att den information myndigheterna hanterar ägs av 
medborgarna. Och att det är myndigheternas ansvar att: 
- Garantera medborgarna fri tillgång till offentlig information. 
- Upprätthålla bevarandet av offentlig information. 
- Garantera säker hantering av offentlig och av medborgarna tillhandahållen 

information. 
- Undvika onödiga utgifter. 
 
Det är därför mycket väsentligt att använda öppna standarder, se nästa avsnitt, och 
undvika inlåsningseffekter, se avsnitt 6 Inlåsningseffekter. Medborgarnas 
möjlighet till elektronisk åtkomst av information får inte styras av enskilda 
produkter eller leverantörer. 
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5 Öppna Format och Standarder 
 
 
Öppen programvara använder företrädesvis öppna standarder, men det finns inget 
explicit krav på detta i licenstyperna för öppen programvara. Licenserna reglerar i 
princip endast förhållandet mellan upphovsrättsmannen och användaren och 
beskriver inte närmare vilken typ av standard som används eller förekommer i 
programvaran. 
 
De standarder som närmast berörs i detta sammanhang är definitioner av filformat 
och standarder för informationsutbyte, dvs. protokoll och format för 
kommunikation mellan olika programvaror och system. 
 
Med en standard menas en fastställd norm för viss företeelse, eller en variant som 
är vanligast förekommande. Det finns däremot ingen klar definition på vad en 
öppen standard är för något. Men allmänt anses det att standarden är öppen om: 
 
- Det i princip är möjligt för alla att ta del av (eller deltaga i) arbetet att ta fram 

standarden 
- Den produceras i en allmänt accepterad och öppen miljö 
- Utvecklingen sker i en konsensusmodell, som inte styrs av en enskild 

intressent. 
- Specifikationen är offentliggjord och gratis tillgänglig (eller till självkostnad) 
- Dokumentationen är offentliggjord och gratis tillgänglig (eller till 

självkostnad) 
 
Dessutom bör det finnas en garanti för att standarden förvaltas och underhålls.  
 
Exempel på öppna standarder är HTML och TCP/IP. HTML är publicerad av 
World Wide Web Consortium (W3C), som är en oberoende sammanslutning av 
företag och organisationer och TCP/IP är publicerad av Internet Engineering Task 
Force (IETF). De tar också ansvar för utvecklingen av respektive standard. Både 
W3C och IETF uppfyller ovan ställda krav. 
 
Det är logiskt att öppen programvara nyttjar öppna standarder. Dels så stämmer det 
med de grundläggande värderingarna med öppen programvara och dels så medför 
publicering av öppen programvara ett offentliggörande av innehållet.  
 
Men det är också viktigt att kontrollera till vilken grad produkten verkligen är 
baserad på öppna standarder. Följer produkten inte öppna standarder riskerar man 
att på sikt tvingas konvertera till en annan lösning, med ökade kostnader som följd. 
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5.1 Öppna filformat för kontorsprogram 
 
Problemet med proprietära kontorsprogram är att när dessa skapar en dokumentfil 
så utnyttjas en specifik representation för format, struktur och innehåll som finns 
inbyggd i själva programvaran. Resultatet blir en dokumentfil som endast kan 
återskapas till 100 % av ett kontorsprogram som känner till den ursprungliga 
representationen.  
 
Det är dessa proprietära dokumentformat som tenderar att bli ett problem för 
företag och myndigheter. Många olika applikationer behöver kunna ta del av 
innehållet i dokumentfilerna och det medför ett stort problem om dessa inte är 
kompatibla med andra applikationers dokumentformat. En annan aspekt är det 
legala kravet på arkivering, där informationen skall bevaras så lång tid som är 
möjligt, med perspektivet "för all framtid", och som i princip kräver ett öppet 
standardiserat dokumentformat för att man inte skall få problem med läsbarheten i 
framtiden. 
 
Det finns därför ett stort behov av ett standardiserat öppet dokumentformat för 
lagring, dokumentutbyte, arkivering etc. som möjliggör informationsutbyte mellan 
applikationer och system. 
 
Även om standardiseringsprocessen är öppen och producerar ett öppet 
dokumentformat, så måste själva standardiseringsarbetet och standardiserings-
organet accepteras av alla, som man vill skall nyttja standarden, om den skall få 
önskat genomslag. Den roll XML har fått inom området dokumentformat pekar 
mot att en erkänd gruppering som W3C (World Wide Web Consortium) eller 
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) 
bör få ansvaret för att producera en sådan standard. 
 
 
Helst bör också den arbetsgrupp som arbetar med standardisering av 
dokumentformat innehålla deltagare från alla stora aktörer och intressenter. En 
arbetsgrupp med deltagare från bl.a. Microsoft, Sun, Corel och representanter från 
öppna programvaruprojekt som OpenOffice.org skulle borga för ett bra resultat 
som alla kan enas kring. 
 
Inom OpenOffice.org pågår ett arbete med att skapa ett öppet XML-baserat 
filformat för officedokument och att skapa en öppen referens för detta format. Det 
är samma filformat som också används i Sun’s Officeprodukt StarOffice. 
 
Man har i projektet satt upp ett antal skallkrav: 
- Full funktionalitet, samt att det skall fungera som utbytesformat. 
- Strukturerat innehåll som skall nyttja XML's egenskaper till strukturering och 

vara representerat med XML element och attribut. 
- Filformatet måste vara till fullo dokumenterat och inte innehålla några 

hemlighållna funktioner.  
- OpenOffice skall vara referens-implementationen för detta filformat. 
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Dessutom har man definierat följande önskvärda mål: 
- Filformaten skall utvecklas på ett sätt som kan accepteras av omvärlden och 

kunna hanteras och utvecklas som ett öppet programvaruprojekt. 
- Filformaten ska passa alla Office-typer (dokument, kalkyl, presentation etc.). 
- Filformaten skall så långt möjligt utnyttja sinsemellan gemensamma delar i de 

olika officeprogrammen. 
 
För att säkerställa att arbetet inom OpenOffice.org kommer att leda till ett allmänt 
accepterat, öppet filformat för officeapplikationer har Sun nyligen (nov 2002) 
beslutat att lämna över specifikationen för det XML-baserade filformatet till 
OASIS. En arbetsgrupp har tillsatts (the OASIS Open Office XML-Format 
Technical Committee) med representanter från bl.a. Sun, Corel, Sony, Boeing, 
Drake Certivo och Abortext. Däremot saknas Microsoft, trots att man är medlem i 
OASIS. 
 
Microsoft, som i kommande Office 11 kommer att erbjuda ett XML-baserat 
dokumentformat för Word och Excel, har deklarerat att man kommer att avvakta 
med ett deltagande. Man säger också att man kommer att stödja alla filformat som 
är baserade på XSD 1.0 (XML Schema Definition är en W3C-standard). 
 
 
5.2 Interoperabilitet med andra produkter 
 
Interoperabilitet mellan applikationer och system en av huvudorsakerna till att 
företag och organisationer tvekar inför att använda öppna programvaror på 
arbetsplatsdatorer. 
 
Idag har Microsoft, med en marknadsandel på omkring 85-90 %, en klart 
dominerande position och dokumentformaten i Microsoft Office har blivit en slags 
”de facto” standard.  
 
Ett sådant beroende medför också att uppgraderingar till nya versioner inte styrs av 
reella behov utan av leverantörens produktcykel. Ofta medför också en 
uppgradering av programvaran att man måste köpa ny maskinvara, vilket leder till 
höga kostnader.  
 
Alla försök att bryta sig ur denna onda cirkel medför å andra sidan ett avsevärt 
arbete, varför många väljer att acceptera situationen. Ju längre denna situation 
håller i sig desto svårare blir det att bryta sig loss och en situation uppstår där 
leverantören kan diktera villkoren. 
  
Dock verkar det som om alltfler användare har uppmärksammat situationen och en 
mycket tydlig protest, med fokus på ökade kostnader, försämrade avtalsvillkor och 
ökad inlåsning, har gjort att väldigt många under det senaste halvåret har börjat 
efterlysa ett öppet filformat för kontorsprogram och intressera sig för alternativa 
produkter baserade på öppen programvara.  
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6 Inlåsningseffekter 
 
Med inlåsning menar vi i det här sammanhanget mekanismer som verkar till att 
hålla kvar en kund vid en produkt eller leverantör. 
 
Precis som i de flesta andra branscher försöker leverantörer inom IT-branschen 
medvetet uppnå en viss grad av inlåsning i syfte att behålla och fortsätta tjäna 
pengar på sina befintliga kunder. Som kund är det är i många fall oundvikligt att 
drabbas i en eller annan form, men genom ökad medvetenhet ökar möjligheterna 
att begränsa skadeverkningarna. 
 
Inlåsning är ett stort problem vid upphandling, drift samt förvaltning av komplexa 
IT-baserade system. Problemen orsakas av byteskostnader, omgivningens val och 
egen hantering av tidigare fattade beslut. 
 
Noggrann bedömning av inlåsningskostnaderna i kombination med relevant 
kravställande i upphandlingar, innan inlåsningseffekterna får chans att träda i kraft, 
utgör en effektiv möjlighet att minska inlåsningens negativa verkningar. Vidare 
erbjuder öppna standarder en möjlighet till minskat beroende av en leverantör eller 
produkt, givet att implementationen av standarden inte innehåller egna tillägg. 
Öppen programvara kan genom utnyttjande av öppna standarder och gränssnitt 
bidra till att minska risken för inlåsning. 
 
Det här avsnittet handlar om de olika mekanismer som skapar inlåsning och hur 
riskerna med och konsekvenserna av inlåsning kan hanteras. 
 
 
6.1 Inlåsningens mekanismer 
 
Inlåsning kan härledas till byteskostnader, begränsningar orsakade av tidigare 
fattade beslut och nätverkseffekter. 
                                     
 
6.1.1 Byteskostnader 
 
Med undantag för rena stapelvaror medför byte från en produkt eller leverantör till 
en annan alltid kostnader, antingen för kunden eller för den nya leverantören. 
Eftersom det merpris en kund är beredd att betala för en produkt normalt begränsas 
till vad det kostar att byta till en likvärdig produkt, är skickliga leverantörer noga 
med att arrangera situationen så att byteskostnaderna blir höga. 
 
Byteskostnaderna kan delas in i sju olika kategorier1. Det är viktigt att känna till 
och kunna identifiera dessa, så att inlåsning inte kommer som en överraskning. 

 
1 C. Shapiro och H. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network 
Economy, Harvard Business School Press, 1998 
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6.1.1.1 Inköp med lång faktisk livslängd 
 
Vid byte från en produkt till en annan tillkommer kostnader för att ersätta tidigare 
gjorda investeringar i produkter med lång faktisk livslängd. Dessa kostnader 
sjunker i takt med att värdet på den ursprungliga produkten minskar, men genom 
att tillhandahålla serviceavtal, uppgraderingar, tillbehörsprodukter och liknande 
försöker leverantörer ofta förlänga livslängden hos en produkt. Samma taktik 
används ofta för att åstadkomma kostnader för att ersätta även produkter med kort 
faktisk livslängd. 
 
 
6.1.1.2 Ersätta kunskap 
 
Kostnader för att lära sig använda en ny produkt plus intäktsbortfall under 
inlärningsperioden utgör en annan del av byteskostnaderna. Dessa kostnader ökar 
över tiden allteftersom kunskap om och förtrogenhet med det gamla systemet 
fördjupas. 
 
 
6.1.1.3 Översättning av information och data 
 
Eftersom produkter ofta är inkompatibla med varandra tillkommer vid byte 
kostnader för att konvertera filer, databaser och andra informationsartefakter från 
en produkt till en annan. Under ju längre tid ett system är i användning, desto mer 
information och data kommer att vara inlåst i systemet. Denna typ av 
byteskostnader ökar därför över tiden. 
 
Även om det erbjuds möjligheter till automatiserad översättning uppstår kostnader 
förorsakade av risk för fel, konfigurations- och förberedelsearbete samt tid då 
systemet måste vara ”nere” under själva översättningsprocessen. 
 
 
6.1.1.4 Specialiserade leverantörer 
 
Beroendet av en leverantör som tillhandahåller höggradigt specialiserade 
produkter kan över tiden skapa en inlåsningseffekt om konkurrerande leverantörer 
lägger ner eller tappar förmågan att prestera likvärdiga produkter. 
 
 
6.1.1.5 Kostnader för att hitta alternativ 
 
Till inlåsningseffekterna måste också räknas kostnader för att hitta alternativa 
leverantörer (oavsett om dessa är specialiserade eller ej), göra nya upphandlingar, 
skriva kontrakt, risker för att den nya leverantören inte klarar sina åtaganden och 
liknande. 
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6.1.1.6 Lojalitetsprogram 
 
Motsvarigheter till ”frequent-flyer-program” och andra förmåner, i synnerhet 
sådana som ackumuleras över tiden, medför en kostnad vid byte av leverantör och 
utnyttjas därför flitigt av leverantörer i syfte att skapa inlåsningseffekter. 
 
 
6.1.1.7 Avtal 
 
Slutligen verkar ofta avtal till att binda en kund till en viss leverantör och vice 
versa. Som en biprodukt av den ömsesidiga försäkring som avtalet utgör, uppstår 
byteskostnader i form av skadestånd för köparen om denne bryter kontraktet. 
 
 
6.1.2 Nätverkseffekter 
 
Med nätverkseffekter menas sådana effekter som bidrar till att höja värdet på en 
produkt ju fler som använder den. Det klassiska exemplet är telefonen som först 
när antalet användare vuxit sig stort blev det kraftfulla verktyg som den är idag. 
Det skall poängteras att nätverkseffekter påverkar även sådana system som inte är 
fysiska till sin natur; språk är ett exempel på denna typ av icke-fysiska nätverk. 
Inlåsningseffekten för produkter vars värde drivs av nätverkseffekter har sin grund 
i ett koordinationsproblem - det blir inte meningsfullt för en kund att på egen hand 
byta till en bättre produkt, eftersom nätverkseffekter verkar till fördel för den mest 
populära lösningen. 
 
 
6.1.3 Tidigare fattade beslut 
 
Här avses inlåsning orsakad av historiska beslut, fattade på grundval av otillräcklig 
information, men som i onödan cementerats på grund av prestige eller andra 
irrationella mekanismer. Inom mikroekonomin brukar man kalla detta fenomen 
tredje ordningens ”path dependencies”. 
 
 
6.2 Hur hantera inlåsning? 
 
Inlåsningseffekter är i det närmaste omöjliga att helt undvika, utom för produkter 
som blivit stapelvaror: helt likvärdiga, utbytbara och med många konkurrerande 
leverantörer i hård konkurrens.  
 
Situationen kan tyckas dyster, men genom god medvetenhet om de olika kostnader 
som orsakas av inlåsning är det möjligt att uppskatta priset på inlåsningseffekterna. 
Därigenom blir det lättare att bedöma olika leverantörers ”kompensation” för 
inlåsningen samt avgöra vilka motåtgärder som är rimliga att genomföra. 
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6.2.1 Väl utförd upphandling 
 
Eftersom inlåsningseffekter kan försvaga kundens förhandlingsposition vid 
framtida förändringar, är det viktigt att man ställer relevanta krav på öppna 
standarder och gränssnitt i kravspecifikationen. En väl utförd upphandling är 
därför ett framgångsrikt medel att minska inlåsningseffekternas skadeverkningar. 
Shapiro och Varian ger följande praktiska råd vid upphandling: 
 
- Var uppmärksam på smygande inlåsning. Även inlåsning som till en början 

verkar harmlös kan växa till ett stort problem i takt med investeringar i 
kringprodukter och ökade mängder data lagrade i proprietära format och 
databaser. 

- Ta det lugnt. Granska alternativ och konsekvenser innan beslut fattas om att 
låsa sig vid en produkt eller leverantör.  

- Lämna alltid dörren öppen för alternativa möjligheter. Förbered upphandlingen 
ordentligt. 

 
 
6.2.2 Systemarkitektur 
 
För den händelse man själv kan påverka själva arkitekturen för ett IT-system – det 
vill säga i situationer där man själv utvecklar eller låter utveckla stora delar av 
systemet – kan man, genom att redan i ett tidigt skede förbereda för utbytbarhet, 
minska byteskostnaderna och därmed graden av inlåsning. 
 
Den högre kostnaden för denna typ av förberedelser kan ibland vara svår att 
motivera om ett byte i nuläget inte framstår som sannolikt eller attraktivt, men det 
är viktigt att komma ihåg att inlåsning medför ett ökat utrymme för leverantören i 
framtiden att höja kostnaderna för serviceavtal, uppgraderingar, tilläggsprodukter 
och annat. Framtida förhandlingar kan underlättas till köparens fördel om kloka 
beslut vad avser systemarkitektur fattas tidigt. 
 
Var dock försiktig med att överdriva arbetet med den ”perfekta” 
systemarkitekturen, eftersom den investeringen – om den visar sig leda till ett 
ickeoptimalt resultat – kan utgöra en skadlig inlåsning i sig (se ovan: 6.1.3 
Tidigare fattade beslut). 
 
 
6.2.3 Öppen programvara 
 
Öppen programvara presenteras ofta som en lösning på inlåsningsproblematiken. 
Rätten att få tillgång till, ändra och fritt distribuera programkoden till 
programvarusystem eliminerar emellertid inte med automatik inlåsningseffekterna. 
Kostnaderna för att byta från ett system till ett annat finns fortfarande där och det 
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är långt ifrån självklart – förutom inom vissa sektorer – att rätten att titta på, ändra 
och vidaredistribuera programkod ökar antalet valmöjligheter. 
 
Den uppmärksamhet öppen programvara har fått på senare tid, när även 
kommersiella företag satsar stora resurser på området, kan betraktas ur ett 
perspektiv där stora aktörer kämpar om rätten att dra fördelar av 
inlåsningseffekter. I en marknad där själva programvaran saknar direkta 
kommersialiseringsmöjligheter uppstår nya möjligheter till produkter i form av 
anpassningsarbete, integrationstjänster och underhåll. 
 
Huruvida öppen programvara är ett botemedel mot inlåsning måste, mot bakgrund 
av detta, bedömas från fall till fall. 
 
 
6.2.4 Öppna standarder 
 
Öppna standarder har utan tvekan varit en starkt bidragande faktor till minskade 
direkta inlåsningseffekter och hög grad av konkurrens inom många områden. GSM 
utgör ett bra exempel på hur såväl konsumenter som leverantörer inom 
mobiltelefoniområdet vunnit på standardisering. Jordmånen för standardisering 
skiljer sig emellertid mellan olika teknikområden beroende på rådande 
styrkeförhållanden och konkurrenssituationen leverantörer och kunder emellan. 
 
Vid val mellan olika leverantörers erbjudanden är det självfallet lämpligt att 
särskild vikt läggs vid bedömning av hur tillämpliga standarder efterlevs. Här bör 
man vara särskilt uppmärksam på risken med proprietära tillägg till öppna 
standarder. En leverantör kan ofta hävda sig stödja en standard till 100% men 
bifoga ett antal förbättringar som leder till inlåsningseffekter om dessa utnyttjas. 
Värdet på dessa förbättringar måste vägas mot kostnaden för inlåsning. Med öppen 
programvara minskar förstås möjligheterna för en leverantör att på det här viset 
förvränga standarder, eftersom alla andra leverantörer per automatik får tillgång 
till gjorda förbättringar. 
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7 Att använda öppen programvara 
 
Flera olika studier visar att Linux blir allt vanligare som operativsystem bland 
företag och myndigheter. Det är framför allt på företagens servrar som man 
ersätter proprietära Unix- och Windows-miljöer med Linux. Faktum är att Linux är 
det snabbast växande operativsystemet någonsin på marknaden. 
 
Stora systemleverantörer och integratörer som HP och IBM jämställer Linux med 
de tidigare traditionella operativsystemen och tillhandahåller support- och 
konsulttjänster i samma utsträckning. Vanligtvis så lierar man sig med någon av de 
stora Linuxdistributörerna, som RedHat, SuSE eller Mandrake Soft, och testar att 
programvara och maskinvara fungerar ihop på ett fullödigt sätt. Både IBM och HP 
avsätter stora resurser till utvecklingen av Linux. 
 
Men även andra stora programtillverkare tar fram Linuxbaserade versioner av sina 
programvaror. Ett exempel är Oracle, som anser att det är minst lika viktigt att 
tillhandahålla versioner för Linux som för något annat operativsystem. 
 
På några områden är Linux klart marknadsdominerande; Internetservrar, 
webbservrar och för stora kluster med höga krav på beräkningskapacitet.  
 
Den senaste utvecklingen av användargränssnitt med fönsterhanterare som 
GNOME 2.x och KDE 3.x och kontorsprogram som OpenOffice har gjort Linux 
till ett starkt alternativ även för arbetsplatsdatorer. Sun har annonserat att man 
kommer att använda GNOME även för Solaris och bidrar till utvecklingen av både 
OpenOffice och GMOME. 
 
 
7.1 Marknaden för öppen programvara i Sverige 
 
Ett vanligt motiv för att inte använda öppen programvara på bredare front är att det 
inte finns samma utbud av leverantörer av tjänster som support och service. Även 
om antalet aktörer växer stadigt så är det ännu klart begränsat i förhållande till de 
vanligaste proprietära programvarorna. Att stora leverantörer som IBM, Sun HP, 
Dell m.fl. tydligt har uttalat fullt stöd för Linux och andra öppna programvaror har 
dock påtagligt påverkat marknaden och förtroendet för öppna alternativ. 
 
För att få en mer komplett bild av det nationella utbudet genomförde Statskontoret 
en enkätundersökning i december 2002. Resultatet av den 
marknadsundersökningen kommer att presenteras som en fristående bilaga till 
denna rapport och även publiceras på Statskontorets webbplats. 
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7.2 Hur hitta rätt produkt? 
 
Att hitta rätt bland det enorma utbud av öppna programvaror som står till buds via 
portaler som t.ex. Sourceforge och Freshmeat kan vid första anblicken verka 
avskräckande. Om man letar efter andra  produkter än de stora välkända 
programvarorna så kan följande enkla tips vara till hjälp: 
 
- Kontrollera att projektet och programvaran är väl dokumenterade. 
- Kontrollera versionsnumret på programvaran. Bör inte vara för låg – gärna 1.0 

eller högre. Ju längre en produkt har existerat med ett aktivt projekt, desto 
mindre risk för problem. 

- Studera aktiviteten i projektet, t.ex. via mailinglistor och antal medlemmar. 
- Även om källkoden alltid ska finnas tillgänglig kan det vara enklare (och 

säkrare) om programvaran finns färdigpaketerad (och kompilerad) och testad 
för aktuellt operativsystem. 

- Testa om möjligt systemet först i en isolerad miljö. 
 
Ovanstående urvalskriterier kan underlätta vid införande av öppna programvaror. 
Det bör vara möjligt att utifrån kriterierna genomföra en kostnadsanalys för 
totalkostnaden över en viss tidsperiod. 
 
 
7.3 Kan man blanda öppen programvara med 

proprietär? 
 
Det är framför allt osäkerheten kring hur öppen programvara, licensierad med GPL 
(General Public License), kan blandas med proprietär programvara som kan ställa 
till problem. 
 
De flesta leverantörer av kommersiell programvara tar ofta helt avstånd från GPL-
licensierad programvara, då man är rädd för att ”smittas” av villkoren i GPL-
licensen att även härledda verk måste publiceras som fri programvara. 
 
I avsnitt 8.3 Juridiska aspekter åskådliggörs skillnaderna mellan olika licenser i en 
tabell där det noteras att GPL förbjuder återanvändning av källkod i programvaror 
som distribueras med någon annan typ av licens än GPL. Men det finns inte några 
hinder för användning av GPL-licensierad programvara tillsammans med t.ex. 
proprietär, så länge de är oberoende av varandra. 
 
Programvara licensierad med GPL och andra licenstyper kan lagras på samma 
media. De kan också köras och användas i samma datorsystem så länge 
programvarorna är oberoende av varandra. 
 
GPL-licensierad programvara kan utan problem köras på en dator med ett 
proprietärt operativsystem, liksom att proprietär programvara kan köras i ett GPL-
licensierat operativsystem, som exempelvis GNU/Linux. 
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GPL-licensierad programvara kan också samverka (länkas) med proprietära 
programvaror såtillvida att programvarorna inte påverkar varandras uppbyggnad. 
Exempel på detta är Unix ”pipes”, som tillåter envägs överföring av data mellan 
systemkomponenter. 
 
Dessutom gäller villkoren i GPL-licensen endast vid distribution av härledda verk. 
Så länge man gör en modifiering av programvaran enbart för eget bruk påverkas 
man inte av licensvillkoren. 
 
 
7.4 Migration av arbetsplatsdatorer 
 
Öppen programvara på arbetsplatsdatorn kommer troligen inte få sitt genomslag 
förrän interoperabilitet med MS Office är tillräckligt bra. Att använda Linux som 
operativsystem innebär i och för sig inte att man måste sluta använda Microsofts 
kontorsprogram, då det finns möjlighet att skapa en Windowskompatibel miljö 
med hjälp av programvaror som WINE/CrossOver (se avsnitt 1.5.11 Wine / 
CrossOver). I en migrationsfas kan detta alternativ vara värdefullt och kan även 
nyttjas för enstaka användare som är beroende av viss funktionalitet i MS Office, 
men licenskraven är desamma, så rent ekonomiskt har man inte tjänat något, och 
inlåsningsproblematiken med ett proprietärt filformat för kontorsprogram kvarstår 
också. 
 
Att migrera till OpenOffice/StarOffice medför inte att man måste byta 
operativsystem, då stöd finns för både Windows och Linux (plus många andra 
operativsystem), vilket kan underlätta för dem som på lång sikt avser att gå över 
till en Linuxbaserad arbetsplats. OpenOffice/StarOffice har stöd för import och 
export av MS Office filformat, men interoperabiliteten mellan dokument och 
filformat är ännu inte fullständig, och kommer aldrig att bli det, förrän Microsoft 
väljer att offentliggöra sina dokument- och filformat för MS Office. Det är därför  
intressant att följa det arbete som OASIS initierat, med att ta fram ett XML-baserat 
öppet filformat för kontorsprogram, där man utgår från de filformat som används i 
OpenOffice/StarOffice. Att använda OpenOffice/StarOffice innebär klart lägre 
licenskostnader och de flesta rapporter visar på stora besparingar även om själva  
migreringen kan innebära en större arbetsinsats (se avsnitt 8.2 Ekonomiska 
jämförelser).  
 
För att avgöra om ett byte till en Linuxbaserad arbetsplats är rätt strategi, bör man 
först överväga följande punkter: 
 
- Graden av missnöje med licensvillkor och avtalsvillor från befintliga 

leverantörer och synen på att en proprietär lösning kan ge inlåsningseffekter 
och beroenden? 

- Hur stor volym av ”gamla” dokument måste kunna återanvändas och måste 
dokumentmallar etc. migreras? 
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- Hur enkelt är det för vanliga användare att lära sig att använda och förstå en ny 

persondatormiljö och vilken kompetens behövs inom IT-avdelningen? 
- Vilka kostnader innebär det att stanna kvar i befintlig persondatormiljö? 
- Vilken är livscykelkostnaden och hur ofta måste man uppgradera programvara 

respektive byta persondatorer? 
- Kan villkoren i befintliga avtal förändras i och med ”hotet” från alternativa 

öppna programvaror? 
 
En stor organisation eller myndighet har ofta ett ganska stort antal applikationer 
som måste kunna köras i arbetsplatsdatorn. Många (i vissa fall de flesta) av dessa 
är Windowsbaserade och många finns inte i någon version för Linux. Dessa måste 
då antingen ersättas med ett annat alternativ eller, om möjligt, anpassas för Linux,  
eventuellt med hjälp av en programvara som WINE/CrossOver! 
 
Även om många applikationer är webbaserade så är det tyvärr alltför vanligt att de 
endast fungerar med en speciell webbläsare. 
 
För att utvärdera alternativet med Linuxbaserade persondatorer och öppen 
programvara, bör man välja någon av de mest populära Linuxdistributionerna: t.ex. 
RedHat, Mandrake SuSE, OpenOffice/StarOffice för kontorsprogram, Mozilla 
som webbläsare och förslagsvis Ximian Evolution som e-postklient med möjlighet 
till koppling mot MS Exchange. Dessutom bör man överväga behovet av att 
använda produkter som WINE/CrossOver för att skapa en Windowskompatibel 
miljö i Linux. 
 
Det finns också flera intressanta Linuxbaserade lösningar för tunna klienter mot 
både Linux, Unix och Windowsbaserade serverapplikationer. 
 
Utöver de öppna programvarorna finns det ett stort antal, ökande för var dag, med 
proprietära applikationer som anpassas för Linux. 
 
 
7.5 Behov av tjänster 
 
Som tidigare konstaterats måste utbudet av öppna programvaror kompletteras med 
ett kvalitativt utbud av tjänster för att få ett bredare genomslag.  
 
Konsulttjänster för öppna programvaror skiljer sig i princip inte från utbudet av 
konsulttjänster för proprietära programvaror, men naturligtvis ställs andra 
kompetenskrav. Exempel på behov: 
- Förstudie  
- Nulägesanalys  
- Behovsanalys  
- Kravspecificering  
- Upphandlingsstöd  
- Projektledning  
- Genomförande  
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- Utveckling  
- etc. 
 
Implementation och integration är två viktiga områden i samband med 
upphandling och införande av programvaror. Vid installation och konfiguration 
skall efterfrågade och utlovade funktioner säkerställas. Den nya programvaran 
skall fungera i den befintliga tekniska miljön och ibland uppstår behov av 
anpassning. Det kan då vara en stor fördel att ha tillgång till källkoden och ha 
friheten att göra de modifieringar i programvaran som man önskar. 
 
Behovet av utbildning, som exempelvis träning i användandet av programvaran 
och kurser för IT-avdelningen för hantering och administration av programvaran, 
skiljer sig inte heller från proprietär programvara. Idag finns det ett ganska bra 
utbud för de mest populära öppna programvarorna, som Linux, Apache m.fl. 
 
Support och service för öppna programvaror erbjuds främst genom respektive 
programvaruprojekts samverkansgrupp (community) via projektets webbplats,  
men kan också erhållas via specialiserade företag och programdistributörer i form 
av kommersiella tjänster. Även här är utbudet främst inriktat mot de mest populära 
öppna programvarorna.  
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8 Ekonomiska och juridiska aspekter 
 
Detta avsnitt beskriver affärsmodeller för öppen programvara, hur den offentliga 
sektorn ekonomiskt kan dra nytta av öppna programvaror samt 
konkurrensrelaterade frågor och förslag till åtgärder. 
 
 
8.1 Affärsmodeller för öppen programvara 
 
En intressant fråga är om det är möjligt att tjäna pengar på öppen programvara. 
Eftersom tillgång till programvaran (källkoden) är gratis så måste affärsmodellen 
inriktas på värdeadderande tjänster och produkter. 
 
Utvecklingen av öppen programvara finansieras delvis av intressenter, där både 
ideologiska, politiska och kommersiella aktörer finns representerade. En viktig 
bidragsgivare är den offentliga sektorn som genom medel till forskning och 
utveckling kan bidra till utveckling och anpassning av öppna programvaru-
produkter. Exempelvis förekommer detta i USA, inom EU och speciellt bland 
utvecklingsländer. 
 
Andra intressenter som bidrar med resurser, ofta i form av mantid, är kommersiella 
företag som säljer produkter eller tjänster med anknytning till öppen programvara. 
Exempelvis bidrar stora företag som IBM och HP till utvecklingen av Linux och 
Sun bidrar till utvecklingen av OpenOffice. 
 
Framgångsrika affärsmodeller baserade på öppen programvara är oftast baserade 
på någon eller flera av följande modeller: 
- Programvarudistributioner 
- Utveckling och försäljning av egen produkt 
- Mervärdesförsäljning 
- Tjänster – Support, utbildning, konsult etc. 
- Tillbehör – Litteratur, prylar etc. 
 
 
8.1.1 Programvarudistributioner 
 
Affärsmodellen baseras på försäljning och paketerade kopior av öppen programvara. 
Idén förutsätter att användare är villiga at betala en viss (liten) avgift för att enkelt få 
tillgång till programvaran. Distributören tar betalt för själva paketeringen, som oftast 
omfattar media (oftast CD) och manualer, men inte för den öppna programvaran. 
Ibland kompletteras paketet med proprietära programvaror för att ge produkten ett 
högre mervärde för användaren. 
 
Detta är den vanligaste affärsmodellen för öppen programvara. Det finns bland annat 
ett stort antal kommersiella distributörer av Linux. De populäraste är: 
RedHat (USA) – www.redhat.com 
MandrakeSoft  (Frankrike) - www.mandrakelinux.com/en/  

 
 

 

http://www.redhat.com/
http://www.mandrakelinux.com/en/
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SuSE (Tyskland) – www.suse.com 
SCO (f.d. Caldera, USA) – www.sco.com 
Conectiva (Brasilien) – www.conectiva.com 
Turbolinux (Japan) – www.turbolinux.com 
 
De fyra sist nämnda, SuSE, SCO, Conectiva och Turbolinux har ingått ett samarbete 
för en gemensam distribution, som ska följa Linux Standard Base, kallad UnitedLinux 
– www.unitedlinux.com. 
 
Free Standard Group har som målsättning att skapa förutsättningar för en enhetlig 
bas av Linux, vilket ska resultera i en Linux Standard Base (LSB). En viktig 
drivkraft är att undvika den divergerande utveckling som Unix råkade ut för. 
Genom standardisering av Linux kan man förenkla tillvaron för 
applikationsutvecklarna. LSB omfattar bl.a. dokumenterade specifikationer och 
testsviter. Certifiering sker genom en oberoende part. 
  
Red Hat, den största Linuxdistributören, har 22 kontor runt om i världen med totalt 
600 anställda. Affärsmodellen bygger på att man, förutom själva 
programpaketeringen, även tillhandahåller support, teknikhjälp, 
systemadministration och utbildning. Samarbete finns med starka partners som 
IBM, HP med flera. 
 
Exempel på andra öppna programvaror som säljs i paketerat format är: 
- StarOffice från Sun, som är en paketerad version av det öppna 

kontorsprogrammet OpenOffice.org kompletterad med proprietär programvara 
för stavningskontroll och databaskoppling, utökat antal fonter, filter och 
templates samt supporttjänster. 

- ThinLinc från Cendio, som är en terminalserver för tunna klienter baserad 
bland annat på de öppna programvarorna OpenSSH, TightVNC, Apache och 
Webmin kompletterad med egenutvecklad programvara. 

 
 
8.1.2 Utveckling och försäljning av egen produkt 
 
En variant av försäljning av öppen programvara är då företaget, som säljer 
programvaran, också är den som har huvudansvaret för utvecklingen och därmed 
de som har bäst kompetens på produkten. Det är en stor fördel vid merförsäljning 
av support, användarstöd, utbildning, specialanpassning, vidareutveckling m.m.,  
eftersom de känner källkoden bäst. Att ha bäst kunskap är också en förutsättning 
för framgång då andra kan ta över den öppna programvaran och antingen 
vidareutveckla den eller erbjuda konkurrerande tjänster. Så länge man lyckas hålla 
försteget så håller affärsmodellen och man kan tjäna pengar på sin kompetens. 
 
Ett specialfall är när företaget också har äganderätten till den öppna programvaran. 
Det förutsätter att äganderätten till alla utvecklingsbidrag (förbättringar av 
källkoden) som skickas in till företaget också skrivs över på företaget i fråga. Man 
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http://www.turbolinux.com/
http://www.unitedlinux.com/


   79 (107) 
 

 
 

                     Öppen programvara - Bilaga 1 
 
 

 
kan då välja att, som alternativ till den öppna programvaran, även distribuera den 
under en avgiftsbelagd proprietär licens.  
 
MySQL är ett bra exempel på ett framgångsrikt svenskt företag vars affärsidé 
baseras på utveckling och distribution av en egenutvecklad produkt med samma 
namn (databasen MySQL). Programvaran publiceras dels som öppen programvara, 
licensierad under GPL, och dels under en proprietär licens, så kallad dubbel 
licensiering. För de användare som har behov att kunna integrera produkten i ett 
eget system och återanvända källkoden fungerar inte licensvillkoren i GPL, utan 
man kan då välja det proprietära alternativet. Bägge produkterna är helt identiska, 
frånsätt licensvillkoren.  
 
 
8.1.3 Mervärdesförsäljning kopplad till öppen 

programvara 
 
Många av de företag som tillhandahåller öppen programvara i paketerad form 
erbjuder också egna proprietära produkter som komplement. Man kan exempelvis 
skräddarsy en komplett miljö för web services baserad på Linux och Apache, men 
som kompletteras med egna produkter. Denna kombination blir ofta billigare än 
motsvarande proprietära system och därmed attraktiv för slutkunden. Kunden 
erbjuds också ofta ett helhetsåtagande kompletterat med lämpliga tjänster.  
 
IBM och Sun är två leverantörer som valt denna modell. Bägge har valt Linux som 
operativsystem och inkluderar även andra öppna programvaror i sina produkter. 
Sun har också valt GMOME som fönsterhanterare för Solaris och erbjuder ju 
StarOffice. För att säkerställa utvecklingen av dessa öppna program låter man ett 
ganska stort antal egna programutvecklare bidra i utvecklingen av källkoden, som 
man sedan tillhandahåller respektive projekt (community). Man styr alltså inte 
direkt över utvecklingen av dessa öppna programvaror utan bidrar i utvecklingen 
av programkod. Men om det öppna programprojektet inte håller tillräckligt hög 
kvalitet har man alltid möjlighet att själva ta källkoden och driva utvecklingen av 
den öppna programvaran som ett eget öppet projekt (under nytt namn förstås). 
 
Leverantörer som IBM, HP och Dell erbjuder Linux som ett alternativt 
operativsystem till sina datorer för att öka försäljningen av maskinvara. Oracle och 
många andra applikationsleverantörer anpassar sina applikationer till Linux. En 
applikationstyp som numera nästan enbart erbjuds för öppna operativsystem som 
Linux och xBSD är brandväggar. Detta på grund av möjligheten till insyn och att 
det är enkelt att anpassa källkoden, i kombination med operativsystemens erkända 
tålighet mot störningar och höga stabilitet. 
  
 
8.1.4 Tjänster – utbildning, konsult, support, drift etc. 
 
Detta är en traditionell verksamhet som sedan länge förekommer för både öppen 
och proprietär programvara. I bägge fallen ovan, med programvarudistributioner 
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och försäljning av egenutvecklad produkt, så erbjuder företagen även tjänster 
kopplade till själva produkten. Det är ofta dessa tjänster som ger de största 
intäkterna. Att det finns bra tjänster är också ett viktigt kriterie för många 
användare för att välja öppen programvara. 
 
Men det finns också många mindre företag som enbart erbjuder denna typ av 
tjänster. Man väljer ut några av de mest framgångsrika öppna programvarorna, 
som exempelvis Linux, Apache, OpenOffice eller produktområden som 
operativsystem, webbservrar, programvaruutveckling m.m. och skaffar sig djup 
kompetens kring dessa produkter och områden. I takt med att öppen programvara 
får större spridning, kommer det att finnas ett stort behov av konsulttjänster för 
utveckling, systemintegration, specialanpassning och utbildning. 
 
 
8.1.5 Tillbehör – litteratur, prylar etc. 
 
Böcker, manualer, tidningar, nyhetstjänster med mera tillhandahåller nödvändig 
och efterfrågad information om öppna programvaror. 
 
Detta affärsområde är ett viktigt komplement till övriga affärsmodeller då kunskap 
om produkten är en förutsättning för användande, vidareutveckling och anpassning 
av programvaran. Bokförlaget O’Reilly stöder utvecklingen av öppen programvara 
genom att avlöna ett antal programutvecklare. Detta ger förlaget hög trovärdighet 
och kunskap om området och man tjänar in detta på sin försäljning av böcker om 
öppen programvara. 
 
Som kuriosa kan nämnas att det också finns en stor marknad för prylar med 
koppling till öppen programvara. Det kan vara kläder, maskotar (som Linux 
maskot, pingvinen Tux), muggar, reklammaterial m.m. 
 
 
 
 
8.2 Ekonomiska jämförelser 
 
Att direkt jämföra licenskostnader mellan öppen och proprietär programvara 
brukar inte vålla några större problem. Andra jämförelser som tar hänsyn till 
faktorer som support, utbildning m.m. kan vara svårare att generalisera. Varje 
installation har ofta sina unika förutsättningar. 
 
Generellt kan sägas att om man har en väl fungerande IT-miljö, är det billigaste 
alternativet att hålla fast vid den miljön så länge som möjligt, oavsett om den är 
baserad på öppen eller proprietär programvara. 
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8.2.1 Kostnader för proprietär programvara 
 
Tillverkare av proprietär programvara har ett intresse av att ta fram nya versioner 
av produkten oavsett om det finns ett reellt behov hos kunden som måste 
tillgodoses. I rapporten från det danska Teknologirådet uttrycks detta som att ”den 
största konkurrensen kommer från leverantörens tidigare versioner av den egna 
produkten”. Ofta medför en uppgradering att även maskinvaran måste bytas ut på 
grund av högre kapacitetskrav. Omställningskostnader förekommer t.ex. då en 
produkt läggs ner och ofta kräver proprietära produkter en ständigt pågående 
inlärning, eftersom varje ny version har nya egenskaper. 
 
 
8.2.2 Det danska Teknologirådets rapport 
 
Det danska Teknologirådet har tagit fram en rapport; ”Open source software - i 
den digitale forvaltning”. Rapporten innehåller en ekonomisk analys av öppen   
programvara. Rapporten omfattar också en rad rekommendationer. 
 
I rapporten konstateras att omställningen till en elektronisk förvaltning i Danmark 
kommer att kräva stora investeringar. I samband med detta är det naturligt att 
utröna vilken teknik som ska användas och vem som ska styra utvecklingen. 
Frågan är om open source software helt eller delvis kan ersätta proprietär 
programvara. 
 
I rapporten ställs en ekonomisk modell upp för värdering av öppen programvara i 
förhållande till proprietär programvara. 
 
Man konstaterar att utvecklingskostnaderna för programvara är avsevärda medan 
marginalkostnaderna vid kopiering och distribution är obetydliga. Det som säljs är 
rätten till användning. För en leverantör med ett stort antal sålda enheter betyder 
det att denne kan sätta ett pris som inte direkt är kopplat till 
utvecklingskostnaderna utan som mer baseras på det förväntade värdet av 
användningsrättigheterna.  
 
Det finns ingen kapacitetsgräns vid tillverkningen. Marknadens storlek utgör den 
enda begränsningen för försäljningen. Därför kommer det att finnas tendenser till 
monopolbildning för standardprogramvara och konkurrensen kommer att vara svår 
att upprätthålla. 
 
En analys görs av skillnaderna mellan öppen och proprietär programvara. Dels 
jämförs de initiala kostnaderna vid anskaffningen, dels de löpande kostnaderna för 
underhåll. Den initiala ekonomiska investeringen i programvara är knuten till 
rätten att använda produkten. Investeringskostnaden ger omedelbart en fördel för 
öppen programvara i och med rätten att använda kopior av produkter. Dessutom 
har användaren rätt att ändra i programmet. 
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Underhållskostnaderna för de två typerna av programvara jämförs. För proprietär 
programvara sker utveckling och underhåll hos tillverkaren. Öppen programvara 
underhålls i en publik samverkansgrupp (community). 
 
I rapporten redovisas en modell för värdering av investeringar i öppen respektive 
proprietär programvara. En uppdelning görs på investeringar som berör 
användningsrätten respektive underhållet av produkten. Huvuddelen av 
kostnaderna för användningsrättigheterna ligger i den initiala investeringen, medan 
de ekonomiska faktorer som hör till underhållsperspektivet avser en längre 
tidsrymd med större osäkerhet. 
 
För att underlätta vid läsningen visas några sammanställningar som hämtats från 
rapporten och fritt översatts. För en fullständig bild hänvisas till rapporten. 
 
 
 

 
 

 



   83 (107) 
 

 
 

                     Öppen programvara - Bilaga 1 
 
 

 
8.2.2.1 Modell för värdering av kostnader för fri och proprietär 

programvara.  
 
 
  Skillnad öppen och proprietär 

programvara i fri valsituation 
Skillnad öppen och 

proprietär programvara 
vid skifte från det ena till 

det andra 
1 Anskaffningspris och/ 

eller licenskostnader 
Mätbar skillnad Mätbar skillnad 

2 Användningsvänlighet 
och påverkan på indirekta 
kostnader (t.ex. långa 
svarstider, obegripliga 
ikoner) 

Kunskap saknas om det finns skillnad mellan öppen och 
proprietär programvara. Antagandet är att sådana 
omkostnader snarare är en funktion av design än beroende 
på typ av programvara 

3 Utbildning av 
slutanvändare 

Kunskap saknas om detta. 
Antagandet är att detta beror på 
design snarare än av typ av 
programvara 

Utgift som härrör från en 
del av inlåsningseffekten 

4 Krav på utbildning i den 
interna support-
organisationen eller nya 
servicekontrakt med 
leverantörer 

Det antages att kompetens-
uppbyggnaden är mer kostsam 
för öppen programvara. 
Generellt är kravet på lokal 
expertis större för öppen än för 
proprietär programvara. 
Kunskap om öppen programvara 
är mindre än för de vanligaste 
proprietära produkterna. 

Utgift som härrör från en 
del av inlåsningseffekten. 

5 Programtekniska 
förutsättningar 

  

5a Omgivande program-
varors kompatibilitet, 
interoperabilitet och 
säkerställande av detta 

Denna kostnad, d.v.s. kompatibilitet mot programvara från 
tredje part, måste analysera i varje enskilt fall. Generellt kan 
man säga att öppen programvara i högre grad är baserad på 
öppna standarder och därför a priori får anses vara mer 
kompatibel.   

5b Omgivande hårdvara: 
Tekniska förutsättningar 
för användning, särskilda 
kapacitetskrav och 
egenskaper och 
säkerställande av detta 

Uppgraderingstrycket medför att proprietär programvara 
kommer att ställa högre krav på resurser än öppen 
programvara 

5c Programvara för 
underhåll och support 

Det finns för närvarande färre valmöjligheter för underhåll 
och support för öppen programvara 

6 Krav på kompetens för 
underhåll av program-
varan och möjlighet att 
skaffa detta samt drifts-
kostnader antingen i egen 
regi eller genom tjänste-
leverantör 

Generellt är kravet på lokal expertis högre för öppen än för 
proprietär programvara eftersom leverantören ofta 
tillhandahåller utbildning och assistans. För öppen 
programvara är kompetensuppbyggnad baserad på det 
lokala initiativet. Möjligheten att skaffa tjänster från tredje part 
beror för båda typer av programvaror på om det finns 
tillräcklig efterfrågan. 

7 Programvarans drifts-
stabilitet, leverantörens 
felrättningskapacitet och 
strategi för detta 
(frekvensen osv.)  

Öppen programvara har en hög driftstabilitet. För proprietär 
programvara är felrättning m.m. avhängigt av leverantörens 
vilja och kapacitet att modifiera programmet. För öppen 
programvara är felrättning beroende av om det finns 
programmerare tillgängliga som kan utföra ändringar. 

 
 

 



   84 (107) 
 

 
 

                     Öppen programvara - Bilaga 1 
 
 

 
 
För att belysa skillnaderna mellan öppen och proprietär programvara görs 
jämförelser mellan olika kontorsprogram i rapporten. OpenOffice/StarOffice 
jämförs med MS Office. En allmän värdering görs, se följande tabell. Därefter 
används den ekonomiska modellen på ett fiktivt exempel. 
 
8.2.2.2 Allmän värdering av skillnader mellan 

OpenOffice/StarOffice och MS Office 
 
 Skillnad mellan öppen och 

proprietär programvara i 
en fri valsituation 

Skillnad vid byte från MS 
Office till OpenOffice/ 

StarOffice 
1 Anskaffningspris och/eller 

licenskostnader 
Licenskostnader för 
StarOffice är blygsamma.  

Den ekonomiska kalkylen är 
beroende av existerande 
licenser 

2 Användarvänlighetens 
påverkan på indirekta 
kostnader 

Denna faktor ingår inte i kalkylerna. 

3 Krav på användarutbildning Vi antar att omkostnaderna 
är ungefär desamma (not 1) 

P.g.a. stor likhet i 
användargränssnitt är det en 
begränsad utgift (not 3) 

4 Krav på utbildning i 
underhållsorganisationen 

Vi antar att 
kompetensuppbyggnad är 
dyrare för OpenOffice/ 
StarOffice (not 2) 

Det måste byggas upp lokal 
expertis (not 2) 

5 Programtekniska 
förutsättningar 

  

5a Kompatibilitet och 
nätverksoperabilitet 

Denna kostnad kan bli betydande (not 4) 

5b Tillhörande hårdvara: 
Tekniska förutsättningar för 
användning, särskilda 
kapacitetskrav och egen-
skaper och säkerställande 
av detta 

En betydande merutgift vid frekvent uppgradering av MS 
Office  

5c Programvara för underhåll 
och support 
(nätverksmanagement etc.) 

Denna kostnad är inte inräknad då valet av kontorsprogram 
saknar betydelse för detta (not 5) 

6 Programvarans underhålls- 
och kompetenskrav 

Denna kostnad antages vara högre för öppen programvara  
(not 5) 

7 Programvarans 
driftsstabilitet och 
leverantörens felrättning 

Kostnader för detta är inte inräknade (not 1) vad gäller 
driftsstabilitet, för felrättning (not 6). 

 
 
8.2.2.3 Noter till tabellen 
 
1. Arbetsgruppen har inte kunskap om undersökningar som dokumenterar 

skillnaden mellan OpenOffice/StarOffice på dessa punkter. 
2. Generellt är kravet på lokal expertis högre för OpenOffice/StarOffice än MS 

Office. Samtidigt är den allmänna kunskapen om StarOffice/OpenOffice lägre 
än om MS Office p.g.a. den blygsamma marknadsandelen. Därför finns inte ett 
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utbud av konsulttjänster och även kursutbudet är begränsat. PC-körkortet är i 
praktiken baserat på MS Office. 

3. Det är dels fråga om kostnader vid själva utbildningen men det är också dolda 
och svårberäknade kostnader vid omställningen. 

4. MS Office använder slutna format. Därför måste alla andra tillverkare använda 
”reverse engineering” och det kräver tid och utvecklingskostnader. 

5. Detta är i hög grad en fråga om operativsystemet och vad som installerats på 
datorn. Office-paket, oavsett om det är MS Office eller OpenOffice/StarOffice, 
har i sig själva inte stora förutsättningar för central styrning utan är beroende 
av det underliggande operativsystemets möjligheter till stöd. Generellt är 
verktygen bättre för Microsoft Windows än för Linux då marknaden är större 
och det därför finns flera tredjeparts leverantörer. Användning av 
OpenOffice/StarOffice på en Windows plattform ger samma möjligheter till 
styrning som för MS Office. 

6. Microsoft har frekventa uppdateringar med felrättningar, men det är svårt att få 
Microsoft att ta till sig ett specifikt, icke kritiskt problem i sina planer. För 
OpenOffice/StarOffice finns det ännu ingen erfarenhet av hastigheten för 
felrättning med utgångspunkt från en rimlig marknadsandel. 

 
Baserat på modellen har en beräkning gjorts på initiala och löpande kostnader för 
en installation med generella produkter på arbetsplatser. Exemplet avser en helt ny 
installation med 2000 arbetsplatser, servrar och programvaror. Två alternativ visas, 
ett med PC som klient och ett med tunna klienter. För Microsoft finns dels ett 
exempel där programvaran uppgraderas snabbt, vartannat år, vilket kräver utbyte 
av datorn vart fjärde år, och dels ett exempel med uppgradering vart sjätte år. 
 
OpenOffice ställer inte stora systemkrav och kan användas på relativt gamla 
maskiner. 
 
Den proprietära programvaran kan ställa krav på att också hårdvaran måste bytas 
ut vid uppgradering. 
 
8.2.2.4 Initiala kostnader för 2000 arbetsplatser 
 
 Programvara på datorn 

(PC som klient) 
Serverbaserad programvara 

(tunn klient) 
 Microsoft Öppen 

programvara 
Microsoft Öppen 

programvara 
Per arbetsplats 
DKR 

12 777 10 460 9 602 7 164 

Totalt Milj. DKR 25,55 19,21 20,92 14,33 
 
Priser har beräknats med utgångspunkt från en leverantör under danska SKI-
avtalen. 
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8.2.2.5 Årliga kostnader för licenser och utbyte av hårdvara för 

2000 arbetsplatser 
 
(Tusen DKR) Programvara på arbetsplats 

(PC som klient) 
Serverbaserad programvara 

(tunn klient) 

 Microsoft 
uppgradering 

Öppen 
programvara 

Microsoft 
uppgradering 

Öppen 
programvara 

Uppgradering e. 2 år e. 6 år  e. 2 år e. 6 år  
Per arbetsplats 3 899 1 394 1 482 2 610 1 731 817 
2000 arbetsplatser  7 797 4 125 2 964 5 220 3 462 1 634 
 
Rapporten visar på några exempel vid skifte från proprietär programvara till fri 
programvara. Århus Amt har tagits som exempel. Förvaltningen har i dag ca 7000 
persondatorer utrustade med olika versioner av Windows operativsystem samt med 
Corels kontorssvit. Rapporten innehåller beräkningar av vad ett skifte till 
Microsofts kontorsprogram alternativt Suns StarOffice eller det fria OpenOffice 
skulle innebära. Ett exempel visar på skillnaderna vid användning av serverbaserad 
programvara. 
 
8.2.2.6 Initiala kostnader för programvara m.m. samt extra 

serverkapacitet – tunna klienter  
 
(Miljoner DKR) MS Office XP StarOffice OpenOffice 
Citrix 14.0 14.0 14.0 
Licenser 20.1 1.5 0 

Anpassa mallar m.m. 0.1 0.3 0.3 
Konverteringsprogram  1.0 1.0 
Teknisk installation 2.6 2.6 2.6 
Utbildning 5.9 5.9 5.9 

Kostnader 
vid skifte 

Projektledning 1.0 1.2 1.2 
Extra serverkapacitet 7.2 7.2 7.2 
Totalt 50.9 33.7 32.2 
DKR per arbetsplats 7 275 4 800 4 600 
 
I det fall man använder lokalt installerad programvara  blir det en betydligt större 
skillnad mellan den öppna respektive proprietära miljön och avsevärt lägre 
kostnader för den öppna miljön. 
 
I rapporten beräknas också vilka besparingar som kan göras i hela den danska 
förvaltningen vid övergång till öppen programvara. Nedan visas ett räkneexempel 
(belopp avser milj. danska kr. Arbetsplatsutrustning, Internetservrar och 
avancerade servrar ingår i sammanställningen). 
 
(milj. DKR) Kort sikt (4 år) Lång sikt (12 år) 
Desktop 2 300 1 700 
Internetservrar 1 000  
Digitala förvaltningsservrar 400 3 900 
Totalt per år 3 700 5 600 
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Sammantaget visas på möjligheter till stora besparingar vid övergång till öppen 
programvara. 
 
 
8.2.3 Livscykelkostnader för datanätverk 

 
Cybersource Pty. Ltd. i Australien har jämfört kostnaderna mellan Linux- och 
Windowsmiljöer i ett TCO-perspektiv. Som utgångspunkt har man tagit ett företag 
med 250 anställda och undersökt kostnaderna för att anskaffa och driva IT-
verksamheten baserad dels på en Windows plattform, dels på en plattform byggd 
på öppen programvara. Man har studerat två alternativ, ett där all hårdvara köps in, 
och ett alternativ där befintlig utrustning används. Beräkningarna omfattar 
kostnaderna för arbetsplatser, servers, Internetanslutning, affärssystem, nätverk, 
alla standardprogramvaror samt löner för supportpersonal. Kostnader har beräknats 
för en treårsperiod. 
 
I det fall man har en miljö byggd på öppen programvara beräknas besparingarna 
vara ca 35 % över en treårsperiod i jämförelse med en Windowsmiljö. Detta gäller 
om man använder befintlig hårdvara. Vid nyköp av hårdvara är besparingen ca  
25 % för den öppna miljön. 
 
De skillnader som finns avser framför allt de lägre licenskostnaderna för 
kontorsprogram i den öppna miljön. 
  
Länk: www.cyber.com.au/cyber/about/linux_vs_windows_tco_comparison.pdf 
 
En liknande studie har gjorts av två studenter vid Linköpings Universitet, Magnus 
Liljedahl och Robert Näsholm. I ett examensarbete från år 2000 har de gjort en 
ekonomisk jämförelse av operativsystem. I detta syfte har man skapat en 
livscykelmodell för operativsystem i nätverk. Modellen har använts för att jämföra 
totalkostnader för Linux respektive Windows NT. Modellen visar att ett 
Linuxsystem är ett billigare alternativ än Windows. Orsaken till skillnaden är 
enligt författarna de högre kostnaderna för licenser i Windowsalternativet. 
 
8.2.4 Sverige 
 
Det har gjorts få jämförelser av kostnader för öppna respektive slutna miljöer i 
Sverige. Nedan refereras en utredning som gjorts av Arbetsmarknadsverket 
(AMS).  
 
Det finns inte några uppgifter som belyser användningen av öppen programvara i 
den svenska förvaltningen. Statskontorets ramavtal utnyttjas i stor utsträckning vid 
anskaffningar av både hårdvara och program. För att ge bakgrund till en diskussion 
om möjliga besparingar vid ökad användning av öppen programvara redovisas i 
det följande uppgifter om försäljning via Statskontorets ramavtal. Antalet 
arbetsplatsdatorer i förvaltningen uppskattas till minst 700 000 stycken. 
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Statskontorets ramavtal kan användas av statliga myndigheter, kommuner och 
landsting. PC-avtalen omsatte under år 2002 ca 3 miljarder kr. Detta avser både 
arbetsplatsutrustning och s.k. hem-PC. Datorerna är i de flesta fall utrustade med 
förinstallerade operativsystem. Kostnaden för ett operativsystem uppskattas till ca 
1500 kr. I allmänhet måste datorerna ha ett operativsystem förinstallerat för att 
leverantören ska få vissa rabatter.  
 
Microsofts produkter är dominerande för operativsystem och kontorsprogram på 
arbetsplatserna. Genomsnittskostnaden för underhåll årligen för en arbetsplats med  
dessa produkter kan uppskattas till ca 2000 kr. 
 
Datorutrustning i Statsförvaltningen finansieras genom att myndigheten tar upp lån 
i Riksgälden. Arbetsplatsdatorer skrivs i allmänhet av på tre år. Om livslängden på 
utrustningen skulle kunna förlängas innebär det att avskrivningarna och 
lånekostnaderna skulle kunna fördelas över en längre tidsperiod. 
 
I Danmark beräknas att det finns ca 450 000 arbetsplatsdatorer i förvaltningen. De 
samhällsekonomiska besparingarna beräknas där till nästan 4 miljarder DKR per år 
på kort sikt vid övergång till öppen programvara. Besparingarna avser både datorer 
och programvara. Förhållandena i Sverige torde vara snarlika de danska. Omräknat 
till svenska förhållanden med 700 000 arbetsplatsdator skulle teoretiskt 
besparingarna i Sverige kunna bli ännu större.  
 
Det är inte känt om förvaltningarna vid anskaffning av hem-PC genom ramavtalen 
medvetet konkurrensutsätter och väljer bland konkurrerande produkter vid val av 
operativsystem och kontorsprogram. 
 
Statskontoret har endast i begränsad omfattning ramavtal för databasprodukter 
varför uppgifter saknas om anskaffningsvärdet av dessa i förvaltningen.   
 
Arbetsmarknadsverket (AMS) har gjort en utredning om vad övergång från 
Microsofts kontorsprogram Office till ett StarOffice skulle innebära ekonomiskt. 
De beräkningar man gjort visar att man skulle kunna reducera licenskostnaderna 
avsevärt vid en övergång till StarOffice i jämförelse med att uppgradera till en ny 
version av Microsoft Office. Licenskostnaderna för StarOffice beräknas uppgå till 
7 miljoner inkl. kostnader internt för ”marknadsföring” av produkten. 
Uppgradering till ny version av Microsoft Office skulle kosta 25 miljoner kr. 
Enligt AMS uppskattar Sun TCO-kostnaden för StarOffice till 361 kr per 
användare och år. 
 
AMS har, i likhet med många andra organisationer, utvecklat mallar och macron 
baserade på Microsoft Office. Om man uppgraderar till en ny version av Microsoft 
Office eller väljer ett annat kontorsprogram, måste dessa mallar och macron 
anpassas. AMS beräknar att det i genomsnitt krävs en dags arbete per mall för 
anpassning. För macron skapade i Excel krävs från två dagars upp till flera 
månaders arbete. De insatser som krävs vid uppgradering till ny version av 
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Microsoft Office bedöms uppgå till 1/10 av den tid som krävs för anpassning vid 
byte till StarOffice. 
 
AMS bedömning är att kostnaderna för att paketera och installera StarOffice är 
likvärdiga med Microsoft Office liksom utbildnings- och supportkostnaderna. 
 
 
8.3 Juridiska aspekter 
 
Området är komplicerat och en fördjupad utredning av juridiska aspekter, 
upphovsrätt, ideell och immateriell rätt för vissa licenstyper relativt den svenska 
lagstiftningen är att rekommendera. 
 
En av missuppfattningarna med öppen programvara är att programvaran inte är 
upphovsrättsskyddad. Vidare kan det mycket väl vara så att man får betala 
licensavgifter för produkten, men i praktiken förekommer det nästan aldrig. Öppen 
programvara regleras av licensvillkor varav GPL är en bland många licenstyper. 
Vidare är det i princip möjligt att patentera öppen programvara, även om detta går 
stick i stäv med filosofin bakom öppen programvara. 
 
Problemet med kommersiellt utnyttjande och distribution av öppna program 
tillsammans med proprietära produkter är också en fråga som diskuteras. 
 
I, bland annat, två uppsatser, ”Open Source i ett praktiskt juridiskt perspektiv” av 
Mattias Andersson vid juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg 
och ”Juridiska aspekter på användandet av open source i kommersiell och 
offentlig verksamhet” av Olle Lindell och Ottar Kraemer vid juridiska institutionen 
vid Uppsala universitet, samt i ett antal artiklar författade av Mikael Pawlo, 
advokatfirman Lindahl, har de juridiska aspekterna, speciellt avseende GPL, 
belysts mycket informativt. 
 
IT-kommissionens rättsliga råd kommer under 2003 genomföra en fördjupad 
granskning av de juridiska aspekterna med öppen programvara. Man kommer bl.a. 
att titta på hur licenser för öppen programvara förhåller sig till svensk lagstiftning 
och penetrera frågor som patenterbarhet och upphovsrätt. 
 
 
8.3.1 General Public License – GPL 
 
För att till fullo förstå vad som är speciellt med GPL och andra fria 
programvarulicenser måste man först ha en grundläggande förståelse hur licenser 
på vanlig programvara fungerar, dvs. hur vanlig svensk upphovsrätt fungerar på 
datorprogram och hur mjukvaruföretagens slutanvändarlicenser (EULA) brukar 
vara skrivna. 
 
Enligt svenska upphovsrättslagstiftningen är spridning, kopiering, försäljning och 
dylikt förbehållen upphovsmannen själv eller den han ger tillstånd därtill. När man 
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köper ett kommersiellt datorprogram får man således inte vidaredistribuera det. 
Inte heller får man, annat än i den mån det behövs för att få programmet att 
fungera tillsammans med andra program, analysera ("reverse engineering") det.  
 
Kommersiella datorprogram brukar även de ha med en friskrivning i licensen om 
att företaget inte ansvarar för skada som kan uppstå vid användandet av 
programmet, på samma sätt som GPL och andra licenser för öppen programvara. 
 
En kritik som ofta framförs mot GPL, också bland förespråkare för öppen 
programvara, är att den är utvecklad för amerikanska förhållanden. 
 
I amerikansk upphovsrätt finns till exempel inte rättsfiguren ideell rätt. Vad 
innehåller då GPL som gör den så kontroversiell? Först säger licensen att man fritt 
får kopiera och vidaredistribuera program som är licensierade under den. Om 
distribueringen sker i binär form måste dock källkoden medfölja eller 
tillhandahållas utan extra kostnad. Därefter säger den att man får undersöka, 
förändra och lägga till i programmet, eller delar av detsamma, hur mycket man 
vill. Vidaredistribuerar man dock sina ändringar, oavsett om detta sker i binär eller 
källkodsform, måste hela det modifierade verket licensieras under GPL med följd 
att även den egna källkoden måste vara öppen.  
 
Några villkor som i Sverige skulle falla inom den ideella rätten såsom 
namnangivelse och liknande måste också följas men dessa är huvudsakligen av 
teknisk karaktär. GPL avslutas med en kraftfull friskrivning (i versaler). 
"BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW.[...]" 
 
En intressant punkt i licensen som egentligen inte hade behövt vara med men som 
underlättar tolkningen är punkten fem. ”You are not required to accept this 
License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission 
to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or 
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your 
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Program or works based on it.” Att användaren inte 
har några andra rättigheter än de som ges i licensen tas också upp i en analys av 
den amerikanske professorn i juridik, Eben Moglen (Columbia Law School). 
 
En vanlig missuppfattning som florerar är att om man förändrar ett program som är 
licensierat under GPL så måste man offentliggöra källkoden. Detta är dock inte 
sant då kravet på att göra källkoden tillgänglig endast kan göras gällande då man 
vidaredistribuerar programmet. Det är således fullt möjligt för ett företag att 
anpassa ett program licensierat under GPL till deras behov utan att vara tvungen 
att licensiera det förändrade programmet under GPL. Om företaget vill sälja sitt 
program vidare måste dock reglerna i GPL följas. 
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Som synes använder sig GPL (plus de andra tidigare omnämnda licenserna) till 
större eller mindre grad av upphovsrättsliga regler för att behålla programmet fritt. 
Att på det sätt som vissa hävdar säga att öppen programvara är immaterialrätts-
fientlig är således felaktigt. Om inte det upphovsrättsliga skyddet hade fungerat 
hade det inte funnits något skydd alls mot att mjukvaran i fråga 
kommersialiserades. 
 
Kan program som utvecklas i offentlig verksamhet licensieras under GPL? Ja, då 
undantaget för återgivande av offentliga handlingar i Upphovsrättslagen,  
URL § 26a, listar datorprogram som ett av undantagen från var och ens rätt att 
återge handlingar som är upprättade hos svenska myndigheter. Hade detta 
undantag inte funnits hade GPLs krav på att källkoden måste vara tillgänglig 
utgjort en med lagen icke förenlig begränsning av friheten som skall gälla för 
offentliga handlingar. Det finns inte heller några problem med den rent praktiska 
användningen av OSS vid offentlig verksamhet då GPL uttryckligen stadgar att 
den inte har något med användaren att göra utan endast reglerar distribueringen, 
vidareförädlingen av programmen och kopieringen av dem. 
 
 
8.3.2 Jämförelse mellan olika licenser 
 
Tabellen nedan är delvis hämtad från MITRE’s rapport ”Use of Free and Open-
Source Software (FOSS) in the U.S. Department of Defense”, som behandlar 
möjligheten att använda öppen programvara inom försvarsdepartementet i USA. 
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Licens:

 Egenskap 
GPL LGPL BSD 

& MIT
Apache Public 

Domain 
MS 

EULA 
a. Kan lagras på samma lagringsmedia med 

andra licenstyper X X X X X X 
b. Kan exekveras parallellt med andra 

licenstyper X X X X X X 
c. Kan exekveras ”ovan” andra licenstyper X X X X X X 
d. Kan exekveras ”under” andra licenstyper X1 X X X X X 
e. Källkoden kan integreras med andra 

licenstyper  X X X X  
f. Användaren6 avgör om och när han vill 

publicera härledda verk X2 X X X X  
g. Programvaran kan säljas i kommersiellt 

syfte X X X X X X 
h. Programvaran kan fritt kopieras av 

användaren X X X X X  
i. Programvaran kan fritt distribueras vidare 

av användaren X3 X X X X  
j. Programvaran har inga begränsningar 

avseende användandet X X X X X  
k. Nya användare får alltid tillgång till 

källkoden för härledda verk X X4     
l. Nya användare måste ha full rätt att 

modifiera härledda verk X X4     
m. Nya användare måsta ha full rätt att vidare 

distribuera härledda verk X X4     
n. Programvaran kan distribueras utan tillgång 

till källkod   X X X X 
o. Återanvänd källkod kan licensieras med 

annan licenstyp  (X)5 X X X  
p. Den ursprungliga källkoden kan införlivas i 

en proprietär programvara utan krav på att 
ursprunget deklareras 

    X  

 
1  Förutsatt att de olika programvarorna är helt oberoende och också kan användas 

var för sig i andra sammanhang. 
2 Förutsatt att källkoden till det härledda verket inte redan tidigare är publicerad. 
3 Förutsatt att källkoden alltid distribueras (eller görs tillgänglig) tillsammans med 

programvaran. 
4 Rättigheterna i LGPL gäller nödvändigtvis inte programvaror som bara nyttjar 

ett programbibliotek under LGPL. 
5 LGPL tillåter, i speciella fall, att den nya programvaran licensieras med GPL, 

men inte med någon annan licenstyp. 
6 Med användare, i tabellen ovan, avses såväl en enskild individ som ett företag, 

myndighet eller organisation. 
 
Notera att GPL förbjuder återanvändning av källkoden, om man avser att 
licensiera programvaran med någon annan typ av licens.  Men att det inte finns 
några hinder för användning av GPL-licensierad programvara tillsammans med 
t.ex. proprietär, så länge de är oberoende av varandra. 

 
 

 



   93 (107) 
 

 
 

                     Öppen programvara - Bilaga 1 
 
 

 
9 Förslag till fortsatt arbete 
 
Arbetsgruppens bedömning är att öppna programvaror i många fall funktionellt 
och kvalitativt är fullt jämförbara med och i vissa fall även bättre än motsvarande 
proprietära programvaror. Öppen programvara bör därför värderas jämsides med 
proprietära lösningar vid upphandling och anskaffning. För att skapa bättre 
konkurrens på marknaden och erhålla ökad interoperabilitet mellan olika system är 
det också nödvändigt att ställa krav på öppna standarder och öppna filformat i 
upphandlingssituationer. 
 
Många leverantörer av proprietär programvara använder medvetet 
inlåsningseffekter för att försvåra ett byte till alternativa produkter. Genom en 
stark marknadsposition och proprietära lösningar, försvårar man för konkurrenter 
och användare av alternativa produkter med försämrad konkurrens, högre priser 
och risk för sämre kvalitet som följd. Den mest gynnsamma situationen uppstår när 
programvaror kan väljas efter de behov och den funktionalitet som efterfrågas och 
inte på grund av inlåsningseffekter. 
 
För att kunna kommunicera med den offentliga sektorn bör målsättningen vara att 
ingen ska tvingas att använda en leverantörsspecifik produkt. För att kunna 
realisera denna ambition måste man använda sig av öppna standarder och format 
både vid utveckling och vid upphandling av sina egna system. Därför behövs det 
en upphandlingspolicy som behandlar, och i vissa fall också ställer krav på, öppna 
program och öppna standarder. 
  
Ett led i det fortsatta arbetet bör vara att stämma av området öppen programvara 
med beslutsfattare, och diskutera de stora kostnadsbesparande effekter som 
påvisats, exempelvis i det Danska Teknologirådets rapport, och framföra vikten av 
öppna standarder för en ökad konkurrens. En naturlig fortsättning är också att 
inleda några pilottester för att utvärdera processen att införa och använda 
alternativlösningar baserade på öppen programvara. 
 
 
9.1 Konkurrensrelaterade åtgärder 
 
Öppen programvara medför en ny typ av konkurrens, som skiljer sig från andra 
konkurrenter, i det att produkten i allmänhet inte ägs av något enskilt företag och 
därmed inte går att ”köpa bort”. Själva programvaran är inte heller belagd med 
någon avgift, utan finns gratis tillgänglig via Internet. 
 
Det innebär dock att vid upphandling av programvara, som vanligtvis är inriktad 
mot köp av själva programprodukten, man för öppen programvara mer måste 
fokusera mot kringliggande tjänster som support, service, införande och migration. 
Detta innebär snarare funktionsorienterade upphandlingar av programvaror. 
Förvaltningen bör sträva efter att finna det mest kostnadseffektiva alternativet, 
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oavsett om detta är en proprietär eller öppen programvara, och att formulerade 
krav, vid upphandlingar, inte diskriminerar någon produkttyp.  
 
Att ställa krav på användande av enskilda produkter och format i upphandlingar 
kan också vara diskriminerande. Några mycket vanliga exempel på detta är att 
begära in anbud i Word-format och att tillhandahålla information via webbplatser 
som bara fungerar med MS Internet Explorer. 
 
För att uppnå ökad konkurrens och undvika inlåsningseffekter måste förvaltningen 
vidta ett antal åtgärder, enligt nedan, som att ställa krav på öppna standarder, 
formulera en icke diskriminerande upphandlingspolicy och genomföra 
ramavtalsupphandlingar omfattande tillhandahållande av öppna programvaror.  
 
 
9.1.1 Ställa krav på interoperabilitet och öppna standarder 
 
För att undvika inlåsningseffekter och uppnå ökad interoperabilitet måste 
förvaltningen definiera och ställa krav på öppna standarder i upphandlingar och 
vid utveckling av system. Detta gäller speciellt filformat för kontorsprogram och 
system som inkluderar kommunikation med medborgarna. 
 
Statskontoret bör därför verka för att krav ställs på öppna standarder vid 
upphandlingar. Man bör också bevaka och utvärdera arbetet i OASIS, som syftar 
till att ta fram ett öppet XML-baserat filformat för kontorsprogram. 
 
En annan viktig uppgift för förvaltningen är kommunikation med medborgarna via 
webbplatser. Förvaltningen bör verka för att dessa webbplatser följer öppna 
standarder (enligt W3C) och inte diskriminerar enskilda produkter. 
 
 
9.1.2 Icke diskriminerande upphandlingspolicy 
 
En del i förverkligandet av målsättningen med att motverka inlåsningseffekter och 
verka för öppna standarder, enligt föregående avsnitt, är att ta fram en icke 
diskriminerande upphandlingspolicy för programvaror och därtill hörande tjänster.  
 
Statskontoret och myndigheter bör, så snart som möjligt, utarbeta en policy för 
framtida ramavtalsupphandlingar. Man kan förslagsvis utgå från den policy som 
Storbritannien har tagit fram och anpassa den till de behov och den situation som 
gäller för den svenska förvaltningen. Man bör framför allt lägga till specifika krav 
på användande av ett öppet filformat för kontorsprogram. 
 
För att en sådan policy skall kunna realiseras krävs bland annat att man först 
definierar vilka öppna standarder som skall gälla för den offentliga förvaltningen, 
exempelvis ett generellt öppet filformat för kontorsprogram, och att man vid 
systemutveckling inför ett mer renodlat modulärt tänkande med väl definierade 
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öppna gränssnitt. Detta kan vara en uppgift som ska hanteras i den föreslagna 
organisationen för En sammanhållen elektronisk förvaltning. 
 
En generell upphandlingspolicy skulle kunna omfatta följande punkter: 
 
Den offentliga förvaltningen skall överväga lösningar baserade på både öppna 
och proprietära programvaror. Beslutsgrund skall vara den ekonomiskt mest 
fördelaktiga produkten/lösningen, med hänsyn taget till faktorer som kvalitet, 
funktion, livscykelkostnad mm. 
 
Den offentliga förvaltningen skall i all framtida IT-utveckling, där det ställs krav 
på interoperabilitet, endast använda produkter som följer öppna standarder.  
 
Den offentliga förvaltningen skall undvika inlåsningseffekter vid all upphandling 
av produkter och programvaror. Speciellt väsentligt är detta för filformat för 
kontorsprogram och vid kommunikation mellan myndigheter och medborgare. 
 
Den offentliga förvaltningen skall beakta möjligheten att erhålla full äganderätt 
till specialbeställd (utvecklad) programvara, eller tillförsäkra sig 
ändringsmöjligheter vid upphandling av standardprogramvara, närhelst detta är 
ekonomiskt motiverat. 
 
Den offentliga förvaltningen skall ytterligare undersöka möjligheten att som 
standard nyttja öppna programvaror för av förvaltningen finansierad 
programvaruutveckling. 
 
För att egenutvecklad programvara skall kunna göras öppen måste förvaltningen 
definiera vilken typ av licens som skall gälla. Det bör finnas behov av två 
licenstyper: En mer liberal licens, typ MIT eller BSD, som tillåter kommersiella 
intressen att nyttja programvarukoden, och en mer restriktiv licens, typ GPL, som 
tillser att programvaran förblir öppen. Mer om detta i följande avsnitt 9.6,   
Juridiska aspekter. 
 
 
9.1.3 Ramavtal för tillhandahållande av öppen programvara 

inkl tjänster 
 
Idag upphandlas programvara mestadels i form av färdiga programprodukter. 
Upphandlingarna är formulerade och anpassade för köp av proprietära 
programvaror, där produkten snarare än funktionen sätts i fokus. Alltför sällan 
utvärderas produktens livscykelkostnad med hänsyn tagen till kostnader för drift, 
support, service, livslängd, krav på maskinvara etc. 
 
Vid upphandling av öppna programvaror är det i princip inte själva programvaran 
som upphandlas utan tillhandahållandet av densamma, eventuellt paketerad med 
dokumentation och tjänster. 
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En ramavtalsupphandling för tillhandahållande av dessa programvaror inklusive 
tjänster, dokumentation etc. bör genomföras så snart som möjligt för att underlätta 
för förvaltningen att välja rätt produkt.  
 
 
9.2 Katalog över produkter för förvaltningen 
 
Då utbudet av olika öppna programvaror inom olika användningsområden i vissa 
fall är mycket omfattande kan en myndighet, exempelvis Statskontoret, upprätta en 
förteckning över ett urval av öppna programvaror, indelade i användningsområden, 
som uppfyller, av förvaltning, ställda krav på kvalitet och funktion mm. För att 
underlätta för förvaltningen bör dessa produkter göras tillgängliga via en 
webbplats. 
 
En sådan webbaserad programvarukatalog bör också kompletteras med relevant 
information om de produkter som rekommenderas, för att underlätta vid införande 
och användning. Denna katalog förvaltas och uppdateras kontinuerligt av den 
sammanhållande myndigheten. Efterhand kompletteras innehållet lämpligen med 
referenser över användare inom förvaltningen. 
 
På längre sikt kan webbkatalogen också omfatta en programvarupool med 
programvara utvecklad och finansierad av den offentliga förvaltningen enligt 
avsnitt 9.5 Utred formerna för egenutveckling av öppen programvara. 
 
En specialtillämpning kan vara att låta ”producera” en komplett programvaru-CD, 
inklusive operativsystem och automatiserad installation för arbetsplatsdatorer, som 
är direkt anpassad för myndigheternas basbehov. 
 
 
9.3 Kunskapsfrämjande åtgärder 
 
En mycket viktig insats för ökad förståelse är att informera och sprida kunskap om 
öppen programvara. Det kan exempelvis ske genom seminarier, webbplatser med 
anpassad information för förvaltningen och genom kunskapsspridande forum. 
 
 
9.3.1 Informationsspridning, bevakning av området 
 
Statskontoret bör fortsatt arbeta med att informera om öppen programvara och 
fungera som ett kunskapsspridande och sammanhållande forum för förvaltningen. 
 
Statskontorets webbplats bör kompletteras med relevant information och 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Ett forum, med syfte att underlätta användning av öppen programvara, bör skapas. 
Målgruppen kan vara IT- och informationsstrateger inom offentlig sektor som 
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ansvarar för att sprida och samla in information. Forumet, som också kan fungera 
som ett informellt personligt nätverk, bör kompletteras med en egen webbplats 
som innehåller information, tips och idéer samt rekommendationer. Jämför med 
XMLakademin.  
 
 
9.3.2 Medborgarriktade åtgärder 
 
Utöver tidigare (se ovan) föreslagna åtgärder för att minska inlåsningseffekter och 
ställa krav på öppna standarder och format, kan projektet i Extremadura i Spanien 
få tjäna som modell. 
 
För att uppnå ökad spridning och volym samt ökad kompetens kan man för 
allmänheten starta ett projekt med syfte att ta fram ett medborgarpaket baserat på 
öppna programvaror. Projektet bör genomföras av privata aktörer. Programpaketet 
distribueras på en färdigställd installerbar CD och kan t.ex. finnas tillgängligt på 
alla bibliotek för lån av CD för installation. Motivet är att tillhandahålla utprovade 
kostnadsfria alternativa lösningar, med öppna programvaror till medborgarna, för 
kommunikation med myndigheterna samt naturligtvis enkelt tillhandahålla 
utprovade öppna programvaror för åtkomst till 24-timmarsmyndigheten. 
 
 
9.3.3 Anpassning av ECDL - Datakörkortet 
 
ECDL (European Computer Driving Licence) är ett bevis på att innehavaren 
känner till grundbegreppen inom informationsteknologi (IT), kan använda en 
persondator samt behärskar datorns vanligaste användningsområden.  
 
ECDL är ett intyg på kunskap och kompetens och bygger på kunskapskraven som 
specificeras i ett dokument som tillhandahålls av Dataföreningen i Sverige. ECDL 
är ett internationellt accepterat certifikat. Det övergripande syftet med ECDL är att 
höja den grundläggande kompetensnivån inom IT, att öka människors förmåga att 
använda persondatorer och att hantera de vanligaste dataprogrammen. Målgrupp är 
både företag, myndigheter och privatpersoner. 
 
ECDL omfattar följande modulområden: 
- Allmän IT-kunskap 
- Användning av dator och filhantering, Operativsystem 
- Ordbehandling 
- Kalkylering 
- Databaser  
- Presentation 
- Information och kommunikation, Internet och E-post 
 
Idag är testerna för ECDL anpassade och utformade för proprietära programvaror. 
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En anpassning mot de vanligast förekommande öppna programvarorna, speciellt 
för persondatorer, är därför av största vikt för att undvika inlåsning och 
diskriminering av produkter. Speciellt väsentlig är denna anpassning när den 
offentliga förvaltningen börjar nyttja öppna programvaror i större skala på sina 
arbetsplatsdatorer. 
 
En anpassning bör exempelvis omgående göras mot öppna programvaror som 
GNU/Linux inklusive fönsterhanterare som GMOME och KDE, OpenOffice/ 
StarOffice och MySQL. 
 
 
9.3.4 Seminarier 
 
Kompetenshöjande åtgärder, typ seminarier riktade till förvaltningen, bör planeras 
och genomföras så snart som möjligt. Det är väsentligt att avdramatisera 
begreppen öppen programvara, open source, free software och klargöra skillnaden 
gentemot freeware och shareware. 
 
 
9.3.5 Kunskapsspridande forum 
 
Statskontoret bör även, på en övergripande nivå, avsätta resurser för stöd och hjälp 
till myndigheter i tillämpning av rekommendationer och i upphandlingssituationer 
samt fungera som rådgivande och kunskapsspridande instans vid införande och 
användande av öppen programvara. 
 
 
9.4 Pilotinstallationer 
 
Det saknas idag bra referenser där man inom en förvaltning har migrerat från en 
traditionell proprietär lösning till en lösning baserad på öppen programvara. En 
naturlig fortsättning är därför att genomföra pilotinstallationer av öppen 
programvara i mellanstor myndighet, organisation eller departement. 
 
Pilotinstallationerna bör omfatta olika användningsområden, som exempelvis 
arbetsplatsdatorer, webbservrar och databaser. Vid dessa pilottester är det speciellt 
viktigt att dokumentera själva migrationsprocessen och problematiken att bryta sig 
ur en eventuell inlåsningssituation. Men även de ekonomiska konsekvenserna 
måste studeras. AMS, RPS och Vägverket har visat intresse för att agera som 
piloten. 
 
På arbetsplatsdatorn är det främst intressant att testa alternativa kontorsprogram, 
men också en komplett standardlösning för arbetsplatsen med Linux som operativ, 
kontorsprogram, e-postklient och webbläsare. 
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En annan typ av pilot kan omfatta en nybildad verksamhet/myndighet utan tekniskt 
arv att ta hänsyn till. Här skulle uppgiften kunna vara att finna en optimal 
programvarumiljö baserad på en kombination av utvalda öppna och proprietära 
programvaror. 
 
En annan tänkbar fortsättning är att som en försöksverksamhet starta ett projekt 
med öppen programvara speciellt inriktat mot exempelvis kommunal 
ärendehantering. Detta skulle kunna göras både i stor eller liten skala. Man kan 
tänka sig att titta närmare på hur öppen programvara som utvecklingsprocess 
fungerar i ett sådant sammanhang eller göra en fallstudie hos en kommun som 
inför IT-system baserade på öppna programvaror. 
 
Ett intressant projekt vore att förse skolor och universitet med en standardlösning 
baserade på öppna programvaror, gärna i samarbete med motsvarande projekt i 
Danmark (GnuSkole) och Norge (Linux i Skolen). 
 
 
9.5 Utred formerna för egenutveckling av öppen 

programvara 
 
Utöver upphandlad standardprogramvara, låter myndigheterna utveckla 
specialanpassade applikationer för sina egna behov. Antingen gör man detta med 
egna resurser, men vanligare är att man upphandlar utveckling av en leverantör 
eller engagerar konsulter. Många förvaltningar upphandlar dessutom, oberoende 
av varandra, utveckling och anpassning av likartade applikationer, som exempelvis 
för dokument- och ärendehantering, ekonomisystem, personal- och lönesystem, 
webbplatser och säkerhetsrelaterade system som brandväggar och PKI.  
 
Det torde finnas en stor besparingspotential genom samordning av upphandling 
och utveckling och genom att göra egenutvecklad programvara tillgänglig för 
andra delar av förvaltningen eller t.o.m. för allmänheten för återanvändning. 
  
I linje med förslagen om en ny upphandlingspolicy bör den offentliga 
förvaltningen därför undersöka möjligheten att som standard nyttja öppna 
programvaror för av förvaltningen finansierad programvaruutveckling samt 
eftersträva att egen eller upphandlad utveckling av programvara resulterar i öppen 
programvara, som blir tillgänglig för andra att återanvända! 
 
För att realisera detta krävs både en kartläggning över omfattningen och typ av 
egenutvecklad programvara och en central samordning av den programvara som 
producerats och kommer att utvecklas. Man behöver också definiera licenstyper 
för den egenutvecklade programvaran (se nästa avsnitt) och se över om 
lagstiftningen (LOU) inverkar på hur egenutvecklad öppen programvara kan göras 
tillgänglig för andra myndigheter. 
 

 
 

 

http://www.gnuskole.dk/
http://www.linuxiskolen.no/
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Ansvar för samordning och distribution bör läggas på en central myndighet, 
eventuellt den nya ”samordningsmyndigheten”. En webbaserad förteckning över 
vilka programvaror som ingår i programvarupoolen bör också upprättas. 
 
En del i arbetet, avseende att dela på egenutvecklad programvara, blir också att 
bevaka arbetet inom EU-projektet med att skapa en programvarupool inom EU 
(POSS – Pooling Open Source Software). 
 
 
9.6 Juridiska aspekter 
 
Enbart användande av öppen programvara lär inte kräva inte någon djupdykning i 
de legala aspekterna med vissa licenstyper som t.ex. GPL. Det är ju endast vid 
distribuering av härledda verk som denna typ av licens ställer specifika krav på 
frihet och öppenhet. 
 
Det är framför allt behovet av en europeisk anpassning av GPL-licensen och 
belysning av ansvarsfriskrivningar och påföljder relativt svensk (och europeisk) 
lagstiftning som behöver ses över. 
 
För att förvaltningen skall kunna publicera egen utvecklad programvara som 
öppen programvara krävs det att man grundligt har penetrerat licensproblematiken.  
 
Sannolikt kommer det att finnas behov av två olika licenstyper: 
 
• En mer liberal licens, typ MIT eller BSD, som möjliggör för kommersiella 

intressen att nyttja programvarukoden. Detta för att kunna främja utveckling 
och samverkan med privata intressen. 

• En mer restriktiv licens, typ GPL, som tillser att programvaran förblir öppen 
och inte kan återanvändas i kommersiellt syfte. Gäller speciellt för 
användningsområden som kan karaktäriseras som en del av en generell 
offentlig IT-infrastruktur. 

 
Bägge alternativen har sina fördelar och nackdelar, men medför en klar förbättring 
relativt befintlig praxis, där olika myndigheter riskerar att få betala dubbelt upp för 
liknande programvara och där medborgare riskerar att först få bidra med 
skattemedel till utvecklingen av programvaran och sedan få betala för att kunna 
använda programvaran för egen räkning. 
 
Vilken licenstyp som passar bäst i olika sammanhang bör beslutas från fall till fall. 
 
En fortsatt fördjupning i de juridiska aspekterna kring användandet av licenser för 
öppen programvara kommer att genomföras av IT-kommissionens IT-rättsliga 
observatorium, med start under våren 2003. Statskontoret bör både bevaka och 
följa upp detta arbete, så att det integreras med övriga framtida arbetsinsatser. 
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OASIS: Organization for the Advancement of Structured Information Standards. 
Driver bl.a. ett arbete med att producera ett XML-baserat öppet filformat för 
kontorsprogram. http://www.oasis-open.org/  
 
Open Source Initiative, organisation som främjar öppen programvara och 
certifierar licenser enligt Open Source Definition. http://www.opensource.org 
 
”Open source software – i den digitale forvaltning”, Danska Teknologirådets 
rapport med analys av öppen programvara i offentlig förvaltning, 2002. 
http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=851&survey=1&language=dk&front=
1  
 
”Open Source – Ur ett praktiskt juridiskt perspektiv”, uppsats av Mattias 
Andersson, juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 
2000. http://www.itkommissionen.se/index.html  
 
”Pooling Open Source Software (POSS) Feasibility Study”, juni 2002, 
beskriver en möjlig modell för hur man inom EU kan hantera och utbyta 
egenutvecklad programvara med andra användare inom EU. 
http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&docume
ntID=625&parent=chapter&preChapterID=0-17-134  
 
”Slutrapport om huruvida programpaketet OpenOffice.org och 
operativsystemet Linux lämpar sig som standard för arbetsstationerna inom 
Åbo stad”, utförd avÅbo Stads datateknikavdelning, 2001. 
http://www.turku.fi/tieto/liite41.rtf      
 
The Center for Open Source in Government - EGovOS.org, anordnar bl.a. 
konferenser om eGovernment och har publicerat en rapport från MITRE: ”Use of 
Free and Open Source Software in the US Dept. of Defense”. 
http://www.egovos.org/  
 
“Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS)? Look at the 
Numbers!” David A. Wheeler, november 2002. Dokumentet presenterar fakta i 
form av siffror över både nuvarande och förväntad användning av öppen 
programvara. http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html.  
 
”Åpen programvare – Anvendelighetene av Linux og annen åpen 
programvare i statlig forvaltning” Norska Statskonsults rapport om huruvida 
öppen programvara kan medverka till leverantörsoberoende och 
kostnadsbesparingar inom statlig förvaltning, 2001. 
http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/2001-07/index.htm  
 
”Öppen källkod och offentlig sektor”: Examensarbete av Charlotte Kihlström 
och Mattias Kihlström, Blekinge Tekniska Högskola. 
http://www.kihlstrom.com/oppenkallkodochoffentligsektor/  
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11 Definitioner 
 
Andra ord av teknisk karaktär, rörande utveckling av programvara, som inte 
tillfredsställande förklaras nedan kan troligtvis hittas i "The jargon file": 
http://catb.org/~esr/jargon/html/The-Jargon-Lexicon-framed.html  
 
API: Application Programming Interface. API är vanligen en uppsättning 
subrutiner eller funktioner som en programvara kan anropa för att utföra 
någonting. 
 
BSD: Berkley Software Distribution. BSD är ett Unixbaserat operativsystem som 
har grenat ut i både proprietära och öppna varianter. Bland de öppna finns 
FreeBSD, NetBSD och OpenBSD. 
 
Community: Sammanslutning av utvecklare och andra intressenter kring en 
specifik programvara. Samverkansgrupp! 
 
Copyleft: Ord för att med hjälp av upphovsrätten bevara någonting fritt. (Motsats 
till copyright)  
 
DNS: Domain Name Server. DNS är en programvara/server vars främsta uppgift 
är att översätta mellan IP-adresser och domännamn. (t.ex. 199.232.41.10 blir 
www.gnu.org). 
 
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP är en programvara för 
automatisk konfigurering av noder på ett IP-baserat nätverk. 
 
ECDL: European Computer Driving License, Datakörkortet. Dataföreningen äger 
rättigheten till ECDL i Sverige. 
 
EULA, End User Licence Agreement:  Slutanvändarlicens. Det man får och inte 
får göra med ett program enligt tillverkarna. Ofta det man klickar sig förbi (med 
hjälp av "I agree"-knappen) då man installerar program. Jmf. "clickwrap"-licens.  
 
FAQ: Frequently asked questions, vanliga frågor angående något samlade i ett  
dokument tillsammans med svaren. Uppkom på usenet för att grupperna skulle 
slippa få samma frågor hela tiden skickade till sig.  
 
Freeware: Program som vem som helst får använda och vidaredistribuera. Brukar 
dock inte distribueras i källkodsformat.  
 
FOSS: Free and Open Source Software. 
 
FSF:  Free Software Foundation. Grundad av Richard M. Stallman i syfte att verka 
för utveckling och spridning fri programvara. 
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FUD:  Fear, Uncertainty Doubt. Enligt många OSS-förespråkare den taktik MS 
använder sig av då de agerar mot OSS.  
 
GCC: Gnu Compiler Collection, Kompilatorsamling för flera olika 
programmeringsspråk skriven av RMS och licensierad under GPL.  
 
GNOME: GNU Network Object Model Environment. GNOME är GNU-
projektets fönsterhanterare och grafiska användargränssnitt. Används bl.a. i 
Linuxsystem. 
 
GNU: Gnu´s Not Unix, rekursiv förkortning och projekt inom FSF med syfte att 
skapa ett fritt Unixliknande operativsystem. 
 
GPL: GNU General Public License. GPL den mest använda licensen för fri 
programvara.  
 
IDA: Interchange of Data between Administrations. IDA är ett program inom EU-
kommissionen, som syftar till att främja användandet av IT i informationsutbytet 
mellan förvaltningar inom EU. 
 
IKT: Informations- och Kommunikations Teknologi. 
 
IP-adress: IP betyder Internet Protocol och IP-adressen är den unika 
nätverksadress (jmf telefonnummer) som identifierar varje nod på Internet.  
 
IPR:  Intellectual Property Rights. Samlingsbegrepp för alla rättigheter till 
intellektuellt skapande såsom upphovsrätt, patenträtt och företagshemligheter.  
 
ISC: Internet Software Consortium. Organisation som ansvarar för utvecklingen 
av BIND och DHCP. 
 
IST: Information Society Technology. Ett program inom EU-kommissionen som 
bl.a. arbetar med att analysera området öppen programvara (libre software). IST är 
ett program inom det 6:e Ramverksprogrammet, 2002 - 2006. 
 
KDE: K Desktop Environment. KDE är, liksom GNOME, ett grafiskt 
användargränssnitt med fönsterhanterare, filhanterare, kontrollpanel m.m. 
Används bl.a. i Linuxsystem. 
 
Kernel: Den del av operativsystemet som har hand om kommunikationen mellan 
datorns olika delar och funktioner. 
 
Kontorsprogram: Applikationer för ordbehandling och som option även kalkyl 
och presentation. Även kallade officeprogram. 
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Kontorsstöd: Samlande begrepp för applikationer för ordbehandling, kalkyl, 
presentation, register, integrerade kontorspaket, bild- och layouthantering, 
blankettprogram och elektronisk post. 
 
Källkod: Source code på engelska. Den av människor läs- och skrivbara 
representationen av ett program som en kompilator gör om till maskinspråk vid 
kompileringen.  
 
LGPL: GNU Lesser General Public License. LGPL är mindre restriktiv avseende 
“Copyleft”, än GPL, och tillåter integration mellan öppna och proprietära 
programvaror. 
 
Library, programbibliotek:  Sammanställningar av mjukvarufunktioner och/eller 
data på det sättet att de blir lätt tillgängliga att länka in i en applikation och 
därigenom forma ett körbart program. 
 
LSB: Linux Standard Base. LSB ska ta fram och sprida ett antal standarder för att 
säkerställa kompatibilitet mellan olika Linux-distributioner. LSB stöds av de flesta 
stora aktörerna på Linux-marknaden. 
 
Länkning:  Program kan innehålla länkningar till objektfiler. Dessa objektfiler 
exekveras i samband med att programmet exekveras. Länkningen kan ske på två 
sätt, statiskt och dynamiskt. Statiskt länkade program innehåller objektfilen i själva 
programmet. Då man länkar in en objektfil dynamiskt förväntas det av en att man 
redan ska har objektfilen liggande på ett angivet ställe på sin dator. Detta har inget 
att göra med hyperlänkar på HTML-sidor. 
 
MIT:  Massachusetts Institute of Technology, anrikt amerikanskt universitet som 
länge ansetts vara spjutspetsen inom datateknologi.  
 
MPL: Mozilla Public License. MPL är den licens under vilken Netscape 
publicerade sin källkod till webbläsaren Mozilla. Liknar LGPL i konstruktionen. 
 
MS:  Förkortning för Microsoft.  
 
NCSA: the National Center for Supercomputing Activities, University of Illinois i 
USA. 
 
OASIS: Organization for the Advancement of Structured Information Standards. 
 
Operativsystem: (OS)  Program som körs på dator som gör det möjligt att köra 
andra program.  
 
OSI: Open Source Initiative. OSI grundades 1997 av Bruce Perens och Eric S. 
Raymond som ett mer liberalt alternativ till FSF. OSI har en mer praktisk syn på 
nyttan med öppen programvara. 
 

 
 

 



   107 (107) 
 

 
 

                     Öppen programvara - Bilaga 1 
 
 

 
OSS:  Open Source Software.  
 
Public domain:  Program utan upphovsman och därmed fria att använda för 
envar. Behöver inte distribueras i källkodsformat och gör oftast inte det heller.  
 
Shared Source: En relativt ny policy från Microsoft, som syftar till att ge vissa 
grupper möjligheten att ta del av, granska, källkoden för en MS produkt, efter det 
att man skrivet under ett avtal som reglerar villkoren. 
 
Shareware:  Program man får använda en begränsad tid innan man betalar 
licensavgift. Alternativt ett program där man kan använda en reducerad version av 
det fullständiga programmet och uppgradera (låsa upp) ytterligare funktionalitet då 
man betalar licensavgiften.  
 
SSH: Secure Shell. SSH är en kommunikationsprogramvara för säker, krypterad, 
uppkoppling på distans. Den erbjuder ett säkert alternativ till programvaror som 
telnet, rlogin, ftp m.fl 
 
SSL: Secure Socket Layer. SSL är en säkerhetsfunktion som finns i webbläsare 
och medger krypterade överföringar. 
 
SQL:  "Structured Query Language", Standardiserat språk som används i 
databaser.  
 
TCP/IP: "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". De protokoll (språk) 
alla datorer använder för att kommunicera på Internet.  
 
UNIX: Ett av de första fleranvändarsystemen. Varumärket ägs för närvarande av 
”The Open Group". Varumärket är omstritt och har bytt ägare flera gånger (se 
www.unix.org). Rättigheten till den Unixversion som härstammar från AT&T Bell 
Laboratories innehas av ”The SCO Group”, fd Caldera.  
 
W3C:  World Wide Web Consortium. 
 
XML: Extensible Markup Language. XML är ett lättförståeligt, flexibelt 
textformat, baserat på SGML (Standard Generalized Markup Language, ett format 
för strukturerad text), skapat för framställan av avancerade elektroniska 
publikationer. XML spelar också en viktig roll vid lagring och utbyte av data i 
webbsammanhang. 
 
 
 

 
 

 

http://www.unix.org/
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Uppdragsbeskrivning – öppen programvara
Uppdraget avser en förstudie som ska behandla frågor om öppna system och
användning av olika typer av öppna datorprogram d.v.s. programvaror för
vilka användaren får tillgång till källkoden. Operativsystemet Linux är ett
exempel på programvara som upplåts med öppen källkod. Ibland används
beteckningen Open Source. Många av de produkter som används på Internet
baseras på öppen programvara.

Förstudien ska ge underlag för fortsatt diskussion, informationsinsatser och
ev. ställningstaganden  om hur förvaltningen bör förhålla sig till denna typ
av programvaror. Statskontoret kan ha intresse av att bevaka området i syfte
att upprätthålla god konkurrens mellan olika leverantörer vid anskaffning av
programvaror. Vidare är standardisering och interoperabilitet avgörande
faktorer vid utvecklingen av förvaltningens IT-infrastruktur och där spelar
öppna programvaror en viktig roll.

Flera myndigheter håller på med utredningar om användning av öppen
programvara. Förstudien kan vara till användning för andra myndigheter
med liknande planer genom att ge kunskap om området.

Bakgrunden till förstudien är även de aktiviteter inom området som pågår i
offentlig förvaltning i omvärlden liksom initiativ inom EU. Viktigt är vidare
de kännbara effekter som förvaltningen drabbats av på senare tid genom att
ett fåtal stora programtillverkare helt dominerar marknaden för
kontorsstöds-  och operativsystemprodukter. Den bristande konkurrensen
har gett återverkningar på priser och licensvillkor. Det finns även problem
med säkerhet och sårbarhet.

Utvecklingen av elektroniska tjänster gör att det är av intresse vilka
programvaror medborgarna ska använda vid kommunikation med
myndigheterna. Vidare är villkoren för de produkter och tjänster om
används för informationsutbyte mellan myndigheterna viktiga att klarlägga.

Syftet med förstudien är att ge en överblick över området öppen
programvara samt att ge underlag för fortsatt arbete. Förstudien kommer att
inriktas på följande delar:

1. Beskrivning av området. Andra liknande upplåtelseformer. Licensvillkor
och affärsmodeller. Produktutbud och aktörer.

2. Erfarenheter och pågående projekt, främst i förvaltningen.
3. Erfarenheter och pågående arbete i omvärlden.
4. Öppen programvara som konkurrensdrivande faktor.
5. Grundläggande krav på support, underhåll m.m. för att öppen

programvara ska vara ett realistiskt programvara för förvaltningen.
6. Bedömning av om krav på öppen källkod kan ställas i Statskontorets

ramavtalsupphandlingar.
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Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med myndigheter, leverantörer och
andra aktörer inom området. Konsulter med särskild kunskap om och
erfarenheter av frågor om öppen källkod  kommer att anlitas i arbetet.
Förstudien kommer att resultera i en rapport som beräknas ligga klar 1
december 2002.
Projektet ska delta i konferenser och medverka i det arbete om Open Source
som nätverket GOL-IN svarar för.
Information till förvaltningen kommer att spridas via Statskontorets
webbplats.
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