
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

gSSHQ�NlOONRG�RFK�RIIHQWOLJ�VHNWRU
 

Charlot te Kihlst röm , is99ccv@student .bth.se
Mat t ias Kihlst röm , m at t ias@kihlst rom .com

I nst itut ionen för datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 
Exam ensarbete C-uppsats, 10 p 

Handledare:  Göran Fries
Exam inator:  Guohua Bai



 

Öppen källkod och offent lig sektor  

 

 
 

�
gSSHQ�NlOONRG�RFK�RIIHQWOLJ�VHNWRU�

 
Examensrapport inlämnad av Charlotte Kihlström och Mattias Kihlström till Blekinge 
Tekniska Högskola i Ronneby, för kandidatexamen vid Institutionen för Data-
vetenskap. 

 
 

�����������
 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 
 

Signerat:_____________________________________________________ 
 
Signerat:_____________________________________________________ 



 

Öppen källkod och offent lig sektor  

 

 
 

�
$EVWUDFW�

 
2SHQ�6RXUFH�DQG�WKH�3XEOLF�6HFWRU�

 
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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gSSHQ�NlOONRG�RFK�RIIHQWOLJ�VHNWRU�
 
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 rekommen-
dationer, eller åtminstone diskussioner, om hur öppen källkod bäst kan användas för att stödja 
den offentliga sektorn i respektive länder. För att användningen av öppen källkods-
programvaror 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 (IT-
kommissionen, 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 kommun-
gemensam 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 program-
varan 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 ärendehanterings-
system 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 webbser-
vern Apache, webbläsaren Mozilla och kontorsstödsystemet OpenOffice 
(Open Source Forum, 2002). 
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,�GHW�KlU�NDSLWOHW�UHGRJ|U�YL�I|U�GH�ROLND�EHJUHSS�YL�DQVHU�VRP�YLNWLJD�I|U�
H[DPHQVDUEHWHW�� 9L� WDU� XSS� KLVWRULN� RFK� GHILQLWLRQ� DY� EHJUHSSHW� |SSHQ�
NlOONRG�� EHVNULYHU� YDG� NRPPXQDO� lUHQGHKDQWHULQJ� LQQHElU� VDPW� JnU� LQ�
Sn�HOHNWURQLVN�lUHQGHKDQWHULQJ��'lUHIWHU�KDU�YL�PHG�HQ�NRUW�EHVNULYQLQJ�
DY�KXU�VSULGQLQJHQ�DY�|SSHQ�NlOONRGVSURJUDPYDURU�VHU�XW�LQRP�RIIHQWOLJ�
VHNWRU�L�6YHULJH�RFK�L�UHVWHQ�DY�YlUOGHQ��
 
 

���� gSSHQ�NlOONRG� Öppen källkod är en svensk översättning av det engelska uttrycket ”Open 
Source”, som både är en utvecklingsmetod och ramverk för användar-
licenser 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 distributions-
licens lever upp till de krav som ställs i definitionen för öppen källkod. 
 
 

������ .RUW�KLVWRULN� Originaluttrycket ”Open Source” kom upp för första gången vid ett 
föredrag 1998 i Kalifornien. Det var Eric S. Raymond som myntade ut-
trycket 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 program-
vara. 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�&DWKHGUDO�DQG�WKH�%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 kommer-
siella världen att förstå nyttan med en öppen mjukvaruutvecklings-
process (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). 
 
 

������ 'HILQLWLRQ�DY�|SSHQ�
NlOONRG�HQOLJW�2SHQ�

6RXUFH�,QLWLDWLYH�
Organisationen Open Source Initiative (OSI) har skapat och driver 
webbplatsen www.opensource.org, där definitionen av öppen källkod 
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 käll-
koden utan även att distributionsvillkoren av mjukvaran måste uppfylla 
vissa kriterium som beskrivs i bilaga 1. 
 
 

������ 9nU�GHILQLWLRQ�DY�
|SSHQ�NlOONRG�

För att förtydliga den syn på öppen källkod som vi använder oss av i 
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. $OO�NlOONRG�WLOO�SURJUDPYDUDQ�GLVWULEXHUDV�IULWW 
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. )ULWW�I|U�DOOD�DWW�lQGUD�RFK�YLGDUHGLVWULEXHUD�SURJUDPYDUDQ 
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. gSSHQ�NlOONRGVSURJUDPYDUD�InU�VlOMDV 
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. gSSHQ�NlOONRGVSURJUDPYDUD�InU�DQYlQGDV�IULWW�DY�DOOD 
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. 

 
 

������ )|UGHODU�PHG�|SSHQ�
NlOONRG�

Alla fördelarna med öppen källkod kanske inte är självklara vid första 
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. Program-
varor 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�
IHOHW�WLOO�GHP�VRP�VNULYLW�SURJUDPPHQ�RFK�ELIRJDU�LEODQG�
lYHQ�I|UlQGULQJDU�WLOO�NlOONRGHQ�I|U�DWW�O|VD�SUREOHPHW´�

 
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 källkods-
programvara från en leverantör, som sedan går i konkurs eller byter 
inriktning, riskerar man att inte längre kunna få underhåll, upp-
graderingar 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). 
 
 

������ 1DFNGHODU�PHG�
|SSHQ�NlOONRG�

Det råder idag en viss osäkerhet över vilka nackdelarna med öppen 
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, sam-
tidigt 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 källkods-
programvaror (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 använd-
barhet. 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). 
 
 

������ gSSHQ�NlOONRG��IUL�
SURJUDPYDUD�RFK�

JUDWLVSURJUDP�
När man läser om öppen källkod blandas det ofta ihop både med 
begreppet fri programvara och med gratisprogram. Vi vill här försöka 
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|UHOVHQ�I|U�|SSHQ�NlOONRG�lU�PHU�LQULNWDGH�Sn�DWW�
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. 
 

 )LJXU����Programvarulicenser (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 



 

Öppen källkod och offent lig sektor  

 

 
 
 

8 

kostar pengar. Exempel på denna typ av programvaror är Acrobat Reader 
från Adobe och Internet Explorer från Microsoft (Free Software 
Foundation 2002). 
 
 

���� .RPPXQDO�
lUHQGHKDQWHULQJ�

Begreppet ärendehantering innefattar de administrativa rutiner och 
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 kommun-
förbundet, 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 systemati-
seras 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�
lUHQGHKDQWHULQJ�

För att effektivisera ärendehanteringen har många av Sveriges 
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 hand-
läggare 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 24-
timmarsmyndigheten, 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 personupp-
giftslagen, 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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���� gSSHQ�NlOONRG�LQRP�

RIIHQWOLJ�VHNWRU�L�
6YHULJH�RFK�
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 källkodsprogram-
varor 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). 
 
 

������ 'HEDWWHQ�RP�|SSHQ�
NlOONRG�

Både på svenska och andra webbplatser förekommer artiklar och 
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 



 

Öppen källkod och offent lig sektor  

 

 
 
 

11 

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�
� 3 
� � �'HWWD� NDSLWHO�� VRP� EHVNULYHU� GHQ� SUREOHPVWlOOQLQJ� VRP� YnUW�

H[DPHQVDUEHWH� WDU� XSS�� lU� LQGHODW� HIWHU� UXEULNHUQD� SUREOHPRPUnGH��
SUREOHPSUHFLVHULQJ�� SUREOHPDYJUlQVQLQJ� RFK� I|UYlQWDW� UHVXOWDW��8QGHU�
SUREOHPRPUnGH�WDV�EnGH�|SSHQ�NlOONRG�RFK�NRPPXQDO�lUHQGHKDQWHULQJ�
XSS�RFK�L�SUREOHPSUHFLVHULQJHQ�IRUPXOHUDU�YL�YnU�SUREOHPVWlOOQLQJ�VRP�
HQ�KXYXGIUnJD�VDPW�HWW�SDU�WLOOK|UDQGH�GHOIUnJRU��
�
 

���� 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[�L�VNRODQ (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-timmarsmyndig-
heten, 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. 
 
 

���� )|UYlQWDW�UHVXOWDW� 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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6\IWH�RFK�PnOEHVNULYQLQJ�
� 4 
� � �,� GHWWD� NDSLWHO� YLOO� YL� W\GOLJJ|UD� YnUW� V\IWH� PHG� H[DPHQVDUEHWHW� RFK�

VDPWLGLJW�lYHQ�NODUJ|UD�YnUW�PnO�PHG�DUEHWHW��
�
 

���� 6\IWH� 9nUW�V\IWH�lU�DWW�O\IWD�IUDP�HYHQWXHOOD�P|MOLJKHWHU�PHG�|SSHQ�NlOONRG�I|U�NRPPXQHU�RFK�|YULJ�RIIHQWOLJ�VHNWRU�L�6YHULJH��
 
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 förhopp-
ningsvis 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�NlOONRG�RFK�YLFH�YHUVD��
 
Med vårt examensarbete vill vi komma fram till om öppen källkods-
baserad programvara är ett bra alternativ eller ej för kommunal ärende-
hantering. 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�
� 5 
� � �,�GHWWD�NDSLWHO�UHGRJ|UV�I|U�GH�PHWRGHU�YL�YDOW�DWW�DQYlQGD�RVV�DY�RFK�KXU�

YL�JnWW�WLOO�YlJD�I|U�DWW�VDPOD�LQ�GHQ�LQIRUPDWLRQHQ�VRP�OLJJHU�WLOO�JUXQG�I|U�
YnUW� H[DPHQVDUEHWH�� 9L� EHVNULYHU� XWI|UOLJW� YnUW� DQJUHSSVVlWW�� XQGHU�
V|NQLQJVPHWRG�� GDWDLQVDPOLQJVYHUNW\J�� YDO� DY� XQGHUV|NQLQJVREMHNW� VDPW�
YDOLGLWHW�RFK�UHDELOLWHW��
�
 

���� $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 enkätunder-
sökning 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�
PHWRG�

Då man genomför en undersökning finns det flera olika metoder för detta. 
I princip är det syftet med själva undersökningen som bestämmer vilken 
metod som bör användas (Dahmström, 2000). Vid en observationsunder-
sökning 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�
YHUNW\J�

Det finns flera olika metoder att använda sig av för att samla in primärdata 
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 insam-
lingsmetod. En annan anledning till varför vi valt just denna insamlings-
metod 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 e-
postadresserna 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 internetsök-
verktyg på begrepp som öppen källkod, ärendehantering och open source. 
 
 

���� 9DO�DY�XQGHU�
V|NQLQJVREMHNW�

Det är viktigt att man tänker igenom vem eller vad det är man vill 
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). 
 
 

���� 9DOLGLWHW�RFK�
UHOLDELOLWHW�

Enligt Dahmström (2000) karaktäriseras en bra undersökning av att den 
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 fritids-
politiker. Dessutom ha vi själva viss erfarenhet av både kommunal 
ärendehantering och användandet av öppen källkodsprogramvaror, dock ej 
i kombination. 
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*HQRPI|UDQGHEHVNULYQLQJ�
� 6 
� �  

+lU� UHGRJ|U� YL� I|U� KXU� YL� JnWW� WLOO� YlJD� YLG� XWIRUPQLQJHQ� DY� YnUW�
ZHEEDVHUDGH�IUnJHIRUPXOlU��
�
 

���� )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 e-
postmeddelande. 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�
YHFNOLQJ�DY�

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)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. 
 
 

:HEEOlVDUH�

0\64/� PHP-
sidor 

$SDFKH�PHG�3+3�VW|G�

,QWHUQHW�
�
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5HVXOWDW�
� 7 
� � �,�GHWWD�NDSLWHO�WDU�YL�I|UVW�XSS�KXU�XWVNLFNHQ�JLFN�WLOO�RFK�KXU�VWRUW�ERUWIDOOHW�

EOHY�� 'lUHIWHU� UHGRYLVDU� YL� UHVXOWDWHW� DY� YnU� XQGHUV|NQLQJ�� 7LOO� VLVW�
EHVNULYHU�YL�YnUD�HUIDUHQKHWHU�RFK�J|U�HQ�ERUWIDOOVDQDO\V��
�
 

���� 8WVNLFN�RFK�
ERUWIDOO�

Vi valde att skicka ut ett allmänt e-postmeddelande till alla kommuner i 
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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�	���
�	���
� � �
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���� ���	��������������� ����� �� 
!#" ��� $%���&� ' ��� �

 'LDJUDP��� Svarsbortfall 
 
 

���� 6DPPDQVWlOOQLQJ�
DY�VYDU�

Nedan följer en sammanställning av alla de svar vi fått in i 
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 kommun-
styrelsens ordförande, kommunalråd, och ledamöter. 
 
De personer som har svarat representerar följande län och kommuner: 
 
%OHNLQJH� Västervik 6|GHUPDQODQG� Gullspång 
Karlskrona .URQREHUJ� Eskilstuna Herrljunga 
'DODUQD� Alvesta Gnesta Härryda 
Gagnef Markaryd Oxelösund Kungälv 
Hedemora Uppvidinge Strängnäs Lerum 
Leksand Växjö Vingåker Lidköping 
Ludvika 1RUUERWWHQ� 8SSVDOD� Lilla Edet 
Malung Gällivare Tierp Lysekil 
Mora Haparanda 9lUPODQG� Mariestad 
Smedjebacken Kalix Filipstad Mark 
*lYOHERUJ� Piteå Karlstad Munkedal 
Gävle Överkalix Munkfors Mölndal 
Hofors 6NnQH� Sunne Skövde 
Hudiksvall Bjuv Säffle Stenungsund 
Ljusdal Burlöv Torsby Strömstad 
Nordanstig Båstad 9lVWHUERWWHQ� Tanum 
Ovanåker Helsingborg Malå Tibro 
+DOODQG� Hässleholm Nordmaling Tidaholm 
Halmstad Kristianstad Norsjö Tranemo 
-lPWODQG� Lund Storuman Trollhättan 
Berg Malmö Vilhelmina Ulricehamn 
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Berg Malmö Vilhelmina Ulricehamn 
Krokom Skurup Vindeln Vara 
Ragunda Svalöv Vännäs gUHEUR�
Åre Ystad 9lVWHUQRUUODQG� Degerfors 
-|QN|SLQJ� Åstorp Härnösand Hallsberg 
Eksjö 6WRFNKROP� Sollefteå Karlskoga 
Gnosjö Huddinge Ånge Lekeberg 
Jönköping Järfälla Örnsköldsvik gVWHUJ|WODQG�
Mullsjö Nacka 9lVWPDQODQG� Boxholm 
Nässjö Norrtälje Arboga Linköping 
Värnamo Salem Fagersta Söderköping 
.DOPDU� Sollentuna Köping Vadstena 
Borgholm Tyresö Sala Ydre 
Emmaboda Upplands-Bro 9lVWUD�*|WDODQG� Ödeshög 
Hultsfred Upplands-Väsby Bengtsfors 
Högsby Österåker Bollebygd  

�
7DEHOO��� Kommuner och län 

 
 

������ %HJUHSSHW�|SSHQ�
NlOONRG�

Vi har ställt frågan ´+XU�YlOEHNDQW�lU�GX�PHG�EHJUHSSHW�|SSHQ�NlOONRG"´, 
där de svarande haft en femgradig skala att svara på och där alternativen 
varit mellan P\FNHW�EUD och LQWH�DOOV. Då 23 personer svarat P\FNHW�EUD, 
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\G�JHQWHPRW� På frågan ´8SSOHYHU� GX� DWW� EHJUHSSHW� |SSHQ� NlOONRG� KDU� HQ� SRVLWLY�
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|SSHQ�NlOONRG� NODQJ"´ svarade 127 personer ja och 31 personer nej. Bland dem som 
svarade nej fick vi till exempel kommentarerna ´3n�QnJRW�VlWW�NlQQV�GHW�
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 ´.lQQHU�GX�PLVVWlQNVDPKHW�PRW�|SSHQ�NlOONRG�IUL�
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: 
 

´9L�VOXWDQYlQGDUH�InU�I|UPRGOLJHQ�VW|UUH�LQVLNW�L�YDG�
SURJUDPYDUDQ�J|U� HOOHU� LQWH� J|U� L� |SSHQ� NlOONRG�lQ�
YDG� YL� QnJRQVLQ� NRPPHU� DWW� In� L� W�H[� 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��.RPPHUVLHOOD�I|UHWDJ�KDQWHUDU�EULVWHU�L�VLQ�
NlOONRG�XU�HWW�DIIlUVPlVVLJW�SHUVSHNWLY�´�

 
För att få fram specifika upplevda brister med öppen källkod ställde vi 
frågan ´9LONHQ�W\FNHU�GX�lU�GHQ�YLNWLJDVWH�I|UElWWULQJHQ�VRP�PnVWH�WLOO�I|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, PHU�XWELOGQLQJ�RFK�WHNQLVNW�NXQQDQGH�och |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. 
 
 

������ $QYlQGQLQJ�DY�
|SSHQ�NlOONRG�

Av de 159 personer som svarat på frågan ´$QYlQGHU�QL�LGDJ�QnJRQ�IRUP�
DY�|SSHQ�NlOONRG�IUL�SURJUDPYDUD�LQRP�NRPPXQHQ"´ 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� $QWDO� gSSHQ�NlOONRG� *UDWLVSURJUDP� 6KDUHZDUH�
/LQX[� 22 X   
$FUREDW�5HDGHU� 6  X  
6WDU2IILFH� 5 X   
3UR[\VHUYUDU� 3 X   
:LQ]LS� 3   X 
2SHQ�2IILFH� 2 X   
,QWHUQHW�([SORUHU� 2  X  
$SDFKH� 1 X   
'16� 1 X   
)LUVW&ODVV� 1  X  
)UHH%VG� 1 X   
0\6TO� 1 X   
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0\6TO� 1 X   
1HVVXV� 1 X   
1PDS� 1 X   
3HUO� 1 X   
6TLXG� 1 X   
91&� 1 X   

 
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� NlOONRG�IUL�
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�
GLVNXWHUDWV�L�GLQ�NRPPXQ"´, 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. 
 
 

������ gSSHQ�NlOONRG�
MlPI|UW�PHG�

EHILQWOLJD�
DOWHUQDWLY�

Av dem som svarade på frågan ´7URU�GX�DWW�|SSHQ�NlOONRG�VNXOOH�NXQQD�
YDU� HWW� DOWHUQDWLY� I|U� NRPPXQDOD� ,7�V\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 ´2P�HWW�V\VWHP�EDVHUDW�Sn�|SSHQ�NlOONRG�VNXOOH�YDUD�HWW�DY�
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�
EnGD�XSSI\OOHU�VDPPD�NUDY"´ 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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���� (UIDUHQKHWHU�IUnQ�
LQWHUQHWHQNlW�

XQGHUV|NQLQJHQ�
Under arbetets gång har vi lärt oss ett lämpligt sätt för hur man kan tänkas 
lägga upp webbaserade frågeformulär. Det är bra att redan från början 
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 e-
postmeddelanden 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 e-
postadresser, 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. 



 

Öppen källkod och offent lig sektor  

 

 
 
 

28 

 

'LVNXVVLRQ�
 

8 
�   

+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�
NRSSOLQJHQ�PHOODQ�|SSHQ�NlOONRG�RFK�GHPRNUDWL��L�PnQ�HQ�VnGDQ�ILQQV��
�
 

���� gYHUJULSDQGH�
LQIRUPDWLRQ�

Bland dem som svarat finns 122 kommuner från 20 av landets 21 län 
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�
NlOONRG�

Av alla som svarat på enkätundersökningen tyckte nästan 1/3 (31 
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\G�JHQWHPRW�
|SSHQ�NlOONRG�

Bland dem som svarade upplevde 81 procent öppen källkod som något 
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. 
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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, |NDG�VlNHUKHW�och ElWWUH�VXSSRUW, så har valet |NDG�VlNHUKHW�
valts av fler personer som inte säger sig känna till begreppet så väl 
jämfört med dem som valt ElWWUH�VXSSRUW. 
 
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 IT-
chefer 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. 
 
 

���� $QYlQGQLQJ�DY�
|SSHQ�NlOONRG�

Av svaren framgår att öppen källkodsprogram redan används hos flera 
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. 
 
 

���� gSSHQ�NlOONRG�
MlPI|UW�PHG�

EHILQWOLJD�DOWHUQDWLY�
64 procent av dem som svarat på frågorna tror att öppen källkod kan 
vara ett alternativ för kommunala IT-system. Av dem som inte tror det 
har orsaker som ´I|U�RSU|YDW´, ´VlNHUKHWVDVSHNWHUQD´�och ´VYnUW�PHG�
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 källkods-
program 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. 
 
 

���� gSSHQ�NlOONRG�RFK�
GHPRNUDWL�

Genom våra litteraturstudier har vi kommit i kontakt med flera artiklar 
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�
� 9 
�  �

,� GHWWD� NDSLWHO� WDU� YL� XSS� YnUD� VOXWVDWVHU� IUnQ� UHVXOWDW� RFK�GLVNXVVLRQHU�
VDPW�UHODWHUDU�GHVVD� WLOO�YnU�SUREOHPVWlOOQLQJ��'HVVXWRP�KDU�YL�PHG�HQ�
EHVNULYQLQJ� DY� GH� HUIDUHQKHWHU� YL� InWW� XQGHU� IUDPVWlOODQGHW� DY� KHOD�
H[DPHQVDUEHWHW��VDPW�I|UVODJ�Sn�IRUWVDWW�DUEHWH��
�
 

���� gSSHQ�NlOONRG�RFK�
RIIHQWOLJ�VHNWRU�

Med vårt examensarbete har vi försökt finna svaret på frågan om 
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 källkods-
programvara. Då över hälften både kan tänka sig att använda program-
varor 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 ärende-
hanteringsprocessen. Öppen källkodsprogramvaror används dessutom 
redan i viss mån hos flera kommuner, men ej i form av verksamhets-
specifika 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 litteratur-
genomgång. 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 specialan-
passade 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 ärendehan-
tering, 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 
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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. 
 
 

���� )RUWVDWW�DUEHWH� 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 källkods-
plattform. 
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 %LODJD�����������gSSHQ�NlOONRG�HQOLJW�2SHQ�6RXUFH�,QLWLDWLYH�
�

�
�����)UL�GLVWULEXWLRQ�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
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.�

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

�
�

�����.lOONRG�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
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.�

 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.�

�
�

�����+lUOHGGD�DUEHWHQ�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
Licensen måste tillåta 
förändringar och härledda 
arbeten samt tillåtas att 
distribueras under samma 
licens som originalmjukvaran.�

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

�
�

�����,QWHJULWHWHQ�DY�I|UIDWWDUHQV�NlOONRG�
�%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.�

�
�

�����,QJHQ�GLVNULPLQDWLRQ�DY�SHUVRQHU�HOOHU�JUXSSHU�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
Licensen får inte diskriminera 
några som helst personer eller 
grupper av personer.�

 För att få maximal nytta av 
utveckling genom öppen 
källkod krävs maximal 
spridning av källkoden till 
olika människor och 
grupper.�

�
�

�����,QJHQ�GLVNULPLQDWLRQ�DY�DQYlQGQLQJVRPUnGHQ�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
Licensen får inte förhindra 
någon att använda mjukvaran 
inom ett specifikt 
ämnesområde.�

 Detta för att förhindra 
licensfällor där öppen 
källkod inte tillåts användas 
för kommersiella syften.�

�
�

�����'LVWULEXWLRQ�DY�OLFHQV�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
Rättigheterna som medföljer 
mjukvaran måste gälla för alla 
som mjukvaran 
vidareförmedlas till utan att 
ytterligare en licens behöver 

�

 Detta för att förbjuda 
fasthållning av mjukvara via 
indirekta medel, som till 
exempel genom icke-
spridningsavtal.�
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träda i kraft.�
�
�

�����/LFHQVHQ�InU�LQWH�YDUD�VSHFLILN�I|U�HQ�SURGXNW�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
Rättigheterna som medföljer 
mjukvaran får inte vara 
beroende av att mjukvaran är en 
del av en speciell mjuk-
varudistribution. 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.�

 På detta sätt förhindras 
ytterligare en typ av 
licensfällor.�

�
�

�����/LFHQVHQ�InU�LQWH�EHJUlQVD�DQQDQ�PMXNYDUD�
�%HVNULYQLQJ�
�

� 0RWLY�
Licenser får inte sätta hinder för 
annan mjukvara som 
distribueras tillsammans med 
den licensierade mjukvaran. Till 
exempel får en licens inte kräva 
att alla andra program som 
distribueras på samma medium 
skall vara öppen källkod.�

 De som distribuerar öppen 
källkod har rätt att göra sina 
egna val över sin egen 
mjukvara.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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%LODJD�����������)UnJHIRUPXOlU�
 

Nedan följer två exempel på skärmbilder från våra frågeformulär. 
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�
%LODJD��������3UHVHQWDWLRQ�DY�VYDU�
�
Nedan följer en presentation av de svar de tillfrågade från kommunerna i Sverige givit på 
respektive fråga. 
 
 
)UnJD����+XU�YlOEHNDQW�lU�GX�PHG�EHJUHSSHW�|SSHQ�NlOONRG"�
 
Mycket bra: 24 st 
Bra: 50 st 
Medel: 37 st 
Lite: 36 st 
Inte alls: 12 st 
 
Kommentarer: 
 
�,�YHUNVDPKHWVV\VWHP��
�6\VVODU�YDQOLJWYLV�LQWH�PHG�SURJUDPPHULQJ��
2SHQ�6RXUFH�NRPPHU�GRFN��JLVVQLQJVYLV��DWW�
EOL�YDQOLJDUH�LQRP�RIIHQWOLJ�VHNWRU���
�0\FNHW�EUD�I|U�XWYHFNOLQJ�DY�Q\D�SURJUDP�
3+3�0\64/�W�H[���

�.lQGH�LQWH�WLOO�RUGHW�PHQ�YlO�DWW�PDQ�NDQ�
DQYlQGD�VLJ�DY�JUDWLVSURJUDP��
�'HW�EHK|YHU�LQWH�EHW\GD�JUDWLVSURJUDP��PDQ�
NDQ�EHWDOD�I|U�DWW�In�|SSHQ�NlOONRG�L�DQGUD�
SURJUDP�R[n���
�/lVWH�RP�GHW�Sn�GHQ�VLGD�QL�KlQYLVDGH�WLOO��

 
 
)UnJD����bU�|SSHQ�NlOONRG�QnJRW�VRP�KDU�GLVNXWHUDWV�L�GLQ�NRPPXQ"�
 
Ja: 60 st 
Nej: 99 st 
 
Kommentarer: 
 
�1lU�GHW�JlOOHU�VSHFLILND�
DSSOLNDWLRQHU�VRP�YL�N|SHU�DY�
OHYHUDQW|U��I|UV|NHU�YL�DOOWLG�
N|SD�PHG�|SSHQ�NlOONRG��
YLONHW�RIWDVW�lU�HQ�I|UGXEEOLQJ�
DY�SULVHW���
�9HW�HM��
�/LQX[��
�,QWH�VnYLWWMDJ�YHW��GRFN�KDU�
MDJ�WDJLW�XSS�IUnJDQ�RP�
JUDWLVSURJUDP�VRP�
DOWHUQDWLY��
�'HW�lU�QRJ�PHVW�
GDWDLQWUHVVHUDGH�VRP�YHW�YDG�
GHW�lU�LQQHElU��

�,QWH�L�GH�VDPPDQKDQJ�MDJ�
ILQQV�PHG�L�NRPPXQHQ���
�'HW�lU�P|MOLJW�DWW�GHW�
GLVNXWHUDWV�PHQ�LQWH�Sn�
FHQWUDO�QLYn��
�,QWH�VlUVNLOW�P\FNHW���
�-D��LQRP�,7�JUXSSHQ���
�9LVV�GLVNXVVLRQ�DQJ��/LQX[�
RFK�NRQWRUVSURJUDPVHULHQ�
6WDU2IILFH�96�0LFURVRIW�KDU�
lJW�UXP��
�(M�Sn�SROLWLVN�QLYn��Sn�
I|UYDOWQLQJVQLYn�YHW�MDJ�LQWH��
�YLG�VWRUD�XSSKDQGOLQJDU��Vn�
YLOO�YL�DWW�NlOONRGHQ�VND�ILQQDV�

�,QWH�L�VW|UUH�RPIDWWQLQJ�RFK�
LQWH�SROLWLVNW�PLJ�YHWHUOLJHQ�
GlUHPRW�LQRP�,7�HQKHWHQ�RFK�
YLVVD�EHU|UGD�GHODU���
�LQWH�PHM�YHWHUOLJHQ��
�1HM��LQW�lQQX�PHQ�GHW�EOLU�
PHU�DY�GHW��
�EDUD�Sn�,7�DYG��
�,QWH�EODQG�RVV�SROLWLNHU��
NDQVNH�EODQG�GHP�VRP�
DUEHWDU�PHG�,7�IUnJRUQD��
�6NRODQ�KDU�L�YLVV�PnQ�
DQYlQW�/LQX[�EHURHQGH�Sn�
HQVNLOGD�HQWXVLDVWHU��
�9L�GLVNXWHUDU�GHWWD�LQRP�,7�
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�'HW�lU�LQJHW�VRP�SROLWLNHUQD�
KDU�GLVN��lQQX��
�,QWH�YDG�MDJ�NlQQHU�WLOO� 

KRV�HQ�WUHGMH�SDUW��
�9HW�HM��
�3ULPlUW�LQRP�,7�HQKHWHQ� 

DYGHOQLQJHQ��,�|YULJW�ILQQV�
LQJHQ�NXQVNDS�RP�lPQHW�� 

 
 
)UnJD����$QYlQGHU�QL�LGDJ�QnJRQ�IRUP�DY�|SSHQ�NlOONRG�IUL�SURJUDPYDUD�LQRP�
NRPPXQHQ"�
 
Ja: 49 st 
Nej: 65 st 
Vet inte: 45 st 
 
Om ja, vilken eller vilka programvaror: 
 
�9L�DQYlQGHU�LQJD�
JUDWLVSURJUDPYDURU�DY�W\SHQ�
OLQX[�HOOHU�RSHQRIILFH��8WDQ�
DSSOLNDWLRQHU�GlU�YL�N|SW�
UlWWLJKHWHU���
�/LQX[��
�/LQX[�RFK�HY�QnJRQGDWDEDV��
�/LQX[�VDPW�Vn�DQYlQGHU�
VNRODQ�QnJUD�WLOOlPSQLQJDU��
�OLQX[��VWDU�RIILFH��
�$FUREDW�5HDGHU��:LQ=LS��
�$NUREDW�5HDGHU��
�/LQX[��
�,QWH�L�EDVSURJUDPXWEXGHW�L�
DOOD�IDOO��
�7URU�LQWH�DWW�GHW�DQYlQGV�GH�
IOHVWD�SURJUDPPHQ�lU�MX�
KHOOHU�LQWH�ULNWLJW�IULD�I|U�
I|UHWDJ�NRPPXQHU��
�7LOO�YLVV�GHO�L�
HNRQRPLV\VWHPHW��
�'HW�NDQ�I|UHNRPPD�Sn�
QnJRQ�VNROD��
�/LQX[��
�/LQX[��6WDURIILFH��
057*�I|U�EHYDNQLQJ�DY�
EHODVWQLQJ�L�QlWHW��
�/LQX[��6WDURIILFH�WHVWDV��
���/LQX[PDVNLQHU��PHG���VW�
LFNH�YLNWLJD�DSSOLNDWLRQHU���

�W�H[�VPn�OLQX[DSSOLNDWLRQHU�
I|U�DWW�VW\UD�YLVV�KnUGYDUD��
�3n�YnU�KHPVLGD�Sn�,QWHUQHW��
�$FUREDW�UHDGHU�P|MOLJHQ�
IOHU��
�/LQX[��
�$QYlQGV�VRP�RSHUDWLY�L�
YLVVD�SURGXNWHU��
�3UR[\VHUYUDU��'16��
�/LQX[�5HG�+DW��1HVVXV��
QPDS��
�9LVVD�YHUNW\J�I|U�,7�
WHNQLNHU��
�/,18;�PHG�ROLND�DSSO��VRP�
'+&3�RFK�SUR[\�VDPW�
SULQWVSRROHU��
�)UHH%VG��/LQX[��$SDFKH��
6TXLG��PHG�PHUD��
�9L�KDU�DQYlQW�/LQX[�RFK�
lYHQ�SURYDW�6WDU�2IILFH�PHQ�
LGDJ�DQYlQGHU�YL�LQWH�GHW�L�
YHUNVDPKHWHQ��.DQ�JLYHWYLV�
YDUD�Vn�DWW�MDJ�KDU�ERPPDW�
QnJRQ�OLWHQ�SURJUDPYDUD�
PHQ�MDJ�WURU�LQWH�YL�KDU�
QnJRQ�QX���
�3HUO��0<VTO��
�9L�WHVWDU�6WDURIILFH�VRP�
HYHQWXHOOW�NDQ�EOL�HWW�
NRPSOHPHQW�Sn�VNRORUQD���

�6DQQROLNW�ILQQV�IUL�
SURJJUDPYDUD�LQDUEHWDG�L�GH�

N|SWD
�DSSOLNDWLRQHU�YL�LGDJ�
N|U���
�/LQX[�VRP�HQ�W\S�DY�SUR[\��
6DPW�YLG�HWW�SDU�UDGLROlQNDU��
�)MlUUVXSSRUW��91&���
�.OLHQW�SURJUDP��)LUVW&ODVV��
([SORUHU��$FUREDW�5HDGHU��
:LQ=LS��)WSHWF���
�9HW�HM��
�,QWHUQHW�([SORUHU��$FUREDW�
5HDGHU��
�(QVNLOGD�PHGDUEHWDUH�NDQ�
ODGGD�QHU�YLVVD�DSSOLNDWLRQHU��
PHQ�SULQFLSHQ�lU�DWW�YL�VND�KD�
JHPHQVDPPD�SURJUDPYDURU��
�/LQX[�L�ROLND�
NRPPXQLNDWLRQVO|VQLQJDU���
�/LQX[��
�6WDU�2IILFH�RFK�/LQX[��
�)LQQV�VlNHUW�EHURHQGH�Sn�
KXU�PDQ�GHILQLHUDU��WH[�
$FUREDW�UHDGHU��
�/LQX[��
�OLQX[��RSHQRIILFH��
�'HW�I|UHNRPPHU�OLWH�LQRP�
VNROYlUOGHQ�HOHYQlWHQ���
�DFUREDW�UHDGHU��
�ZLQ]LS��
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)UnJD����3ODQHUDU�GLQ�NRPPXQ�DWW�LQRP�GHW�QlUPDVWH�nUHW�LQI|UVNDIID�HOOHU�WLWWD�
QlUPDUH�Sn�V\VWHP�EDVHUDGH�Sn�|SSHQ�NlOONRG�IUL�SURJUDPYDUD"�
 
Ja: 33 st 
Nej: 54 st 
Vet ej: 72 st 
 
Kommentarer: 
 
�)RUWIDUDQGH�LQWH�DY�W\SHQ�JUDWLV�����
�'HW�lU�LQJHW�XWYlUGHULQJVNULWHULD��
�'HW�EHURU�Sn�RP�GHW�SDVVDU�LQ��
�,�RFK�PHG�DWW�0LFURVRIW�KDU�lQGUDW�VLQD�
OLFHQVUHJOHU�Vn�KDU�YL�WDODW�OLWH�RP�6WDU2IILFH�
VRP�HWW�P|MOLJW�DOWHUQDWLY��PHQ�LQWH�JMRUW�
QnJRQ�PHU�nWJlUG���
�-DJ�KDU�LQWH�K|UW�QnJRW�RP�GHW�L�DOOD�IDOO�MDJ�
WURU�DWW�,7�DYGHOQLQJHQ�lU�OLWH�UlGG�I|D�DWW�
LQWH�DOOW�VND�IXQJHUD��
�9L�YlJHU�KHOD�WLGHQ�I|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�L�
GHVVD�V\VWHP�PRW�GH�NRVWQDGHU�YL�KDU�LGDJ��
YDUI|U�PDQ�NDQ�VlJD�DWW�GHW�VNHU�HQ�
NRQWLQXHUOLJ�LQI|UDQGHSODQHULQJ���
�9L�I|OMHU�PDUNQDGHQ�LQRP�ROLND�RPUnGHQ�EOD�
¶2IILFH¶�DOWHUQDWLY���

�HY��6WDU2IILFH�I|U�VNRORUQDV�YHUNVDPKHW���
�EHURU�KHOW�RFK�KnOOHW�Sn�VXSSRUWHQ�EDNRP�
SURJUDPYDUDQ��
�-D�YL�SODQHUDU�DWW�VH�|YHU�P|MOLKHWHQ�DWW�VH�
RP�GHW�NDQ�YDUD�HWW�DOWHUQDWLY�PHQ�YL�KDU�LQWH�
EHVOXWDW�DWW�YL�VNDOO�DQYlQGD�GHW���
�(Y�6WDU�2IILFH��
�6H�I|UHJnHQGH�VYDU��6WDURIILFH�I|U�VNRORUQD���
�,QWH�KHOW�RWlQNEDUW���GHW�YLNWLJDVWH�lU�EUD�RFK�
IXQNWLRQVEDVHUDGH��
�GHW�lU�P\FNHW�WUROLJW��
�0DLOVFDQQLQJ�EO�D��
�9L�DUEHWDU�PHG�I|UYDOWQLQJV|YHUJULSDQGH�
V\VWHP��PHQ�RFNVn�PHG�I|UYDOWQLQJVVSHFLILND��
,QRP�GH�VHQDUH�NDQ�GHW�VlNHUW�I|UHNRPPD��

 
 
)UnJD����7URU�GX�DWW�|SSHQ�NlOONRG�VNXOOH�NXQQD�YDUD�HWW�DOWHUQDWLY�I|U�NRPPXQDOD�,7�
V\VWHP��I|U�H[HPSHOYLV�lUHQGHKDQWHULQJ�"�
 
Ja: 101 st 
Nej: 58 st 
 
Om nej, varför inte: 
 
�-DJ�I|UXWVlWWHU�DWW�GHW�LQWH�
PHQDV�GHW�MDJ�PHQDU����
6lNHUKHWHQ��VlNHUKHWHQ��
VlNHUKHWHQ��
�2P�EUD�SURJUDP�ILQQV�DWW�
WLOOJn���
�9L�N|SHU�RIWD�O|VQLQJDU�DY�
VWRUD�OHYHUDQW|U��Vn�GHW�EHURU�
Sn�GHUDV�
YLOMD
��
�YHW�HM��
�7YHNVDP�WLOO�
WLOOI|UOLWOLJKHWHQ��

�,QWH�XWDQ�YLGDUH��'HW�lU�Vn�
P\FNHW�VRP�KlQJHU�VDPPDQ�
DWW�YL�LQWH�EDUD�NDQ�U\FND�XW�
HWW�V\VWHP�IUnQ�EHILQWOLJ�
GULIWPLOM|���
�I|U�NRPSHWHQVHQ�L�HQ�
NRPPXQ�VND�OLJJD�PHU�Sn�
NlUQYHUNVDPKHW�lQ�Sn�
XWYHFNOLQJ�XQGHUKnOO�DY�
V\VWHP��.RPPXQHQ�EU\U�VLJ�
I|JD�RP�GHW�lU�|SSHQ�HOOHU�
VWlQJG�NlOONRG�EDUD�

�6SRQWDQW�QHM��MDJ�I|UVWnU�LQWH�
ULNWLJW�YLWVHQ��'HW�VWHJ�
NRPPXQHUQD�VWnU�LQI|U�lU�DWW�
JHQRP�ZHE�O|VQLQJDU�
HUEMXGD�LQYnQDUQD�DWW�WLWWD�LQ�
L�lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�P�
P��2P�MDJ�I|UVWnWW�EHJUHSSHW�
UlWW�VNXOOH�|SSHQ�NlOONRG�
P|MOLJJ|UD�DWW�PDQ�InU�
SURJUDP�I|U�lUHQGHKDQWHULQJ�
RFK�DQQDW�DWW�ODGGD�QHU�RFK�
MREED�L��YLONHW�MDJ�LQWH�NDQ�
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�9L�lU�YlOGLJW�VW\UGD�DY�
UHJOHU�R�I|URUGQLQJDU�VRP�
PnVWH�YDUD�VW\UGD�L�SnUD�
V\VWHP��9L�KDU�KHOOHU�LQWH�
UHVXUVHU�DWW�DQVWlOOD�
SURJUDPHUDUH���
�NYDOLWHWV�SUREOHP"�'HW�
NDQVNH�ILQQV�RPUnGHQ�GlU�
26'�lU�LQWUHVVDQW���
�-DJ�WURU�DWW�GHW�VNXOOH�YDUD�
HWW�EUD�DOWHUQDWLY�PHQ�GHW�
JlOOHU�DWW�NRPPD�|YHU�
WU|VNHOQ�?�WUR�DWW�GHW�lU�
VHUL|VD�SURJUDP?���
�9DUI|U�EHK|YHU�PDQ�LQWH�
PRWLYHUD�RP�PDQ�VYDUDU�MD�
Sn�GHQQD�IUnJD"��
�3HUVRQOLJHQ�lU�MDJ�RUROLJ�
I|U�VlNHUKHWHQ�L�GHWWD�
V\VWHP���
�6lNHUKHWV�DVSHNWHUQD��
�-DJ�lU�WYHNVDP�I|U�V\VWHP�
VRP�VNDOO�IXQJHUD�OLNDGDQW�
I|U�PnQJD�DQYlQGDUH��PHQ�
KDU�LQWH�IXQGHUDW�LJHQRP�
IUnJDQ���
�6WlOOHU�NRPSHWHQVNUDY�RFK�
I|UYDOWQLQJVNUDY�VRP�YL�
WYHNDU�LQI|U��
�'HW�VNXOOH�NUlYD�PHU�HJHW�
HQJDJHPDQJ��
�-DJ�YHW�I|U�OLWH�RP�|SSHQ�
NlOONRG�I|U�DWW�VYDUD�MD���
�,QWH�EHNDQW�PHG�EHJUHSSHW��
Vn�����
�1-$��KXU�EOLU�GHW�PHG�
VXSSRUWHQ"�9L�KDU�RFNVn�
VHNUHWHVVEHODJG�LQIRUPDWLRQ�L�
YnUW�QlW��LQWH�HQEDUW�RIIHQWOLJ�
LQIRUPDWLRQ��9L�NRPPHU�
RFNVn�DWW�VWlOODV�LQI|U�DWW�DOOW�
VNDOO�IXQJHUD���+���
�6YnUW�PHG�VXSSRUW�RFK�
DQVYDU�I|U�XWYHFNOLQJHQ��
�'HW�lU�V\VWHPQLYn�WHNQLN��
VRP�lU�LQWUHVVDQW�I|U�HQ�
NRPPXQ�VQDUDUH�V\VWHPQLYn�
WMlQVW�GYV�YDG�WMlVQWHQ�NDOUDU�

lUHQGHKDQWHULQJHQ�
IXQJHUDU���
�%HK|YHU�E\JJD�XSS�I|U�
P\FNHW�NRPSHWHQV�VMlOYD��
�6RP�MDJ�VHU�GHW�Vn�VNDOO�YL��
NRPPXQHQ��LQWH�KD�
NRPSHWHQV�L�E\JJD�V\VWHP��9L�
YLOO�KD�HQ�OHYHUDQW|U�DY�
V\VWHPHW�VRP�WDU�Sn�VLJ�HWW�
OnQJVLNWLJW�DQVYDU���
�6WDQGDUGV\VWHP�NUlYV��
�)nU�GnOLJ�NXQVNDS��
�9L�N|SHU�KHOW�IlUGLJD�
V\VWHP��
�.RQWLQXLWHW�RFK�DYVDNQDG�DY�
DQVYDU��
�'\U�VXSSRUW�RP�DOOD�KDU�
VLQD�HJQD�O|VQLQJDU��
�QHM�RP�GHW�U|U�
P\QGLJKHWVXW|YQLQJ�VRP�NDQ�
NUlYD�VHNUHWHVV��MD�L�|YULJW��
�)|U�NRPPXQHQV��PnQJD�
JnQJHU��YHUNVDPKHWVNULWLVND�
V\VWHP�lU�GHW�YLNWLJW�DWW�
OHYHUDQW|UHQ�DY�V\VWHPHW�KDU�
HWW�IRUWVDWW�DQVYDU�I|U�
XWYHFNOLQJ���
�%ULVWDQGH�NRPSHWHQV�L�GHW�
NRUWD�ORSSHW��EULVW�Sn�
OHYHUDQW|UHU�VRP�XSSOHYV�
VRP�WLOOUlFNOLJW�
VWDELOD�OnQJVLNWLJD��'HILQLWLYW�
HWW�DOWHUQDWLY�I|U�DYJUlQVDGH�
WLOOlPSQLQJDU��
�2PRJHQ�WHNQLN��NRVWQDGHU�L�
VXSSRUW�VQDUDUH�lQ�OLFHQVHU��
�6H�I|UHJnHQGH�VYDU���
�0nVWH�EDUD�IXQJHUD�LKRS�
PHG�SURJUDP�VRP�LQWH�KDU�
|SSHQ�NlOONRG��
�,QWH�LGDJ��$OOWI|U�PnQJD�
DQGUD�V\VWHP�E\JJHU�Sn�
0LFURVRIWV�JUXQG���
�-DJ�WURU�DWW�VlNHUKHWHQ�RFK�
VWDELOLWHWHQ�L�VnGDQD�SURJUDP�
lU�OlJUH���
�.DQVNH�YLVVD�V\VWHP��PHQ�
LQWH�DOOD���

WlQND�PLJ���
�7YHNVDPW�PHG�KlQV\Q�WLOO�
VYDUHW�Sn�I|UHJnHQGH�IUnJD�
DQJnHQGH�|YHUOHYQDG�R�
VXSSRUW���
�)|U�GnOLJ�NXQVNDS��
�,QWH�|YHUDOOW��DY�
VlNHUKHWVVNlO��
�-D��RP�GHW�XSSI\OOHU�VDPPD�
NUDY�VRP�NRPPHUVLHOOD���
�6lUVNLOW�DY�HNRQRPLVND�VNlO��
PHQ�GHW�PnVWH�VWDELOD�
V\VWHP��
�0|MOLJHQ�LQWH�I|U�
GULIWNULWLVND�V\VWHP�W�H[�
,QGLYLG�RFK�IDPLOMHRPVRUJ��
�DOOD�RII�KDQGOLQJDU�VRP�LQWH�
OLJJHU�XQGHU�VHNUHWHVV�ERUGH�
YDUD�RN��RP�MDJ�I|UVWnWW�GHWWD�
UlWW��
�'HW�NRVWDU�PHU��
�'H�WRUGH�HM�XSSI\OOD�DOOD�
NUDY�YDG�DYVHU�DQSDVVQLQJHQ�
WLOO�|YULJ�SURJUDPYDUD��
�7YHNVDP�RP�UlWW�
VlNHUKHWVQLYn�NDQ�
XSSUlWWKnOODV���
�.5lYHU�DQWDJOLJHQ�
RPIDWWDQGH�ORNDOD�
DQSDVVQLQJDU��
�+XU�IXQJHUDU�VXSSRUW��9HP�
J|U�I|UlQGULQJDU�RVY�������
�9L�DQYlQGHU�HWW�IOHUWDO�
O|VQLQJDU�VRP�E\JJHU�Sn�?�IUL�
NRG?���
�-D�RP�GHW�EOLUW�WLOOUlFNOLJW�
VWRUW�RFK�VW|G�NRPPHU�IUnQ�
VWRUD�HWDEOHUDGH�
RUJDQLVDWLRQHU���
�9HW�I|U�OLWH��
�6YDUHW�EOLU�HJHQWOLJHQ�QMD��
2P�GHW�ILQQV�QnJRQ�
XWYHFNODUH�I|UHWDJ�VRP�PDQ�
NDQ�YlQGD�VLJ�WLOO�Vn�NDQ�GHW�
YDUD�HWW�DOWHUQDWLY��0HQ�GHW�
lU�LQWH�HWW�DOWHUQDWLY�RP�GHW�
lU�Vn�DWW�HQ�OLWHQ�NRPPXQ�
VMlOY�VND�V\VVOD�PHG�
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DY��
�6lNHUKHW�RFK�OnQJVLNWLJKHW�
NUlYHU�DQVYDUVWDJDQGH�
OHYHUDQW|U���
�6YDUHW�lU�HJ��-$�RP�QnJRQ�
OHYHUDQW|U�nWDU�VLJ�DWW�
VXSSRUWD�SURGXNWHQ�PRW�RVV�
VOXWDQYlQGDUH���

�-DJ�VHU�HQ�IDUD�L�DWW�
NlOONRGHQ�lU�NlQG�GlUI|U�DWW�
GHWWD�PHGI|U�HQ�|NDG�ULVN�DY�
DQJUHSS���
�'H�GDWD�VRP�EHKDQGODV��WH[�
LQRP�62&��lU�DOOGHOHV�I|U�
NlQVOLJD��
�,QWH�lQ��I|U�RSU|YDW��

XWYHFNOLQJ�PP���
�'HW�KlQJHU�JLYHWYLV�LKRS�
PHG�PLQD�WLGLJDUH�VYDU�RP�
DWW�WH[�YLVVD�VlNHUKHWVIUnJRU�
NDQ�HYHQWXHOOW�YDUD�RNODUD��
0HQDU�Gn�VlNHUKHW�XWLIUnQ�
IOHUD�DVSHNWHU���

 
 
)UnJD����2P�HWW�V\VWHP�EDVHUDW�Sn�|SSHQ�NlOONRG�VNXOOH�YDUD�HWW�DY�DOWHUQDWLYHQ�YLG�HQ�
RIIHQWOLJ�XSSKDQGOLQJ��VNXOOH�GX�Gn�VH�QnJRQ�I|UGHO�PHG�GHWWD"�
 
Ja: 96 st 
Nej: 63 st 
 
Om ja, vad: 
 
�'n�MDJ�LQWH�WURU�Sn�OLQX[�RVY�
PHQ�WURU�Sn�|SSHQ�NlOONRG�L�
|YULJW�EOLU�GHW�VYnUW�DWW�VYDUD�
YLGDUH�Sn�HUD�IUnJRU��
�3ULVELOGHQ��
�3ULVHW���
�.RVWDQGVVNlO��
�(Y��HWW�ELOOLJDUH�DOWHUQDWLY��
�-DJ�VNXOOH�YHODW�VYDUD�YHW�HM��
�)OH[LELOLWHW�YLG�YDO�DY�
OHYHUDQW|U��
�3ULVHW��
�PHQ�EHK|YHU�LQWH�EDUD�YDUD�
HQ�I|UGHO��
�/LNIRUPLJKHW�PHOODQ�
NRPPXQHU��
�3ULVHW��
�/lWWDUH�DWW�J|UD�HJQD�
V\VWHPDQSDVVQLQJDU���
�)UlPVW�HNRQRPLVND��
�'HW�EOLU�OlWWDUH�DWW�J|UD�
I|UlQGULQJDU�L�SURJUDPYDUDQ��
�+DQWHULQJHQ�VNXOOH�P|MOLJWYLV�
XQGHUOlWWDV��
�GHW�VNXOOH�YDUD�P|MOLJKHWHQ�DWW�
In�HWW�PHU�
DQYlQGDUV\WW
�
SURJUDP��
�)|U�DWW�RUGHQWOLJW�SU|YD�RP�
|SSHQ�NlOONRG�lU�OlPSOLJ�LQRP�
QnJRQ�GHO�HOOHU�QnJUD�GHODU�DY�

�0LQVNDW�EHURHQGH�WLOO�YLVV�
OHYHUDQW|U��6W|UUH�
I|UXWVlWWQLQJ�I|U�LQWHJUHULQJ�
PHOODQ�V\VWHP��'RFN�NUlYV�
DWW�GHW�ILQQV�XWWDODW�DQVYDULJ�
I|U�IXQNWRQDOLWHW�RFK�DWW�
VXSSRUW�NDQ�NRSSODV�WLOO�
SURJUDPPPHW���
�9LG�V\VWHP�VRP�VND�YDUD�
RIIHQWOLJD��
�WLOOJlQJOLJKHW�WLOO�
XSSKDQGOLQJVXQGHUODJHW��
PLQVNDGH�DQQRQVNRVWQDGHU��
�%LOOLJDUH�I|U�NRPPXQHQ�RFK�
ELOOLJDUH�I|U�DQYlQGDUQD��
�2EXQGHQ�DWW�PRGLILHUD�RFK�
DQSDVVD�PHG�HJQD�HOOHU�IULD�
UHVXUVHU���
�0DQ�VOLSSHU�OnVQLQJ�WLOO�
YLVVW�I|UHWDJ��
�3ULVPlVVLJW��
�|SSHQKHWHQ�QDWXUOLJWYLV��
�6H�VYDUHW�RP�
YHUNVDPKHWVNULWLVND�V\VWHP��
�0DQ�WYLQJDV�XWYlUGHUD�
SURGXNWHUQD�QRJJUDQQDUH�
RFK�VlWWD�SULV�lYHQ�Sn�
IDNWRUHU�VRP�lU�VYnUD�DWW�
EHG|PD�HNRQRPLVNW��
�6HU�LQWH�QnJUD�QDFNGHODU��

�'HW�VNXOOH�NXQQD�YDUD�GHW�
RFK�Gn�GHOYLV�EHURHQGH�Sn�
DWW�GHW�NDQ�SnYHUND�SULVHW�
RFK�I|UKRSSQLQJVYLV�LQWH�
SUHVWDQGDQ��)RUWIDUDQGH�
RNODUKHWHU�PHG�EOD�YLVVD�
VlNHUKHWVIUnJRU���
�0|MOLJHQ�OlJUH�
OLFHQVNRVWQDGHU��
�5LPOLJHQ�E|U�NRVWQDGHQ�
YDUD�OlJUH��,QWHJUDWLRQHQ�
PHG�|YULJD�V\VWHP�NDQ�YDUD�
QDFNGHOHQ���
�7UROLJWYLV�HNRQRPLVND�
I|UGHODU���
�SULVHW��
�3ULV��
�9HW�HJHQWOLJHQ�I|U�OLWHW�RP�
I|UGHODU�QDFNGHODU"�6YDUDU�
GlUI|U�-$���
�.RVWQDGVVNlO��
�0LQVNDGH�NRVWQDGHHU��
OLFHQVHU�RVY��0LQGUH�ULVN�I|U�
GROGD�EXJJDU�RVY��VDPW�HQ�
NRQVWDQW�XWYHFNOLQJ�RFK�
I|UElWWULQJ�DY�
SURJUDPYDUDQ���
�/lWWDUH�PHG�IRUWVDWW�
DQSDVVQLQJ��
�.DQ�GHVVYlUUH�I|U�OLWH�L�
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GHQ�NRPPXQDOD�
I|UYDOWQLQJHQ���
�,QN|SVSULVHW�VDPW�
YLGDUHXWYHFNOLQJVP|MOLJKHWHUQD�
LQRP�HWW�VDPPDUEHWH�PHOODQ�
IOHUD�DOOD"��NRPPXQHU��
�6PLGLJDUH�
NRPPXQLNDWLRQ�KDQWHULQJ�DY�
lUHQGHW��
�(WW�|SSHW�V\VWHP�JHU�
P|MOLJKHWHU�DWW�PRGLILHUD�HIWHU�
HJHW�EHKRY�RFK�LQWH�YDUD�
EXQGHQ�WLOO�HQ�OHYHUDQW|U��
�/lWWDUH�I|U�
WUHGMHSDUWVOHYHUDQW|UHU�DWW�
WLOOYHUND�PRGXOHU�WLOO�V\VWHPHW��
�RP�GHW�lU�DQDORJW�PHG�IUL�
SURJUDPYDUD��Vn�
NRVWQDGHUQD����
�)|U�NRQYHUWHULQJ�DY�
LQIRUPDWLRQ�XU�
DUNLYHULQJVKlQVHHQGH�RFK�
NRPPXQLNDWLRQ�PHG�DQGUD�
YHUNVDPKHWVVW|G�W�H[��
GRNXHPQWKDQWHULQJVV\VWHP��
�6DQQROLNW�ELOOLJDUH�RFK�
IUDPI|U�DOOW�HWW�PLQGUH�
EHURHQGH�DY�HQ�YLVV�
OHYHUDQW|U��
�NRPPXQHU�NDQ�WD�KMlOS�DY�
YDUDQGUD�DWW�YLGDUHXWYHFNOD�
SURJUDPPHW��
�(JHQWOLJHQ�EnGH�MDJ�RFK�QHM��
-D�HIWHUVRP�GHW�JHU�P|MOLJKHWHU�
WLOO�HQ�IULDUH�XWYHFNOLQJ�XWDQ�Vn�
KnUGD�ELQGQLQJDU�WLOO�GHW�VWRUD�
I|UHWDJHW�VRP�YL�KDU�LGDJ��1HM�
HIWHUVRP�YL�L�HQ�OLWHQ�NRPPXQ�
KDU�VYnULJKHWHU�DWW�UHNU\WHUD�
RFK�EHKnOOD�NRPSHWHQW�
SHUVRQDO�VRP�NDQ�NODUD�DY�
|SSHQ�NlOONRG���

RP�VXSSRUW��XQGHUKnOOV��RFK�
XWYHFNOLQJVIUnJRU�DY�
SURGXNWHQ�UHJOHUDV�L�DYWDOHW��
�,GDJ�WYLQJDV�YL�LQ�L�
0LFURVRIWV�NRVWQDGVVSLUDO�
XWDQ�P|MOLJKHW�DWW�NOLYD�DY���
�9LVVD�W\SHU�DY�
VWDQGDUGV\VWHP��NDQVNH�LQRP�
ZHEE���JUDILNDSSOLNDWLRQHU��
�RP�LQWH�DQQDW�I|U�DWW�|ND�
NRQNXUUDQVHQ�Sn�UHGDQ�
HWDEOHUDGH�SURJUDPYDURU��
�3ULVQLYnHU�RP�SUHVWDQGD�
RFK�NYDOLWH�PP�lU�
NRQNXUUHQVNUDIWWLJW��
�$WW�PDQ�KDU�P|MOLJKHW�DWW�
VNUlGGDUV\�DSSOLNDWLRQHQ�
VMlOY���
�0|MOLJKHW�WLOO�
VSHFLDODQSDVVQLQJDU�RFK�
YLGDUXWYHFNOLQJ�DY�V\VWHPHW��
�EnGH�RFK��|SSHQ�NlOONRG�
HOOHU�LQWH�Vn�lU�GHW�DQGUD�
VDNHU�VRP�YLNWDV�L�
XSSKDQGOLQJDU��-DJ�KDU�
DOGULJ�YDULW�PHG�DWW�PDQ�
YLNWDW�|SSHQ�NlOONRG�L�HQ�
XSSKDQGOLQJ��
�2P�OHYHUDQW|UHU�VNDSDU�
VWDQGDUGV\VWHP�RFK�
JDUDQDWHUDU�XWYHFNOLQJ�RFK�
VWDELOLWHW��
�3ULV��OHYHUDQW|UVREHURHQGH��
�0DQ�lU�LQWH�EXQGHQ�WLOO�HQ�
VSHFLHOO�OHYHUDQW|U���
�8WYHFNOLQJVP|MOLJKHWHQ��GUD�
Q\WWD�DY�DQGUDV�HUIDUHQKHW��
�7UROLJHQ�PLQVNDGH�
OLFHQVNRVWQDGHU��
�0RGLILHULQJVP|MOLJKHWHQ��

IUnJDQ��-DJ�NXQGH�
QDWXUOLJWYLV�IUnJD�PLQD�,7�
DQVYDULJD���
�0HVW�WUROLJW�Sn�SULVODSSHQ��
�(WW�VlWWD�DWW�In�QHG�GH�
VNHQDQGH�
OLFHQVNRVWQDGHUQD��
�2P�GHW�JHU�HQ�OlJUH�
WRWDONRVWQDG�lQ�HWW�
WUDGLWLRQHOOW�
N|SW
�
OLFHQVEDVHUDW�V\VWHP�PHG�
KlQV\Q�WLOO�PLQD�WLGLJDUH�
NRPPHQWDUHU�RP�
|YHUOHYQDG�RFK�VXSSRUW���
�3ULVELOGHQ�EOLU�EHW\GOLJW�
ElWWUH��LQJD�NRVWQDGHU�I|U�
SURJUDPYDUD��
XSSJUDGHULQJDU�HWF���
�-lPI|UHOVHQ��
�%HURHQGH�Sn�V\VWHPHW�Vn�
NDQ�GHW�YDUD�EnGH�HQ�I|UGHO�
RFK�HQ�QDFNGHO�
�VlNHUKHWVDVS����
�7UROLJWYLV�HNRQRPLVND��
�6DQQROLNW�OlJUH�
WRWDONRVWQDG�I|U�NRPPXQHQ��
6W|UUH�LQEOLFN�L�YDG�
DSSOLNDWLRQHQ�YHUNOLJHQ�
J|U���
�3ULVHW��
�NUlYHU�DWW�PDQ�KDU�
VNLFNOLJD�SURJUDPPHUDUH�L�
NRPPXQHQ��
�-D�RP�YL�WDJLW�HWW�VWUDWHJLVW�
EHVOX��PHQ�GHW�KDU�YL�LQWH���
�6W|UUH�P|MOLJKHW�WLOO�HJQD�
DQSDVVQLQJDU��

 
 
)UnJD����8SSOHYHU�GX�DWW�EHJUHSSHW�|SSHQ�NlOONRG�KDU�HQ�SRVLWLY�NODQJ"�
 
Ja: 128 st 
Nej: 31 st 
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Kommentarer: 
 
�1lU�GHW�lU�VSHFLDOXWIRUPDGH�
VlNUD�V\VWHP��
�)|U�PLJ�NOLQJDU�GHW�LQWH�IHO���
�3n�QnJRW�VlWW�NlQQV�GHW�LQWH�
OLND�
VHUL|VW
�VRP�HWW�V\VWHP�
PHG�VOXWHQ�NlOONRG���
�%nGH�MD�RFK�QHM�L�YLVVD�
VDPDQQKDQJ�NDQ�GHW�YDUD�
SRVVLWLYW�PHQ�LQWH�L�HQ�
NRPPXQ���
�gSSHQKHW�OHGHU�RIWD�WLOO�
NRQNXUUHQV��
�8WYHFNOLQJ��
�'HW�JHU�IOHU�P|MOLJKHWHU��

�6YnU�IUnJD�DWW�NXQQD�
EHVYDUD�KHOW�HQW\GLJW�Sn��
�9DUNHQ�MD�HOOHU�QHM��bYHQ�
PnQHQ�KDU�HQ�EDNVLGD���,�
VWRUW�lU�MDJ�SRVVLWLY�WLOO�GHW�
PHQ�GHW�NDQ�L�YLVVD�OlJHQ�
ILQQDV�WH[�
VlNHUKHWVIXQGHULQJDU��
VXSSRUW�VHUYLFH�VRP�NDQ�J|UD�
DWW�PDQ�LQWH�DOOWLG�L�DOOD�OlJHQ�
VHU�GHW�VRP�SRVVLWLYW���
�1HM�RUGHW�NlOONRG�lU�I|U�PLJ�
HWW�RUG�VRP�LQWH�V|JHU�QJW�RP�
YDG�GHW�lU��

�%nGH�RFK�HJHQWOLJHQ��%UD�
I|U�P|MOLJKHWHU�WLOO�
VSHF�DQSDVVQLQJ�PHQ�DOOWI|U�
RIWD�EUXNDU�V\VWHP�PHG�
|SSHQ�NlOONRG�LQQHElUD�DWW�
GHW�LQWH�ULNWLJW�lU�
IlUGLJXWYHFNODW���
�/LWH�NQHSLJ�IUnJD�GHW�EHURU�
Sn�L�YLONHW�VDPPDQKDQJ���
�/nWHU�ULVNIXOOW��
�.DQ�YDUD�I|U�HM�
DIIlUVNULWLVND�WLOOlPSQLQJDU��

 
 
)UnJD����.lQQHU�GX�PLVVWlQNVDPKHW�PRW�|SSHQ�NlOONRG�IUL�SURJUDPYDUD"�
 
Ja: 56 st 
Nej: 103 st 
 
Kommentarer: 
 
�1lU�GHW�JlOOHU�OLQX[�RFK�
RSHQRIILFH��Gn�MDJ�KDU�I|U�
OLWHQ�NXQVNDS�DQJ�GHWWD���
�)UL�SURJUDPYDUD�IUnQ�
RNlQGD���
�6H�I|UHJnHQGH�IUnJD���
�.DQ�YDUD�Vn��MDJ�WlQNHU�
HQNODUH�SURJUDPYDUD��
�NYDOLWHW��
�0LVVWlQNVDPKHW�lU�IHO�RUG�

YDUD�EHUHGG�Sn�DWW�LQWH�DOOW�
IXQJHUDU
VRP�PHG�SURJUDP�
IUnQ�0LFURVRIW��
�)OHU�VRP�NDQ�Jn�LQ�RFK�J|UD�
GHYHUVH�NRQVWLJD�lQGULQJDU�
VRP�NDQ�VWlOOD�WLOO�SUREOHP��
�-D��HQ�YLVV�PLVVWlQNVDPKHW�
QlU�GHW�JlOOHU�VlNHUKHW��
XQGHUKnOO�PP�G\NHU�XSS���
�'HW�VNXOOH�NUlYD�PHU�HJHW�
HQJDJHPDQJ��
�6NXOOH�NXQQD�WlQND�PLJ�DWW�

�7LOO�YLVV�GHO�ILQQV�MX�
DQOHGQLQJ�DWW�VH�|YHU�
VXSSRUW��RFK�
XQGHUKnOOVnWDJDQGHQ��9HP�
VNDOO�PDQ�VWlOOD�LQI|U�UlWWD�
RP�SUREOHP�L�SURJUDPPHW�
XSSVWnU"��
�9L�VOXWDQYlQGDUH�InU�
I|UPRGOLJHQ�VW|UUH�LQVLNW�L�
YDG�SURJUDPYDUDQ�J|U�HOOHU�
LQWH�J|U�L�|SSHQ�NlOONRG�lQ�
YDG�YL�QnJRQVLQ�NRPPHU�DWW�
In�L�W�H[�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��.RPPHUVLHOOD�
I|UHWDJ�KDQWHUDU�EULVWHU�L�VLQ�
NlOONRG�XU�HWW�DIIlUVPlVVLJW�
SHUVSHNWLY���

�7LOO�YLVV�GHO�HIWHUVRP�GHW�
UnGHU�HQ�YLVV�RVlNHUKHW�RP�
GHQ�
OHYHU
�L�PRUJRQ�RFK�
YLONHQ�VXSSRUW�MDJ�NDQ�EHJlUD�
L�IHOVLWXDWLRQHU���
�/LFHQV�LQQHElU�VXSSRUW�RFK�
GlUPHG�WLOOI|UOLWOLJKHW��+lU�
ILQQV�YLVVD�ULVNHU��
�6QDUDVW�lU�MDJ�DYYDNWDQGH��
PLVVWlQNVDP�lU�OLWH�VWDUNW���
�IUL�SURJUDPYDUD�lU�I|U�PLJ�
SRVLWLYW��|QVND�GHW�IDQQV�IOHU��
�LQWH�PRW�SURJUDPPHW�VRP�
VnGDQW��GlUHPRW�NDQ�MDJ�KD�
HQ�YLVV�RVlNHUKHW�DYVHHQGH�
DQVYDU�YLG�HY��SUREOHP��
�VH�I|UHJnHQGH�IUnJDV�
NRPPHQWDUHU�PHQ�I|U�GHW�
PHVWD�lU�GHW�QRJ�lQGn�QHM�Sn�
GHQQD�IUnJD��%HURHQGH�Sn�
KXU�QL�VWlOOW�IUnJDQ�DQVHUD�
MDJ�lQGn�DWW�MDJ�PnVWH�YlOMD�
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DQYlQGD�IUL�SURJUDPYDUD�
SULYDW�PHQ�LQWH�L�NRPPXQDOD�
V\VWHP��
�9LVV�WYHNVDPKHW��

�$OOWLQJ�NRVWDU�GHW�EOLU�ROLND�
GLDOHNWHU��
�%nGH�MD�RFK�QHM��L�ROLND�
DYVHHQGHQ��*nU�HM�DWW�EHVYDUD�
JHQHUHOOW���

HWW�MD�Sn�IUnJDQ���
�7LOO�YLVV�GHO��GHOV�PHG�
DQOHGQLQJ�DY�I|UHJnHQGH�VYDU�
PHQ�RFNVn�DY�VlNHUKHWVVNlO���

 
 
)UnJD����6NXOOH�HWW�HOHNWURQLVNW�lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�EDVHUDW�Sn�|SSHQ�NlOONRG�YDUD�
PHU�LQWUHVVDQW�lQ�HWW�VOXWHW�NRPPHUVLHOOW�V\VWHP�RP�EnGD�XSSI\OOHU�VDPPD�NUDY"�
 
Ja: 67 st 
Nej: 22 st 
Likvärdigt: 66 st 
 
Kommentarer: 
 
�)|UXWVDWW�DWW�NRPSHWHQV�
ILQQV�L�QlUKHWHQ���
�2P�YL�XSSKDQGODU�HWW�V\VWHP�
Vn�NRPPHU�OHYHUDQWDQW|UHQ�
DWW�In�J|UD�
I|UlQGULQJDUDUQD��
�I|UXWRP�IXQNWLRQDOLWHW��lU�
VW|G�IUnQ�
OHYHUDQW|U�PRWVYDUDQGH�
K|JVW�YlVHQWOLJW��GlUI|U�
RP|MOLJW�DWW�XWYlUGHUD�HQEDUW�
Sn�EDVLV�DY�
|SSHQ�NlOONRG
��
�9L�lU�EHURHQGH�DY�VXSSRUW�
RFK�XWYHFNOLQJ��
�0DQ�NDQ�WD�GHO�DY�DQGUDV�
XWYHFNOLQJ�NRVWQDGVIULWW��
�-D��XQGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DW�
MDJ�VRP�NXQG�KDU�EHKRY�DY�
DWW�VMlOY�J|UD�I|UlQGULQJDU�
XWDQ�OHYHUDQW|UHQV�
PHGYHUNDQ��

�6H�WLGLJDUH�VYDU��
�EHURU�KHOW�RFK�KnOOHW�Sn�GHVV�
SULV�L�I|UKnOODQGH�WLOO�
DOWHUQDWLYHQ��
�2P�GH�XSSI\OOHU�NUDYHQ�Vn�
lU�GHW�MX�OLNYlUGLJW�RFK�Gn�
VNXOOH�MX�WUROLJWYLV�RFNVn�
SULVHW�SnYHUNDV�I|U�
KHOKHWVO|VQLQJHQ��'HW�lU�
GHVVXWRP�EUD�DWW�
NRQNXUHQVXWVlWWD�0LFURVRIW�
HOOHU�DQGUD�VWRUD�DNW|UHU�Sn�
PDUNQDGHQ�JHQRP�DWW�YlOMD�
DQGUD�OHYHUQDW|UHU���
�3ULVODSSHQ�DYJ|U��
�8QGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DWW�
V\VWHPHW�XSSI\OOHU�
VlNHUKHWVNUDYHQ���
�-DJ�NDQ�LQWH�VYDUD�Sn�GHQ�
IUnJDQ���
�'HW�lU�HQ�SULVIUnJD��

�WURU�LQWH�VlOMDUHQ�WDU�Sn�VLJ�
VDPPD�DQVYDU�RP�
SURJUDPPHW�lU�|SSHW��ULVN�I|U�
GLVNXVVLRQ�YHP�VRP�lQGUDW�L�
SURJUDPPHW��
�+DU�LGDJ�HWW�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�PHG�
|SSHQ�NlOONRG��GYV�YL�NDQ�
lQGUD�L�V\VWHPHW��
�.XQVNDSHQ"��
�-DJ�YHW�LQWH��
�6H�NRPPHQWDU�RYDQ���
�)|UXWVDWW�DWW�HQ�EUHG�
XSSVOXWQLQJ�InV�Vn�DWW�
SURGXNWXWYHFNOLQJHQ�
VlNHUVWlOOV���
�LQWH�LQWUHVVDQW�L�GDJVOlJHW��
�VH�WLGLJDUH�IUnJD��
�0|MOLJKHWHQ�WLOO�DQYlQGDU�
DQSDVVQLQJ�DY�V\VWHPHQ��

 
 
)UnJD�����9LONHQ�W\FNHU�GX�lU�GHQ�YLNWLJDVWH�I|UElWWULQJHQ�VRP�PnVWH�WLOO�I|U�DWW�|SSHQ�
NlOONRG�IUL�SURJUDPYDUD�VNDOO�EOL�HWW�ULNWLJW�LQWUHVVDQW�DOWHUQDWLY�I|U�GLQ�NRPPXQ"�
 
Ökad säkerhet: 41 st 
Bättre support: 43 st 
Enklare förfarande: 14 st 
Tydligare information: 28 st 
Mer utbildning: 14 st 
Övrigt:  19 st 
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Kommentarer: 
 
�7\YlUU�VDNQDV�NRPSHWHQV�LQRP�YnU�
RUJDQDLVDWLRQ���
�,QJHQ�EUD�IUnJD�L�R�P�DWW�YL�N|SHU�YnUD�
SURGXNWHU�DY�GH�VRP�NDQ�NRPPXQDO�
YHUNVDPKHW��ODJDU�RFK�I|URUGQLQJDU��9L�N|SHU�
IXQNWLRQ�LGDJ�RFK�I|U�IUDPWLGHQ�EU\U�RVV�
?
ODJRP?
�RP�EDNRPOLJJDQGH�WHNQLN�PP���
�)nU�LQJHQ�VRP�WDU�KHOD�DQVYDUVELWHQ�I|U�
V\VWHPHW��.lQQV�OLWH�VRP�SORFNHSLQQ��SORFND�
OLWH�KlU�RFK�GlU���
�VlNHUKHW�RFK�VXSSRUW�lU�ElJJH�PNW�YLNWLJD�
SDUDPHWUDU��

�%lWWUH�LQIUDVWUXNWXU�L�IRUP�DY�nWHUI|UVlOMDUH�
RFK�WMlQVWHOHYHUDQW|UHU��
�VDPW�|NDG�VlNHUKHW���JDUDQWHUDG�
XWYHFNOLQJ��
�)OHUD�DY�RYDQVWnHQGH��SOXV�lQQX�ElWWUH�06�
NRPSDWLELOLWHW�RFK�HWW�XWEUHWW�VW|G�KRV�
DSSOLNDWLRQVXWYHFNODUH���
�bU�UHGDQ�HWW�LQWUHVVDQW�DOWHUQDWLY�����
�'HW�ILQQV�IOHUD�VDNHU�VRP�EHK|YHU�I|UElWWUDV�
RFK�VHV�|YHU��(Q�VDN�NDQ�YDUD�PLQVNDG�
EHURHQGH�DY�HQVNLOG�OHYHUDQW|U�DY�V\VWHP���

 
 
)UnJD�����6NXOOH�GLQ�NRPPXQ�NXQQD�WlQND�VLJ�DWW�YDUD�PHG�VRP�NUDYVWlOODUH�WLOO�HWW�
HOHNWURQLVNW�lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�EDVHUDW�Sn�|SSHQ�NlOONRG"�
 
Ja: 52 
Nej: 107 
 
Kommentarer: 
 
�+DU�LQWH�WLG��
�(YHQWXHOOW��
�.DQVNH��
�HJHQWOLJHQ�YHW�LQWH��
�9HW�LQWH��
�-DJ�WURU�GHW�I|U�GHW�ILQQV�HWW�
LQWUHVVH�RFK�I|UVODJ�LQQRP�
NRPPXQHQ�DWW�LQI|UD�GHQ�
W\SHQ�DY�V\VWHP��
�2P�YnUDQ�$'%�DYGHOQLQJ�
KDU�WLG�DWW�EHUHGD�lUHQGHW��
�.DQ�HM�VYDUD�Sn�GHQ�KlU�
IUnJDQ��
�-DJ�YLOO�LQWH�VYDUD�Sn�GHQ�
IUnJDQ�VRP�SROLWNHU�Gn�MDJ�
LQWH�KDU�SRVLWLRQHQ�DWW�IDWWD�
EHVOXW�RP�GHWWD���
�-DJ�NDQ�LQWH�VYDUD�Sn�IUnJDQ�
XWLIUnQ�YDG�NRPPXQHQ�NDQ�
WlQND�VLJ���
�'HW�lU�I|U�QlUYDUDQGH�LQWH�
DNWXHOOW�DWW�XSSKDQGOD�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP��

�-DJ�VYDUDU�MD��PHQ�MDJ�lU�
RVlNHU���
�)LQQV�LQJD�UHVXUVHU�I|U�
WLOOIlOOHW��
�WUROLJHQ�LQWH��QL�InU�IUnJD�,7�
HQKHWHQ��
�HJHQWOLJHQ��QMD��9L�XWYHFNODU�
YnUD�GDWDEDVHU�WLOOVDPPDQV�
PHG�WUH�DQGUD�VPn�NRPPXQHU�
L�HWW�JHPHQVDQW�SURMHNW�
�
.g%<�SURMHNWHW
�'lUI|U�NDQ�
VnGDQD�I|UlQGULQJDU�HQGDVW�
J|UDV�RP�GH�WUH�DQGUD�
NRPPXQHUQDT�RFNVn�lU�PHG�
Sn�GHW��.LQGD��gGHVK|J�
%R[KROP�RFK�YL�VMlOYD�<GUH�
lU�GH�EHU|UGD�NRPPXQHUQD��
0HQ�DOOW�KlQKJHU�MX�Sn�

ERWWHQSODWWDQ
�RFK�GH�
JHPHQVDPPD�SURJUDPYDURU�
YL�LVWDOOHUDW�Sn�GHQ��RP�GH�lU�
NRPSDWLEOD�WLOO�HQ�DQQDQ�
ERWWHQSODWWD���

�-DJ�NDQ�EDUD�VYDUD�
SHUVRQOLJW�RFK�HIWHUVRP�MDJ�
VLWWHU�PHG�EXGJHWDQVYDU�RFK�
WURU�DWW�GHW�NDQ�YDUD�
I|UGHODNWLJW�Vn�lU�PLWW�VYDU�
MD��
�YHW�HM��
�WYHNVDPW��NUlYHU�PHU�
SHUVRQDO�lQ�YL�KDU�HOOHU�NDQ�
VNDIID��9L�NDQ�LQWH�KDQWHUD�
W\SHQ�DY�V\VWHP��
�-DJ�NDQ�LQWH�VYDUD�I|U�PLQ�
NRPPXQV�UlNQLQJ�PHQ�GH�lU�
RVDQROLNW��
�KDU�HM�GLVNXWHUDWV��
�,QWH�QX�HIWHUVRP�YL�KDU�HWW�
UHODWLYW�Q\WW�V\VWHP���
�+DU�GnOLJW�PHG�WLG��DQQDUV�
lU�LGHQ�LQWUHVVDQW��
�'HW�lU�LQWH�KXU�PDQ�JMRUW�
V\VWHPHW�VRP�lU�GHW�SULPlUD�
XWDQ�IXQNWLRQHQ�DY��RFK�
VlNHUKHWHQ�L�V\VWHPHW�VRP�lU�
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�,QWH�VlNHU�Sn�DWW�MDJ�I|UVWnU�
IUnJDQ�IXOOW�XW��0HQDUD�QL�
K\SRWHWLVNW��HOOHU�VRP�SLORW"��
�9L�KDU�HM�VnGDQD�UHVXUVHU�
MXVW�QX��DOOWVn�PHU�HQ�
SULRULWHULQJVIUnJD��
�XQGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DWW�YL�YLG�
GHW�WLOOIlOOHW�KDU�EHKRY�DY�
V\VWHPHW�LIUnJD��

�6YnUW�DWW�YHWD���
�.UlYV�PHUD�NXQVNDS��
�-DJ�YHW�IDNWLVNW�LQWH�RP�GH�
YLOO�YDUD�PHG��6n�I|U�
VlNHUKHWV�VNXOO�VYDUDGH�MDJ�
QHM���
�YHW�HM��VNXOOH�NXQQD�VYDUD�MD�
RP�MDJ�KDGH�VW|UUH�NXQVNDS��

YLNWLJ���
�+DGH�GHW�IXQQLWV�HQ�MDJ�YHW�
LQWH�UXWD�KDGH�MDJ�WU\FNW�Sn�
GHQ���
�0HQ�MDJ�YHW�LQWH�VlNHUW��
�YHW�HM��
�-D��PHQ�LQWH�I|UUlQ�VHQW�L�
K|VW��1X�KDU�YL�DNXW�
UHVXUVEULVW���

 
 
)UnJD�����6NXOOH�GLQ�NRPPXQ�NXQQD�WlQND�VLJ�DWW�In�HQ�WHVWLQVWDOODWLRQ�DY�HWW�HOHNWURQLVN�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�EDVHUDW�Sn�|SSHQ�NlOONRG"�
 
Ja: 64 st 
Nej: 95 st 
 
Kommentarer: 
 
�9lONRPPHQ��
�'n�YL�UHGDQ�DUEHWDU�Sn�
DQQDW�VlWW��
�1X�lU�MDJ�LQWH�VlNHU�Sn�DWW�
WLGLJDUH�IUnJRU�EHVYDUDWV�UlWW�
DQJ��QlPQGKDQWHULQJ���
�1HM��YL�lU�EDUD�
RLQWUHVVHUDGH��6H�WLGLJDUH�
VYDU���
�%HURU�Sn�KXU�P\FNHW�GHW�
VNXOOH�VW|UD��
�(YHQWXHOOW��
�0nVWH�SUHDWD�PHG�,7�VLGDQ�
I|UVW��
�'HW�EHURU�Sn�QlU�L�WLGHQ�GHW�
OLJJHU�RFK�YDG�GHW�LQQHElU���
�KnOOHU�I�Q�Sn�DWW�UXOOD�XW�
JHPHQVDPW�lUHQGH�
�GRNXHPQWKDQWHULQJVV\VWHP�L�
���QlPQGHU��
�'nOLJW�PHG�WLG�RFK�UHVXUVHU�
VDPW�DWW�MDJ�LQWH�YHW�YDG�GHW�
V\IWDU�WLOO���
�9L�NDQ�WUROLJWYLV�LQWH�DYVlWWD�
WLG���
�YHW�HM��
�9HW�LQWH�WU|JKHW�KRV�,7�DYG�
WUROLJHQ�L�EnGH�IUnJD����RFK�
����

�9L�KDU�LQWH�GH�UHVXUVHU�VRP�
NUlYV�I|U�DNWLYW�GHOWDJDQGH�
RFK�IUnJDQ�lU�LQWH�KHOOHU�Vn�
SULRULWHUDG�KRV�RVV�I|U�DWW�WD�
EHVOXW�RP�RPI|UGHOQLQJ�DY�
WLOOJlQJOLJD�UHVXUVHU���
�,QJD�UHVXUVHU��
�6YnUW�DWW�VYDUD�MD�Sn�IUnJDQ��
)|U�DWW�WHVWD�PnVWH�GHW�ILQQDV�
HWW�EHKRY�RFK�lYHQ�HQ�WDQNH�
RFK�NUDYVSHF�I|U�KHOD�
V\VWHPHW���
�+DU�LQWH�SHUVRQDO�WLOO�DWW�
WHVWD��
�9L�KDU�UHGDQ�HWW�lUHQGH�
V\VWHP��
�9L�KDU�SUHFLV�DQVNDIIDW�HWW�
Q\WW�V\VWHP�I|U�
lUHQGHKDQWHULQJ��
�YL�YLOO�LQWH�YDUD�
I|UV|NVNDQLQHU��
�9L�YLOO�KD�WU\JJKHW�L�GH�
YLNWLJD�IUnJRUQD�VXSSRUW�RFK�
XWYHFNOLQJ��
�VH�I|UHJnQGH�VYDU�������
�-DJ�NDQ�LQWH�VYDUD�I|U�
NRPPXQHQ��
�-DJ�VYDUDU�XWLIUnQ�PLQ�HJHQ�
XSSIDWWQLQJ��(M�I|UDQNUDW�����

�9L�lU�Q|MGD�PHG�YnUW�
QXYDUDQGH�V\VWHP��I|UXWRP�
SULVHW��7LG��YLOMD�RFK�RUN�
UlFNHU�LQWH�WLOO��L�R�P�DWW�YL�
LQWH�lU�L�HQ�
?
XSSKDQGOLQJVIDV?
���
�LQWH�LGDJ��UHVXUVIUnJD��
�'HWWD�PnVWH�QDWXUOLJWYLV�
GLVNXWHUDV�PHG�DOOD�
EHU|UGD�����
�6DPPD�VRP�I|UUXW��HQ�
VlNHUKHWVIUnJD���
�VH�NRPPHQWDU�I|UHJnHQGH�
IUnJD��'HW�JlOOHU�MX�
NRVWQDGHUQD�RFNVn��QnJRW�
VRP�LEODQG�KDU�VW|UUH�W\QJG�
YLG�YDO�DY�LQWLNWQLQJ�lQ�
NDQVNH�|QVNYlUW���
�.ODUDU�LQWH�GHWWD�SJD�
WLGVSUHVV�RFK�UHGDQ�EHVWlPW�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP��
�(WW�VnGDQW�SURMHNW�lU�DOOWI|U�
WLGVNUlYDQGH�I|U�
RUJDQLVDWLRQHQ��
�+DU��VRP�OLWHQ�NRPPXQ�LQWH�
NUDIW�I|U�GHWWD��6DPWLGLJW�VRP�
YL�E\JJHU�XW�GHW�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�YL�
KDU���
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�-DJ�VYDUDU�MD�PHQ�GHW�lU�Vn�
DWW�,7�DYGHOQLQJHQV�RUG�YlJHU�
WXQJW�HIWHUVRP�GH�IOHVWD�LQWH�
ULNWLJW�YHW�YDG�GHW�KDQGODU�RP�
RFK�GRP�NDQ�YDUD�QHJDWLYD��
�9L�KLQQHU�LQWH�PHG�IOHU�
XWYHFNOLQJV��WHVWSURMHNW�GHWWD�
nU����
�'HW�ILQQV�LQWH�UHVXUVHU�I|U�
WHVWYHUNVDPKHW���
�8QGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DWW�
YHUNVDPKHWHQ�VlJHU�MD��
�.DQ�HM�VYDUD�Sn�GHQ�KlU�
IUnJDQ��
�.DQ�LQWH�VYDUD�I|U�
NRPPXQHQ�L�GHWWD�IDOO�KHOOHU���
�9L�KDU�LQJD�UHVXUVHU�WLOO�HWW�
G\OLNW�WHVW��
�)UnJDQ�KDU�LQWH�HQV�
GLVNXWHUDWV��
�3�J�D��OnJ�SHUVRQDOWlWKHW�
DQVHU�VLJ�LQWH�GHQ�PHVW�
NRPSHWHQWD�I|UYDOWQLQJHQ�QlU�
GHW�JlOOHU�bUHQGH�KD�WLG���
�)|UVW�VND�YL�KD�HWW�EHVOXW�RP�
DWW�YL�VND�LQI|U�HWW�Q\WW�V\VWHP��
VHQ�VND�YL�WHVWD��
�.RPPXQHU�DY�YnU�VWRUOHN�
NDQ�LQWH�OLJJD�L�IURQWHQ��
�.DQVNH�YHW�HM�R�GH�WLGLJHU�
IUnJRUQD�IHODNWLJW�EHVYDUDGH�
HIHUVRP�
YHW�HM
�DOWHUQDWLYHW�HM�
IDQQV�����
�7YHNVDPW�RP�YL�KDU�WLG���
�6YDUDU�QHM�HIWHUVRP�YL�MXVW�
QX�lU�LQQH�L�HWW�LQWHQVLYW�VNHGH�
PHG�HWW�
RXWVRXUFLQJ|YHUWDJDQGH�DY�
,7�GULIWHQ�VRP�WDU�P\FNHW�WLG��
$QQDUV�VNXOOH�GHW�NXQQD�YDUD�
LQWUHVVDQW��.DQVNH�VHQDUH���
�'HW�ILQQV�LQJD�HNRQRPLVND�
UHVXUVHU�DWW�H[SHULPHQWHUD�
RFK�XWYHFNOD��9L�KDU�UHGDQ�WUH�
IXQJHUDQGH�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP���
�7LGVEULVW��KDU�UHGDQ�HWW�
lUHQGHV\VWHP�VRP�IXQJHUDU�

�+LQQHU�LQWH��
�'HW�EHURU�QDWXUOLJWYLV�Sn�
NRVWQDGHQ�RFK�JUDGHQ�DY�HJHW�
DUEHWH�XQGHU�
WHVWI|UIDUDQGHW���
�XQGHU�I|UXWVlWWQLQJ�DWW�YL�YLG�
GHW�WLOOIlOOHW�KDU�EHKRY�DY�
V\VWHPHW�LIUnJD��
�7YHNVDPW��WDU�WLG�PP��
�-DJ�PnVWH�YHWD�PHU�LQQDQ�
GHW�JnU�DWW�WD�VWlOOQLQJ�WLOO�
GHWWD���
�6H�I|UHJnHQGH�VYDU���
�1XYDUDQGH�V\VWHP�IXQJHUDU�
RN��VWRU�NRVWQDG�L�XWELOGQLQJ�
DY�DQYlQGDUQD���
�0\FNHW�LQWUHVVDQW�DWW�SURYD�
RP�GHW�VNXOOH�YDUD�SDVVDQGH�
I|U�NRPPXQHQV�
IXQNWLRQVNUDY���
�,QJD�UHVXUVHU�IW��
�UHVXUVEULVW��YLOO�KLQQHU�LQWH�
N|UD�SDUDOOHOOD�V\VWHP��
�9L�KDU�UHGDQ�DYWDO�VRP�
O|SHU�Vn�GHWWD�lU�LQWH�
LQWUHVVDQW�Sn�IOHUD�nU���
�9L�KDU�LQWH�NRPPLW�Vn�OnQJW�
DWW�YL�YLOO�WHVWD�QnJRW�V\VWHP�
lQQX��'HW�lU�HQ�IUnJD�VRP�
NDQ�EOL�DNWXHOO�WLOO�K|VWHQ��'HW�
lU�GHVVXWRP�LQWH�PLQ�VDN�DWW�
DYJ|UD�GHW�PnVWH�
SURMHNWJUXSSHQ�WLOOVDPPDQV�
EHVOXWD���
�7LGVEULVW�VDPW�VYDUHQ�Sn�
WLGLJDUH�IUnJRU��
�9L�KDU�Q\OLJHQ�LQVWDOOHUDW�HWW�
Q\WW�
(O�lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�
RFK�KnOOHU�Sn�DWW�XWYHFNOD�
GHWWD�WLOOVDPPDQV�PHG�
OHYHUDQW|UHQ���
�9L�KDU�HWW�WlPOLJHQ�Q\WW�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�
YLONHW�J|U�DWW�YL�MXVW�QX�LQWH�lU�
LQWUHVVHUDGH�DY�DWW�WHVWD�
DQGUD�V\VWHP���
�0LQ�EHG|PQLQJ�lU�DWW�YL�

�.UlYV�PHUD�NXQVNDS��
�2P�MDJ�VND�VYDUD�Sn�IUnJDQ�
PnVWH�MDJ�WD�NRQWDNW�PHG�LW�
IRONHW��
�'HW�WURU�MDJ��
�6H�NRPPHQWDU�RYDQ���
�Ë�YDUMH�IDOO�LQWH�XQGHU�nU�
������)|U�P\FNHW�Sn�JnQJ�L�
nU��
�,�Vn�IDOO�PnVWH�GHW�VNH�LQRP�
UDPHQ�I|U�XWYHFNOLQJ�DY�
lUHQGHKDQWHULQJHQ��,�DQQDW�
IDOO�KDU�YL�LQWH�UHVXUVHU�DWW�
WHVWD�ROLND�PLOM|HU���
�,QWH�MXVW�QX��YL�lU�PLWW�XSSH�L�
HQ�XSSKDQGOLQJ��
�YHW�HM��
�'lUI|U�DWW�YL�EHK|YHU�YHWD�
PHU�LQQDQ�YL�
JnU�PHG�Sn�HWW�
VnGDQW�SURMHNW
���
�,QWH�XSS�WLOO�PLJ�DWW�DYJ|UD��
PHQ�SHUVRQOLJHQ�lU�MDJ�
SRVLWLY��
�(Q�WHVLQVWDOODWLRQ�NUlYHU�
UHODWLYW�VWRUD�UHVXUVHU�XQGHU�
HQ�SURYWLG�RFK�VW|UQLQJDU�
XSSVWnU�YLONHW�WRUGH�J|UD�DWW�
HQ�OLWHQ�NRPPXQ�KDU�
VYnULJKHWHU�DWW�NODUD�DY�
GHWWD���
�9HW�HM��
�YLOO�LQWH�KD�GHW��
�+DU�DQQDW�DWW�J|UD��
�YL�KDU�EUD�V\VWHP�LGDJ��
�%ULVW�Sn�WLG�I|U�
ODERUDWLRQHU���
�6RP�WLGLJDUH�VDJWV�lU�GHWWD�
HWW�VWUDWHJLVNW�EHVOXW��9L�KDU�
I|U�GDJHQ�LQJD�UHVXUVHU�I|U�
DOWHUQDWLYD�GULIWVPLOM|HU���
�KDU�LQWH�WLG�PHG�
XWYlUGHULQJDU�����
�+DU�SUHFLV�N|SW�HWW�V\VWHP���
�9L�KDU�LQWH�VnGDQ�
NRPSHWHQV��
�MD�RP�YL�VMlOYD�VWlOOHU�XSS�
I|UXWVlWWQLQJDUQD�RFK�DWW�GHW�
LQJnU�L�HWW�SODQHUDW�
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EUD��
�9L�KDU�HWW�EDVDOW�
lUHQGHKDQWHULQJVV\VWHP�RFK�
SODQHUDU�LQWH�DWW�E\WD�
OHYHUDQW|U��

VDNQDU�Q|GYlQGLJD�UHVXUVHU�
I|U�DWW�JHQRPI|UD�HWW�G\OLNW�
SURMHNW���
�9L�KDU�UHGDQ�YDUI|U�IUnJDQ�
LQWH�lU�DNWXHOO��

XWYlUGHULQJVSURMHNW�KRV�RVV��
�9L�KDU�Q\WW�lGV��
�,QWH�LGDJ��
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 %LODJD����������.lOONRG�
�
Nedan följer källkoden till delar av startsidan i HTML, de olika PHP-sidorna med databas-
koppling, 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> 

 
 
 
TXHVWLRQV�SKS�
 
<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’: 



 

Öppen källkod och offent lig sektor  

 

 
 
 

56 

      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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<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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<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 ); 
 
$query = "UPDATE ".$tableInterviewees." SET "; 
$query .= "position=’".mysql_escape_string( $position )."’"; 
$query .= ", publicPosition=".mysql_escape_string( (int) $publicPosition ); 
$query .= ", municipality=’".mysql_escape_string( $municipality )."’"; 
$query .= ", publicMunicipality=".mysql_escape_string( (int) $publicMunicipality ); 
$query .= ", name=’".mysql_escape_string( $name )."’"; 
$query .= ", publicName=".mysql_escape_string( (int) $publicName ); 
$query .= ", email=’".mysql_escape_string( $email )."’"; 
$query .= ", sendCopy=".mysql_escape_string( (int) $sendCopy ); 
$query .= ", phone=’".mysql_escape_string( $phone )."’"; 
$query .= ", contactOk=".mysql_escape_string( (int) $contactOk ); 
$query .= " WHERE id=".$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> 
 
 
 
TXHVWLRQV�FVV�
 
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; 
} 
 
 
 
7DEHOOGHILQLWLRQHU�L�0\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) ); 
 


