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The use, or lack of use, of Open Source Software in public agencies has been lively discussed
both in articles and in discussion forums on the Internet. In Sweden the use of IT in general is
thought to rise in public agencies when they are going to implement the vision by the Swedish
Agency for Public Management of the 24-hour agency. This thesis examines how well known
the term Open Source is, which opinions there are about the concept and how widely Open
Source Software is in use today in the municipalities of Sweden.
The result shows that 60% of the IT-managers of the municipalities knows about Open Source
pretty well, 80% of all who answered thinks Open Source has a positive meaning and more
than 30% of all municipalities already use Open Source Software of some kind. The most
important advantages of using Open Source Software are the low cost, the ability to view the
source code and the fact that it is easy to incorporate improvements made by others.
In many countries in Europe and Asia, as well as South America, there are recommendations,
or at least discussions, about the best use of Open Source Software in order to support the
public agencies in each country. In order to create a momentum for the use of Open Source
Software in the municipalities of Sweden, there are three conditions that need to be met: more
suppliers of support services, an increase in the security of the different applications and more
information about what the concept really stands for.
.H\ZRUGV: open source, public sector, case handling, municipalities, free software
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Användandet, eller frånvaron, av öppen källkodsprogramvaror inom offentlig sektor är något
som på senare tid har diskuterats flitigt både i artiklar och i internetanslutna diskussionsforum.
Den offentliga sektorns behov av investeringar i nya IT-system kommer dessutom att öka i
och med realiseringen av Statskontorets vision om 24-timmarsmyndigheten. Detta
examensarbete undersöker hur välbekant begreppet öppen källkod är, vilka attityder som finns
mot begreppet och hur stor utbredningen av öppen källkodsprogramvaror är hos Sveriges
kommuner.
Av resultatet framkommer att 60 % av alla IT-chefer och motsvarande i kommunerna känner
till begreppet väl, att 80 % av alla tillfrågade upplever öppen källkod som något positivt och
att drygt 30 % av alla kommuner redan använder någon form av programvara baserad på
öppen källkod. De viktigaste fördelarna med öppen källkodsprogramvaror är den låga
kostnaden, tillgången till all källkod och att man snabbt kan få del av andras förbättringar.
I flera länder i både Europa och Asien, såväl som Sydamerika förekommer rekommendationer, eller åtminstone diskussioner, om hur öppen källkod bäst kan användas för att stödja
den offentliga sektorn i respektive länder. För att användningen av öppen källkodsprogramvaror skall ta fart även bland Sveriges kommuner krävs fler leverantörer av support
och andra kringtjänster, ytterligare förbättring av säkerheten hos programvarorna, samt mer
information om vad begreppet faktiskt innebär.
1\FNHORUG öppen källkod, offentlig sektor, ärendehantering, kommuner, fri programvara
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Enligt ett betänkande från IT-kommissionen 1994 rekommenderas alla
offentliga myndigheter att främja elektronisk ärendehantering (ITkommissionen, 1996). Idag finns sedan länge ett flertal olika system för
ärendehantering, anpassat för flera olika verksamheter. Fortfarande, år
2002, finns dock kommuner som saknar ett fullödigt elektroniskt
ärendehanteringssystem eller ännu inte lyckats skapa en kommungemensam standard av ett enhetligt IT-system (Anbudsjournalen, 2002).
Något som ökar kraven ytterligare hos kommunerna att införskaffa
elektroniska ärendehanteringssystem är Statskontorets vision om 
WLPPDUVP\QGLJKHWHQ, som är en del av Regeringskansliets kampanj gSSQD
6YHULJH. Denna innebär bland annat att offentliga myndigheter skall
tillgängliggöra information och sina tjänster på internet. En förutsättning
för detta är att man har elektroniska system som innehåller information
som kan vidareförmedlas till allmänheten (Statskontoret, 2001-2002).
Många av de kommuner som utnyttjar IT låser fast sig i kommersiella
system med höga licenskostnader. Ofta därför att det helt enkelt finns för
få alternativ eller att de alternativ som finns inte är kända. Öppen källkod,
en princip där alla har fri tillgång till ett programs källkod och programvaran därmed blir gratis, är i detta fall en relativt oprövad lösning för att ta
fram billigare system för offentlig sektor (Davidsson, 2002).
I och med att öppen källkod både som rörelse och teknisk plattform vuxit
sig allt starkare har frågan väckts om inte öppen källkod skulle kunna
användas som plattform för att bygga ett elektroniskt ärendehanteringssystem för att stödja kommunal verksamhet. Alternativ baserade på öppen
källkod borde ha vissa fördelar jämfört med andra alternativ vid offentliga
upphandlingar, men innan man kan veta om detta verkligen är fallet måste
man först undersöka både vilka fördelar och brister som finns. Samtidigt
måste det även till fler leverantörer som kan erbjuda lösningar enligt
denna princip (ibid).
För leverantörer finns det flera sätt att tjäna pengar på öppen källkod.
Gemensamt för de flesta är att de handlar om tjänster i någon form. Till
exempel tjänsten att installera, att utbilda eller att sköta underhåll och
drift. Företag kan också samla ihop funktioner för ett visst syfte, paketera
dem och sälja det som en tjänst. De tar då betalt för jobbet att paketera
programmen, inte för programmen i sig. Det bästa exemplet på detta är de
olika distributionerna av operativsystemet Linux. Exempel på andra öppen
källkodsprogram som på ett eller annat sätt har slagit igenom är webbservern Apache, webbläsaren Mozilla och kontorsstödsystemet OpenOffice
(Open Source Forum, 2002).
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7HRUHWLVNUHIHUHQVUDP


,GHWKlUNDSLWOHWUHGRJ|UYLI|UGHROLNDEHJUHSSYLDQVHUVRPYLNWLJDI|U
H[DPHQVDUEHWHW 9L WDU XSS KLVWRULN RFK GHILQLWLRQ DY EHJUHSSHW |SSHQ
NlOONRG EHVNULYHU YDG NRPPXQDO lUHQGHKDQWHULQJ LQQHElU VDPW JnU LQ
SnHOHNWURQLVNlUHQGHKDQWHULQJ'lUHIWHUKDUYLPHGHQNRUWEHVNULYQLQJ
DYKXUVSULGQLQJHQDY|SSHQNlOONRGVSURJUDPYDURUVHUXWLQRPRIIHQWOLJ
VHNWRUL6YHULJHRFKLUHVWHQDYYlUOGHQ


gSSHQNlOONRG Öppen källkod är en svensk översättning av det engelska uttrycket ”Open
Source”, som både är en utvecklingsmetod och ramverk för användarlicenser av programvara. Begreppet förekommer ofta i samband med det
närbesläktade fri programvara, vilket gör att många ofta tolkar det som
att det betyder gratisprogram. Detta är dock inte hela sanningen, utan
begreppet innefattar även rättigheten att få tillgång till och ändra i
källkoden till programvaran (Open Source Initiative, 2002).
Öppen källkod gäller just själva källkoden och är egentligen inte direkt
kopplad till den plattform som en programvara körs på. Det finns dock
flera olika plattformar på olika applikationsnivåer som baseras på denna
princip, som till exempel operativsystemet Linux, webbservern Apache,
databashanteraren MySQL och skriptspråket PHP. Bara för att man
använder sig av en sådan plattform innebär inte detta automatiskt att en
programvara är öppen källkod, utan tillämpningen i sig måste publiceras
för allmänheten, med ett speciellt licensavtal, för att gälla som detta
(Open Source Forum, 2002).
Det kan vara bra att känna till att på många håll används begreppet öppen
källkod i bemärkelsen SURJUDPYDUD, vars användar- och distributionslicens lever upp till de krav som ställs i definitionen för öppen källkod.



.RUWKLVWRULN Originaluttrycket ”Open Source” kom upp för första gången vid ett
föredrag 1998 i Kalifornien. Det var Eric S. Raymond som myntade uttrycket och Bruce Perens som gjorde webbplatsen www.opensource.org.
Andra inblandade personer var Todd Anderson, John ”maddog” Hal och
Linus Torvalds, skaparen av Linux (Open Source Initiative, 2002).
En bakomliggande faktor till skapandet av uttrycket öppen källkod var
att Raymond lade märke till att utvecklingen av operativsystemet Linux
gick mycket snabbare än traditionella utvecklingsprojekt för fri programvara. Han insåg att det delvis berodde på att Torvalds redan i ett mycket
tidigt stadium släppte källkoden fri och på så sätt fick med sig många fler
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utvecklare som kunde bidra till projektet. Raymond fick senare tillfälle
att själv testa denna princip när han utvecklade programmet fetchmail.
Sina erfarenheter skrev han ner i boken 7KH&DWKHGUDODQGWKH%D]DDU,
där han kommer fram till att ju tidigare man släpper källkoden öppen,
desto bättre hjälp kan man få från andra utvecklare (Raymond, 2002,
Open Source Initiative, 2002).
En annan faktor var att Netscape vid samma tid offentliggjorde sin
källkod, något som de inblandade ville utnyttja till att få den kommersiella världen att förstå nyttan med en öppen mjukvaruutvecklingsprocess (Open Source Initiative, 2002).
I samband med att man myntade uttrycket öppen källkod bildades
organisationen Open Source Initiatives, som är en organisation utan
vinstintresse och som idag tillhandahåller och marknadsför en definition
av öppen källkod (ibid).
Det finns idag många olika fria program som kan anses följa standarden
för öppen källkod. Allt från operativsystem och webbservrar till små
nyttoprogram och spel (Open Source Forum, 2002).
 'HILQLWLRQDY|SSHQ Organisationen Open Source Initiative (OSI) har skapat och driver
NlOONRGHQOLJW2SHQ webbplatsen www.opensource.org, där definitionen av öppen källkod
6RXUFH,QLWLDWLYH finns publicerad. OSI utger även certifikat till de programvarulicenser
som anses följa definitionen av öppen källkod. För att få sin programvara
certifierad kan man antingen lämna in sitt eget licensavtal till OSI för
godkännande eller använda sig av en befintlig licens som redan har blivit
godkänd. Till exempel kan man använda sig av GNU General Public
License (GPL) eller Nokia Open Source License. Allt för att underlätta
vid spridningen av öppen källkod (Open Source Initiative, 2002).
OSI:s definition av öppen källkod innebär inte endast tillgång till källkoden utan även att distributionsvillkoren av mjukvaran måste uppfylla
vissa kriterium som beskrivs i bilaga 1.


9nUGHILQLWLRQDY För att förtydliga den syn på öppen källkod som vi använder oss av i
|SSHQNlOONRG examensarbetet beskriver vi här kort de bitar vi anser vara av störst vikt.
Till grund för vår definition ligger den samlade information vi tagit del
av via olika webbplatser, tidskrifter och diskussionsforum. Utifrån den
information vi läst och bearbetat har följande definition av öppen källkod
utkristalliserats:
I. $OONlOONRGWLOOSURJUDPYDUDQGLVWULEXHUDVIULWW
Alla ska kunna få tillgång till källkoden utan att det kostar något.
Det räcker om källkoden finns allmänt tillgänglig för nedladdning
från en webbplats. Hela källkoden måste finnas tillgänglig, det
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räcker inte med att endast delar av källkoden publiceras.
II. )ULWWI|UDOODDWWlQGUDRFKYLGDUHGLVWULEXHUDSURJUDPYDUDQ
Alla skall ha rätt att ändra källkoden efter behov och även ha rätt att
vidaredistribuera sina ändringar. Samtidigt som man har rätt att
distribuera sina ändringar skall källkoden alltid vara i en form som
är lättförståelig av en annan programmerare som vill göra ytterligare
ändringar.
III. gSSHQNlOONRGVSURJUDPYDUDInUVlOMDV
Det är tillåtet att sälja programvaran så länge den samtidigt finns att
få tag på utan kostnad. Det är även tillåtet att ta betalt för
installation, utbildning och andra tjänster som på något sätt hör ihop
med programvaran.
IV. gSSHQNlOONRGVSURJUDPYDUDInUDQYlQGDVIULWWDYDOOD
Alla personer och organisationer har rätt att använda programvaran
för de ändamål de själva vill. Detta gäller för både kommersiellt och
privat bruk. Det är inte tillåtet att diskriminera enskilda personer
eller grupper av personer från att använda programvaran.
 )|UGHODUPHG|SSHQ Alla fördelarna med öppen källkod kanske inte är självklara vid första
NlOONRG anblicken. Att det är fördelaktigt med gratis programvara för den som i
vanliga fall behöver betala är inte så svårt att förstå, men det finns även
fördelar för dem som skapar eller vidareutvecklar programvara.
Ur användarnas perspektiv är den största fördelen att det inte finns någon
licenskostnad för införskaffandet eller användandet av programvaran.
Detta är särskilt märkbart för stora organisationer och företag, som
vanligtvis betalar mycket stora belopp till programvarubolag i form av
licensavgifter för de program de använder (Nordner, 2001-10-29).
För utvecklare av öppen källkodsprogramvaror finns även fördelen att
man fritt kan återanvända källkod och komponenter från andra öppen
källkodsprojekt. Detta innebär att man inte behöver skriva lika mycket
kod själv, utan för vissa byggstenar av ens programvara bara behöver
välja ut de delar ur andras källkod som man vill återanvända. Dessutom
vet man samtidigt att den kod man infogar redan är beprövad i andra
applikationer eller sammanhang (ibid).
En fördel för både utvecklare och användare är den höga kvalitet på
programvaror som kan uppnås genom gratis kodgranskning. Programvaror som distribueras som öppen källkod kan granskas av flera andra
programmerare än bara den som gjort ursprungskoden, vilket kan bidra
till att fel både kan hittas och åtgärdas snabbare och därmed höjs
kvaliteten på programkoden (ibid).
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´'H IOHVWD VRP KLWWDU IHO L |SSHQ NlOONRG UDSSRUWHUDU
IHOHWWLOOGHPVRPVNULYLWSURJUDPPHQRFKELIRJDULEODQG
lYHQI|UlQGULQJDUWLOONlOONRGHQI|UDWWO|VDSUREOHPHW´
Marcus Pettersson, Codefactory (ibid)
För den som införskaffar öppen källkodsprogramvaror handlar det inte
enbart om att spara pengar, utan man kan även se det som att man får en
sorts försäkring mot leverantörsbortfall. Om man köper sluten källkodsprogramvara från en leverantör, som sedan går i konkurs eller byter
inriktning, riskerar man att inte längre kunna få underhåll, uppgraderingar eller förändringar gjorda för den programvara som man
tidigare har köpt. Med öppen källkodsprogramvara har man hela tiden
tillgång till källkoden, vilket innebär att man blir leverantörsoberoende
när man vill förändra eller uppgradera sin programvara. Detta innebär
även att man själv alltid kan utföra eller beställa förändringar av
programvaror utan att först behöva vända sig till en specifik leverantör
och be om lov, så länge man följer reglerna för den öppen källkodslicens
som gäller för respektive programvara. I praktiken innebär det att man i
stort sätt är fri att göra vad man vill, men man får inte sälja vidare sina
egna förändringar till någon annan, utan att samtidigt göra källkoden till
sina förändringarna tillgänglig för allmänheten utan kostnad (ibid).


1DFNGHODUPHG Det råder idag en viss osäkerhet över vilka nackdelarna med öppen
|SSHQNlOONRG källkod egentligen är. Mycket tack vare att företag som känt sig hotade
av öppen källkod delvis lyckats med sin taktik att sprida rädsla,
osäkerhet och tvivel kring begreppet. Många nackdelar har via
massmedia förstorats upp och har på så sätt påverkat den allmänna
opinionen att känna viss skepsis inför öppen källkod. De nackdelar som
vi presenterar nedan grundar sig på vad vi anser vara faktauppgifter och
inte negativ propaganda (Geijer, 2001).
En av nackdelarna med öppen källkod är bristen på tillförlitlig
dokumentation. I och med att utvecklingen kan ske utan krav på
metodanvändning, kravspecifikation eller systemdokumentation, samtidigt som arbetet kan ske distribuerat över flera världsdelar är det svårt
att sammanställa och underhålla tillförlitlig och aktuell dokumentation
(Lotsson, 2001).
Andra nackdelar kan vara att det är svårt att få tag på kunniga personer
för vissa specifika system baserade på öppen källkod. Det finns för få
leverantörer som ger kurser och utbildningar som lär ut installation,
konfiguration och användning av system som dessa. Likaså är tillgången
på leverantörer som kan ge support eller lämna garantiavtal begränsad
(ibid).
Rykten om dålig säkerhet är något som ofta förknippas med öppen
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källkod. Dock är detta oftast inget annat än just rykten. Visst kan det
finnas brister i säkerheten, men de är inte fler eller värre än för
programvaror baserade på sluten källkod. Dessutom brukar lagningar av
säkerhetshål till och med komma ut snabbare för öppen källkodsprogramvaror (Obasanjano, 2001).
Något som är svårt att göra utan att vara ett kommersiellt bolag med
stora resurser är storskaliga användartest för att nöta ut dålig användbarhet. Dessutom kan det vara svårt att få ett enhetligt gränssnitt, då detta
i fallet öppen källkod är frivilligt istället för att vara en påtvingad
standard (Broersma, 2002).


gSSHQNlOONRGIUL När man läser om öppen källkod blandas det ofta ihop både med
SURJUDPYDUDRFK begreppet fri programvara och med gratisprogram. Vi vill här försöka
JUDWLVSURJUDP tydliggöra skillnaden mellan de tre olika begreppen och börjar med det
närbesläktade fri programvara.
Redan sedan början av 1980-talet har begreppet fri programvara (på
engelska Free Software) funnits, då amerikanen Richard M. Stallman
bildade Free Software Foundation (FSF). Detta som ett svar mot en
alltmer utbredd kommersialisering och ökat ägande av programvara som
tidigare utvecklats av studenter inom universitet och högskolor (Walleij,
1999). Begreppet fri programvara är i sin engelska version tvetydig,
eftersom IUHH som bekant kan betyda såväl gratis som fri. Den avsedda
betydelsen är emellertid fri, som i frihet. Fri programvara handlar om
användarnas frihet att köra, kopiera, distribuera, studera, ändra och
förbättra programvara (Free Software Foundation, 2002). Definition av
fri programvara ser i korthet ut enligt följande:
Friheten att köra programvaran, för vilket ändamål som helst.
Friheten att studera hur programvaran fungerar och förändra det för
att passa ens behov. Tillgång till källkoden är ett krav för att detta
skall kunna ske.
Friheten att vidaredistribuera kopior av programvaran, så att man
kan hjälpa sin nästa.
Friheten att förbättra programvaran och offentliggöra förbättringar,
så att hela samhället kan dra nytta av dem. Tillgång till källkoden är
ett krav för att detta skall kunna ske.
Jämfört med förespråkare för fri programvara, har de som föredrar öppen
källkod, som till exempel Eric S Raymond, en mer nyttobetonad
inställning till den kommersiella programvaran. De två grenarna
definierar fri programvara på olika sätt, och öppen källkodsanhängarna
talar som sagt hellre om öppen källkod än om fri programvara. I vissa
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sammanhang kan det verka som om de olika lägren inte kan komma
överens, men i själva verket samarbetar de ofta i olika projekt. Man kan
dessutom säga att fri programvara är en delmängd av alla öppen
källkodsprogram (Nordner, 2001-10-29).
´6RP MDJ XSSIDWWDU GHW WDODU GH VRP YHUNDU I|U
IULD SURJUDP P\FNHW RP UlWWLJKHWHU RFK RP DWW
VN\GGD \WWUDQGHIULKHWHQ 'H VRP YHUNDU LQRP
U|UHOVHQI|U|SSHQNlOONRGlUPHULQULNWDGHSnDWW
ILQQD GHW ElVWD VlWWHW DWW EHGULYD XWYHFNOLQJV
SURMHNW´
Hans Davidsson, Codefactory (ibid)
Skillnaderna mellan öppen källkod och fri programvara är alltså inte så
stor utan ligger mer i filosofin och den politiska agendan. För fri
programvara är fri kod det viktigaste målet, medan huvudmålet för öppen
källkod i första hand är bättre kod. Man lägger tyngdpunkten på olika
företeelser även om man i slutändan vill samma sak (ibid).
Nedanstående figur visar hur de olika begreppen och licensformerna för
olika typer av programvaror hör ihop och överlappar varandra.

)LJXUProgramvarulicenser (Free Software Foundation, 2002)

Ett annat begrepp som vi vill förtydliga i relation till öppen källkod är
begreppet gratisprogram. Detta är programvaror som är avgiftsfria och
ofta finns tillgängliga för nedladdning på internet, men där särskilda
licensavtal begränsar användandet av programvaran och där källkoden
dessutom är sluten. Vanligt är att dessa programvaror sprids av en stor
leverantör i syfte att skapa en marknad för andra egna produkter som
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kostar pengar. Exempel på denna typ av programvaror är Acrobat Reader
från Adobe och Internet Explorer från Microsoft (Free Software
Foundation 2002).


.RPPXQDO Begreppet ärendehantering innefattar de administrativa rutiner och
lUHQGHKDQWHULQJ processer som ser till att det inre maskineriet i en verksamhet fungerar
väl och efter ett bestämt mönster. Ett begrepp, som är nära förknippat
med ärendehantering, är dokumenthantering, då ärenden ofta består av
ett eller flera dokument av något slag. Kommunal ärendehantering går
alltså i korthet ut på att hantera de dokument och handlingar som styr och
bygger upp grunden i den kommunala verksamheten (Svenska kommunförbundet, 1989).
Även om det finns lagar och regler som ligger till grund för hur bland
annat registrering, handhavanden och sökning av ärenden skall kunna
göras är det i slutändan upp till varje kommun eller annan myndighet att
inom vissa ramar själv bestämma exakt hur ärendehanteringsprocessen
skall se ut. Generellt sett består ärendehanteringen av följande delar:
postöppning, ärenderegistrering, handläggning, remittering, beslut,
expediering, rensning, arkivering och gallring (ibid).
Postöppningen bör äga rum så snart som möjligt efter det försändelserna
anlänt till kommunen. Här sorteras ut vad som skall registreras och inte,
vad som är sekretessbelagt och hur och var olika ärendetyper skall
handläggas. Reklam och liknande tillhör sådant som inte behöver
registreras, medan handlingar som berör ärenden hos kommunen skall
registreras. Hemlig eller sekretessbelagd information registreras antingen
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna eller i
vissa fall inte alls (ibid).
Vid ärenderegistreringen registreras handlingarna så att de knyts till ett
specifikt ärende. Vanligt förekommande är att alla ärenden systematiseras i ett diarium, där varje ärende får både ett unikt kronologiskt
nummer och en diareplansbeteckning, som talar om vilken typ av ärende
det handlar om (ibid).
Handläggningen av ett ärende är det arbete som handläggare utför, som
rör aktuellt ärende. Detta arbete består till stor del av att samla och tolka
information om ärendet, göra utredningar och skriva rekommendationer
eller att på andra sätt bereda ärendet (Tjörns kommun, 2002).
Om man anser att en annan myndighet eller nämnd bör uttala sig om ett
ärende innan man fattar ett beslut skickas ärendet dit på remiss. Där
hanteras det som ett nyinkommet ärende, handläggs, fattas beslut om
yttrande om och skickas sedan tillbaka. I vissa fall är det till och med
brukligt att man remitterar ett ärende till flera olika myndigheter eller
nämnder samtidigt (Svenska kommunförbundet, 1989).
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Viktiga beslut i ärenden fattas av politiskt tillsatta nämnder. Den högsta
beslutande nämnden i en kommun är kommunfullmäktige. När ett beslut
i ett ärende är fattat skall detta registreras tillsammans med resten av
ärendet (Tjörns kommun, 2002).
Expediering är ett annat ord för verkställandet av ett fattat beslut. Detta
innebär att man sänder ut beslutet till de som är berörda av det (ibid).
Ett ärende rensas från kladdlappar, dubbletter, minnesanteckningar och
liknande när det avslutas, så att endast de handlingar finns kvar som
behövs för att förstå ärendet eller beslutet vid en senare tidpunkt
(Svenska kommunförbundet, 1989).
Alla avslutade ärenden skall arkiveras på arkivbeständigt material.
Rensningen i steget innan sker delvis för att inte arkivet skall växa sig för
stort alltför snabbt (ibid).
Efter en visst antal år, som kan variera beroende på typ av handling det
gäller, kan handlingar som inte längre anses vara av intresse gallras bort
från arkivet. På så vis kan storleken på arkivet begränsas (ibid).


(OHNWURQLVN För att effektivisera ärendehanteringen har många av Sveriges
lUHQGHKDQWHULQJ kommuner införskaffat elektroniska ärendehanteringssystem. I dessa
system lagras och bearbetas de handlingar som hör till ett ärende med
hjälp olika programvaror både speciellt anpassade för detta ändamål och
av programvaror och applikationer av mer allmän karaktär, som
exempelvis olika kontorsstödsystem (IT-kommissionen, 1994).
Förutom ökad effektivitet kan ett elektroniskt ärendehanteringssystem
även leda till högre kvalitet vid beredning av ärenden, i och med att nya
möjligheter och hjälpmedel kan skapas som gör det lättare för handläggare att diskutera och samarbeta kring olika ärenden. Användandet av
ett elektronisk ärendehanteringssystem är dessutom i praktiken ett krav
om en kommun skall kunna leva upp till Statskontorets vision om 24timmarsmyndigheten, som syftar till att medborgarna skall kunna nå
information och tjänster från olika myndigheter dygnet runt via internet
(Statskontoret, 2001-2002).
Även om många kommuner inte har hela ärendekedjan datoriserad har de
flesta ändå åtminstone ett elektroniskt diarium, där handlingar registreras
på olika ärenden, och ett sökbart elektroniskt arkiv, där man kan söka
bland avslutade ärenden. Särskilda bestämmelser finns dock som styr
den information som lagras elektroniskt, som exempelvis personuppgiftslagen, PUL. Dessutom måste de handlingar som arkiveras enkelt
kunna tydas utan komplicerade hjälpmedel och vara beständiga i minst
tio år från arkiveringsdatumet (ibid).
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gSSHQNlOONRGLQRP
RIIHQWOLJVHNWRUL
6YHULJHRFK
XWRPODQGV

EU har gjort en studie av både nutida och eventuell framtida användning
av öppen källkodsprogramvaror inom offentlig sektor i olika länder inom
EU. Sverige finns med bland de länder som beskrivs djupare i studien,
som heter Study into the use of Open Source Software in the Public
Sector. Av de sex undersökta länderna, Frankrike, Spanien, Tyskland,
Italien, Belgien och Sverige, hamnar Sverige sist på listan över
användandet av öppen källkodsprogramvaror inom offentlig sektor. I
studien beskrivs detta som en paradox, då Sverige, tillsammans med
Danmark, har en av världens största användargrupper för öppen
källkodsoperativsystemet Linux (Schmitz, 2001).
I våra grannländer Danmark och Finland pågår ett flertal aktiviteter där
delar av respektive lands offentliga sektor undersöker olika alternativ
baserade på öppen källkod. I Danmark har ett antal kommunala IT-chefer
startat en utredning i samarbete med samarbetsföreningen för Danmarks
kommuner om att införskaffa kontorsstödprogrampaketet StarOffice för
alla 55 000 datorer i kommunerna (Leyden, 2002). Åbo stad i Finland
(Turku på finska) har publicerat en rapport som rekommenderar
användning av OpenOffice och Linux för Åbo kommun (Onnela, 2001).
Inom EU pågår liknande undersökningar som i Danmark och Finland.
Bland annat Frankrike är mycket aktiva med undersökningar om öppen
källkodsprogram inom offentlig sektor. Franska myndigheter har beslutat
att offentliga verksamheter måste utnyttja öppen källkodsprogramvara i
de fall där det är möjligt (Nordner, 2001-11-26). Dessutom undersöker
den brittiska polisen möjligheterna att börja använda Linux på alla sina
60 000 arbetsstationer (Hultqvist, 2002-01-24).
I Brasilien har det i vissa städer tagits fram lokala lagar och
rekommendationer som berör användandet av öppen källkodsprogramvaror och i Peru har det lagts fram ett nationellt lagförslag som säger att
alla installerade programvaror på datorer som tillhör offentlig sektor
måste vara av typen öppen källkod. I det första fallet är anledningen att
detta sparar pengar (Lundblad, 2001). I det sist nämnda fallet sägs man
värna om landets och demokratins säkerhet (Greene, 2002)
Öppen källkodsprogramvaror används inom offentlig sektor även i bland
annat Pakistan, Thailand, Nepal och Malaysia (Noronha, 2002).

 'HEDWWHQRP|SSHQ Både på svenska och andra webbplatser förekommer artiklar och
NlOONRG diskussioner både för och emot öppen källkod och om vilka, som enligt
förespråkare, absolut borde använda öppen källkod, men ännu inte gör
det. I många av artiklarna och diskussionerna för öppen källkod
framhålls att detta verkligen borde vara något för offentlig sektor att
anamma, eftersom det dels är gratis och dels borde vara ett led i samma
anda som offentlighetsprincipen. En del verkar till och med vilja gå så
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långt som att försöka göra öppen källkod till en valfråga i årets svenska
riksdagsval (Gnuheter, 2002).
För en del av debattörerna i diskussionsforum på olika webbplatser
verkar det handla mer om att vara emot Microsoft än att egentligen vara
för öppen källkod eller fri programvara. De försöker då iträda sig rollen
som hjälten David som slåss mot jätten Goliat. Microsoft framställs som
en stor och ond organisation vars stora mål är ta kontroll över hela
världen med hjälp av sina olika programvaror. Öppen källkod och fri
programvara ses då som ett medel för att förhindra detta. Den gängse
debatten är dock något mer nyanserad (Slashdot, 2002).
Trots att det är ganska många öppen källkodsanhängare som debatterar
för öppen källkod, är det inte lika många som faktiskt gör något åt saken
och försöker påverka och informera dem man verkligen vill komma åt.
Dock finns några personer i Sverige som aktivt söker upp beslutsfattare,
på exempelvis Statskontoret, och informerar om de möjligheter som
öppen källkodsprogramvara erbjuder (Pawlo, 2002).
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3UREOHPEHVNULYQLQJ







'HWWD NDSLWHO VRP EHVNULYHU GHQ SUREOHPVWlOOQLQJ VRP YnUW
H[DPHQVDUEHWH WDU XSS lU LQGHODW HIWHU UXEULNHUQD SUREOHPRPUnGH
SUREOHPSUHFLVHULQJ SUREOHPDYJUlQVQLQJ RFK I|UYlQWDW UHVXOWDW 8QGHU
SUREOHPRPUnGHWDVEnGH|SSHQNlOONRGRFKNRPPXQDOlUHQGHKDQWHULQJ
XSSRFKLSUREOHPSUHFLVHULQJHQIRUPXOHUDUYLYnUSUREOHPVWlOOQLQJVRP
HQKXYXGIUnJDVDPWHWWSDUWLOOK|UDQGHGHOIUnJRU

3UREOHPRPUnGH Inom kretsar som använder öppen källkod i Sverige propageras ofta för
att den offentliga sektorn borde se programvara baserad på öppen
källkod som ett konkret alternativ till kommersiell programvara baserad
på ägd eller sluten källkod. För att komma längre än att bara påstå att det
är bra, måste man dock även kunna peka på ett visst område där det
faktiskt kan göra nytta. Detta kan vara svårt då det vanligen är ett ganska
stort avstånd mellan öppen källkodsanhängare och beslutsfattare inom
offentlig sektor. Några få har dock lyckats öppna en dialog med
exempelvis Statskontoret (Pawlo, 2002). Att därefter gå från ord till
handling är ibland ett ännu större steg, där få ännu har gjort något
konkret. Ett exempel, som är under utredande, är samarbetsprojektet
/LQX[LVNRODQ (Codefactory, 2002).
Kommunerna i Sverige betalar idag höga licenskostnader för sina olika
system och applikationer som de har införskaffat för att stödja den
kommunala ärendehanteringsprocessen. För många kommuner är det
naturligt att vända sig till stora och kända leverantörer när man behöver
uppgradera programvaror eller vill ha helt nya system. Vad alla kanske
inte vet om är att det kan finnas alternativ till dessa programvaror och
system, som fungerar lika bra, men till en lägre kostnad. Särskilt aktuell
blir denna fråga i och med Statskontorets vision om 24-timmarsmyndigheten, då detta kräver att så mycket som möjligt av verksamheten hos
kommuner och andra myndigheter får datorstöd i en eller annan form
(Davidsson, 2002).
Öppen källkodsprogramvaror skulle kunna vara ett sätt att komma till
rätta med kommunernas höga licenskostnader. Dock verkar det inte som
om kommunerna använder öppen källkodsprogramvaror i någon större
utsträckning. Det kanske kan bero på att man inte ens vet om att öppen
källkodsprogramvara finns, att det saknas leverantörer med erforderlig
kompetens eller på brister i kunskaper om säkerhet och funktionalitet hos
dessa programvaror. Eller också kan det rent av vara så att öppen
källkodsprogramvaror ännu inte är tillräckligt mogna och stabila för att
användas inom kommunal ärendehantering (ibid).
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Det går att spekulera i att öppen källkodsprogramvaror kanske upplevs
ha låg trovärdighet, lite dålig klang eller allmänt sett är ett relativt okänt
begrepp hos Sveriges kommuner. Vi tror att dessa brister skulle kunna
försvinna samtidigt som trovärdigheten för öppen källkodsprogram
skulle kunna öka om det fanns fler lyckade exempel på användning inom
kommunal ärendehantering att visa upp.


3UREOHPSUHFLVHULQJ Genom våra studier har vi kommit fram till att vår problemställning skall
inrikta sig på frågan om vad som krävs för att öppen källkod skall få ett
genomslag inom kommunal ärendehantering. Vi tror att det första som
måste till är utökad information till kommunerna om vad öppen källkod
är för något, sedan kan ett genuint intresse hos kommunerna skapas och
först därefter kan man titta på de tekniska aspekterna av problemet.
Huvudproblemställningen för examensarbetet är följande:
bU 6YHULJHV NRPPXQHU PHGYHWQD RP P|MOLJKHWHUQD PHG
|SSHQ NlOONRG HOOHU LQWUHVVHUDGH DY DWW DQYlQGD |SSHQ
NlOONRGVSURJUDPYDUD I|U DWW VW|GMD GHQ NRPPXQDOD
lUHQGHKDQWHULQJVSURFHVVHQ"
Problemställningen innefattar följande delfrågor:
Hur välkänt är begreppet öppen källkod bland IT-chefer och
politiker i Sveriges kommuner?
Vilka är de viktigaste kriterierna för att kommuner i Sverige skall
våga välja öppen källkod för sina IT-system?

 3UREOHPDYJUlQVQLQJ Offentlig sektor är ett väldigt vitt begrepp, som innefattar många olika
verksamheter och myndighetstyper. Därför har vi valt att inrikta oss på
kommuner och mer specifikt kommunal ärendehantering. Med andra ord
tar vi inte upp landsting, statliga verk och liknande myndigheter.
I vårt examensarbete har vi dessutom valt att göra avgränsningar dels
genom vilka frågor vi valt att ställa och hur de är formulerade och dels
till vem vi riktat frågorna. Vi har valt att skicka frågorna till IT-chefer
eller motsvarande och IT-intresserade politiker, vars kontaktuppgifter vi
fått via förfrågan från respektive kommun. Vi har valt att endast fråga
kommuner i Sverige.


)|UYlQWDWUHVXOWDW Vi förväntar oss att få svar från ungefär 1/3 av Sveriges kommuner på
frågan om kontaktuppgifter och sedan kanske förhoppningsvis få svar
från hälften av kontaktpersonerna i internetenkätundersökningen.
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Vi tror att majoriteten av alla tillfrågade har hört talas om begreppet
öppen källkod, men att användningen är mycket begränsad. Vi tror också
att Linux är den mest kända öppen källkodsprogramvaran.
Som svar på vår huvudproblemställning förväntar vi oss att finna att
djupare kunskap om öppen källkod saknas och att intresset för
användning är svalt, men tror samtidigt att några kommuner kommer att
tycka att öppen källkodsprogramvara kan vara ett fördelaktigt alternativ.
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4

6\IWHRFKPnOEHVNULYQLQJ







, GHWWD NDSLWHO YLOO YL W\GOLJJ|UD YnUW V\IWH PHG H[DPHQVDUEHWHW RFK
VDPWLGLJWlYHQNODUJ|UDYnUWPnOPHGDUEHWHW

6\IWH 9nUWV\IWHlUDWWO\IWDIUDPHYHQWXHOODP|MOLJKHWHUPHG|SSHQNlOONRGI|U
NRPPXQHURFK|YULJRIIHQWOLJVHNWRUL6YHULJH
Många pratar om öppen källkod för offentlig sektor, men få gör något åt
den rådande situationen, där nästan all befintlig programvara är
kommersiell och bygger på sluten källkod. Själva förespråkar vi varken
det ena eller det andra, utan vill på ett vetenskapligt sätt och av
nyfikenhet se om konceptet kan fungera i praktiken hos en kommun.
Vårt syfte är att genom att försöka skapa ökad förståelse och genom
exempel lyfta fram möjligheterna med öppen källkod för kommuner och
övrig offentlig sektor. Resultatet av detta examensarbete kan förhoppningsvis leda till effektivare utnyttjande av offentliga medel, samtidigt
som öppen källkod även kan ses som en naturlig del i strävan efter ett
ännu öppnare och mer demokratiserat samhälle än det vi har idag.



0nOEHVNULYQLQJ 9nUW PnO lU DWW In VYDU Sn IUnJDQ RP NRPPXQHUQD lU UHGR I|U |SSHQ
NlOONRGRFKYLFHYHUVD
Med vårt examensarbete vill vi komma fram till om öppen källkodsbaserad programvara är ett bra alternativ eller ej för kommunal ärendehantering. Detta testar vi dels genom att analysera resultatet av en
undersökning om kommunernas inställning till öppen källkod och dels
genom att gå igenom relevant litteratur.
Ett delmål är att testa om vi kan göra en fungerande lösning av ett
webbaserat undersökningsverktyg (som beskrivs utförligare i kapitel 6)
och att i samband med detta även få nyttiga kunskaper och erfarenheter i
att använda öppen källkodsprogramvaror.



0nOJUXSS Målgruppen för vårt arbete är främst IT-ansvariga och IT-intresserade
politiker inom kommuner och övrig offentlig sektor, samt personer
intresserade av öppen källkod och dess spridning.
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0HWRG







,GHWWDNDSLWHOUHGRJ|UVI|UGHPHWRGHUYLYDOWDWWDQYlQGDRVVDYRFKKXU
YLJnWWWLOOYlJDI|UDWWVDPODLQGHQLQIRUPDWLRQHQVRPOLJJHUWLOOJUXQGI|U
YnUW H[DPHQVDUEHWH 9L EHVNULYHU XWI|UOLJW YnUW DQJUHSSVVlWW XQGHU
V|NQLQJVPHWRG GDWDLQVDPOLQJVYHUNW\J YDO DY XQGHUV|NQLQJVREMHNW VDPW
YDOLGLWHWRFKUHDELOLWHW

$QJUHSSVVlWW Det finns två olika sätt att behandla den data som samlas in i en
undersökning. Detta kan ske antingen på ett kvantitativt eller kvalitativt
sätt. Vid en kvantitativ undersökning är man mer formaliserad och
strukturerad och utgår utifrån den frågeställning man valt. Här fokuserar
man sig på ringa information om många undersökningsobjekt. En
kvalitativ undersökning använder man sig av när man vill ha en djupare
förståelse av det problemområde man studerar och innebär också att man
har en viss närhet till den källa man hämtar sin information från. Man
skaffar sig riklig information om få undersökningsobjekt (Holme, 1991).
Eftersom vi med detta examensarbete bland annat vill kartlägga om det
finns en tillräcklig mognad och vänlig attityd gentemot öppen källkod hos
de olika kommunerna, har vi valt att använda oss av ett kvantitativt
angreppssätt. Detta tycker vi passar bra eftersom vi vill beskriva en stor
undersökningsgrupp med strukturerade observationer. En enkätundersökning med fasta svarsalternativ är då ett lämpligt alternativ, men för att
de som svarar på undersökningen inte skall känna sig för låsta i
svarsalternativen har vi även valt att ha med fria kommentarsfält till varje
undersökningsfråga. Detta gör att vi delvis även kan ha ett litet mått av
kvalitativt angreppssätt när vi läser och tolkar de olika kommentarerna.



8QGHUV|NQLQJV Då man genomför en undersökning finns det flera olika metoder för detta.
PHWRG I princip är det syftet med själva undersökningen som bestämmer vilken
metod som bör användas (Dahmström, 2000). Vid en observationsundersökning vill man spegla opinionen i något aktuellt ämne. Då vi valt att
bland annat undersöka attityden till öppen källkod bland Sveriges
kommuner, det vill säga att vi kartlägger en företeelse, passar det utmärkt
att använda sig av just denna metod. En sådan undersökning passar bra då
man undersöker en större grupp samt har en stor mängd data (Patel, 2000).
Samtidigt som vi använder oss av en beskrivande undersökningsmetod
kommer vi i vissa delar av examensarbetet även använda oss av en
förklarande undersökningsmetod. Denna används för att kunna se (de
statistiska) sambanden mellan två eller flera variabler (Dahmström, 2000).
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'DWDLQVDPOLQJV Det finns flera olika metoder att använda sig av för att samla in primärdata
YHUNW\J vid en undersökning. De olika insamlingsverktyg som man kan använda
sig av är till exempel intervjuer och enkäter. Med en intervju menas att en
intervjuare frågar ut en person angående ett visst ämne, oftast med
förberedda frågor. Fördelen är att många och långa frågor kan ställas och
att oklarheter i frågorna vanligen kan redas ut. Nackdelen är att
besöksintervjuer kan ta lång tid och vid telefonintervjuer måste man känna
till aktuella telefonnummer. Vid en enkätundersökning skickas ett antal
frågor till vissa personer som de får fylla i och sedan skicka tillbaka.
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det är billigt och att man kan nå
ut till en stor grupp människor. Risker ligger i att det eventuellt kan bli ett
stort bortfall (Dahmström, 2000).
Då undersökningen omfattar en ganska stor grupp människor, samt stora
mängder data, har vi valt att använda oss av internetenkäter som insamlingsmetod. En annan anledning till varför vi valt just denna insamlingsmetod är att den är enkel att använda och att det går snabbt att få in svar.
Ytterligare en fördel med sådana formulär är att värden som fylls i kan
valideras, vilket minimerar risken för fel (Dahmström, 2000).
Genom att skicka ut ett introduktionsbrev med adressen till den webbplats
med de enkätfrågor vi satt ihop kan de som skall svara på ett lätt sätt fylla i
och skicka in frågorna. Vi har försökt att samla in informationen på ett
sådant sätt att vi får den information vi vill ha samtidigt som vi inte tar upp
alltför mycket av de svarandes tid då vi vet med oss att både IT-chefer och
politiker ofta har ett ganska pressat tidschema. Valet av insamlingsmetod
underlättar även för oss själva då dataregistrering av svaren sker direkt vid
insändandet av enkäten. Eftersom vi upplever detta som ett relativt enkelt
och lätt sätt att svara på frågor, hoppas vi att det kommer att bidra till ett
mindre bortfall.
Några av nackdelarna med internetenkäter är att bortfall även kan uppstå
på grund av tekniska problem och att man kan få problem med epostadresserna till dem man skickar ut till (Dahmström, 2000).
Utöver vår internetenkätundersökning studerar vi även diverse litteratur,
både i bokform och på internet, inklusive olika diskussionsforum. För att
hitta relevant litteratur har vi sökt i biblioteksdatabaser och via internetsökverktyg på begrepp som öppen källkod, ärendehantering och open source.



9DODYXQGHU Det är viktigt att man tänker igenom vem eller vad det är man vill
V|NQLQJVREMHNW undersöka. Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande del av
undersökningen då man väljer fel personer kan det bidra till ett
missvisande resultat (Holme, 1991).
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Vid vårt val av undersökningspersoner har vi i första hand riktat in oss på
IT-chefer och IT-intresserade politiker, eftersom de passar bäst in i vår
undersökning då det blir lättare att besvara frågorna om man har lite
kunskaper och erfarenheter inom det gällande ämnet. Vid val av kommun
valde vi att skicka till alla kommuner i hela Sverige. Detta då vi vill få in
så många svar som möjligt och för att få så stor spridning som möjligt av
svaren, så att vi kan få en korrekt bild över hur det ser ut i landet som
helhet.
Varför vi valt just IT-chefer och politiker är att de förstnämnda har ansvar
för och innehar djupare kunskaper inom ämnena informationsteknik och
ärendehantering, medan politikerna har en beslutsfattande roll och
samtidigt tillhör gruppen användare av ärendehanteringssystem. Dessutom
har frågan om användandet av öppen källkodsprogramvara inom offentlig
sektor i vissa länder blivit en politisk fråga, som behandlats så högt som på
parlamentsnivå (Jesper Hultqvist, 2002-02-06).


9DOLGLWHWRFK Enligt Dahmström (2000) karaktäriseras en bra undersökning av att den
UHOLDELOLWHW har hög validitet, det vill säga att man med sina frågor mäter det som man
faktiskt vill mäta. Det är extra viktigt när man ska mäta attityder av olika
slag. Det gäller att man definierar mätbara attitydvariabler så att man kan
få en klar uppfattning om vad de olika personerna egentligen tycker om
olika saker. När man vill mäta inställningen till något specifikt ämne kan
det enligt Dahmström vara bra att lämna plats för öppna frågor, vilket vi
också har gjort, så att det inte bara blir ett ja eller ett nej till svar.
För att överhuvudtaget kunna ha hög validitet hos en mätning måste man
även ha en hög reliabilitet. Med det menas att vid stora slumpvariationer i
en mätning är risken stor att vi egentligen inte mäter det vi vill mäta. Olika
faktorer som kan påverka om mätfel uppstår är mätinstrumentet
(frågeformuläret), mätmetoden och respondenten (Dahmström, 2000).
Som tidigare nämnts är det extra viktigt att frågorna har hög validitet när
man använder sig av ett frågeformulär. Dåligt utformade frågor, krångligt
konstruerade formulär eller att frågorna är otestade kan ge mätfel. Därför
bör frågornas relevans granskas av någon som är väl insatt i ämnet och
som även kan se till så att frågorna passar problemställningen. Vi tycker
även att det kan vara bra att få frågeformuläret testat innan man skickar ut
till alla undersökningspersoner. Därför testade vi själva våra frågeformulär
flitigt innan vi skickade ut det till undersökningspersonerna. Testerna
inbegrep såväl tekniska aspekter, som läsbarhet, enkelhet och responstider.
Vi bad även vår handledare om hjälp med att granska frågorna och testa
utformningen av internetenkäten. Vi anser honom vara väl lämpad för
detta, då han utöver att ha goda IT-kunskaper även är kommunal fritidspolitiker. Dessutom ha vi själva viss erfarenhet av både kommunal
ärendehantering och användandet av öppen källkodsprogramvaror, dock ej
i kombination.
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+lU UHGRJ|U YL I|U KXU YL JnWW WLOO YlJD YLG XWIRUPQLQJHQ DY YnUW
ZHEEDVHUDGHIUnJHIRUPXOlU


)UnJHIRUPXOlU Undersökningen vi genomförde var webbaserad och av kvantitativ art.
Frågeformuläret (se bilaga 2) bestod av 12 frågor, samt en sida med
frivilliga uppgifter, som vi skickade ut som en länk i ett epostmeddelande. För att frågorna skulle vara så lätta och tydliga som
möjligt har flera av frågorna svarsalternativ som ja och nej och samma
frågor i samma ordning skickades ut till samtliga personer, vilket innebär
en hög grad av strukturering och standardisering av utformningen av
frågeformuläret. Samtliga frågor hade fasta svarsalternativ, men varje
fråga hade även ett kommentarfält där man kunde fylla i kommentarer för
att inte gå miste om information och inte styra de svarande alltför mycket.
Första delen av frågeformuläret behandlar olika attityder till öppen
källkod. Dessa frågor tog upp saker som hur väl insatta de svarande är
med uttrycket öppen källkod och huruvida de tycker att uttrycket har en
positiv eller negativ klang. De andra frågorna tog upp deras inställning till
medverkande till ett elektroniskt ärendehanteringssystem baserat på öppen
källkod. De frågorna rörde ämnen som om de kan tänka sig en
testinstallation och om de eventuellt skulle kunna bli kravställare till ett
sådant system.



3URJUDPXW
YHFNOLQJDY
GDWDLQVDPOLQJV
YHUNW\J

Första steget i utvecklingen av vårt datainsamlingsverktyg var att välja
plattform och metoder för konstruktionen. Vårt mål var att få fram ett
flexibelt verktyg för att skapa webbenkäter, som dessutom skulle göra vår
sammanställning av data så enkel som möjlig. Eftersom vi i vårt arbete
diskuterar öppen källkod har vi valt att själva använda oss av en lösning
för vårt verktyg som är byggd på öppen källkodsprogramvaror. Detta för
att få fördjupade kunskaper om vilka möjligheter som finns och för att vi
skall lära oss mer om programutveckling för denna plattform. Se bilaga 4
för källkoden till det system som vi utvecklade.
Om kravet är enkel sammanställning av data är det lämpligt att få in alla
svaren i en relationsdatabas. Då kan man via frågespråk, som till exempel
SQL, ställa olika frågor eller filtrera data och få fram svar direkt. Som
databas för vårt datainsamlingsverktyg har vi valt MySQL, som är en
SQL-databas baserad på öppen källkod och som till stor del är utvecklad
genom ett svenskt programföretag med samma namn som databasen.
MySQL är som databas snabb, pålitlig och enkel att använda och finns
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bland annat till operativsystemen Linux, Microsoft Windows NT, IBM
OS/2 och Sun Solaris (MySQL AB, 2002).
För att generera HTML-sidor med frågor och för att ta emot svar på
frågorna behövs ett skriptspråk eller dylikt som kan sammanbinda den
databas man vill använda med en webbserver. PHP är ett serverbaserat
skriptspråk, baserat på öppen källkod, som används för att skapa
dynamiska HTML-sidor och som med fördel kan kopplas samman med
webbservern Apache och databaser av typen MySQL (The PHP Group,
2002).
Vår plattform kan även beskrivas genom nedanstående figur:
:HEEOlVDUH


,QWHUQHW

$SDFKHPHG3+3VW|G

0\64/

PHPsidor

)LJXU Teknisk arkitektur

För att det skulle vara så enkelt som möjligt för oss att ändra befintliga
frågor och lägga till nya bestämde vi oss för att även frågorna skulle ligga
i en tabell i vår databas. De PHP-skript vi skrivit känner sedan av frågetyp
för varje fråga och totala antalet frågor och presenterar dessa en och en för
de personer som skall deltaga i undersökningen.
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5HVXOWDW







,GHWWDNDSLWHOWDUYLI|UVWXSSKXUXWVNLFNHQJLFNWLOORFKKXUVWRUWERUWIDOOHW
EOHY 'lUHIWHU UHGRYLVDU YL UHVXOWDWHW DY YnU XQGHUV|NQLQJ 7LOO VLVW
EHVNULYHUYLYnUDHUIDUHQKHWHURFKJ|UHQERUWIDOOVDQDO\V

8WVNLFNRFK Vi valde att skicka ut ett allmänt e-postmeddelande till alla kommuner i
ERUWIDOO hela Sverige. I detta meddelande, som inte riktade sig till någon specifik
person, presenterade vi vårt arbete. Härifrån fick vi sen av ett visst antal
kommuner namn och e-postadresser till IT-chefer och politiker. Därefter
skickade vi ut frågeformulären till dessa personer, vilket var sammanlagt
202 stycken, och fick in 159 svar från olika personer. 122 av Sveriges 289
olika kommuner finns representerade bland de personer som svarade på
enkäten. Nedan presenteras svarsbortfallet för vårt enkätutskick:
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'LDJUDP Svarsbortfall



6DPPDQVWlOOQLQJ Nedan följer en sammanställning av alla de svar vi fått in i
DYVYDU undersökningen. Vi har valt att här redovisa svaren på de frågor som vi
funnit vara mest relevanta för vår problemställning. Alla frågor och svar
till internetenkätundersökningen finns redovisat i bilaga 3.
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Fördelningen av befattningar bland dem som svarat ser ut enligt följande:
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'LDJUDP Befattningar

I gruppen IT-chefer ingår även de som har rollerna IT-ansvarig, IT-strateg,
IT-samordnare och dylikt. I gruppen politiker ingår bland annat kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd, och ledamöter.
De personer som har svarat representerar följande län och kommuner:
%OHNLQJH
Karlskrona
'DODUQD
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung
Mora
Smedjebacken
*lYOHERUJ
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ovanåker
+DOODQG
Halmstad
-lPWODQG
Berg

Västervik
.URQREHUJ
Alvesta
Markaryd
Uppvidinge
Växjö
1RUUERWWHQ
Gällivare
Haparanda
Kalix
Piteå
Överkalix
6NnQH
Bjuv
Burlöv
Båstad
Helsingborg
Hässleholm
Kristianstad
Lund
Malmö
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6|GHUPDQODQG
Eskilstuna
Gnesta
Oxelösund
Strängnäs
Vingåker
8SSVDOD
Tierp
9lUPODQG
Filipstad
Karlstad
Munkfors
Sunne
Säffle
Torsby
9lVWHUERWWHQ
Malå
Nordmaling
Norsjö
Storuman
Vilhelmina

Gullspång
Herrljunga
Härryda
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Munkedal
Mölndal
Skövde
Stenungsund
Strömstad
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tranemo
Trollhättan
Ulricehamn
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Berg
Krokom
Ragunda
Åre
-|QN|SLQJ
Eksjö
Gnosjö
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Värnamo
.DOPDU
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby



Malmö
Skurup
Svalöv
Ystad
Åstorp
6WRFNKROP
Huddinge
Järfälla
Nacka
Norrtälje
Salem
Sollentuna
Tyresö
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Österåker

Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
9lVWHUQRUUODQG
Härnösand
Sollefteå
Ånge
Örnsköldsvik
9lVWPDQODQG
Arboga
Fagersta
Köping
Sala
9lVWUD*|WDODQG
Bengtsfors
Bollebygd

Ulricehamn
Vara
gUHEUR
Degerfors
Hallsberg
Karlskoga
Lekeberg
gVWHUJ|WODQG
Boxholm
Linköping
Söderköping
Vadstena
Ydre
Ödeshög


7DEHOO Kommuner och län

%HJUHSSHW|SSHQ Vi har ställt frågan ´+XUYlOEHNDQWlUGXPHGEHJUHSSHW|SSHQNlOONRG"´,
NlOONRG där de svarande haft en femgradig skala att svara på och där alternativen
varit mellan P\FNHWEUD och LQWHDOOV. Då 23 personer svarat P\FNHWEUD,
50 personer EUD och 37 personer PHGHO, vilket visar att lite drygt 2/3 av
dem som svarat anser sig vara insatta i ämnet.
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'LDJUDP Begreppet öppen källkod



$WWLW\GJHQWHPRW På frågan ´8SSOHYHU GX DWW EHJUHSSHW |SSHQ NlOONRG KDU HQ SRVLWLY
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|SSHQNlOONRG NODQJ"´ svarade 127 personer ja och 31 personer nej. Bland dem som
svarade nej fick vi till exempel kommentarerna ´3nQnJRWVlWWNlQQVGHW
LQWH OLND µVHUL|VW¶ VRP HWW V\VWHP PHG VOXWHQ NlOONRG´ och ´%nGH MD RFK
QHM L YLVVD VDPDQKDQJ NDQ GHW YDUD SRVLWLYW PHQ LQWH L HQ NRPPXQ´.
Bland dem som svarade ja fanns argumenten att det ger fler möjligheter
och att öppenhet ofta leder till konkurrens och utveckling.
Vi ställde även frågan ´.lQQHUGXPLVVWlQNVDPKHWPRW|SSHQNlOONRGIUL
SURJUDPYDUD"´ och då har 56 personer svarat ja och 102 personer svarat
nej. De som känner misstänksamhet har angivit att det beror på svårigheter
att få support och underhåll, samt på bristande säkerhet. En kommentar
från en person som inte känner någon misstänksamhet lyder så här:
´9LVOXWDQYlQGDUHInUI|UPRGOLJHQVW|UUHLQVLNWLYDG
SURJUDPYDUDQ J|U HOOHU LQWH J|U L |SSHQ NlOONRG lQ
YDG YL QnJRQVLQ NRPPHU DWW In L WH[ 0LFURVRIWV
NlOONRG 'HQ |SSQD NRGHQ NDQ MX IULWW JUDQVNDV DY
DOOD REHURHQGH SURJUDPPHUDUH YlUOGHQ |YHU 'lU
ILQQV GHW MX LQJHW LQWUHVVH DWW G|OMD EULVWHU HOOHU
OLNQDQGH.RPPHUVLHOODI|UHWDJKDQWHUDUEULVWHULVLQ
NlOONRGXUHWWDIIlUVPlVVLJWSHUVSHNWLY´
För att få fram specifika upplevda brister med öppen källkod ställde vi
frågan ´9LONHQW\FNHUGXlUGHQYLNWLJDVWHI|UElWWULQJHQVRPPnVWHWLOOI|U
DWW |SSHQ NlOONRG VNDOO EOL HWW ULNWLJW LQWUHVVDQW DOWHUQDWLY I|U GLQ
NRPPXQ"´, med alternativen |NDG VlNHUKHW, ElWWUH VXSSRUW, HQNODUH
DQYlQGQLQJ RFK LQVWDOODWLRQ, W\GOLJDUH LQIRUPDWLRQ RP YDG EHJUHSSHW
LQQHElU, PHUXWELOGQLQJRFKWHNQLVNWNXQQDQGHoch |YULJW, med möjlighet
att själv fylla i.
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'LDJUDP Viktigaste förbättringar

Under alternativet |YULJW ville någon ha utökad kompatibilitet med
Microsofts programvaror och andra eftersökte leverantörer med större
helhetsåtagande och kunnande inom kommunal verksamhet.


$QYlQGQLQJDY Av de 159 personer som svarat på frågan ´$QYlQGHUQLLGDJQnJRQIRUP
|SSHQNlOONRG DY|SSHQNlOONRGIULSURJUDPYDUDLQRPNRPPXQHQ"´ uppgav 49 personer
att så var fallet, 65 personer svarade nej medan 45 personer inte visste. De
vanligaste programvarorna som användes var Linux och StarOffice. En del
personer har dock angivit exempel på programvaror som Acrobat Reader
och Internet Explorer, som varken är öppen källkods- eller fria
programvaror, men däremot gratis att ladda ner via internet. Nedan visas
antalet kommuner som använder olika typer av programvaror.
3URJUDP
/LQX[
$FUREDW5HDGHU
6WDU2IILFH
3UR[\VHUYUDU
:LQ]LS
2SHQ2IILFH
,QWHUQHW([SORUHU
$SDFKH
'16
)LUVW&ODVV
)UHH%VG
0\6TO

$QWDO gSSHQNlOONRG *UDWLVSURJUDP
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7DEHOO Användningen av öppen källkod

På frågan ´3ODQHUDU GLQ NRPPXQ DWW LQRP GHW QlUPDVWH nUHW LQI|UVNDIID
HOOHU WLWWD QlUPDUH Sn V\VWHP EDVHUDGH Sn |SSHQ NlOONRGIUL
SURJUDPYDUD"´ svarade 33 personer ja, 54 personer nej och 72 personer
visste inte. Flera olika kommuner är intresserade av kontorsstödsystem
baserade på öppen källkod. Till exempel är det två kommuner som
funderar på börja använda StarOffice för skolorna.
60 personer svarade ja på frågan ´bU |SSHQ NlOONRG QnJRW VRP KDU
GLVNXWHUDWVLGLQNRPPXQ"´, medan 99 personer svarade nej. Av många av
kommentarerna framgår att de diskussioner som har ägt rum främst skett
inom olika IT-enheter och inte på ett politiskt plan.


gSSHQNlOONRG
MlPI|UWPHG
EHILQWOLJD
DOWHUQDWLY

Av dem som svarade på frågan ´7URUGXDWW|SSHQNlOONRGVNXOOH NXQQD
YDU HWW DOWHUQDWLY I|U NRPPXQDOD ,7V\VWHP I|U H[HPSHOYLV
lUHQGHKDQWHULQJ "´har 101 personer svarat ja och 58 personer svarat nej.
De som svarade nej motiverade detta med att det blir för svårt att få tag på
support eller att supportkostnaden blir för hög, att säkerheten inte är
tillräckligt bra och att man ser en fara i handhavandet av sekretessbelagda
handlingar på en öppen källkodsplattform.
När vi frågade ´2PHWWV\VWHPEDVHUDWSn|SSHQNlOONRGVNXOOHYDUDHWWDY
DOWHUQDWLYHQ YLG HQ RIIHQWOLJ XSSKDQGOLQJ VNXOOH GX Gn VH QnJRQ I|UGHO
PHG GHWWD"´ svarade 96 personer ja och 63 personer nej. Den absolut
främsta anledningen till att välja öppen källkod var priset och som starkt
andra alternativ var möjligheten att själv kunna modifiera och anpassa
program efter behov.
På frågan ´6NXOOH HWW HOHNWURQLVNW lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP EDVHUDW Sn
|SSHQ NlOONRG YDUD PHU LQWUHVVDQW lQ HWW VOXWHW OLFHQVEDVHUDW V\VWHP RP
EnGDXSSI\OOHUVDPPDNUDY"´ svarade 67 personer ja, 26 personer nej och
66 personer valde alternativet likvärdigt. Av dem som tyckte att det skulle
vara mer intressant med öppen källkod angav några som skäl att man kan
ta del av andras utvecklingsarbete kostnadsfritt och att det är bra med
konkurrens till de stora aktörerna på marknaden.
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(UIDUHQKHWHUIUnQ Under arbetets gång har vi lärt oss ett lämpligt sätt för hur man kan tänkas
LQWHUQHWHQNlW lägga upp webbaserade frågeformulär. Det är bra att redan från början
XQGHUV|NQLQJHQ bygga upp en generell struktur, så att det blir lätt att ändra och lägga till
frågor under hela utvecklingsarbetet. En erfarenhet har varit att vi även
borde ha låtit personer från en eller ett fåtal kommuner testa frågorna och
komma med ytterligare kommentarer innan vi gjorde utskicken till
samtliga personer, då det alltid finns någon liten sak som man inte själv
tänker på. Till exempel lade vi efter hand till extra förtydliganden om vad
begreppet öppen källkod innebär på den instruktionssida som föregick
frågorna, efter att någon hade uttryckt en önskan om detta.
Något som vi innan inte var säkra på är att det idag faktiskt fungerar bra att
kommunicera med flertalet kommuner helt på elektronisk väg. Vi
upptäckte dock att det innebär en hel del arbete att skicka personliga epostmeddelanden till alla och samtidigt hålla reda på vilka man redan
skickat till och inte. Å andra sidan var det lätt och smidigt att få svaren
direkt ned i en databas och på så vis slippa att mata in och bearbeta
uppgifter för hand.
Andra fördelar som vi upplevde att det innebar att göra undersökningen via
internet var att det var enkelt att uppdatera och förändra frågorna och att vi
kunde lägga in validering av alla svarsfält.



%RUWIDOOVDQDO\V Svarsbortfallet var relativt lågt, vilket delvis kan bero på
lättillgängligheten till frågeformuläret och att antalet tekniska fel var
mycket få. En annan anledning kan vara att vi i vårt introduktionsbrev på
ett tydligt och klart sett förklarade syftet med undersökningen, hade med
en kort introduktion till ämnet samt talade om den ungerfärliga tiden det
skulle ta att svara på frågorna.
Vi gjorde inget massutskick utan skickade ett e-postmeddelande med
personlig prägel till en och en, vilket enligt Dahmström (2000) är ett bra
sätt att öka intresset för en undersökning. Problem som normalt kan uppstå
vid en internetenkätundersökning är framför allt stort bortfall eller
tekniska problem. I vårt fall hade båda typerna av problemen relativt liten
inverkan. Det blev något bortfall på grund av att några få personer hade
problem med sina webbläsare och ett antal andra personer hörde av sig
och tyckte att de inte var representativa eller hade för dåliga kunskaper
inom ämnet för att kunna svara på frågorna.
Andra nackdelar med en internetenkätundersökning är problem med epostadresser, ovana och risk för den personliga integriteten (ibid). Det kan
även vara svårt att vid en sådan här undersökning kunna adressera enkäten
till en viss specifik befattningshavare och det är där det mesta bortfallet har
skett för oss.
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8

'LVNXVVLRQ




+lU GLVNXWHUDU YL GH VYDU YL InWW JHQRP YnU LQWHUQHWHQNlWXQGHUV|NQLQJ
9L XWJnU L VWRUW IUnQ VDPPD XSSVWlOOQLQJ VRP L EHVNULYQLQJHQ DY
UHVXOWDWHW PHQ KDU lYHQ PHG HWW H[WUD DYVQLWW GlU YL NRUW GLVNXWHUDU
NRSSOLQJHQPHOODQ|SSHQNlOONRGRFKGHPRNUDWLLPnQHQVnGDQILQQV

gYHUJULSDQGH Bland dem som svarat finns 122 kommuner från 20 av landets 21 län
LQIRUPDWLRQ representerade, där endast Gotland saknas. Spridningen mellan länen
anser vi vara ganska jämn (se tabell 1), vilket borde innebära att
resultatet är representativt även för övriga kommuner i Sverige. Flest
svar, både i absoluta tal och i förhållande till länens storlek, har vi fått
från Västra Götaland.
Befattningarnas fördelning för dem som svarat är något ojämn, då
flertalet är IT-chefer eller motsvarande. Detta beror dels på att denna
fördelning förekom redan i vårt utskick och dels är det största bortfallet
bland politiker. Detta tror vi delvis kan förklaras av att politiker i
allmänhet inte är lika insatta i IT-frågor som IT-chefer, vilket gör att de
hellre avstår från att svara. Trots att vi förutsåg detta ville vi ändå
försöka få med politiker i undersökningen då vi tycker att ämnet även
inrymmer en politisk dimension.
När vi eftersökte IT-intresserade politiker trodde vi att det var det vi
skulle få, men i stället har vi ofta fått kommunstyrelsens ordförande eller
ett oppositionsråd med mer allmän inriktning. Vi har inte frågat efter
partitillhörighet, men tror oss ändå ha fått relativt representativ spridning
då de politiker vi kontaktat har varit både i styrande ställning och i
opposition.



%HJUHSSHW|SSHQ Av alla som svarat på enkätundersökningen tyckte nästan 1/3 (31
NlOONRG procent) att de kände till begreppet öppen källkod EUD och 15 procent
kände till begreppet P\FNHW EUD, vilket gör att nära hälften av alla
tillfrågade hade god kännedom om öppen källkod redan från början.
Detta resultat blev vi något förvånade över, då vi förväntade oss att de
genomsnittliga kunskaperna om öppen källkod hos de tillfrågade skulle
vara lägre.
Om man jämför svaren uppdelat på olika befattningar märker man en
tydlig skillnad befattningarna emellan. För IT-chefer eller motsvarande
befattning hamnar de flesta runt svaret EUD (40 procent av alla IT-chefer
eller motsvarande) och för politiker hamnar de flesta runt svaret OLWH (36
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procent av alla politiker).
Vi har uppfattningen att alla har sin egen definition av öppen källkod,
vilket vi tror speglar sig i de svar som respektive person lämnat. En del
som angivit att de känner till begreppet väl, visar i kommentarer och
svar till senare frågor att de trots allt inte är fullt så bekanta med ämnet
som de påstått. Med andra ord tycker vi att det verkar som om
förståelsen för frågorna också påverkar svaren något, men vi anser inte
att detta har någon avgörande betydelse för vårt slutresultat.


$WWLW\GJHQWHPRW Bland dem som svarade upplevde 81 procent öppen källkod som något
|SSHQNlOONRG positivt, samtidigt som 35 procent på något sätt kände misstänksamhet.
Av detta framgår att 16 procentenheter fler känner misstänksamhet
jämfört med dem som anser att öppen källkod upplevs som något
negativt. Vi tycker att det är lite intressant att en och samma person kan
känna misstänksamhet mot något som de upplever som positivt. Å andra
sidan har vi medvetet ställt dessa båda frågor på detta sätt just för att
kunna fånga in osäkra svar. Kanske är det till och med så att inte alla
som svarat motsägelsefullt är osäkra på begreppet, utan kan tycka att
begreppet låter positivt, men de ändå inte tror på idén eller tycker att
öppen källkod ännu så länge är ett alltför oprövat koncept.
De viktigaste förbättringarna som behövs för att öka användningen av
öppen källkod i kommunerna tyckte de som svarade främst var ElWWUH
VXSSRUW, |NDG VlNHUKHW och W\GOLJDUH LQIRUPDWLRQ RP YDG EHJUHSSHW
LQQHElU.
Nedan redovisar vi svaren uppdelat efter hur väl de svarande känt till
begreppet öppen källkod.
45
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'LDJUDP Viktigaste förbättringarna uppdelat efter hur välkänt begreppet är
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Som syns i figuren ovan är support den viktigaste frågan för de som är
väl bekanta med öppen källkod, medan de som säger sig känna till
begreppet sämre lägger vikten vid tydligare information om vad
begreppet innebär och vid ökad säkerhet. Några av kommentarerna till
svarsalternativet |YULJW var att öppen källkod redan är tillräckligt
intressant, att det behövs ökad Microsoft-kompatibilitet och att det
saknas leverantörer som kan ta totalansvar.
En intressant poäng tycker vi att det är att av de två totalt största
alternativen, |NDGVlNHUKHWoch ElWWUHVXSSRUW, så har valet |NDGVlNHUKHW
valts av fler personer som inte säger sig känna till begreppet så väl
jämfört med dem som valt ElWWUHVXSSRUW.
Utifrån svaren på ovanstående frågor kan man även försöka ta reda på
vilken befattning de kan tänkas ha som ej angivit någon befattning när
de besvarat undersökningen. Utifrån hur väl de känt till begreppet öppen
källkod kan man tro att de flesta av dem som ej angivit befattning är ITchefer eller motsvarande, eftersom 44 % har sagt sig känna till begreppet
bra eller mycket bra. Motsatt bild får man dock om man istället jämför
vad de svarat på frågan om viktigast förbättringsåtgärder. Här stämmer
fördelning nästan perfekt in på vad de som sagt sig vara politiker har
svarat, med enda skillnaden att inte lika stor del har valt W\GOLJDUH
LQIRUPDWLRQ som alternativ, vilket en stor del av dem som angivit
befattningen politiker har gjort. Med andra ord finns det inget som pekar
på att de som ej angivit befattning huvudsakligen skulle höra till det ena
eller andra, utan vi får helt enkelt lämna denna fråga obesvarad.


$QYlQGQLQJDY Av svaren framgår att öppen källkodsprogram redan används hos flera
|SSHQNlOONRG kommuner då 31 procent av kommunerna angivit detta. Dock kan den
verkliga siffran variera något. Dels har vissa som exempel angivit
program som inte är öppen källkodsprogram, vilket skulle kunna minska
procentantalet (se tabell 2). Dels har andra angivit att de inte känner till
det faktiska förhållandet i sin kommun eller inte känner till begreppet
tillräckligt bra, vilket om de gjorde detta skulle kunna öka procentantalet.
Det som framgått av svaren är att det klart vanligaste använda
programvaran baserat på öppen källkod är operativsystemet Linux. Att
Linux är så populärt tror vi kan bero på att det anses vara både stabilt och
säkert och att det går bra att installera bland annat på vanligt
förekommande PC-datorer av samma modell som de som vanligtvis
använder varianter av Microsoft Windows.
21 procent av de tillfrågade svarade att de tänker införskaffa eller titta
närmare på system baserad på öppen källkodsprogramvara under det
närmaste året. De flesta funderar på att införskaffa StarOffice eller något
annat kontorsstödprogrampaket. Detta tycker vi säger både att intresset
finns och att det kan förväntas öka. Samtidigt var det så mycket som 45
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procent av alla som svarade som inte visste om det fanns några planer på
att skaffa öppen källkodsprogramvaror eller inte. Möjligen kan detta bero
på att det saknas en ordentlig IT-strategi eller att om en sådan finns att
den inte är tillräckligt kommunicerad.
Av dem som svarade var det 38 procent som angav att öppen källkod är
något som har diskuterats tidigare i kommunen. Av dessa personer är det
91 procent som hade befattningen IT-chef. Detta anser vi återspeglar
förväntningarna ganska väl, då ämnet är något som berör den dagliga
verksamheten hos IT-chefer, men som teknikfråga knappast är något som
politiker egentligen skall behöva tänka på eller fatta beslut om. Samtidigt
ser vi att det är hos politikerna som den största informationsinsatsen
behöver göras.


gSSHQNlOONRG 64 procent av dem som svarat på frågorna tror att öppen källkod kan
MlPI|UWPHG vara ett alternativ för kommunala IT-system. Av dem som inte tror det
EHILQWOLJDDOWHUQDWLY har orsaker som ´I|URSU|YDW´, ´VlNHUKHWVDVSHNWHUQD´och ´VYnUWPHG
VXSSRUW´ nämnts. Att 2/3 ser öppen källkod som ett alternativ tycker vi
visar på en förhållandevis hög acceptans bland kommunerna.
Att det skulle finnas någon fördel med att välja ett system baserat på
öppen källkod vid en offentlig upphandling ansåg 60 procent av dem
som svarade. De tre viktigaste kriterierna som angavs som skäl för att
välja öppen källkod vid en offentlig upphandling var:
¡
¡

Den låga kostnaden
Tillgång till källkoden
¡

Möjligheten att göra egna förändringar och ta del av andras
förbättringar

En klar majoritet angav den låga kostnaden som det absolut viktigaste
skälet, vilket vi tycker pekar på att användandet av öppen källkodsprogram kan leda till bättre utnyttjande av kommunernas resurser.
Frågan är hur den upplevda saknaden av leverantörer som kan ge support
och andra tjänster för öppen källkodsprogramvara skulle kunna åtgärdas?
Kanske kan det vara så att bristen på leverantörer beror på svårigheter
med att tjäna pengar inom detta område. Detta kan i sin tur bero på
antingen att det saknas en vettig affärsmodell, att det än så länge finns
för få kunder som det går att tjäna pengar på eller att det inte är så många
av alla tänkbara leverantörer som vet om att denna marknad existerar.
Flera kommuner kan gå samman och upphandla utvecklingen av ett
gemensamt system som blir öppen källkod. Detta pressar priset,
samtidigt som resultatet kommer alla kommuner till gagn. Detta är ett
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sätt att lösa problemet med att få tag på leverantörer, då de på så sätt kan
få betalt för att starta igång ett öppen källkodsprojekt. Ett annat sätt kan
vara att informera fler leverantörer om att marknaden finns, så att de blir
lockade till att göra affärer inom detta område.
Allt behöver inte bara handla om pengar. Andra vinster för kommunerna
eller samhället som helhet tycker vi kan vara att man genom öppenheten
i programvaran säkerställer att man inte är fastlåst i en enskild leverantör
och att alla kan granska koden och därmed säkerställa att den
programvara man har fungerar som tänkt och inte inkluderar fientlig
kod, som exempelvis spyware1.


gSSHQNlOONRGRFK Genom våra litteraturstudier har vi kommit i kontakt med flera artiklar
GHPRNUDWL och debattinlägg som kopplar samman öppen källkod med demokrati.
Dels finns det dem som förespråkar begreppet fri programvara som ur en
filosofisk ståndpunkt hävdar att fri tillgång till all programvara, inklusive
källkod, borde vara en grundläggande rättighet i varje demokratiskt
samhälle (Stallman, 1992). Dels finns det andra personer som genom
logiska resonemang vill komma fram till att användandet av öppen
källkod automatiskt leder till ökad demokrati (Pawlo, 2001).
En peruansk kongressledamot har lagt fram ett lagförslag på att alla
programvaror som offereras till offentliga myndigheter måste vara
licensierade som fri programvara eller öppen källkod. Detta för att i
längden säkerställa nationens säkerhet och fortlevnad. Argumentationen
lyder i korthet ungefär som följer: Alla myndigheter blir mer och mer
beroende av IT-system för att kunna fungera. Om myndigheterna själva
inte har total kontroll över sina programvaror och dataformat, så blir det i
slutändan leverantörerna av IT-systemen som kan styra över
myndigheterna. Ett sätt att undvika detta är om källkoden till alla
programvaror och definitionen av alla dataformat är kända för alla
medborgare. Detta åstadkommer man genom krav på fri programvara
och öppen källkod (Greene, 2002).
Ovanstående ger en inblick i att den största vinsten med öppen källkod
kanske inte alltid behöver vara något som kan räknas i sparade kronor,
utan istället kan vara ett medel som kan föra demokratin i en positiv
riktning.

1

Engelska för spionprogramvara. Programvara som utöver sin officiella funktion även kan skicka vidare
uppgifter om användarens surfvanor eller liknande till tredje part (Gibson, 2002).
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6OXWVDWV







, GHWWD NDSLWHO WDU YL XSS YnUD VOXWVDWVHU IUnQ UHVXOWDW RFK GLVNXVVLRQHU
VDPWUHODWHUDUGHVVDWLOOYnUSUREOHPVWlOOQLQJ'HVVXWRPKDUYLPHGHQ
EHVNULYQLQJ DY GH HUIDUHQKHWHU YL InWW XQGHU IUDPVWlOODQGHW DY KHOD
H[DPHQVDUEHWHWVDPWI|UVODJSnIRUWVDWWDUEHWH

gSSHQNlOONRGRFK Med vårt examensarbete har vi försökt finna svaret på frågan om
RIIHQWOLJVHNWRU Sveriges kommuner är medvetna om möjligheterna med öppen källkod
eller är intresserade av att använda öppen källkodsprogramvara för att
stödja den kommunala ärendehanteringsprocessen. Vi tycker att vi har
fått ett ganska klart svar på frågan och kommit fram till att inte alla
kommunerna är medvetna om alla möjligheter, men samtidigt verkar de
vara mycket villiga att ta del av mer information om ämnet samt att de i
större omfattning än förväntat redan använder sig av öppen källkodsprogramvara. Då över hälften både kan tänka sig att använda programvaror baserade på öppen källkod i sina ärendehanteringssystem och ser
en fördel med att välja detta vid offentliga upphandlingar anser vi att vi
har stöd för att säga att kommunerna är intresserade av att använda
öppen källkodsprogramvara för att stödja den kommunala ärendehanteringsprocessen. Öppen källkodsprogramvaror används dessutom
redan i viss mån hos flera kommuner, men ej i form av verksamhetsspecifika system utan istället som isolerade eller sammankopplade delar
i den totala IT-infrastrukturen.
På vår första delfråga, om hur välkänt begreppet öppen källkod är bland
IT-chefer och politiker, tycker vi att begreppet kan anses vara relativt
välkänt. Åtminstone bland IT-ansvariga i Sveriges kommuner, då 6 av 10
av dem sade sig känna till begreppet bra eller mycket bra och ungefär
lika många hade haft upp ämnet för diskussion. Däremot verkar det som
väntat som om politikerna inte är riktigt lika insatta då endast 15 %
svarade att de kände till begreppet bra och endast en person totalt av alla
politiker svarade mycket bra.
På den andra delfrågan, om vilka som är de viktigaste kriterierna för att
man skall våga välja öppen källkod för sina IT-system, har vi kommit
fram till att support från leverantörer och säkerhet är de två viktigaste
kriterierna. Bland dem som sade sig kunna mer om ämnet fanns en
övervikt för ökad support, medan de som inte var riktigt lika insatta i
ämnet tyckte att mer och tydligare information var viktigast. Detta får
oss även att tro att öppen källkodsprogramvara kan vara säkrare än vad
ryktet säger eftersom en stor andel av dem som valt detta alternativ
samtidigt sagt sig inte känna till begreppet så väl.
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Anledningar till att använda öppen källkodsprogramvaror har vi funnit
vara den låga kostnaden vad gäller anskaffning och licenskostnader,
tillgången till källkoden, så att man kan säkerställa ett systems
fortlevnad, samt att man kan få del av andras kontinuerliga förbättringar.
Detta stämmer väl överens med de fördelar vi hittat vid vår litteraturgenomgång. Utöver ovanstående förtjänster vinner man dessutom i ökad
offentlighet om man tillgängliggör källkoden för alla och använder sig av
öppna dataformat. Därmed är inte sagt att man behöver tillgängliggöra
all intern information för allmänheten, utan informationen i sig bör
givetvis hanteras med försiktighet och efter utsatta säkerhetsrutiner
oavsett vilken typ av system man använder.
Vad som än så länge kan tala emot användandet av öppen
källkodsprogramvaror inom offentlig sektor i Sverige är framför allt
bristen på leverantörer som kan ge support. Om man har specialanpassade och komplicerade IT-system, som man investerat mycket tid och
andra resurser i, är det heller inte säkert att det omedelbart skulle löna sig
med en övergång till öppen källkodsprogramvaror.
Då många kommuner efterfrågar leverantörer som kan ge support på
öppen källkodsprogramvaror verkar det i Sverige i dagsläget finnas ett
uppdämt behov av leverantörer av kommunala ärendehanteringssystem
som fokuserar på detta område. Här finns med andra ord en stor potential
för att en ny tillväxtmarknad skall kunna skapas.
Med ökade insatser vad gäller både information, programvaruutveckling
och support kan en övergång till öppen källkodsprogram leda till
effektivare IT-utnyttjande både för Sveriges kommuner och för den
offentliga sektorn som helhet. Det är inte heller otänkbart att det kan
börja resas krav på användning av öppen källkodsprogramvaror inom
offentlig sektor i syfte att försöka bevara eller öka möjligheterna till
offentlighet och för att säkra den framtida demokratin.


(UIDUHQKHWHU Att skriva ett examensarbete tar gärna mer tid än man först tror. Vi
påbörjade vår internetenkätundersökning tidigt, vilket hade det goda med
sig att vi hunnit få in många svar att bearbeta. Dock tar det mycket
resurser i anspråk att skriva ihop ett helt arbete. Det var svårt att hitta
information som berörde både öppen källkod och kommunal ärendehantering, men vi kunde i alla fall hitta ett fåtal artiklar och rapporter som
åtminstone berörde användandet av öppen källkodsprogramvaror inom
offentliga myndigheter och förvaltningar.
Utvecklandet av vårt undersökningsverktyg gav oss en hel del nya
insikter och kunskaper. Dels generella kunskaper om hur det är att
bedriva systemutveckling för en öppen källkodsplattform och dels mer
specifika, som exempelvis hur man lämpligen bygger upp tabeller för att

34

Öppen k ällkod och offent lig sekt or

de skall vara flexibla för ändringar och för att man skall kunna ställa
effektiva frågor och hur man förhindrar dubbelsändning av data från
webbformulär.
Vi upplevde det bemötande vi fick från många kommuner som positivt,
då vi till och med blev uppringda av dem som var riktigt intresserade,
trots att de själva sade sig ha mycket ont om tid och i vanliga fall inte
brydde sig om att svara på liknande undersökningar. Detta tycker vi visar
på att ämnet är hetare än vad vi först trodde.


)RUWVDWWDUEHWH Om öppen källkod skall kunna slå igenom inom offentlig sektor krävs
förbättrad och riktad information till alla myndigheter och förvaltningar.
Dessutom behöver även möjliga leverantörer av support och andra
tillhörande tjänster på olika sätt lockas till denna marknad.
För att få en tydligare bild av det faktiska läget kan en tänkbar
fortsättning på vårt arbete vara att göra liknande undersökningar mot
andra typer av förvaltningar och myndigheter än enbart kommuner. I ett
sådant arbete kan det även vara intressant att försöka få ett antal
leverantörers syn på öppen källkod och ta reda på hur de upplever den
rådande situationen.
En annan tänkbar fortsättning är att som en försöksverksamhet starta ett
öppen källkodsprojekt 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 källkod som
utvecklingsprocess fungerar i ett sådant sammanhang eller göra en
fallstudie hos en kommun som inför IT-system baserade på öppen
källkodsprogramvaror.
Något som vi själva planerar att göra är att skicka ut vårt färdiga arbete
till alla de kommuner som i vår undersökning anmält sitt intresse av att
ta del av vårt resultat. Eventuellt kan vi även tänka oss att under nästa
läsperiod göra ett magisterarbete som en fristående fortsättning, där vi
tar hjälp av en eller flera intresserade kommuner för att utveckla ett
delsystem för kommunal ärendehantering baserat på en öppen källkodsplattform.
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%LODJDgSSHQNlOONRGHQOLJW2SHQ6RXUFH,QLWLDWLYH













)ULGLVWULEXWLRQ

%HVNULYQLQJ

Det är fritt för alla att sälja
eller ge bort mjukvaran som en
del i en större distribution och
detta ska kunna ske utan krav
på royalty eller annan avgift.
.lOONRG

%HVNULYQLQJ

Mjukvaran måste inkludera
källkoden samt vara tillåten att
distribuera både som källkod
och i kompilerad form.
Källkoden får inte ändras så att
den blir svår att förstå utan
skall distribueras i den form
som föredras av en
programmerare som ska
uppdatera programmet.
+lUOHGGDDUEHWHQ

%HVNULYQLQJ


Licensen måste tillåta
förändringar och härledda
arbeten samt tillåtas att
distribueras under samma
licens som originalmjukvaran.



0RWLY
Tanken är att på så sätt
minimera lockelsen att tjäna
kortsiktiga pengar istället för
att uppnå långsiktiga
förbättringar och mål.



0RWLY
Då målet är att förenkla
utvecklingen måste det vara
enkelt att uppdatera källkod
och därför ska man inte med
vilje skapa källkod som är
svår att förstå.

0RWLY
För att snabb utveckling
skall kunna ske måste
människor kunna
experimentera med och
återdistribuera förändringar.

,QWHJULWHWHQDYI|UIDWWDUHQVNlOONRG

%HVNULYQLQJ

0RWLY

Licensen får förhindra att
Både för att användarna ska
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källkoden distribueras i
modifierad form endast om
licensen tillåter distribution av
” uppgraderingsfiler”
tillsammans med källkoden
vars syfte är att modifiera
mjukvaran när den byggs.
Licensen måste uttryckligen
tillåta distribution av
mjukvara byggd från
modifierad källkod. Licensen
får kräva att härledda arbeten
får ett annat namn eller
versionsnummer än
originalmjukvaran.

veta vilken version av
mjukvaran de använder och
för att programmeraren av
ursprungskoden inte skall
behöva hålla reda på och ge
stöd för andras
uppdateringar. Samtidigt
som de användare som vill
skall kunna ta del av
förändringar och
förbättringar av
originalversionen.

,QJHQGLVNULPLQDWLRQDYSHUVRQHUHOOHUJUXSSHU

%HVNULYQLQJ

0RWLY

Licensen får inte diskriminera
För att få maximal nytta av
några som helst personer eller
utveckling genom öppen
grupper av personer.
källkod krävs maximal
spridning av källkoden till
olika människor och
grupper.
,QJHQGLVNULPLQDWLRQDYDQYlQGQLQJVRPUnGHQ

%HVNULYQLQJ

0RWLY

Licensen får inte förhindra
Detta för att förhindra
någon att använda mjukvaran
licensfällor där öppen
inom ett specifikt
källkod inte tillåts användas
ämnesområde.
för kommersiella syften.
'LVWULEXWLRQDYOLFHQV

%HVNULYQLQJ

Rättigheterna som medföljer
mjukvaran måste gälla för alla
som mjukvaran
vidareförmedlas till utan att
ytterligare en licens behöver




0RWLY
Detta för att förbjuda
fasthållning av mjukvara via
indirekta medel, som till
exempel genom ickespridningsavtal.
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träda i kraft.
/LFHQVHQInULQWHYDUDVSHFLILNI|UHQSURGXNW

%HVNULYQLQJ

0RWLY

Rättigheterna som medföljer
På detta sätt förhindras
mjukvaran får inte vara
ytterligare en typ av
beroende av att mjukvaran är en
licensfällor.
del av en speciell mjukvarudistribution. Om mjukvaran
lyfts ut ur distributionen och
används eller distribueras enligt
den licens som medföljde
ursprungsdistributionen så skall
alla användare som programmet
vidaredistribuerats till få samma
rättigheter som medföljde
ursprungsdistributionen.
/LFHQVHQInULQWHEHJUlQVDDQQDQPMXNYDUD

%HVNULYQLQJ

0RWLY

Licenser får inte sätta hinder för
De som distribuerar öppen
annan mjukvara som
källkod har rätt att göra sina
distribueras tillsammans med
egna val över sin egen
den licensierade mjukvaran. Till
mjukvara.
exempel får en licens inte kräva
att alla andra program som
distribueras på samma medium
skall vara öppen källkod.
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%LODJD)UnJHIRUPXOlU
Nedan följer två exempel på skärmbilder från våra frågeformulär.
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%LODJD3UHVHQWDWLRQDYVYDU


Nedan följer en presentation av de svar de tillfrågade från kommunerna i Sverige givit på
respektive fråga.
)UnJD+XUYlOEHNDQWlUGXPHGEHJUHSSHW|SSHQNlOONRG"
Mycket bra:
Bra:
Medel:
Lite:
Inte alls:

24 st
50 st
37 st
36 st
12 st

Kommentarer:
,YHUNVDPKHWVV\VWHP
6\VVODUYDQOLJWYLVLQWHPHGSURJUDPPHULQJ
2SHQ6RXUFHNRPPHUGRFNJLVVQLQJVYLVDWW
EOLYDQOLJDUHLQRPRIIHQWOLJVHNWRU
0\FNHWEUDI|UXWYHFNOLQJDYQ\DSURJUDP
3+30\64/WH[

.lQGHLQWHWLOORUGHWPHQYlODWWPDQNDQ
DQYlQGDVLJDYJUDWLVSURJUDP
'HWEHK|YHULQWHEHW\GDJUDWLVSURJUDPPDQ
NDQEHWDODI|UDWWIn|SSHQNlOONRGLDQGUD
SURJUDPR[n
/lVWHRPGHWSnGHQVLGDQLKlQYLVDGHWLOO

)UnJDbU|SSHQNlOONRGQnJRWVRPKDUGLVNXWHUDWVLGLQNRPPXQ"
Ja:
Nej:

60 st
99 st

Kommentarer:
1lUGHWJlOOHUVSHFLILND
DSSOLNDWLRQHUVRPYLN|SHUDY
OHYHUDQW|UI|UV|NHUYLDOOWLG
N|SDPHG|SSHQNlOONRG
YLONHWRIWDVWlUHQI|UGXEEOLQJ
DYSULVHW
9HWHM
/LQX[
,QWHVnYLWWMDJYHWGRFNKDU
MDJWDJLWXSSIUnJDQRP
JUDWLVSURJUDPVRP
DOWHUQDWLY
'HWlUQRJPHVW
GDWDLQWUHVVHUDGHVRPYHWYDG
GHWlULQQHElU

,QWHLGHVDPPDQKDQJMDJ
ILQQVPHGLNRPPXQHQ
'HWlUP|MOLJWDWWGHW
GLVNXWHUDWVPHQLQWHSn
FHQWUDOQLYn
,QWHVlUVNLOWP\FNHW
-DLQRP,7JUXSSHQ
9LVVGLVNXVVLRQDQJ/LQX[
RFKNRQWRUVSURJUDPVHULHQ
6WDU2IILFH960LFURVRIWKDU
lJWUXP
(MSnSROLWLVNQLYnSn
I|UYDOWQLQJVQLYnYHWMDJLQWH
YLGVWRUDXSSKDQGOLQJDUVn
YLOOYLDWWNlOONRGHQVNDILQQDV
43

,QWHLVW|UUHRPIDWWQLQJRFK
LQWHSROLWLVNWPLJYHWHUOLJHQ
GlUHPRWLQRP,7HQKHWHQRFK
YLVVDEHU|UGDGHODU
LQWHPHMYHWHUOLJHQ
1HMLQWlQQXPHQGHWEOLU
PHUDYGHW
EDUDSn,7DYG
,QWHEODQGRVVSROLWLNHU
NDQVNHEODQGGHPVRP
DUEHWDUPHG,7IUnJRUQD
6NRODQKDULYLVVPnQ
DQYlQW/LQX[EHURHQGHSn
HQVNLOGDHQWXVLDVWHU
9LGLVNXWHUDUGHWWDLQRP,7
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'HWlULQJHWVRPSROLWLNHUQD KRVHQWUHGMHSDUW
KDUGLVNlQQX
9HWHM
,QWHYDGMDJNlQQHUWLOO
3ULPlUWLQRP,7HQKHWHQ

DYGHOQLQJHQ,|YULJWILQQV
LQJHQNXQVNDSRPlPQHW

)UnJD$QYlQGHUQLLGDJQnJRQIRUPDY|SSHQNlOONRGIULSURJUDPYDUDLQRP
NRPPXQHQ"
Ja:
Nej:
Vet inte:

49 st
65 st
45 st

Om ja, vilken eller vilka programvaror:
9LDQYlQGHULQJD
JUDWLVSURJUDPYDURUDYW\SHQ
OLQX[HOOHURSHQRIILFH8WDQ
DSSOLNDWLRQHUGlUYLN|SW
UlWWLJKHWHU
/LQX[
/LQX[RFKHYQnJRQGDWDEDV
/LQX[VDPWVnDQYlQGHU
VNRODQQnJUDWLOOlPSQLQJDU
OLQX[VWDURIILFH
$FUREDW5HDGHU:LQ=LS
$NUREDW5HDGHU
/LQX[
,QWHLEDVSURJUDPXWEXGHWL
DOODIDOO
7URULQWHDWWGHWDQYlQGVGH
IOHVWDSURJUDPPHQlUMX
KHOOHULQWHULNWLJWIULDI|U
I|UHWDJNRPPXQHU
7LOOYLVVGHOL
HNRQRPLV\VWHPHW
'HWNDQI|UHNRPPDSn
QnJRQVNROD
/LQX[
/LQX[6WDURIILFH
057*I|UEHYDNQLQJDY
EHODVWQLQJLQlWHW
/LQX[6WDURIILFHWHVWDV
/LQX[PDVNLQHUPHGVW
LFNHYLNWLJDDSSOLNDWLRQHU

WH[VPnOLQX[DSSOLNDWLRQHU
I|UDWWVW\UDYLVVKnUGYDUD
3nYnUKHPVLGDSn,QWHUQHW
$FUREDWUHDGHUP|MOLJHQ
IOHU
/LQX[
$QYlQGVVRPRSHUDWLYL
YLVVDSURGXNWHU
3UR[\VHUYUDU'16
/LQX[5HG+DW1HVVXV
QPDS
9LVVDYHUNW\JI|U,7
WHNQLNHU
/,18;PHGROLNDDSSOVRP
'+&3RFKSUR[\VDPW
SULQWVSRROHU
)UHH%VG/LQX[$SDFKH
6TXLGPHGPHUD
9LKDUDQYlQW/LQX[RFK
lYHQSURYDW6WDU2IILFHPHQ
LGDJDQYlQGHUYLLQWHGHWL
YHUNVDPKHWHQ.DQJLYHWYLV
YDUDVnDWWMDJKDUERPPDW
QnJRQOLWHQSURJUDPYDUD
PHQMDJWURULQWHYLKDU
QnJRQQX
3HUO0<VTO
9LWHVWDU6WDURIILFHVRP
HYHQWXHOOWNDQEOLHWW
NRPSOHPHQWSnVNRORUQD

44

6DQQROLNWILQQVIUL
SURJJUDPYDUDLQDUEHWDGLGH
N|SWD DSSOLNDWLRQHUYLLGDJ
N|U
/LQX[VRPHQW\SDYSUR[\
6DPWYLGHWWSDUUDGLROlQNDU
)MlUUVXSSRUW 91& 
.OLHQWSURJUDP)LUVW&ODVV
([SORUHU$FUREDW5HDGHU
:LQ=LS)WSHWF
9HWHM
,QWHUQHW([SORUHU$FUREDW
5HDGHU
(QVNLOGDPHGDUEHWDUHNDQ
ODGGDQHUYLVVDDSSOLNDWLRQHU
PHQSULQFLSHQlUDWWYLVNDKD
JHPHQVDPPDSURJUDPYDURU
/LQX[LROLND
NRPPXQLNDWLRQVO|VQLQJDU
/LQX[
6WDU2IILFHRFK/LQX[
)LQQVVlNHUWEHURHQGHSn
KXUPDQGHILQLHUDUWH[
$FUREDWUHDGHU
/LQX[
OLQX[RSHQRIILFH
'HWI|UHNRPPHUOLWHLQRP
VNROYlUOGHQHOHYQlWHQ
DFUREDWUHDGHU
ZLQ]LS
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)UnJD3ODQHUDUGLQNRPPXQDWWLQRPGHWQlUPDVWHnUHWLQI|UVNDIIDHOOHUWLWWD
QlUPDUHSnV\VWHPEDVHUDGHSn|SSHQNlOONRGIULSURJUDPYDUD"
Ja:
Nej:
Vet ej:

33 st
54 st
72 st

Kommentarer:
)RUWIDUDQGHLQWHDYW\SHQJUDWLV
'HWlULQJHWXWYlUGHULQJVNULWHULD
'HWEHURUSnRPGHWSDVVDULQ
,RFKPHGDWW0LFURVRIWKDUlQGUDWVLQD
OLFHQVUHJOHUVnKDUYLWDODWOLWHRP6WDU2IILFH
VRPHWWP|MOLJWDOWHUQDWLYPHQLQWHJMRUW
QnJRQPHUnWJlUG
-DJKDULQWHK|UWQnJRWRPGHWLDOODIDOOMDJ
WURUDWW,7DYGHOQLQJHQlUOLWHUlGGI|DDWW
LQWHDOOWVNDIXQJHUD
9LYlJHUKHODWLGHQI|UGHODURFKQDFNGHODUL
GHVVDV\VWHPPRWGHNRVWQDGHUYLKDULGDJ
YDUI|UPDQNDQVlJDDWWGHWVNHUHQ
NRQWLQXHUOLJLQI|UDQGHSODQHULQJ
9LI|OMHUPDUNQDGHQLQRPROLNDRPUnGHQEOD
¶2IILFH¶DOWHUQDWLY

HY6WDU2IILFHI|UVNRORUQDVYHUNVDPKHW
EHURUKHOWRFKKnOOHWSnVXSSRUWHQEDNRP
SURJUDPYDUDQ
-DYLSODQHUDUDWWVH|YHUP|MOLKHWHQDWWVH
RPGHWNDQYDUDHWWDOWHUQDWLYPHQYLKDULQWH
EHVOXWDWDWWYLVNDOODQYlQGDGHW
(Y6WDU2IILFH
6HI|UHJnHQGHVYDU6WDURIILFHI|UVNRORUQD
,QWHKHOWRWlQNEDUWGHWYLNWLJDVWHlUEUDRFK
IXQNWLRQVEDVHUDGH
GHWlUP\FNHWWUROLJW
0DLOVFDQQLQJEOD
9LDUEHWDUPHGI|UYDOWQLQJV|YHUJULSDQGH
V\VWHPPHQRFNVnPHGI|UYDOWQLQJVVSHFLILND
,QRPGHVHQDUHNDQGHWVlNHUWI|UHNRPPD

)UnJD7URUGXDWW|SSHQNlOONRGVNXOOHNXQQDYDUDHWWDOWHUQDWLYI|UNRPPXQDOD,7
V\VWHP I|UH[HPSHOYLVlUHQGHKDQWHULQJ "
Ja:
Nej:

101 st
58 st

Om nej, varför inte:
-DJI|UXWVlWWHUDWWGHWLQWH
PHQDVGHWMDJPHQDU
6lNHUKHWHQVlNHUKHWHQ
VlNHUKHWHQ
2PEUDSURJUDPILQQVDWW
WLOOJn
9LN|SHURIWDO|VQLQJDUDY
VWRUDOHYHUDQW|UVnGHWEHURU
SnGHUDV YLOMD 
YHWHM
7YHNVDPWLOO
WLOOI|UOLWOLJKHWHQ

,QWHXWDQYLGDUH'HWlUVn
P\FNHWVRPKlQJHUVDPPDQ
DWWYLLQWHEDUDNDQU\FNDXW
HWWV\VWHPIUnQEHILQWOLJ
GULIWPLOM|
I|UNRPSHWHQVHQLHQ
NRPPXQVNDOLJJDPHUSn
NlUQYHUNVDPKHWlQSn
XWYHFNOLQJXQGHUKnOODY
V\VWHP.RPPXQHQEU\UVLJ
I|JDRPGHWlU|SSHQHOOHU
VWlQJGNlOONRGEDUD

45

6SRQWDQWQHMMDJI|UVWnULQWH
ULNWLJWYLWVHQ'HWVWHJ
NRPPXQHUQDVWnULQI|UlUDWW
JHQRPZHEO|VQLQJDU
HUEMXGDLQYnQDUQDDWWWLWWDLQ
LlUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPP
P2PMDJI|UVWnWWEHJUHSSHW
UlWWVNXOOH|SSHQNlOONRG
P|MOLJJ|UDDWWPDQInU
SURJUDPI|UlUHQGHKDQWHULQJ
RFKDQQDWDWWODGGDQHURFK
MREEDLYLONHWMDJLQWHNDQ

Öppen k ällkod och offent lig sekt or

9LlUYlOGLJWVW\UGDDY
UHJOHURI|URUGQLQJDUVRP
PnVWHYDUDVW\UGDLSnUD
V\VWHP9LKDUKHOOHULQWH
UHVXUVHUDWWDQVWlOOD
SURJUDPHUDUH
NYDOLWHWVSUREOHP"'HW
NDQVNHILQQVRPUnGHQGlU
26'lULQWUHVVDQW
-DJWURUDWWGHWVNXOOHYDUD
HWWEUDDOWHUQDWLYPHQGHW
JlOOHUDWWNRPPD|YHU
WU|VNHOQ?WURDWWGHWlU
VHUL|VDSURJUDP?
9DUI|UEHK|YHUPDQLQWH
PRWLYHUDRPPDQVYDUDUMD
SnGHQQDIUnJD"
3HUVRQOLJHQlUMDJRUROLJ
I|UVlNHUKHWHQLGHWWD
V\VWHP
6lNHUKHWVDVSHNWHUQD
-DJlUWYHNVDPI|UV\VWHP
VRPVNDOOIXQJHUDOLNDGDQW
I|UPnQJDDQYlQGDUHPHQ
KDULQWHIXQGHUDWLJHQRP
IUnJDQ
6WlOOHUNRPSHWHQVNUDYRFK
I|UYDOWQLQJVNUDYVRPYL
WYHNDULQI|U
'HWVNXOOHNUlYDPHUHJHW
HQJDJHPDQJ
-DJYHWI|UOLWHRP|SSHQ
NlOONRGI|UDWWVYDUDMD
,QWHEHNDQWPHGEHJUHSSHW
Vn
1-$KXUEOLUGHWPHG
VXSSRUWHQ"9LKDURFNVn
VHNUHWHVVEHODJGLQIRUPDWLRQL
YnUWQlWLQWHHQEDUWRIIHQWOLJ
LQIRUPDWLRQ9LNRPPHU
RFNVnDWWVWlOODVLQI|UDWWDOOW
VNDOOIXQJHUD+
6YnUWPHGVXSSRUWRFK
DQVYDUI|UXWYHFNOLQJHQ
'HWlUV\VWHPQLYnWHNQLN
VRPlULQWUHVVDQWI|UHQ
NRPPXQVQDUDUHV\VWHPQLYn
WMlQVWGYVYDGWMlVQWHQNDOUDU

lUHQGHKDQWHULQJHQ
IXQJHUDU
%HK|YHUE\JJDXSSI|U
P\FNHWNRPSHWHQVVMlOYD
6RPMDJVHUGHWVnVNDOOYL
NRPPXQHQLQWHKD
NRPSHWHQVLE\JJDV\VWHP9L
YLOOKDHQOHYHUDQW|UDY
V\VWHPHWVRPWDUSnVLJHWW
OnQJVLNWLJWDQVYDU
6WDQGDUGV\VWHPNUlYV
)nUGnOLJNXQVNDS
9LN|SHUKHOWIlUGLJD
V\VWHP
.RQWLQXLWHWRFKDYVDNQDGDY
DQVYDU
'\UVXSSRUWRPDOODKDU
VLQDHJQDO|VQLQJDU
QHMRPGHWU|U
P\QGLJKHWVXW|YQLQJVRPNDQ
NUlYDVHNUHWHVVMDL|YULJW
)|UNRPPXQHQVPnQJD
JnQJHUYHUNVDPKHWVNULWLVND
V\VWHPlUGHWYLNWLJWDWW
OHYHUDQW|UHQDYV\VWHPHWKDU
HWWIRUWVDWWDQVYDUI|U
XWYHFNOLQJ
%ULVWDQGHNRPSHWHQVLGHW
NRUWDORSSHWEULVWSn
OHYHUDQW|UHUVRPXSSOHYV
VRPWLOOUlFNOLJW
VWDELODOnQJVLNWLJD'HILQLWLYW
HWWDOWHUQDWLYI|UDYJUlQVDGH
WLOOlPSQLQJDU
2PRJHQWHNQLNNRVWQDGHUL
VXSSRUWVQDUDUHlQOLFHQVHU
6HI|UHJnHQGHVYDU
0nVWHEDUDIXQJHUDLKRS
PHGSURJUDPVRPLQWHKDU
|SSHQNlOONRG
,QWHLGDJ$OOWI|UPnQJD
DQGUDV\VWHPE\JJHUSn
0LFURVRIWVJUXQG
-DJWURUDWWVlNHUKHWHQRFK
VWDELOLWHWHQLVnGDQDSURJUDP
lUOlJUH
.DQVNHYLVVDV\VWHPPHQ
LQWHDOOD
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WlQNDPLJ
7YHNVDPWPHGKlQV\QWLOO
VYDUHWSnI|UHJnHQGHIUnJD
DQJnHQGH|YHUOHYQDGR
VXSSRUW
)|UGnOLJNXQVNDS
,QWH|YHUDOOWDY
VlNHUKHWVVNlO
-DRPGHWXSSI\OOHUVDPPD
NUDYVRPNRPPHUVLHOOD
6lUVNLOWDYHNRQRPLVNDVNlO
PHQGHWPnVWHVWDELOD
V\VWHP
0|MOLJHQLQWHI|U
GULIWNULWLVNDV\VWHPWH[
,QGLYLGRFKIDPLOMHRPVRUJ
DOODRIIKDQGOLQJDUVRPLQWH
OLJJHUXQGHUVHNUHWHVVERUGH
YDUDRNRPMDJI|UVWnWWGHWWD
UlWW
'HWNRVWDUPHU
'HWRUGHHMXSSI\OODDOOD
NUDYYDGDYVHUDQSDVVQLQJHQ
WLOO|YULJSURJUDPYDUD
7YHNVDPRPUlWW
VlNHUKHWVQLYnNDQ
XSSUlWWKnOODV
.5lYHUDQWDJOLJHQ
RPIDWWDQGHORNDOD
DQSDVVQLQJDU
+XUIXQJHUDUVXSSRUW9HP
J|UI|UlQGULQJDURVY
9LDQYlQGHUHWWIOHUWDO
O|VQLQJDUVRPE\JJHUSn?IUL
NRG?
-DRPGHWEOLUWWLOOUlFNOLJW
VWRUWRFKVW|GNRPPHUIUnQ
VWRUDHWDEOHUDGH
RUJDQLVDWLRQHU
9HWI|UOLWH
6YDUHWEOLUHJHQWOLJHQQMD
2PGHWILQQVQnJRQ
XWYHFNODUHI|UHWDJVRPPDQ
NDQYlQGDVLJWLOOVnNDQGHW
YDUDHWWDOWHUQDWLY0HQGHW
lULQWHHWWDOWHUQDWLYRPGHW
lUVnDWWHQOLWHQNRPPXQ
VMlOYVNDV\VVODPHG

Öppen k ällkod och offent lig sekt or

DY
6lNHUKHWRFKOnQJVLNWLJKHW
NUlYHUDQVYDUVWDJDQGH
OHYHUDQW|U
6YDUHWlUHJ-$RPQnJRQ
OHYHUDQW|UnWDUVLJDWW
VXSSRUWDSURGXNWHQPRWRVV
VOXWDQYlQGDUH

-DJVHUHQIDUDLDWW
NlOONRGHQlUNlQGGlUI|UDWW
GHWWDPHGI|UHQ|NDGULVNDY
DQJUHSS
'HGDWDVRPEHKDQGODV WH[
LQRP62& lUDOOGHOHVI|U
NlQVOLJD
,QWHlQI|URSU|YDW

XWYHFNOLQJPP
'HWKlQJHUJLYHWYLVLKRS
PHGPLQDWLGLJDUHVYDURP
DWWWH[YLVVDVlNHUKHWVIUnJRU
NDQHYHQWXHOOWYDUDRNODUD
0HQDUGnVlNHUKHWXWLIUnQ
IOHUDDVSHNWHU

)UnJD2PHWWV\VWHPEDVHUDWSn|SSHQNlOONRGVNXOOHYDUDHWWDYDOWHUQDWLYHQYLGHQ
RIIHQWOLJXSSKDQGOLQJVNXOOHGXGnVHQnJRQI|UGHOPHGGHWWD"
Ja:
Nej:

96 st
63 st

Om ja, vad:
'nMDJLQWHWURUSnOLQX[RVY
PHQWURUSn|SSHQNlOONRGL
|YULJWEOLUGHWVYnUWDWWVYDUD
YLGDUHSnHUDIUnJRU
3ULVELOGHQ
3ULVHW
.RVWDQGVVNlO
(YHWWELOOLJDUHDOWHUQDWLY
-DJVNXOOHYHODWVYDUDYHWHM
)OH[LELOLWHWYLGYDODY
OHYHUDQW|U
3ULVHW
PHQEHK|YHULQWHEDUDYDUD
HQI|UGHO
/LNIRUPLJKHWPHOODQ
NRPPXQHU
3ULVHW
/lWWDUHDWWJ|UDHJQD
V\VWHPDQSDVVQLQJDU
)UlPVWHNRQRPLVND
'HWEOLUOlWWDUHDWWJ|UD
I|UlQGULQJDULSURJUDPYDUDQ
+DQWHULQJHQVNXOOHP|MOLJWYLV
XQGHUOlWWDV
GHWVNXOOHYDUDP|MOLJKHWHQDWW
InHWWPHU DQYlQGDUV\WW 
SURJUDP
)|UDWWRUGHQWOLJWSU|YDRP
|SSHQNlOONRGlUOlPSOLJLQRP
QnJRQGHOHOOHUQnJUDGHODUDY

0LQVNDWEHURHQGHWLOOYLVV
OHYHUDQW|U6W|UUH
I|UXWVlWWQLQJI|ULQWHJUHULQJ
PHOODQV\VWHP'RFNNUlYV
DWWGHWILQQVXWWDODWDQVYDULJ
I|UIXQNWRQDOLWHWRFKDWW
VXSSRUWNDQNRSSODVWLOO
SURJUDPPPHW
9LGV\VWHPVRPVNDYDUD
RIIHQWOLJD
WLOOJlQJOLJKHWWLOO
XSSKDQGOLQJVXQGHUODJHW
PLQVNDGHDQQRQVNRVWQDGHU
%LOOLJDUHI|UNRPPXQHQRFK
ELOOLJDUHI|UDQYlQGDUQD
2EXQGHQDWWPRGLILHUDRFK
DQSDVVDPHGHJQDHOOHUIULD
UHVXUVHU
0DQVOLSSHUOnVQLQJWLOO
YLVVWI|UHWDJ
3ULVPlVVLJW
|SSHQKHWHQQDWXUOLJWYLV
6HVYDUHWRP
YHUNVDPKHWVNULWLVNDV\VWHP
0DQWYLQJDVXWYlUGHUD
SURGXNWHUQDQRJJUDQQDUH
RFKVlWWDSULVlYHQSn
IDNWRUHUVRPlUVYnUDDWW
EHG|PDHNRQRPLVNW
6HULQWHQnJUDQDFNGHODU
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'HWVNXOOHNXQQDYDUDGHW
RFKGnGHOYLVEHURHQGHSn
DWWGHWNDQSnYHUNDSULVHW
RFKI|UKRSSQLQJVYLVLQWH
SUHVWDQGDQ)RUWIDUDQGH
RNODUKHWHUPHGEODYLVVD
VlNHUKHWVIUnJRU
0|MOLJHQOlJUH
OLFHQVNRVWQDGHU
5LPOLJHQE|UNRVWQDGHQ
YDUDOlJUH,QWHJUDWLRQHQ
PHG|YULJDV\VWHPNDQYDUD
QDFNGHOHQ
7UROLJWYLVHNRQRPLVND
I|UGHODU
SULVHW
3ULV
9HWHJHQWOLJHQI|UOLWHWRP
I|UGHODUQDFNGHODU"6YDUDU
GlUI|U-$
.RVWQDGVVNlO
0LQVNDGHNRVWQDGHHU
OLFHQVHURVY0LQGUHULVNI|U
GROGDEXJJDURVYVDPWHQ
NRQVWDQWXWYHFNOLQJRFK
I|UElWWULQJDY
SURJUDPYDUDQ
/lWWDUHPHGIRUWVDWW
DQSDVVQLQJ
.DQGHVVYlUUHI|UOLWHL

Öppen k ällkod och offent lig sekt or

GHQNRPPXQDOD
I|UYDOWQLQJHQ
,QN|SVSULVHWVDPW
YLGDUHXWYHFNOLQJVP|MOLJKHWHUQD
LQRPHWWVDPPDUEHWHPHOODQ
IOHUD DOOD" NRPPXQHU
6PLGLJDUH
NRPPXQLNDWLRQKDQWHULQJDY
lUHQGHW
(WW|SSHWV\VWHPJHU
P|MOLJKHWHUDWWPRGLILHUDHIWHU
HJHWEHKRYRFKLQWHYDUD
EXQGHQWLOOHQOHYHUDQW|U
/lWWDUHI|U
WUHGMHSDUWVOHYHUDQW|UHUDWW
WLOOYHUNDPRGXOHUWLOOV\VWHPHW
RPGHWlUDQDORJWPHGIUL
SURJUDPYDUDVn
NRVWQDGHUQD
)|UNRQYHUWHULQJDY
LQIRUPDWLRQXU
DUNLYHULQJVKlQVHHQGHRFK
NRPPXQLNDWLRQPHGDQGUD
YHUNVDPKHWVVW|GWH[
GRNXHPQWKDQWHULQJVV\VWHP
6DQQROLNWELOOLJDUHRFK
IUDPI|UDOOWHWWPLQGUH
EHURHQGHDYHQYLVV
OHYHUDQW|U
NRPPXQHUNDQWDKMlOSDY
YDUDQGUDDWWYLGDUHXWYHFNOD
SURJUDPPHW
(JHQWOLJHQEnGHMDJRFKQHM
-DHIWHUVRPGHWJHUP|MOLJKHWHU
WLOOHQIULDUHXWYHFNOLQJXWDQVn
KnUGDELQGQLQJDUWLOOGHWVWRUD
I|UHWDJHWVRPYLKDULGDJ1HM
HIWHUVRPYLLHQOLWHQNRPPXQ
KDUVYnULJKHWHUDWWUHNU\WHUD
RFKEHKnOODNRPSHWHQW
SHUVRQDOVRPNDQNODUDDY
|SSHQNlOONRG

RPVXSSRUWXQGHUKnOOVRFK
XWYHFNOLQJVIUnJRUDY
SURGXNWHQUHJOHUDVLDYWDOHW
,GDJWYLQJDVYLLQL
0LFURVRIWVNRVWQDGVVSLUDO
XWDQP|MOLJKHWDWWNOLYDDY
9LVVDW\SHUDY
VWDQGDUGV\VWHPNDQVNHLQRP
ZHEEJUDILNDSSOLNDWLRQHU
RPLQWHDQQDWI|UDWW|ND
NRQNXUUDQVHQSnUHGDQ
HWDEOHUDGHSURJUDPYDURU
3ULVQLYnHURPSUHVWDQGD
RFKNYDOLWHPPlU
NRQNXUUHQVNUDIWWLJW
$WWPDQKDUP|MOLJKHWDWW
VNUlGGDUV\DSSOLNDWLRQHQ
VMlOY
0|MOLJKHWWLOO
VSHFLDODQSDVVQLQJDURFK
YLGDUXWYHFNOLQJDYV\VWHPHW
EnGHRFK|SSHQNlOONRG
HOOHULQWHVnlUGHWDQGUD
VDNHUVRPYLNWDVL
XSSKDQGOLQJDU-DJKDU
DOGULJYDULWPHGDWWPDQ
YLNWDW|SSHQNlOONRGLHQ
XSSKDQGOLQJ
2POHYHUDQW|UHUVNDSDU
VWDQGDUGV\VWHPRFK
JDUDQDWHUDUXWYHFNOLQJRFK
VWDELOLWHW
3ULVOHYHUDQW|UVREHURHQGH
0DQlULQWHEXQGHQWLOOHQ
VSHFLHOOOHYHUDQW|U
8WYHFNOLQJVP|MOLJKHWHQGUD
Q\WWDDYDQGUDVHUIDUHQKHW
7UROLJHQPLQVNDGH
OLFHQVNRVWQDGHU
0RGLILHULQJVP|MOLJKHWHQ

IUnJDQ-DJNXQGH
QDWXUOLJWYLVIUnJDPLQD,7
DQVYDULJD
0HVWWUROLJWSnSULVODSSHQ
(WWVlWWDDWWInQHGGH
VNHQDQGH
OLFHQVNRVWQDGHUQD
2PGHWJHUHQOlJUH
WRWDONRVWQDGlQHWW
WUDGLWLRQHOOW N|SW 
OLFHQVEDVHUDWV\VWHPPHG
KlQV\QWLOOPLQDWLGLJDUH
NRPPHQWDUHURP
|YHUOHYQDGRFKVXSSRUW
3ULVELOGHQEOLUEHW\GOLJW
ElWWUHLQJDNRVWQDGHUI|U
SURJUDPYDUD
XSSJUDGHULQJDUHWF
-lPI|UHOVHQ
%HURHQGHSnV\VWHPHWVn
NDQGHWYDUDEnGHHQI|UGHO
RFKHQQDFNGHO
VlNHUKHWVDVS 
7UROLJWYLVHNRQRPLVND
6DQQROLNWOlJUH
WRWDONRVWQDGI|UNRPPXQHQ
6W|UUHLQEOLFNLYDG
DSSOLNDWLRQHQYHUNOLJHQ
J|U
3ULVHW
NUlYHUDWWPDQKDU
VNLFNOLJDSURJUDPPHUDUHL
NRPPXQHQ
-DRPYLWDJLWHWWVWUDWHJLVW
EHVOXPHQGHWKDUYLLQWH
6W|UUHP|MOLJKHWWLOOHJQD
DQSDVVQLQJDU

)UnJD8SSOHYHUGXDWWEHJUHSSHW|SSHQNlOONRGKDUHQSRVLWLYNODQJ"
Ja:
Nej:

128 st
31 st
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Kommentarer:
1lUGHWlUVSHFLDOXWIRUPDGH
VlNUDV\VWHP
)|UPLJNOLQJDUGHWLQWHIHO
3nQnJRWVlWWNlQQVGHWLQWH
OLND VHUL|VW VRPHWWV\VWHP
PHGVOXWHQNlOONRG
%nGHMDRFKQHMLYLVVD
VDPDQQKDQJNDQGHWYDUD
SRVVLWLYWPHQLQWHLHQ
NRPPXQ
gSSHQKHWOHGHURIWDWLOO
NRQNXUUHQV
8WYHFNOLQJ
'HWJHUIOHUP|MOLJKHWHU

6YnUIUnJDDWWNXQQD
EHVYDUDKHOWHQW\GLJWSn
9DUNHQMDHOOHUQHMbYHQ
PnQHQKDUHQEDNVLGD,
VWRUWlUMDJSRVVLWLYWLOOGHW
PHQGHWNDQLYLVVDOlJHQ
ILQQDVWH[
VlNHUKHWVIXQGHULQJDU
VXSSRUWVHUYLFHVRPNDQJ|UD
DWWPDQLQWHDOOWLGLDOODOlJHQ
VHUGHWVRPSRVVLWLYW
1HMRUGHWNlOONRGlUI|UPLJ
HWWRUGVRPLQWHV|JHUQJWRP
YDGGHWlU

%nGHRFKHJHQWOLJHQ%UD
I|UP|MOLJKHWHUWLOO
VSHFDQSDVVQLQJPHQDOOWI|U
RIWDEUXNDUV\VWHPPHG
|SSHQNlOONRGLQQHElUDDWW
GHWLQWHULNWLJWlU
IlUGLJXWYHFNODW
/LWHNQHSLJIUnJDGHWEHURU
SnLYLONHWVDPPDQKDQJ
/nWHUULVNIXOOW
.DQYDUDI|UHM
DIIlUVNULWLVNDWLOOlPSQLQJDU

)UnJD.lQQHUGXPLVVWlQNVDPKHWPRW|SSHQNlOONRGIULSURJUDPYDUD"
Ja:
Nej:

56 st
103 st

Kommentarer:
1lUGHWJlOOHUOLQX[RFK
RSHQRIILFHGnMDJKDUI|U
OLWHQNXQVNDSDQJGHWWD
)ULSURJUDPYDUDIUnQ
RNlQGD
6HI|UHJnHQGHIUnJD
.DQYDUDVnMDJWlQNHU
HQNODUHSURJUDPYDUD
NYDOLWHW
0LVVWlQNVDPKHWlUIHORUG
YDUDEHUHGGSnDWWLQWHDOOW
IXQJHUDU VRPPHGSURJUDP
IUnQ0LFURVRIW
)OHUVRPNDQJnLQRFKJ|UD
GHYHUVHNRQVWLJDlQGULQJDU
VRPNDQVWlOODWLOOSUREOHP
-DHQYLVVPLVVWlQNVDPKHW
QlUGHWJlOOHUVlNHUKHW
XQGHUKnOOPPG\NHUXSS
'HWVNXOOHNUlYDPHUHJHW
HQJDJHPDQJ
6NXOOHNXQQDWlQNDPLJDWW

7LOOYLVVGHOILQQVMX
DQOHGQLQJDWWVH|YHU
VXSSRUWRFK
XQGHUKnOOVnWDJDQGHQ9HP
VNDOOPDQVWlOODLQI|UUlWWD
RPSUREOHPLSURJUDPPHW
XSSVWnU"
9LVOXWDQYlQGDUHInU
I|UPRGOLJHQVW|UUHLQVLNWL
YDGSURJUDPYDUDQJ|UHOOHU
LQWHJ|UL|SSHQNlOONRGlQ
YDGYLQnJRQVLQNRPPHUDWW
InLWH[0LFURVRIWVNlOONRG
'HQ|SSQDNRGHQNDQMXIULWW
JUDQVNDVDYDOODREHURHQGH
SURJUDPPHUDUHYlUOGHQ|YHU
'lUILQQVGHWMXLQJHWLQWUHVVH
DWWG|OMDEULVWHUHOOHU
OLNQDQGH.RPPHUVLHOOD
I|UHWDJKDQWHUDUEULVWHULVLQ
NlOONRGXUHWWDIIlUVPlVVLJW
SHUVSHNWLY
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7LOOYLVVGHOHIWHUVRPGHW
UnGHUHQYLVVRVlNHUKHWRP
GHQ OHYHU LPRUJRQRFK
YLONHQVXSSRUWMDJNDQEHJlUD
LIHOVLWXDWLRQHU
/LFHQVLQQHElUVXSSRUWRFK
GlUPHGWLOOI|UOLWOLJKHW+lU
ILQQVYLVVDULVNHU
6QDUDVWlUMDJDYYDNWDQGH
PLVVWlQNVDPlUOLWHVWDUNW
IULSURJUDPYDUDlUI|UPLJ
SRVLWLYW|QVNDGHWIDQQVIOHU
LQWHPRWSURJUDPPHWVRP
VnGDQWGlUHPRWNDQMDJKD
HQYLVVRVlNHUKHWDYVHHQGH
DQVYDUYLGHYSUREOHP
VHI|UHJnHQGHIUnJDV
NRPPHQWDUHUPHQI|UGHW
PHVWDlUGHWQRJlQGnQHMSn
GHQQDIUnJD%HURHQGHSn
KXUQLVWlOOWIUnJDQDQVHUD
MDJlQGnDWWMDJPnVWHYlOMD

Öppen k ällkod och offent lig sekt or

DQYlQGDIULSURJUDPYDUD
SULYDWPHQLQWHLNRPPXQDOD
V\VWHP
9LVVWYHNVDPKHW

$OOWLQJNRVWDUGHWEOLUROLND
GLDOHNWHU
%nGHMDRFKQHMLROLND
DYVHHQGHQ*nUHMDWWEHVYDUD
JHQHUHOOW

HWWMDSnIUnJDQ
7LOOYLVVGHOGHOVPHG
DQOHGQLQJDYI|UHJnHQGHVYDU
PHQRFNVnDYVlNHUKHWVVNlO

)UnJD6NXOOHHWWHOHNWURQLVNWlUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPEDVHUDWSn|SSHQNlOONRGYDUD
PHULQWUHVVDQWlQHWWVOXWHWNRPPHUVLHOOWV\VWHPRPEnGDXSSI\OOHUVDPPDNUDY"
Ja:
67 st
Nej:
22 st
Likvärdigt: 66 st
Kommentarer:
)|UXWVDWWDWWNRPSHWHQV
ILQQVLQlUKHWHQ
2PYLXSSKDQGODUHWWV\VWHP
VnNRPPHUOHYHUDQWDQW|UHQ
DWWInJ|UD
I|UlQGULQJDUDUQD
I|UXWRPIXQNWLRQDOLWHWlU
VW|GIUnQ
OHYHUDQW|UPRWVYDUDQGH
K|JVWYlVHQWOLJWGlUI|U
RP|MOLJWDWWXWYlUGHUDHQEDUW
SnEDVLVDY |SSHQNlOONRG 
9LlUEHURHQGHDYVXSSRUW
RFKXWYHFNOLQJ
0DQNDQWDGHODYDQGUDV
XWYHFNOLQJNRVWQDGVIULWW
-DXQGHUI|UXWVlWWQLQJDW
MDJVRPNXQGKDUEHKRYDY
DWWVMlOYJ|UDI|UlQGULQJDU
XWDQOHYHUDQW|UHQV
PHGYHUNDQ

6HWLGLJDUHVYDU
EHURUKHOWRFKKnOOHWSnGHVV
SULVLI|UKnOODQGHWLOO
DOWHUQDWLYHQ
2PGHXSSI\OOHUNUDYHQVn
lUGHWMXOLNYlUGLJWRFKGn
VNXOOHMXWUROLJWYLVRFNVn
SULVHWSnYHUNDVI|U
KHOKHWVO|VQLQJHQ'HWlU
GHVVXWRPEUDDWW
NRQNXUHQVXWVlWWD0LFURVRIW
HOOHUDQGUDVWRUDDNW|UHUSn
PDUNQDGHQJHQRPDWWYlOMD
DQGUDOHYHUQDW|UHU
3ULVODSSHQDYJ|U
8QGHUI|UXWVlWWQLQJDWW
V\VWHPHWXSSI\OOHU
VlNHUKHWVNUDYHQ
-DJNDQLQWHVYDUDSnGHQ
IUnJDQ
'HWlUHQSULVIUnJD

WURULQWHVlOMDUHQWDUSnVLJ
VDPPDDQVYDURP
SURJUDPPHWlU|SSHWULVNI|U
GLVNXVVLRQYHPVRPlQGUDWL
SURJUDPPHW
+DULGDJHWW
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPPHG
|SSHQNlOONRGGYVYLNDQ
lQGUDLV\VWHPHW
.XQVNDSHQ"
-DJYHWLQWH
6HNRPPHQWDURYDQ
)|UXWVDWWDWWHQEUHG
XSSVOXWQLQJInVVnDWW
SURGXNWXWYHFNOLQJHQ
VlNHUVWlOOV
LQWHLQWUHVVDQWLGDJVOlJHW
VHWLGLJDUHIUnJD
0|MOLJKHWHQWLOODQYlQGDU
DQSDVVQLQJDYV\VWHPHQ

)UnJD9LONHQW\FNHUGXlUGHQYLNWLJDVWHI|UElWWULQJHQVRPPnVWHWLOOI|UDWW|SSHQ
NlOONRGIULSURJUDPYDUDVNDOOEOLHWWULNWLJWLQWUHVVDQWDOWHUQDWLYI|UGLQNRPPXQ"
Ökad säkerhet:
Bättre support:
Enklare förfarande:
Tydligare information:
Mer utbildning:
Övrigt:

41 st
43 st
14 st
28 st
14 st
19 st
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Kommentarer:
7\YlUUVDNQDVNRPSHWHQVLQRPYnU
RUJDQDLVDWLRQ
,QJHQEUDIUnJDLRPDWWYLN|SHUYnUD
SURGXNWHUDYGHVRPNDQNRPPXQDO
YHUNVDPKHWODJDURFKI|URUGQLQJDU9LN|SHU
IXQNWLRQLGDJRFKI|UIUDPWLGHQEU\URVV
? ODJRP? RPEDNRPOLJJDQGHWHNQLNPP
)nULQJHQVRPWDUKHODDQVYDUVELWHQI|U
V\VWHPHW.lQQVOLWHVRPSORFNHSLQQSORFND
OLWHKlURFKGlU
VlNHUKHWRFKVXSSRUWlUElJJHPNWYLNWLJD
SDUDPHWUDU

%lWWUHLQIUDVWUXNWXULIRUPDYnWHUI|UVlOMDUH
RFKWMlQVWHOHYHUDQW|UHU
VDPW|NDGVlNHUKHWJDUDQWHUDG
XWYHFNOLQJ
)OHUDDYRYDQVWnHQGHSOXVlQQXElWWUH06
NRPSDWLELOLWHWRFKHWWXWEUHWWVW|GKRV
DSSOLNDWLRQVXWYHFNODUH
bUUHGDQHWWLQWUHVVDQWDOWHUQDWLY
'HWILQQVIOHUDVDNHUVRPEHK|YHUI|UElWWUDV
RFKVHV|YHU(QVDNNDQYDUDPLQVNDG
EHURHQGHDYHQVNLOGOHYHUDQW|UDYV\VWHP

)UnJD6NXOOHGLQNRPPXQNXQQDWlQNDVLJDWWYDUDPHGVRPNUDYVWlOODUHWLOOHWW
HOHNWURQLVNWlUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPEDVHUDWSn|SSHQNlOONRG"
Ja:
Nej:

52
107

Kommentarer:
+DULQWHWLG
(YHQWXHOOW
.DQVNH
HJHQWOLJHQYHWLQWH
9HWLQWH
-DJWURUGHWI|UGHWILQQVHWW
LQWUHVVHRFKI|UVODJLQQRP
NRPPXQHQDWWLQI|UDGHQ
W\SHQDYV\VWHP
2PYnUDQ$'%DYGHOQLQJ
KDUWLGDWWEHUHGDlUHQGHW
.DQHMVYDUDSnGHQKlU
IUnJDQ
-DJYLOOLQWHVYDUDSnGHQ
IUnJDQVRPSROLWNHUGnMDJ
LQWHKDUSRVLWLRQHQDWWIDWWD
EHVOXWRPGHWWD
-DJNDQLQWHVYDUDSnIUnJDQ
XWLIUnQYDGNRPPXQHQNDQ
WlQNDVLJ
'HWlUI|UQlUYDUDQGHLQWH
DNWXHOOWDWWXSSKDQGOD
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP

-DJVYDUDUMDPHQMDJlU
RVlNHU
)LQQVLQJDUHVXUVHUI|U
WLOOIlOOHW
WUROLJHQLQWHQLInUIUnJD,7
HQKHWHQ
HJHQWOLJHQQMD9LXWYHFNODU
YnUDGDWDEDVHUWLOOVDPPDQV
PHGWUHDQGUDVPnNRPPXQHU
LHWWJHPHQVDQWSURMHNW 
.g%<SURMHNWHW 'lUI|UNDQ
VnGDQDI|UlQGULQJDUHQGDVW
J|UDVRPGHWUHDQGUD
NRPPXQHUQDTRFNVnlUPHG
SnGHW.LQGDgGHVK|J
%R[KROPRFKYLVMlOYD<GUH
lUGHEHU|UGDNRPPXQHUQD
0HQDOOWKlQKJHUMXSn
ERWWHQSODWWDQ RFKGH
JHPHQVDPPDSURJUDPYDURU
YLLVWDOOHUDWSnGHQRPGHlU
NRPSDWLEODWLOOHQDQQDQ
ERWWHQSODWWD
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-DJNDQEDUDVYDUD
SHUVRQOLJWRFKHIWHUVRPMDJ
VLWWHUPHGEXGJHWDQVYDURFK
WURUDWWGHWNDQYDUD
I|UGHODNWLJWVnlUPLWWVYDU
MD
YHWHM
WYHNVDPWNUlYHUPHU
SHUVRQDOlQYLKDUHOOHUNDQ
VNDIID9LNDQLQWHKDQWHUD
W\SHQDYV\VWHP
-DJNDQLQWHVYDUDI|UPLQ
NRPPXQVUlNQLQJPHQGHlU
RVDQROLNW
KDUHMGLVNXWHUDWV
,QWHQXHIWHUVRPYLKDUHWW
UHODWLYWQ\WWV\VWHP
+DUGnOLJWPHGWLGDQQDUV
lULGHQLQWUHVVDQW
'HWlULQWHKXUPDQJMRUW
V\VWHPHWVRPlUGHWSULPlUD
XWDQIXQNWLRQHQDYRFK
VlNHUKHWHQLV\VWHPHWVRPlU
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,QWHVlNHUSnDWWMDJI|UVWnU
IUnJDQIXOOWXW0HQDUDQL
K\SRWHWLVNWHOOHUVRPSLORW"
9LKDUHMVnGDQDUHVXUVHU
MXVWQXDOOWVnPHUHQ
SULRULWHULQJVIUnJD
XQGHUI|UXWVlWWQLQJDWWYLYLG
GHWWLOOIlOOHWKDUEHKRYDY
V\VWHPHWLIUnJD

6YnUWDWWYHWD
.UlYVPHUDNXQVNDS
-DJYHWIDNWLVNWLQWHRPGH
YLOOYDUDPHG6nI|U
VlNHUKHWVVNXOOVYDUDGHMDJ
QHM
YHWHMVNXOOHNXQQDVYDUDMD
RPMDJKDGHVW|UUHNXQVNDS

YLNWLJ
+DGHGHWIXQQLWVHQMDJYHW
LQWHUXWDKDGHMDJWU\FNWSn
GHQ
0HQMDJYHWLQWHVlNHUW
YHWHM
-DPHQLQWHI|UUlQVHQWL
K|VW1XKDUYLDNXW
UHVXUVEULVW

)UnJD6NXOOHGLQNRPPXQNXQQDWlQNDVLJDWWInHQWHVWLQVWDOODWLRQDYHWWHOHNWURQLVN
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPEDVHUDWSn|SSHQNlOONRG"
Ja:
Nej:

64 st
95 st

Kommentarer:
9lONRPPHQ
'nYLUHGDQDUEHWDUSn
DQQDWVlWW
1XlUMDJLQWHVlNHUSnDWW
WLGLJDUHIUnJRUEHVYDUDWVUlWW
DQJQlPQGKDQWHULQJ
1HMYLlUEDUD
RLQWUHVVHUDGH6HWLGLJDUH
VYDU
%HURUSnKXUP\FNHWGHW
VNXOOHVW|UD
(YHQWXHOOW
0nVWHSUHDWDPHG,7VLGDQ
I|UVW
'HWEHURUSnQlULWLGHQGHW
OLJJHURFKYDGGHWLQQHElU
KnOOHUIQSnDWWUXOODXW
JHPHQVDPWlUHQGH
GRNXHPQWKDQWHULQJVV\VWHPL
QlPQGHU
'nOLJWPHGWLGRFKUHVXUVHU
VDPWDWWMDJLQWHYHWYDGGHW
V\IWDUWLOO
9LNDQWUROLJWYLVLQWHDYVlWWD
WLG
YHWHM
9HWLQWHWU|JKHWKRV,7DYG
WUROLJHQLEnGHIUnJDRFK


9LKDULQWHGHUHVXUVHUVRP
NUlYVI|UDNWLYWGHOWDJDQGH
RFKIUnJDQlULQWHKHOOHUVn
SULRULWHUDGKRVRVVI|UDWWWD
EHVOXWRPRPI|UGHOQLQJDY
WLOOJlQJOLJDUHVXUVHU
,QJDUHVXUVHU
6YnUWDWWVYDUDMDSnIUnJDQ
)|UDWWWHVWDPnVWHGHWILQQDV
HWWEHKRYRFKlYHQHQWDQNH
RFKNUDYVSHFI|UKHOD
V\VWHPHW
+DULQWHSHUVRQDOWLOODWW
WHVWD
9LKDUUHGDQHWWlUHQGH
V\VWHP
9LKDUSUHFLVDQVNDIIDWHWW
Q\WWV\VWHPI|U
lUHQGHKDQWHULQJ
YLYLOOLQWHYDUD
I|UV|NVNDQLQHU
9LYLOOKDWU\JJKHWLGH
YLNWLJDIUnJRUQDVXSSRUWRFK
XWYHFNOLQJ
VHI|UHJnQGHVYDU  
-DJNDQLQWHVYDUDI|U
NRPPXQHQ
-DJVYDUDUXWLIUnQPLQHJHQ
XSSIDWWQLQJ(MI|UDQNUDW
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9LlUQ|MGDPHGYnUW
QXYDUDQGHV\VWHPI|UXWRP
SULVHW7LGYLOMDRFKRUN
UlFNHULQWHWLOOLRPDWWYL
LQWHlULHQ
? XSSKDQGOLQJVIDV? 
LQWHLGDJUHVXUVIUnJD
'HWWDPnVWHQDWXUOLJWYLV
GLVNXWHUDVPHGDOOD
EHU|UGD
6DPPDVRPI|UUXWHQ
VlNHUKHWVIUnJD
VHNRPPHQWDUI|UHJnHQGH
IUnJD'HWJlOOHUMX
NRVWQDGHUQDRFNVnQnJRW
VRPLEODQGKDUVW|UUHW\QJG
YLGYDODYLQWLNWQLQJlQ
NDQVNH|QVNYlUW
.ODUDULQWHGHWWDSJD
WLGVSUHVVRFKUHGDQEHVWlPW
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP
(WWVnGDQWSURMHNWlUDOOWI|U
WLGVNUlYDQGHI|U
RUJDQLVDWLRQHQ
+DUVRPOLWHQNRPPXQLQWH
NUDIWI|UGHWWD6DPWLGLJWVRP
YLE\JJHUXWGHW
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPYL
KDU
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-DJVYDUDUMDPHQGHWlUVn
DWW,7DYGHOQLQJHQVRUGYlJHU
WXQJWHIWHUVRPGHIOHVWDLQWH
ULNWLJWYHWYDGGHWKDQGODURP
RFKGRPNDQYDUDQHJDWLYD
9LKLQQHULQWHPHGIOHU
XWYHFNOLQJVWHVWSURMHNWGHWWD
nU
'HWILQQVLQWHUHVXUVHUI|U
WHVWYHUNVDPKHW
8QGHUI|UXWVlWWQLQJDWW
YHUNVDPKHWHQVlJHUMD
.DQHMVYDUDSnGHQKlU
IUnJDQ
.DQLQWHVYDUDI|U
NRPPXQHQLGHWWDIDOOKHOOHU
9LKDULQJDUHVXUVHUWLOOHWW
G\OLNWWHVW
)UnJDQKDULQWHHQV
GLVNXWHUDWV
3JDOnJSHUVRQDOWlWKHW
DQVHUVLJLQWHGHQPHVW
NRPSHWHQWDI|UYDOWQLQJHQQlU
GHWJlOOHUbUHQGHKDWLG
)|UVWVNDYLKDHWWEHVOXWRP
DWWYLVNDLQI|UHWWQ\WWV\VWHP
VHQVNDYLWHVWD
.RPPXQHUDYYnUVWRUOHN
NDQLQWHOLJJDLIURQWHQ
.DQVNHYHWHMRGHWLGLJHU
IUnJRUQDIHODNWLJWEHVYDUDGH
HIHUVRP YHWHM DOWHUQDWLYHWHM
IDQQV
7YHNVDPWRPYLKDUWLG
6YDUDUQHMHIWHUVRPYLMXVW
QXlULQQHLHWWLQWHQVLYWVNHGH
PHGHWW
RXWVRXUFLQJ|YHUWDJDQGHDY
,7GULIWHQVRPWDUP\FNHWWLG
$QQDUVVNXOOHGHWNXQQDYDUD
LQWUHVVDQW.DQVNHVHQDUH
'HWILQQVLQJDHNRQRPLVND
UHVXUVHUDWWH[SHULPHQWHUD
RFKXWYHFNOD9LKDUUHGDQWUH
IXQJHUDQGH
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP
7LGVEULVWKDUUHGDQHWW
lUHQGHV\VWHPVRPIXQJHUDU

+LQQHULQWH
'HWEHURUQDWXUOLJWYLVSn
NRVWQDGHQRFKJUDGHQDYHJHW
DUEHWHXQGHU
WHVWI|UIDUDQGHW
XQGHUI|UXWVlWWQLQJDWWYLYLG
GHWWLOOIlOOHWKDUEHKRYDY
V\VWHPHWLIUnJD
7YHNVDPWWDUWLGPP
-DJPnVWHYHWDPHULQQDQ
GHWJnUDWWWDVWlOOQLQJWLOO
GHWWD
6HI|UHJnHQGHVYDU
1XYDUDQGHV\VWHPIXQJHUDU
RNVWRUNRVWQDGLXWELOGQLQJ
DYDQYlQGDUQD
0\FNHWLQWUHVVDQWDWWSURYD
RPGHWVNXOOHYDUDSDVVDQGH
I|UNRPPXQHQV
IXQNWLRQVNUDY
,QJDUHVXUVHUIW
UHVXUVEULVWYLOOKLQQHULQWH
N|UDSDUDOOHOODV\VWHP
9LKDUUHGDQDYWDOVRP
O|SHUVnGHWWDlULQWH
LQWUHVVDQWSnIOHUDnU
9LKDULQWHNRPPLWVnOnQJW
DWWYLYLOOWHVWDQnJRWV\VWHP
lQQX'HWlUHQIUnJDVRP
NDQEOLDNWXHOOWLOOK|VWHQ'HW
lUGHVVXWRPLQWHPLQVDNDWW
DYJ|UDGHWPnVWH
SURMHNWJUXSSHQWLOOVDPPDQV
EHVOXWD
7LGVEULVWVDPWVYDUHQSn
WLGLJDUHIUnJRU
9LKDUQ\OLJHQLQVWDOOHUDWHWW
Q\WW
(OlUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP
RFKKnOOHUSnDWWXWYHFNOD
GHWWDWLOOVDPPDQVPHG
OHYHUDQW|UHQ
9LKDUHWWWlPOLJHQQ\WW
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP
YLONHWJ|UDWWYLMXVWQXLQWHlU
LQWUHVVHUDGHDYDWWWHVWD
DQGUDV\VWHP
0LQEHG|PQLQJlUDWWYL
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.UlYVPHUDNXQVNDS
2PMDJVNDVYDUDSnIUnJDQ
PnVWHMDJWDNRQWDNWPHGLW
IRONHW
'HWWURUMDJ
6HNRPPHQWDURYDQ
ËYDUMHIDOOLQWHXQGHUnU
)|UP\FNHWSnJnQJL
nU
,VnIDOOPnVWHGHWVNHLQRP
UDPHQI|UXWYHFNOLQJDY
lUHQGHKDQWHULQJHQ,DQQDW
IDOOKDUYLLQWHUHVXUVHUDWW
WHVWDROLNDPLOM|HU
,QWHMXVWQXYLlUPLWWXSSHL
HQXSSKDQGOLQJ
YHWHM
'lUI|UDWWYLEHK|YHUYHWD
PHULQQDQYL JnUPHGSnHWW
VnGDQWSURMHNW 
,QWHXSSWLOOPLJDWWDYJ|UD
PHQSHUVRQOLJHQlUMDJ
SRVLWLY
(QWHVLQVWDOODWLRQNUlYHU
UHODWLYWVWRUDUHVXUVHUXQGHU
HQSURYWLGRFKVW|UQLQJDU
XSSVWnUYLONHWWRUGHJ|UDDWW
HQOLWHQNRPPXQKDU
VYnULJKHWHUDWWNODUDDY
GHWWD
9HWHM
YLOOLQWHKDGHW
+DUDQQDWDWWJ|UD
YLKDUEUDV\VWHPLGDJ
%ULVWSnWLGI|U
ODERUDWLRQHU
6RPWLGLJDUHVDJWVlUGHWWD
HWWVWUDWHJLVNWEHVOXW9LKDU
I|UGDJHQLQJDUHVXUVHUI|U
DOWHUQDWLYDGULIWVPLOM|HU
KDULQWHWLGPHG
XWYlUGHULQJDU
+DUSUHFLVN|SWHWWV\VWHP
9LKDULQWHVnGDQ
NRPSHWHQV
MDRPYLVMlOYDVWlOOHUXSS
I|UXWVlWWQLQJDUQDRFKDWWGHW
LQJnULHWWSODQHUDW
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EUD
9LKDUHWWEDVDOW
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHPRFK
SODQHUDULQWHDWWE\WD
OHYHUDQW|U

VDNQDUQ|GYlQGLJDUHVXUVHU
I|UDWWJHQRPI|UDHWWG\OLNW
SURMHNW
9LKDUUHGDQYDUI|UIUnJDQ
LQWHlUDNWXHOO
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XWYlUGHULQJVSURMHNWKRVRVV
9LKDUQ\WWlGV
,QWHLGDJ
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%LODJD.lOONRG


Nedan följer källkoden till delar av startsidan i HTML, de olika PHP-sidorna med databaskoppling, samt den CSS som användes. Sist kommer även definitionen av tabellerna i
MySQL.

LQGH[KWPO
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Underlag till examensarbete p&aring; C-niv&aring; i datavetenskap</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="questions.css">
</HEAD>
<BODY class="startPage">
<DIV class="startText">
<H2>Underlag till examensarbete p&aring; C-niv&aring; i datavetenskap</H2>
<FORM>
<INPUT class="next" type="button" value="Till fr&aring;gorna"
onClick="javascript:open(’questions.php’,’_blank’,’width=600,height=400,menubar=no,
scrollable=no,resizable=no’);">
</FORM>
</DIV>
</BODY>
</HTML>

TXHVWLRQVSKS
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Fr&aring;gor</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="questions.css">
<SCRIPT type="text/javascript">
<!-var submitted = false;
function validateFields( form, questionType )
{
var noAnswer = false;
switch( questionType )
{
case ’yesno’:
noAnswer = ( !form.answer1.checked ) && ( !form.answer2.checked );
break;
case ’yesnoalike’:
noAnswer = ( !form.answer1.checked ) && ( !form.answer2.checked ) && (
!form.answer3.checked );
break;
case ’donotknow’:
noAnswer = ( !form.answer1.checked ) && ( !form.answer2.checked ) && (
!form.answer3.checked );
break;
case ’scale’:
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noAnswer = ( !form.answer1.checked ) && ( !form.answer2.checked ) && (
!form.answer3.checked ) && ( !form.answer4.checked ) && ( !form.answer5.checked );
break;
case ’multiple’:
noAnswer = ( !form.answer1.checked ) && ( !form.answer2.checked ) && (
!form.answer3.checked ) && ( !form.answer4.checked ) && ( !form.answer5.checked )
&& ( !form.answer6.checked );
break;
}
if( noAnswer )
{
alert( 'Var vänlig och svara på frågan innan du går vidare.' );
return false;
}
if( !submitted )
{
submitted = true;
return true;
}
else
{
alert( 'Nästa sida är redan på väg att hämtas...' );
return false;
}
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD class="headerLeft" valign="center" align="left">
<?php
$host = "hostname";
$user = "username";
$password = "********";
$database = "databasename";
$tableAnswers = "dvc001Answers";
$tableQuestions = "dvc001Questions";
$tableInterviewees = "dvc001Interviewees";
$link = mysql_connect( $host, $user, $password );
$success = mysql_select_db( $database, $link );
if( $questionId == NULL )
{
$query = "INSERT INTO ".$tableInterviewees." SET
userAgent='".$HTTP_USER_AGENT."', remoteAddress='".$REMOTE_ADDR."'";
$result = mysql_query( $query, $link );
$intervieweeId = mysql_insert_id( $link );
$query = "SELECT COUNT(*) FROM ".$tableQuestions;
$result = mysql_query( $query, $link );
$row = mysql_fetch_array( $result );
$numberOfPages = $row[0] + 1;
$questionId = 1;
}
else
{
$query = "INSERT INTO ".$tableAnswers." SET questionId=".$questionId.",
intervieweeId=".$intervieweeId;
$query .= ", answer='".mysql_escape_string( $answer )."'";
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$query .= ", followUpAnswer=’".mysql_escape_string( $followUpAnswer )."’";
$result = mysql_query( $query, $link );
$questionId++;
}
echo "Sida ".$questionId." (av ".$numberOfPages.")\n";
?>
</TD>
<TD class="headerRight" valign="center" align="right">
<IMG width="166" height="34" src="headerRight.gif" border="0" alt="Underlag till
examensarbete p&aring; C-niv&aring; i datavetenskap vid Blekinge Tekniska
H&ouml;gskola">
</TD>
</TR>
</TABLE>
<IMG width="100%" height="16" src="shadow.gif" border="0">
<?php
$query = "SELECT * FROM ".$tableQuestions." WHERE id=".$questionId;
$result = mysql_query( $query, $link );
$row = mysql_fetch_array( $result );
$question = $row["question"];
$questionType = $row["questionType"];
$followUp = $row["followUp"];
$followUpType = $row["followUpType"];
mysql_close( $link );
if( $questionId < ( $numberOfPages - 1 ) )
{
echo "<FORM id=\"question".$questionId."\" method=\"post\"
action=\"questions.php\" onSubmit=\"javascript:return validateFields( this,
’".$questionType."’ );\">\n";
}
else
{
echo "<FORM id=\"question".$questionId."\" method=\"post\"
action=\"interviewee.php\" onSubmit=\"javascript:return validateFields( this,
’".$questionType."’ );\">\n";
}
echo "<INPUT name=\"questionId\" type=\"hidden\" value=\"".$questionId."\">\n";
echo "<INPUT name=\"intervieweeId\" type=\"hidden\"
value=\"".$intervieweeId."\">\n";
echo "<INPUT name=\"numberOfPages\" type=\"hidden\"
value=\"".$numberOfPages."\">\n";
echo "<INPUT name=\"questionType\" type=\"hidden\" value=\"".$questionType."\">\n";
echo "<INPUT name=\"followUpType\" type=\"hidden\" value=\"".$followUpType."\">\n";
?>
<TABLE width="100%" height="67%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR height="100%">
<TD class="question" valign="top" align="left">
<?php
echo $question."<BR>\n<BR>\n";
switch( $questionType )
{
case "yesno":
echo "<INPUT id=\"answer1\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"1\">ja\n";
echo "<INPUT id=\"answer2\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"0\">nej\n";
break;
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case "yesnoalike":
echo "<INPUT id=\"answer1\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"1\">ja\n";
echo "<INPUT id=\"answer2\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"0\">nej\n";
echo "<INPUT id=\"answer3\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"2\">likv&auml;rdigt\n";
break;
case "donotknow":
echo "<INPUT id=\"answer1\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"1\">ja\n";
echo "<INPUT id=\"answer2\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"0\">nej\n";
echo "<INPUT id=\"answer3\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"2\">vet
ej\n";
break;
case "scale":
echo "<INPUT id=\"answer1\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"1\">mycket
bra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n";
echo "<INPUT id=\"answer2\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"2\">bra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n";
echo "<INPUT id=\"answer3\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"3\">medel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n";
echo "<INPUT id=\"answer4\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"4\">lite&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n";
echo "<INPUT id=\"answer5\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"5\">inte
alls\n";
break;
case "multiple":
echo "<INPUT id=\"answer1\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"1\">&ouml;kad s&auml;kerhet<BR>\n";
echo "<INPUT id=\"answer2\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"2\">b&auml;ttre support<BR>\n";
echo "<INPUT id=\"answer3\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"3\">enklare
anv&auml;ndning och installation<BR>\n";
echo "<INPUT id=\"answer4\" type=\"radio\" name=\"answer\"
value=\"4\">tydligare information om vad begreppet inneb&auml;r<BR>\n";
echo "<INPUT id=\"answer5\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"5\">mer
utbildning och tekniskt kunnande<BR>\n";
echo "<INPUT id=\"answer6\" type=\"radio\" name=\"answer\" value=\"6\">inget av
ovanst&aring;ende (ange nedan)<BR>\n";
echo "<INPUT class=\"answer\" type=\"text\" name=\"followUpAnswer\"
value=\"\">\n";
break;
default:
echo "<INPUT class=\"answer\" id=\"answer\" type=\"text\" name=\"answer\"
value=\"\">\n";
break;
}
if( $followUp != NULL )
{
echo "<BR>\n<BR>\n<BR>\n".$followUp."<BR>\n<BR>\n";
echo "<INPUT class=\"answer\" type=\"text\" name=\"followUpAnswer\"
value=\"\">\n";
}
?>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="right">
<INPUT class="next" name="submit" type="submit" value="N&auml;sta sida >>">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
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LQWHUYLHZHHSKS
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Fr&aring;gor</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="questions.css">
</HEAD>
<BODY>
<TABLE width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD class="headerLeft" valign="center" align="left">
<?php
$host = "hostname";
$user = "username";
$password = "********";
$database = "databasename";
$tableAnswers = "dvc001Answers";
$tableQuestions = "dvc001Questions";
$tableInterviewees = "dvc001Interviewees";
$link = mysql_connect( $host, $user, $password );
$success = mysql_select_db( $database, $link );
$query = "INSERT INTO ".$tableAnswers." SET questionId=".$questionId.",
intervieweeId=".$intervieweeId;
$query .= ", answer=’".mysql_escape_string( $answer )."’";
$query .= ", followUpAnswer=’".mysql_escape_string( $followUpAnswer )."’";
$result = mysql_query( $query, $link );
mysql_close( $link );
$questionId++;
echo "Sida ".$questionId." (av ".$numberOfPages.")\n";
?>
</TD>
<TD class="headerRight" valign="center" align="right">
<IMG width="166" height="34" src="headerRight.gif" border="0" alt="Underlag till
examensarbete p&aring; C-niv&aring; i datavetenskap vid Blekinge Tekniska
H&ouml;gskola">
</TD>
</TR>
</TABLE>
<IMG width="100%" height="16" src="shadow.gif" border="0">
<FORM id="interviewee" method="post" action="thanks.php">
<?php
echo "<INPUT name=\"intervieweeId\" type=\"hidden\"
value=\"".$intervieweeId."\">\n";
?>
<TABLE width="100%" height="67%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD class="explanation" colspan="2" valign="top" align="left">
Alla nedanst&aring;ende uppgifter &auml;r frivilliga. Vi blir dock mycket tacksamma
om du vill ange din befattning/yrkesroll, d&aring; detta underl&auml;ttar v&aring;r
tolkning av svaren.<BR>
</TD>
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</TR>
<TR>
<TD class="question">
Befattning:
</TD>
<TD class="answer">
<INPUT type="text" name="position" value="">
<INPUT type="checkbox" name="publicPosition" value="1">
f&aring;r anv&auml;ndas vid citat
</TD>
</TR>
<TR>
<TD class="question">
Kommun:
</TD>
<TD class="answer">
<INPUT type="text" name="municipality" value="">
<INPUT type="checkbox" name="publicMunicipality" value="1">
f&aring;r anv&auml;ndas vid citat
</TD>
</TR>
<TR>
<TD class="question">
Namn:
</TD>
<TD class="answer">
<INPUT type="text" name="name" value="">
<INPUT type="checkbox" name="publicName" value="1">
f&aring;r anv&auml;ndas vid citat
</TD>
</TR>
<TR>
<TD class="question">
Epost:
</TD>
<TD class="answer">
<INPUT type="text" name="email" value="">
<INPUT type="checkbox" name="sendCopy" value="1">
jag vill f&aring; en kopia av det f&auml;rdiga arbetet
</TD>
</TR>
<TR>
<TR>
<TD class="question">
Telefon:
</TD>
<TD class="answer">
<INPUT type="text" name="phone" value="">
<INPUT type="checkbox" name="sendCopy" value="1">
det g&aring;r bra att ta kontakt med mig
</TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="2" align="right">
<INPUT class="next" name="submit" type="submit" value="Skicka!">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
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WKDQNVSKS
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Fr&aring;gor</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="questions.css">
</HEAD>
<BODY>
<TABLE width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR>
<TD class="headerLeft" valign="center" align="left">
Klart!
</TD>
<TD class="headerRight" valign="center" align="right">
<IMG width="166" height="34" src="headerRight.gif" border="0" alt="Underlag till
examensarbete p&aring; C-niv&aring; i datavetenskap vid Blekinge Tekniska
H&ouml;gskola">
</TD>
</TR>
</TABLE>
<IMG width="100%" height="16" src="shadow.gif" border="0">
<?php
$host = "hostname";
$user = "username";
$password = "********";
$database = "databasename";
$tableInterviewees = "dvc001Interviewees";
$link = mysql_connect( $host, $user, $password );
$success = mysql_select_db( $database, $link );
$query
$query
$query
$query
$query
$query
$query
$query
$query
$query
$query
$query

= "UPDATE ".$tableInterviewees." SET ";
.= "position=’".mysql_escape_string( $position )."’";
.= ", publicPosition=".mysql_escape_string( (int) $publicPosition );
.= ", municipality=’".mysql_escape_string( $municipality )."’";
.= ", publicMunicipality=".mysql_escape_string( (int) $publicMunicipality );
.= ", name=’".mysql_escape_string( $name )."’";
.= ", publicName=".mysql_escape_string( (int) $publicName );
.= ", email=’".mysql_escape_string( $email )."’";
.= ", sendCopy=".mysql_escape_string( (int) $sendCopy );
.= ", phone=’".mysql_escape_string( $phone )."’";
.= ", contactOk=".mysql_escape_string( (int) $contactOk );
.= " WHERE id=".$intervieweeId;

$result = mysql_query( $query, $link );
mysql_close( $link );
?>
<FORM>
<TABLE width="100%" height="67%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TR height="100%">
<TD class="question" align="center">
Tack f&ouml;r din medverkan!
</TD>
</TR>
<TR>
<TD align="right">
<INPUT class="next" type="button" value="St&auml;ng f&ouml;nstret"
onClick="javascript:window.close();">
</TD>
</TR>
</TABLE>
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</FORM>
</BODY>
</HTML>

TXHVWLRQVFVV
BODY
{
background: #FFFFFF;
color: #333333;
font-family: Verdana,Arial;
font-size: 10pt;
margin: 0px;
padding-top: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
background-image: url( background.jpg );
background-position: 50% 80%;
background-repeat: no-repeat;
}
.startPage
{
background-image: url( background.jpg );
background-position: 50% 50%;
background-repeat: no-repeat;
}
.startText
{
color: #000000;
font-family: Arial, Verdana, Helvetica;
font-size: 12pt;
text-align: center;
margin-top: 1%;
margin-left: 5%;
margin-right: 5%;
margin-bottom: 1%;
}
IMG
{
border: none;
margin: 0px;
padding-top: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
}
TABLE
{
margin: 0px;
padding-top: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
}
TR
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{
margin: 0px;
padding-top: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
}
TD
{
margin: 0px;
padding-top: 0px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 0px;
}
.headerLeft
{
background: #0F2581;
color: #FFFFFF;
font-size: 30px;
font-weight: bold;
padding-top: 13px;
padding-left: 20px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 13px;
}
.headerRight
{
background: #0F2581;
color: #FFFFFF;
font-size: 10px;
font-weight: bold;
padding-top: 13px;
padding-left: 0px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 13px;
}
.explanation
{
color: #333333;
font-size: 13px;
padding-top: 0px;
padding-left: 20px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 8px;
}
.question
{
color: #333333;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
padding-top: 4px;
padding-left: 20px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 4px;
}
.answer
{
color: #333333;
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font-family: Verdana,Arial;
font-size: 13px;
padding-top: 1px;
padding-left: 1px;
padding-right: 1px;
padding-bottom: 1px;
width: 100%;
}
.next
{
background: #FFFFFF;
color: #000000;
font-family: Verdana,Arial;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
margin-right: 10px;
padding-top: 2px;
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
padding-bottom: 1px;
}

7DEHOOGHILQLWLRQHUL0\64/
CREATE TABLE dvc001Questions (
id integer not null primary key auto_increment,
question varchar(255),
questionType varchar(25),
followUp varchar(255),
followUpType varchar(25) );
CREATE TABLE dvc001Answers (
id integer not null primary key auto_increment,
questionId integer not null,
intervieweeId integer not null,
answer text,
followUpAnswer text );
CREATE TABLE dvc001Interviewees (
id integer not null primary key auto_increment,
position varchar(255),
publicPosition int,
municipality varchar(255),
publicMunicipality int,
name varchar(255),
publicName int,
email varchar(255),
sendCopy int,
phone varchar(255),
contactOk int,
userAgent varchar(255),
remoteAddress varchar(255) );
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