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Sammanfattning 
 

Öppen källkod är ett sätt för programutvecklare att distribuera verket tillsammans med dess 

källkod och göra det fritt läsligt och modifierbart. Denna studie analyserar och identifierar 

risker och möjligheter som kan uppkomma vid migration till och driftsättning av öppen 

källkod. Metoden som används är intervjuer med representanter från ett urval av Skaraborgs 

kommuners IT-avdelningar. Studien har visat indikationer på att både risker och möjligheter 

skulle kunna finnas. Riskerna ligger främst i att kommunerna bör vara medvetna om att alla 

roller inom en kommun är viktiga, medan möjligheterna ligger främst i att de indikerar 

medvetenhet om begränsningar i kunskap vilket är viktigt för en lyckad migration och 

driftsättning. Framtida arbeten kan behandla olika teknologier så som molntjänster och 

”Bring your own device” för att härleda detta mot risker och möjligheter vid migration till och 

driftsättning av öppen källkod.   

Nyckelord: Öppen källkod, Öppen standard, Migration, Risk. 
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1 Introduktion 

Informationsteknologi (IT) får en allt större del i samhället och i dagens företag och 

organisationer. Hur IT-strukturen utformas beror bland annat på ekonomi och hur 

situationen ser ut på aktuell organisation. När ett val om införskaffande av nya IT-system 

eller programvaror ska ske kan detta göras både mot system som är baserad på öppen källkod 

och proprietär källkod.   

Tidigare har det visat sig att öppna system inte varit speciellt vanligt i mindre företag 

(Byttner, 2004). Dock, i takt med att företagen växer, gör även insikten kring IT-systemens 

utformning detta. Detta leder till mer omfattande diskussioner kring integrering av öppna 

programvaror och system. Hur situationerna ser ut i landets kommuner är inte studerat i 

större utsträckning och därför ger denna studie till viss del informationen som fattas. Vad 

som ska undersökas är om öppna källkoder med öppen standard skulle vara en fungerande 

och acceptabel lösning, med fokus på vilka risker och möjligheter som följer. De stadier som 

fokuseras på är övergång till och drift av programvaror och kommunernas IT-system med 

öppen källkod.  

Intervjuer i form av enkäter är metoden för att besvara frågeställningarna. Vid intervjuer är 

det av yttersta vikt att det finns teorier att basera enkätfrågor på och med vars hjälp man kan 

hantera studiens validitet. Bidraget av denna studie blir en större insikt och ny kunskap i hur 

väl programvaror baserad på öppen källkod och öppen standard kan introduceras i de 

kommuner där proprietär programvara används.  
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2 Bakgrund 

IT har i dagens samhälle tagit en allt större plats och är i flertalet företag och organisationer 

en självklar grund för kommunikation. Enligt statistik från SCB (2013) använder i dagsläget 

98 procent av landets företag en IT-lösning. Denna siffra har från 2010 ökat varje år (SCB, 

2013). När IT-system ska införskaffas eller uppdateras krävs att det är en ekonomiskt hållbar 

lösning, samt ofta anpassningsbarhet till tidigare system. Det beror på att både migration av 

gammal data samt integrering av äldre system bör fungera. Vid detta tillfälle kan lösningen 

bestå både av system baserade på öppen källkod och proprietär källkod.  

2.1 Proprietär källkod gentemot öppen källkod 

En proprietär lösning kan normalt sett inte modifieras utan tillåtelse från det företag som 

utvecklat programmet eller systemet och är på detta sätt delvist låst i aktuellt utförande. I 

dagsläget är det ofta patent som hindrar att modifieringar utförs (Baird, 2008). Jämförs en 

proprietär lösning med program och system baserade på öppen källkod (delvis känt som 

”Open Source”), kan oftast programmens kod läsas fritt och även modifieras utan tillåtelse 

från utvecklarna, och där källkoden bör vara tillgänglig på en fritt tillgänglig plats (Sarrab et 

al., 2013). Öppen källkod är inte automatiskt gratis och vissa affärsmodeller existerar runt 

program baserade på öppen källkod. Om en kostnad tas ut för programmet måste koden vara 

tillgänglig för kunden (Statskontoret, 2003, s.9). Henley (2007) beskriver några 

sammanfattande kriterier: 

 Fri distribution utan kostnad 

 Publicera källkod 

 Tillåta modifieringar  

 Ingen diskriminering mot personer eller grupper 

Historiskt sett grundade Richard M. Stallman 1984 en licens kallad GNU GPL (General 

Public License) för att de program som utvecklats inom GNU alltid skulle få vara fritt 

tillgängliga (Sarrab et al., 2013). Anledningen till att Stallman skapade denna licens var för 

att han ogillade det sätt som proprietär programvara hanterades på. Vid denna tid 

uppmärksammades projektet delvis negativt, vilket ledde till att nya idéer uppstod med fria 

programvaror. En av dessa skulle komma att kallas ”Open Source Initiative” (OSI) och 

grundades 1997 av bland andra Eric S. Raymond. Skillnaden mot GNU var framförallt att det 

nu var tillåtet att sälja programvaran, vilket tidigare inte varit fallet (Statskontoret, 2003, 

s.10).  

För att öppen källkod skall kunna leva vidare är det av yttersta vikt att det finns engagerade 

deltagare till programvarorna som utvecklar och skapar nya system och mjukvaror. 

Utvecklarna av programmen måste göra arbetet på fritiden eller på betald arbetstid hos deras 

uppdragsgivare (Hertel et al., 2003). Något som utmanar och påverkar individer till att vara 

med i projekt kring öppen källkod är rykte, anseende och som en bekräftelse på kunskap 

(Heron et al., 2013). 

Viss forskning tyder på att öppna system och programvaror baserade på öppen källkod 

kommer hanteras allt mer över tid. Även vissa företag som exempelvis IBM som tidigare låtit 

deras källkoder varit proprietär, övergår till att göra dessa öppna (Asundi, 2005).  
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2.1.1 Öppen standard 
Öppen standard kan användas av ett system baserat både på öppen källkod och av proprietär 

programvara. En öppen standard gör det möjligt att dela data från systemen med varandra, 

även om inte samma system används. Enligt EU:s interoperabilitetsramverk (EIF) uppfyller 

en öppen standard vissa kriterier (Regeringen, 2009): 

 En icke-vinstdrivande organisation upprätthåller standarden 

 Alla inblandade parter skall vara med i processen kring utveckling av standarden 

 Standarden skall vara gratis eller endast av en symbolisk kostnad 

 Skall kunna distribueras och kopieras 

 Det får inte finnas begränsningar i hur standarden får återanvändas 

 

2.1.2 Låst till specifik leverantör 
Vid en proprietär lösning finns det ofta risk för att organisationen blir låst till en och samma 

leverantör. Det ger nackdelar i form av minskad möjlighet till anpassning till den aktuella 

organisationen, samt att det inte alltid är möjligt att välja den mest ekonomiska produkten. 

Det som förvärrar inlåsningseffekten är om inte det nya systemet erbjuder en öppen 

standard. Det gör att ingen information kan delas till andra system. Det kan vara svårt att få 

organisationens mål som stöd för beslutsfattandet kring vilka system som skall upphandlas. 

Därför väljs ofta det som den tidigare leverantören erbjudit och dess uppdateringar 

(Statskontoret, 2003, s.67).  

2.1.3 Systemexempel 
System i denna studie refererar till informationssystem. I ett informationssystem är den 

huvudsakliga uppgiften att samla in, lagra, bearbeta och skicka vidare information 

(Nationalencyklopedin, 2014a).  

Med programvaror/mjukvara avses de verktyg som de anställda på kommunerna använder i 

sitt dagliga arbete. Mjukvara kan beskrivas som exekveringsbar kod som i sin tur påverkar 

hur datorn uppträder och fungerar. Ordet mjukvara används för att skildra olika typer av 

applikationer och programmeringsspråk (Bouras et al., 2011)  Gerber (2010), ger ett antal 

exempel på programvaror baserade på öppen källkod kontra proprietär (Gerber et al, 2010, 

s.77). Dessa kan läsas i tabell 2.1: 

 

Användningsområde Proprietär programvara Programvara öppen källkod 

Webbläsare Internet Explorer Mozilla Firefox 

Office Microsoft Office OpenOffice.org 

Bildbehandling Adobe Photoshop GIMP 

Tabell 2.1 Exempel på programvaror 

Sammanfattningsvis kan sägas att öppen källkod används till allt från individuella servar och 

klienter till kritiska tjänster hos företag (Heron et al., 2013).  
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2.2 Övergång och drift 

Övergångar av IT-system kallas ofta migration. Detta är en term som innefattar att flytta ett 

befintligt system, hårdvara, programvara eller data från en plattform till en annan. I denna 

studie är inte hårdvara eller specifik data av intresse. Fokus ligger på programvaror och 

system. 

Enligt Gerber (2010) är processen att dokumentera kring, samt studera, migrationer av 

denna typ mycket viktigt eftersom det hjälper organisation vid övergångar, samt andra 

organisationer i ett planeringsstadium. Det är också ett krav, för en lyckad övergång, att hela 

processen är noga dokumenterad. Annars finns det stor risk att negativa händelser inträffar 

under migrationens gång (Gerber et al, 2010, s.76).  

IT-drift har ingen klar definition. Det man brukar kalla IT-drift innefattar däremot ofta de 

handlingar som krävs för att system och infrastruktur inom IT skall fungera på ett 

tillfredsställande sätt. IT-drift är ofta hårt kopplat till ekonomi, då det ofta sätter 

begränsningen för omfattningen av IT-drift inom ett företag. Beroende på storleken av det 

IT-system som skall drivas kan det finnas egna driftavdelningar eller hyrda, även kallat 

outsourcing. Detta är när organisationen låter underleverantörer sköta tjänster som tidigare 

varit en del av den egna organisationen. Genom att använda outsourcing vid rätt tillfällen kan 

den totala expertisen öka (Nationalencyklopedin, 2014b). 

2.3 Risk & Möjligheter vid övergång och drift 

I steget att analysera risker och möjligheter vid övergång till och driftsättning av system 

baserade på öppen källkod och öppen standard, krävs att viss terminologi klargörs. Nedan 

följer beskrivningar, enligt ISO/IEC-standard 27005, av riskers betydelse för en organisation.  

2.3.1 Risk  
Inom datalogi är en risk ett möjligt problem som kan skada ett system eller användare av 

detta (Pfleeger et al, 2006, s.524). En risk är när man väger ihop sannolikheten för en 

händelse tillsammans med dess konsekvens enlig formel:  

 
 

R=s*k 
 
 
Där R står för risk, s står för sannolikhet och k står för konsekvens. Beroende på hur högt 

detta tal blir, desto mer fokus bör läggas på denna risk (ISO/IEC, 2008, s. 10). Gällande 

konsekvenser kan detta vara både förlust av effektivitet, förhållande som i ett negativt 

avseende förändrar arbetssätt, försämrad publicitet, skador och förlust av handel (ISO/IEC, 

2008, s. 13). 

Relaterar man riskdefinitionen till möjligheter, kan samma formel som ovan användas med 

små justeringar. Skillnaden är att istället för konsekvens används termen chans.    
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2.3.2 Riskanalys 
En process kring analys av risker är viktig att följa. Dessa steg innefattar hur en riskanalys 

bör hanteras (ISO/IEC, 2008, s. 10-14): 

1. Identifiera tillgångar – Tillgångar är allt av värde för organisationen och måste 

skyddas. Det är viktigt att tillgångar inte uteslutande identifieras som hård- och 

mjukvara.  

   

2. Identifiera hot – Ett hot har möjligheten att skada information, processer samt 

system. Både människor och naturliga fenomen kan utgöra ett hot. Inträffandet av 

hotet kan ske oavsiktligt eller avsiktligt och både internt respektive externt. 

 

3. Identifiera existerande kontroller – För att komma ifrån icke nödvändiga åtgärder 

och kostnader, bör redan existerande kontroller identifieras. Detta bör göras för att 

inte använda överlappande kontroller.    

 

4. Identifiera sårbarheter – Sårbarheter kan utnyttjas av hot för att skada tillgångar 

samt organisation. Om inte ett hot utnyttjar en sårbarhet är inte sårbarheten skadlig i 

sig. Viktigt att beakta i detta stadie är att kontroller kan utgöra sårbarheter om dessa 

implementeras på fel sätt.  

 

5. Identifiera konsekvenser – Konsekvenser som uppstår när sekretess, integritet och 

tillgänglighet förloras. Detta är konsekvenser som på något sätt skadar 

organisationen.  

   

2.3.3 Riskbedömning 
För att bedöma en risk måste denna vägas mot en serie av kriterier. Det är då möjligt att 

bedöma hur viktig eller trivial risken är. Därför måste både konsekvenser samt sannolikheter 

värderas (ISO/IEC, 2008, s.14-15). Detta är ett tidskrävande arbete och det är viktigt att de 

kriterier som sätts upp är noga utvärderade. Det kan exempelvis vara svårt i förhand att 

bedöma vilka typer av risker som skall behandlas eller icke. 

2.3.4 Riskhantering 
Enligt Pfleeger (2006) finns det generellt tre strategier för att hantera en risk: 

 

 Undvika risk – Detta kan göras genom att ändra förutsättningar gällande 

säkerhet för de tillgångar som är utsatta för en risk (Pfleeger, 2006, s.524). 

 

 Överföra risk – Genomförs genom att system eller personer utanför 

organisationen tar hand om risken. Det kan även gälla införskaffande av 

försäkringar (Pfleeger, 2006, s.524). 

 

 Acceptera risk – Genom att acceptera en risk kontrollerar man resurser och 

förbereder sig inför en möjlig risks påverkan (Pfleeger, 2006, s.524). 
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Det som är viktigt att tänka på är att även hanteringen av risker kostar pengar och att 

hanteringen då inte bör överstiga kostnaden av en möjlig risks negativa påverkan (Pfleeger, 

2006, s.525). 

2.4 Bakgrund till relaterad forskning 

Tidigare forskning kring öppen källkod är ofta inriktad mot specifika system, där fokus ligger 

på att undersöka hur de två typerna av källkoder kan vara till för- och nackdel.  

En studie genomfördes på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, där öppen källkod 

undersöks i mindre företag. I denna analys ställs frågor till ansvariga för IT-infrastukturen 

samt även användarna. Undersökningen ligger sedan till grund för hur väl öppen källkod 

lämpar sig i denna typ av företag. De kom fram till att införande av en lösning baserad på 

öppen källkod troligtvis inte skulle innebära ett problem för mindre företag. (Ekholm & 

Hammou, 2006). 

En tidigare studie har gjorts där fokus varit att identifiera risker i projekt där proprietär 

programvara ersatts med öppen källkod. Dock är detta fall där programvaran redan har 

ersatts, till skillnad mot denna studie där risker istället skall identifieras innan en eventuell 

övergång till och drift av öppna system. Möjligheter finns till att ytterligare risker identifieras 

och kan ses som ett fortsättningsarbete till denna existerande studie. I denna studie kom 

författaren fram till slutsatsen att den värsta identifierade konsekvensen som kan inträffa 

mot organisationen är att bli beroende av externa aktörer (Ulvö, 2012).  

En tidigare studie har gjorts vid Halmstad Högskola där öppen källkod undersöks inom 

gymnasieskolor. I denna studie undersöks möjliga negativa effekter kring användandet av 

öppen källkod som kan uppstå och vilka dessa skulle kunna vara. Författaren kom fram till 

slutsatsen att frågor kring öppen källkod inte värderadas speciellt högt och att det är ekonomi 

som till stor del styr vilken typ av teknologi som används (Larsson, 2006) 

Den tänkta studien är tänkt att fylla den lucka som finns för hur öppen källkod och öppen 

standard hanteras inom kommuner. Inom den tänkta avgränsningen av denna studie finns 

det inte någon stor mängd relaterad forskning. 
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3 Problemformulering 

Syftet är att kartlägga risker och möjligheter med övergång till och drift av system och 

programvaror baserade på öppna standarder och öppen källkod. Undersökningen är 

begränsad till ett urval av Skaraborgs kommuner. Urvalet grundas på kommunernas 

geografiska plats i förhållande till var studien genomförs och är en förutsättning för att den 

tänkta metoden ska kunna genomföras.  

3.1 Frågeställning 

Frågeställningarna för denna studie är: 

Vilka risker samt möjligheter är troliga kring system som drivs med öppen källkod och 

öppna standarder inom en kommun? 

Vilka risker och möjligheter finns för användarna om IT-lösningen baseras på öppen 

källkod med öppna standarder inom en kommun?  

Den första frågeställningen relaterar i högre grad till IT-avdelningens drift av system, 

samtidigt som den andra frågan fokuserar på att hitta risker och möjligheter för användarna 

till systemen.  

3.2 Motivering 

I en proposition från Regeringen sägs det att program som bygger på öppen källkod bör 

användas och gynnas (Regeringen, 2004). Eftersom kommuner har ett ansvar mot 

invånarna, ges en tydlig relevans av att alltid eftersträva en så god ekonomi och att pengar 

läggs på rätt del av kommunens budget. IT relaterar ofta till stora kostnader (Riksrevisionen, 

2011, s.17) och därför finns det en relevans både för företag, organisationer samt kommuner 

att undersöka möjligheten till att införskaffa programvaror baserade på öppen källkod och 

öppen standard. Därför kommer detta arbete vara till nytta för företag, offentlig sektor och en 

stark bidragande faktor till varför denna studie är relevant och intressant att studera.  

Att övergång till öppen källkod sparar pengar har vid ett flertal tillfällen påvisats. En av de 

största övergångarna skedde i Münchens stad över en tioårsperiod med planeringsstart 2001. 

Erfarenheter av detta arbete visar att det inte bara är ekonomiska möjligheter kring en 

övergång av denna sort, utan även möjlighet till modifieringar av system och IT-relaterade 

modeller (Joinup, 2013). Liknande besparingsresultat visades vid en migration till öppen 

källkod i den nederländska staden Ede. Där finns indikationer på att de spenderar 92 % 

mindre på licenskostnader jämfört med andra städer där de öppna systemen inte används. 

Båda dessa två migrationserfarenheter visar en tydlig relevans för denna studie (Joinup, 

2014).     

I en av Statens offentliga utredningar slås det fast att öppna standarder är första valet när ett 

system skall införas. Öppna standarder är mycket välkomna inom EU och resten av världen, 

tack vare möjligheten att dela information mellan olika system. Även bidraget av öppna 

standarder beräknas att sänka kostnaderna för drift av system. Denna typ av standard bidrar 

till att minska risken för en inlåsningseffekt, där ett beroende skapas till en viss leverantör 

(Regeringen, 2009).   
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Ytterligare anledning och motivering till denna studie är flertalet myter kring övergång till 

och drift av system baserade på öppen källkod. Exempel på myter som ofta förekommer 

(O’Reilly, 1999): 

 Det är svårt att tillhandahålla support 

 Endast mindre företag har en användarnytta av öppen källkod 

 

Studien är också ett steg i att undersöka i hur stor utsträckning av arbetsplatserna som tror 

på dessa myter och ifall de är en anledning till hur väl öppen källkod och öppna standarer 

lyckats rota sig i kommunernas IT-system baserat på risken det i så fall skulle föra med sig.   

Det är även intressant att studera detta i en ny sektor, med anledning av att sektorerna har 

olika sätt att arbeta. Detta kan också leda till att slutsatsen blir olika beroende på vilken 

sektor som studerats. Exempelvis har en kommun flertalet olika system för att kunna hantera 

IT-kommunikationen i skolor, äldreomsorg, sjukvård och kommunavdelningar. I ett företag 

hanteras oftast en mindre antal uppgifter och är mer fokuserade på en viss typ av aktivitet. 

Detta examensarbete kommer också att ha ett vetenskapligt bidrag till att ge mer kunskap 

kring huruvida öppen källkod och öppen standard är accepterad bland ett urval av 

Skaraborgs kommuner, i relation till risker och möjligheter.  

3.3 Delmål  

För studien finns det ett antal delmål som presenteras i tids- och prioritetsordning: 

1. Det första delmålet för denna studie innefattar frågekonstruktioner. För att 

kunna få ut relevant data måste frågor kunna konstrueras för att ge så 

fullständigt svar som möjligt. Det krävs därför att systematiska metoder 

används för denna uppgift. 

 

2. Det andra delmålet är att på ett etiskt och väl planerat tillvägagångssätt för de 

utvalda kommunernas IT-avdelningar, utföra en undersökning kring risker 

och möjligheter med övergång till och drift av system baserade på öppen 

källkod och öppen standard.  

 

3. Studiens tredje delmål är att utifrån de data som enkäter och intervjuer 

inbringat, analysera och tolka resultaten.  

 

4. Extern validitet hanteras. Det vill säga om det går att dra allmänna slutsatser 

kring resultatet och att de inte endast gäller ett antal av Skaraborgs 

kommuner.  

 

5. Utföra ett experiment i form av att medföra testutrustning baserad på öppen 

källkod och öppen standard till utvalda avdelningar i en kommun och där 

demonstrera ett system eller en programvara vars användningsområde finns 

inom kommunen.   
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Delmål ett till tre är ett krav för studiens möjlighet att ge svar på de uppsatta 

frågeställningarna. Delmål fyra är ett delmål som kan ge svar vilka varierar i djup och 

omfång. Delmål fem kan genomföras i det fall att tidsramen för studien tillåter detta. Fokus 

ligger på att delmål ett till och med tre skall genomföras med största prioritet. Delmål fem 

kan ses i egenskap av en uppsäkring för frågeställningen ”Vilka risker och möjligheter 

uppkommer för användarna om IT-lösningen baseras av öppen källkod med öppna 

standarder inom en kommun?”, där denna metod skulle kunna ge viss relevant information. 

Det är inte en metod som kan ge generaliserbara svar, utan främst indikationer på hur väl 

öppen källkod förstås bland användarna. Delmål fem är inte ett krav för studiens 

genomförande och har därför lägre prioritet. 

3.4 Avgränsningar 

Tänkta begränsningar för arbetet är att fokusera på kontorsprogramvaror och 

arbetsplatsspecifika system. Till dessa hör e-postklienter, internetläsare, 

ordbehandlingsprogram samt system för kommunens tjänster.  

En ytterligare avgränsning för studien är att den ej skall behandla ekonomi, förutom att det 

skulle kunna vara en av riskerna eller möjligheterna med öppen källkod och öppen standard. 

Det vill säga att det möjligen finns en ekonomisk aspekt, men på grund av omfattningen 

studien skulle få om samtliga aspekter inom ekonomi och dess standarder redogörs för 

utesluts detta. 

I tidigare sektioner refereras till ett examensarbete där fokus lagts på mindre företag, alltså 

inom den privata sektorn. Där drar författarna slutsatsen att en proprietär lösning används 

till stor del, men att programvaror baserade på öppen källkod skulle kunna fungera. Detta 

arbete ska istället fokusera på den offentliga sektorn och Skaraborgs kommuner, för att få 

svar på frågan om situationen ser annorlunda ut mellan dessa två sektorer. Inriktningen skall 

gå mot risker och möjligheter med en standard baserad på öppen källkod och öppen 

standard.  
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4 Metod 

När metod väljs är det viktigt att först utgå från vad det är man vill uppnå och vad det är man 

studerar. Därefter kan man välja en metod för att nå det man önskar och svara på de 

frågeställningar som finns (Berndtsson et al, 2008, s.54). 

4.1 Övergripande strategi 

Denna studie kring risker och möjligheter vid övergång till och drift av system baserade på 

öppen källkod och öppen standard, är ett bidrag i form av en undersökning och partiell 

kartläggning av dessa. Det kommer inte kunna räknas som en fallstudie eftersom denna 

kräver flertalet typer av källor för att undersöka ifall en teori stämmer eller inte (Wohlin et al, 

2012, s. 10). 

För att nå fram till en lösning på de frågeställningar som finns har intervjuer med 

enkätformulär valts som metod. Det leder till att flertalet frågor kommer att ställas mot 

personer på IT-avdelningar i Skaraborgs kommuner. Eftersom målet med denna studie är att 

få kunskap kring de risker och möjligheter kommuner i Skaraborg ser med system baserade 

på öppen källkod och öppen standard, är intervjuer en metod som bör leda till önskat 

resultat. För att få undersökningen att leda fram till meningsfull data, krävs att intervjuteknik 

och sättet frågor framställs är korrekt för situationen. Det krävs också att metoder och 

modeller identifieras för korrekta frågekonstruktioner och inriktningar av dessa. Därför följer 

i nedanstående sektioner beskrivelse för hur detta skall adresseras.   

Ett urval av metoder och värderingar av dessa, krävs för att studien skall ledas mot en korrekt 

metodik.  Intervjuer är den tänkta metoden för att besvara frågeställningarna som finns för 

denna studie, ” Vilka risker samt möjligheter är troliga kring system som drivs med öppen 

källkod och öppna standarder inom en kommun?” samt ”Vilka risker och möjligheter 

uppkommer för användarna om IT-lösningen baseras av öppen källkod med öppna 

standarder inom en kommun?”. Intervjuerna baseras kring enkäter personalen på IT-

avdelningarna kan svara på. Utförligare beskrivning av tillvägagångssättet för denna metodik 

finns i sektionerna nedan. 

Beroende på tidsåtgång i föregående beskrivna metod kan ytterligare en metodik tillkomma, 

experiment. Tidsåtgången för ovan nämnda metodik avgör huruvida denna metodik kommer 

att användas eller inte. Detta med anledning av den tidsram som finns för studien. 

Anledningen till att denna metodik valts är för att ge ytterligare grunder till frågeställningen, 

”Vilka risker och möjligheter uppkommer för användarna om IT-lösningen baseras av 

öppen källkod med öppna standarder inom en kommun?”. Ytterligare beskrivning av denna 

metodik i sektion 4.6.   

4.2 Kvalitativ undersökning 

Valet av metod gällande kvalitativ- eller kvantitativ studie beror på vilken typ av studie som 

skall genomföras. De olika metoderna passar olika bra beroende på situation (Trost, 2005, 

s.13). I detta fall, där målet är att få en inblick i vad som skulle kunna vara en risk, alternativt 

en möjlighet, passar en kvalitativ undersökning. Kvalitativa undersökningar bygger ofta på 

små urval, vilket är lämpligt för denna studie (Trost, 2005, s.14).  
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Skulle studien innehålla ett så stort urval av människor så resultatet kunnat användas för att 

se trender i, skulle en kvantitativ metod valts för studien. Exempelvis skulle en sådan studie 

kunnat resultera i påstående som ger procentuella beräkningar (Trost, 2005, s.14). En 

kvantitativ undersökning visar ofta en relation mellan två grupper och kan på detta vis ge 

intressant information. Vid undersökning av denna karaktär är ofta alla faktorer redan 

uppsatta innan undersökningen börjar (Wohlin et al, 2012, s.9).  

4.3 Intervjuteknik 

Intervjuer kan vara riktade både mot enskilda personer eller personer i grupp (Wohlin et al, 

2012, s.62). I denna studie skall intervjuerna vara riktade mot enskilda personer. 

Anledningen till detta är att inte de intervjuade skall påverkas av varandra och istället svara 

på frågor enligt deras åsikter. I valet hur intervjuerna skall struktureras gällande upplägg, har 

en ”semistrukturerad” plan valts. Innebörden av denna är att frågor har tillverkats i förväg, 

men de kan ställas i valfri ordning samt att frågor kan tillkomma (Wohlin et al, 2012, s.62).   

 

För att öka viljan till att svara på frågor är det viktigt att vara påläst både om arbetsplatsen 

samt dess system. Att visa brist på kunskap och ointresse är inte bra för att skapa ett 

förtroende hos personen som skall intervjuas (Häger, 2001, s.52). Vanligt förekommande 

upplägg för intervjuer (Wohlin et al, 2012, s.63): 

 Presentation av vilket syfte studien har, allmänna frågor ställs kring bakgrund. 

 

 Huvudfrågor ställs, relaterade till studiens syfte. Detta är också de frågor som skall 

utgöra huvuddelen av intervjun. Delar utanför dessa är för komplement.  

 

 Kontrollerande frågor ställs för att säkerställa att frågor och svar har blivit korrekt 

tolkade. 

 

4.4 Frågekonstruktioner 

Vid en intervju är det av yttersta vikt hur frågorna ställs för att få svar som är användbara och 

kan ge grund för ett resultat. Något som krävs är kunskap kring öppna och slutna frågor. 

Slutna frågor går ofta att svara ”ja” eller ”nej” på och innebär att man blir instängd i frågan. I 

denna aktuella studie skulle inte dessa frågor ge lika stor relevans som vid öppna frågor där 

personerna kan beskriva sin uppfattning med fler ord och på det sättet ge mer intressant 

information. Slutna frågor kan leda till att intervjuaren dominerar samtalet och allt mindre 

berättas som svar på frågan. För att vända detta till att ge mer givande svar kan öppna frågor 

ställas. Detta är frågor som är konstruerade till att ge svar som beskrivs mer fullständigt. 

Frågor som är öppna börjar ofta med orden ”Vad”, ”Hur”, ”Varför”, ”Vem”, ”Var” och ”När”. 

(Häger, 2001, s.60-61). 

För att frågorna som ställs skall vara relevanta krävs det att dessa är av genomgående god 

kvalitet och att de relaterar till det syfte som finns med denna studie (Trost, 1994, s.60). Vid 

utformningen av frågor skall även ledande frågor undvikas i den utsträckningen att inte 

specifika svar skall efterfrågas. Ledande frågor har egenskapen att ge en indikation till den 

person som intervjuas kring vilka antaganden intervjuaren har. Det är då väldigt lätt att 

personen som blir intervjuad påverkas, vilket också givetvis påverkar slutresultatet i en klart 
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negativ utsträckning (Andersson, 1994, s.146). För denna studie kan det dock ibland vara 

nödvändigt att använda sig av ledande frågor i den utstäckning att konkretisera situationen. 

Detta skulle exempelvis genomföras med metoden att ställa riskers sannolikheter mot 

varandra istället för att försöka specificera dessa på en absolut skala. Det är därför viktigt att 

rätt typ av ledande frågor används.  

För att underlätta möjligheterna att de intervjuade skall kunna ställa korrekta antagande 

kring de risker och möjligheter som finns kring öppna system, kommer frågorna delvis vara 

uppbyggda så att olika risker som identifierats ställs mot varandra. Detta med förhoppningen 

att det är lättare att uppskatta sannolikheten för en specifik risk, om man ställer det mot en 

annan risks sannolikhet. Utgångspunkten är att använda en skala mellan ”ja” och ”nej” på 

exempelvis fyra steg där den intervjuade har möjlighet att svara om 

sannolikheten/konsekvensen är större eller mindre. 

4.4.1 Metod för utformning av frågor 
Den metod som skall användas för att kunna modellera användbara frågor, är att undersöka 

tidigare projekt där proprietär programvara byts ut mot de baserade på öppen källkod. De 

fall som valts för denna studie är:  

 LiMux – Övergång till öppen källkod i Staden München under en tioårsperiod 

(Joinup, 2013). 

 Staden Ede, Nederländerna – Stad som gått över till öppen källkod och gjort stora 

besparingar (Joinup, 2014). 

Anledningen till att denna metod har använts till att modellera frågor beror på att relevanta 

frågor är väldigt svåra att skapa om man inte sett vilka tidigare erfarenheter som finns inom 

området. Genom att studera tidigare fall är det möjligt att undersöka hur de gått tillväga och 

på det sättet skapa frågor som adresserar dessa erfarenheter. Det ger en större möjlighet att 

hitta nya och inte tidigare studerade risker.  

4.4.2 Validitet & Tillförlitlighet 
Att använda en undersökningsmetod och kontrollpunkter för validitet säkerställer att 

resultatet som sedan framkommer inte påverkas i samma utsträckning av större brister i 

meningsfullhet (Berndtsson et al, 2008, s.13). Wohlin ger ett antal kontrollpunkter, vilka 

kommer att användas för att rikta mot de frågor som skall utformas till IT-avdelningens 

enkäter: (Wohlin et al, 2012, s.68-69 ) 

 Validitet av konstruktion - Innebär att förhållandet mellan det som är tanken att 

undersökas motsvarar det som faktiskt undersöks. Ett problem kan uppstå om endast 

en undersökningsmetod används (Wohlin et al, 2012, s.68). Vid flertalet metoder kan 

dessa mätas mot varandra och på det sätt uppnå en säkrare validitet (Wohlin et al, 

2012, s.108).   

Ett validitetsproblem mot konstruktioner skulle kunna uppstå om de personer som 

blir intervjuade inte tolkar frågorna på samma sätt som personen som ställer frågorna 

(Wohlin et al, 2012, s.68). Därför är det mycket viktigt att vid denna undersökning 

säkerställa att personen som blir intervjuad på IT-avdelningen förstår de frågor som 

ställs. För att uppnå detta kommer kontrollfrågor att ställas efter det att personen har 

svarat på frågan, för att kunna säkerställa att inga missuppfattningar uppstått. Att det 

dessutom endast finns en undersökningsmetod som består utav intervjuer till de 

anställda, krävs det att denna punkt hanteras på korrekt sätt. 
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 Intern validitet – Denna typ av validitet är viktigt när samband mellan orsaker 

undersöks. Detta beror på att om personen som utför undersökningen inte är 

medveten om de faktorer som påverkar det samband som försöks utredas, kan det i 

sin tur påverka validiteten av undersökningen (Wohlin et al, 2012, s.68). Risk av detta 

slag skulle kunna vara att under den tid som intervjun pågår, blir den intervjuade 

personen trött och uttråkad. Detta skulle kunna påverka resultatet på negativt sätt, 

eftersom resultatet troligvis skulle visa ett annat svar om fallet varit annorlunda 

(Wohlin et al, 2012, s.106). Därför är det i denna undersökning viktigt att inte göra 

intervjun för lång och avancerad. Det viktiga ligger i att frågorna är konstruerade på 

ett sätt och i den ordning, att den totala intervjutiden kan minimeras.  

    

 Extern validitet – Validitet i extern syn gäller till vilken grad det går att generalisera 

resultatet och hur detta är av intresse för personer utanför denna undersökning 

(Wohlin et al, 2012, s.68). Ett hot mot extern validitet kan uppstå om målet med 

studien är att kunna generalisera resultatet för en hel population och detta senare inte 

uppnås. Det är också viktigt att endast de personer som sedan innan beräknats vara 

med i undersökningen medverkar. Skulle ytterligare personer delta skulle detta hota 

den externa validiteten eftersom det inte motsvarar grunden som satts från början av 

studien (Wohlin et al, 2012, s.110). 

 

 Tillförlitlighet - Generellt sett skall en undersökning leda till samma resultat oavsett 

vem som utför den, med de förutsättningarna att källor ska vara tillgängliga. Därför 

får inte undersökningen vara till för hög grad personlig och beroende av forskaren i 

ämnet (Wohlin et al, 2012, s.69). I denna studie är det mycket viktigt att frågor 

dokumenteras och vad det önskade resultatet är med dessa. Annars kan 

tillförlitligheten kring undersökningen minska och personliga anledningar till 

frågekonstruktionerna uppstå. 

 

 Validitet för slutsatser – Validiteten kan ifrågasättas om det finns låg statisk 

signifikans att dra slutsatser från och risken att fel slutsats dras ökar (Wohlin et al, 

2012, s.104). Därför redogörs, innan undersökningen har börjat, att denna studie inte 

kommer leda till hög statisk data där generella slutsatser kan dras. Denna studie 

ämnar identifiera risker och möjligheter med programvara och system baserade på 

öppen källkod och öppna standarder.  

 

 

4.4.3 Etik 
För att få personer att ställa upp på att bli intervjuade är det lättare om villkor sätts upp 

innan intervjuen startar gällande etik. Detta för att den intervjuade personen skall känna 

förtroende för den som utför studien och är mer intresserad av att svara på frågor. Vad dessa 

villkor gäller kan vara exempelvis hur studien skall presenteras och hur den intervjuade 

personens personuppgifter visas i resultatet (Häger, 2001, s. 48). Vidare skall intervjuerna 

och studien som helhet vara anonym, eftersom det inte finns någon vikt för resultatet att 

kunna redogöra personuppgifter för de tillfrågade. Att en korrekt etik följs vid intervjuer är 

av yttersta vikt.  
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För att undvika bias, dvs. att författaren av denna rapport väljer frågor efter egen preferens 

och tolkar svar på liknande sätt, används modeller och teorier för huvuddelen i den intervju 

som genomförs. Modellen är baserad på aktiviteter och roller som finns dokumenterade i 

städerna München och Edes övergångar och används i samverkan med en teori gällande hur 

motiverande det är att slutföra en aktivitet. Detta innebär att frågor modelleras enligt fasta 

uppsatta riktlinjer. Inledande frågor finns med i undersökningen för att förbereda den 

intervjuade till ämnet, samt efterföljande frågor för att försäkra sig om att inte ytterligare 

aspekter framkommit under intervjun som den intervjuade inte fått möjlighet att framföra. 

Liknande gäller tolkningen av de svar som intervjuerna inhämtat. Alla värde för olika roller 

och aktiviteter placeras i matriser och värden normaliseras. För att minska risker för bias 

ställs kommunernas uppfattning mot dokumenterade projekts erfarenheter. Det vill säga att 

författaren av denna rapports egen uppfattning byggs bort i den utsträckning det är möjligt.  

4.5 Enkätformulär 

Intervjun skall gå till genom att ett antal fördefinierade frågor, som finns med i ett 

enkätformulär, beskrivs för den intervjuade. Frågor som modellerats enligt de riktlinjer som 

satts upp i föregående sektioner. De faktiska frågorna går att läsa i Appendix A. Genom att 

vara på plats när enkäten fylls i, kan frågorna diskuteras under intervjuns gång. Fördelen att 

ha ett formulär att fylla i till anslutning till intervjun är att de intervjuade får möjlighet att 

uttrycka sig i skrift och att det föreligger mindre risk för missuppfattningar (Trost, 1994, s.9).  

 

Eftersom det tidigare nämnts att en semistrukturerad intervju skall användas kommer 

enkäterna innehålla de frågor som skall ställas, men med den reservation att intervjuaren 

kan bestämma i vilken ordning frågor skall ställas. Det kan även förkomma att tillägg av 

frågor görs för att följa upp ett visst svar. Dessa kommer då att noteras i enkäten och 

redovisas i resultatet av studien.  

 

För att minska risken att något av det som diskuterats i intervjuen inte blir antecknat i 

enkäten, skall en lämplig utrustning för att spela in samtal medföras (Wohlin et al, 2012, 

s.63). Detta är inte det primära sättet att ta del av resultatet intervjun leder till. Det ses 

endast som ett komplement för att kunna gå tillbaka i intervjun om svaren i enkäten 

exempelvis inte är läsbara eller troligen felaktiga. 

4.5.1 Urval 
I relation till omfattningen av denna studie kommer ett urval vara tvunget att ske. Detta 

beror på att samtliga kommuners IT-avdelningar inte kommer kunna delta i denna studie. 

Omfattningen skulle då bli för bred och inte genomförbar. Studier vilka har som mål att göra 

för stora urval blir ofta dyra och komplicerade (Trost, 1994, s.28).  

Processen att välja ut kommuner har valts att begränsas till Skaraborgs kommuner. Därefter 

sker kommunikation med kommunernas IT-chefer för att undersöka ett möjlig deltagande 

och med vilken lämplig representant. När ett, för studiens omfattning, lämpligt antal 

personer ställt upp på att svara i formuläret kommer möten att planeras in i samråd med 

dessa personer.    

Utgången från dessa enkäter kommer inte leda till ett resultat som kan analyseras och 

appliceras som representativt för Sveriges alla kommuner. Det denna studie däremot 
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kommer kunna leverera, är information med indikationer för det risker och möjligheter som 

kan ges av system baserade på öppen källkod och öppen standard.  

4.6 Experiment 

Likt ovan beskrivit är detta en metodik vilken kommer att användas om tidsramen för 

studien möjliggör detta. 

En testmiljö är den tänkta metoden för att ge ytterligare underlag för frågan, ”Vilka risker 

och möjligheter uppkommer för användarna om IT-lösningen baseras av öppen källkod 

med öppna standarder inom en kommun?”. Anledningen till att denna metod valts beror på 

att ytterligare slutsatser troligtvis kan dras kring hur system baserade på öppen källkod med 

öppna standarder liknar en proprietär lösning. I denna metod framkommer även information 

angående användarnas kunskaper och vilka risker samt möjligheter system baserade på 

öppen källkod och öppen standard skulle kunna medföra.  

Testutrustning skall medföras ut till kommunens avdelningar med installerad programvara 

baserad på öppen källkod och öppen standard. Detta system skall sedan demonstreras för 

personen som intervjuas, med möjligheten att ställa frågor. När demonstrationen är gjord 

skall en enkät fyllas i på plats med författaren av denna studie närvarande.  

Enkäten skall innehålla frågor och påstående kring hur användaren uppfattade miljön i 

systemet i avseende mot en proprietär lösningen som sedan tidigare finns. Lösningar för 

enkäter finns i Googles onlinebaserade verktyg. 
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5 Genomförande 

I denna sektion kommer information gällande hur studien genomfördes att redovisas. De 

modeller och frågekonstruktioner som gjorts kommer att behandlas. 

5.1 Aktivitetsmodell 

En modell konstrueras i detta fall för att kunna avbilda verkligheten gällande övergång till 

och drift av öppna källkoder och öppna standarder i kommunal verksamhet. Modeller visar 

ofta verkligheten förenklat och där irrelevant information och beroenden uteslutits. 

Anledningen till att en modell görs i denna studie är för att en förenklad bild av verkligheten 

möjliggör frågekonstruktioner där hela området täcks.  

Studerade fall där proprietär programvara och system bytts ut mot öppen källkod har 

använts som mall för att kunna utveckla en aktivitetsmodell. I denna studie består dessa av 

städerna München och Edes systemövergångar (Joinup, 2013). Där har identifierade 

aktiviteter använts som grund för frågekonstruktioner. I figur 5.1 visas de identifierade 

aktiviteterna. 

 

Övergång & Drift
 

Utföra
 

Utbildas
 (Externt/Internt)

Planera & Sätta 
mål

 

Använda
 

IT-ansvariga
 

Användare
 

Underhålla
 

 

Figur 5.1 Aktiviteter vid övergång och drift 

Frågan ”hur” har sedan använts för att lista de delaktiviteter som ingår i de identifierade 

aktiviteterna. Exempelvis ”Hur genomförs planering och målsättning?”.  Denna fråga ger 

svar på hur de olika aktiviteterna genomförs. De delaktiviteter som identifierats visas nedan i 

figur 5.2, 5.3 samt 5.4. Anledningen till att de delats upp i olika figurer är för att underlätta 

läsbarheten. 

Vad som visas i figur 5.2 är att aktiviteterna hanteras av de IT-ansvariga. Delaktiviter är 

sedan identifierade och listade enligt de utförda rapporter som finns vid migrationen i 

München och Ede. Vid budgetering planeras vad arbetet får kosta i både tid och pengar. En 

budget sätter delvis gränser och riktlinjer för hur migrationen och driftsättningen kommer 

att genomföras. Att inventera handlar till största del att gå igenom vilken mjuk- och hårdvara 

som används inom kommunen får att kunna planera huruvida dessa behöver uppdateras för 

att passa infrastrukturen när migrationen är genomförd. Skulle inte denna fas beaktas, finns 
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det risk för att exempelvis den existerande hårdvaran inte klarar av att hantera systemen och 

programvarorna. När det istället gäller mjukvara är det också viktigt att identifiera 

användarnas personliga inställningar och funktioner i dessa. Exempelvis kan detta gälla olika 

typer av mallar som de anställda följer. Byts programvaran och systemen ut, finns det stor 

risk att dessa mallar inte är användbara. Därför krävs det att så många som möjligt av dessa 

beroenden identifieras innan en migration och driftsättning. Anledningen till att det i 

planeringsstadiet är viktigt att kartlägga motivationen hos olika delar av de berörda parterna 

beror på att det annars är väldigt svårt att avgöra om migrationen kommer att kunna 

genomföras med lyckat resultat. Finns inte motivationen och en migration ändå är nödvändig 

gäller det istället att övertyga de berörda parterna om att denna lösning är den bästa och att 

det kommer gynna organisationen och andra berörda parter. I denna modell har de olika 

rollerna ”IT-ansvariga”, ”ledning”, ”användare” och ”politiker” identifierats som viktiga för 

en migration och driftsättning. Denna aktivitet inkluderar därför att identifiera behovet av 

migration, motivationen hos de olika parterna samt att engagera medarbetare. Dock 

sammanfattas detta i den grafiska visningen av modellen för planering och målsättning. 

För att veta vilket mål man strävar efter är det viktigt att planering utförs kring den mjukvara 

som ska användas. I planeringensfasen finns det en mycket viktigt delaktvitet, riskhantering. 

Anledningen till detta beror på att utan riskhantering vet man som organisation inte vad som 

är värt att skydda och vad som skulle bli konsekvensen om inte dessa tillgångar skyddas vid 

ett eventuellt angrepp från en part som vill skada organisationen. Därför är det viktigt att 

redan i planeringsstadiet gå igenom de tillgångar som finns och eventuella hot och 

sårbarheter kring dessa. Det gör att obehagliga överraskningar längre fram kan minskas och 

att behandlingsplaner finns redo att ta till.  

Att följa upp projektet är en delaktivitet som görs för med bättre resultat kunna genomföra 

en planering.  Aktiviteten har uteslutits från de schematiska bilder som ovan visats, på grund 

av att den kan ses som förstadiet till planering. Enligt Andersen et al. (1994 s.30) är 

uppföljningen av ett projekt en viktig del i hur ett projekt utförs och styrs. De aktiviteter som 

ingår inom uppföljning till arbetet är: 

 Beskrivning av hur tillståndet i projektet ser ut, 

 Undersöka huruvida skillnader finns mellan planen och det som faktiskt genomförts, 

 Skiljer sig dessa åt måste en undersökning göras kring varför detta skett. 

En uppföljning kan även göras vid varje iteration, om mjuk migration används, eller när 

projektet är slutfört. 
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Figur 5.2 Delaktiviteter vid planering och målsättning 

 

I figur 5.3 visas de delaktiviteter som identifierats kring utförande och underhåll, vilka är 

aktiviteter utförda av de IT-ansvariga inom organisationen. Vid utförandet kommer 

installation av nya system och programvaror och nedstängning av de tidigare använda, vara 

obligatoriska. Vad som är en möjlig aktivitet är att köra dessa parallellt med varandra. Detta 

skulle innebära att i en övergångsperiod möjliggöra för användarna att bruka sina tidigare 

system samtidigt som en övergång till de nya sker gradvis och i takt med att användarna 

erhåller mera kunskap.   Att någon typ av parallellkörning förekommer är ytterst troligt, men 

i vilken utstäckning kan variera.  

I denna modell framkommer inte två ytterligare aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, typ 

av migration samt skalbarhet. Anledningen till detta är att de gäller strategier och inte 

aktiviteter. Dock kommer dessa två strategier vara en del av studien. För denna studie finns 

det två typer av migrationer som kommer behandlas, mjuk och full migration. En mjuk 

migration har innebörden att stegvis migrera till nya system och programvaror. Detta skiljer 

sig mot den fulla migrationen eftersom då allt görs på samma gång. Risker och möjligheter 

kan uppkomma med båda strategier. Skalbarhet är viktigt att ta hänsyn till vid migration och 

driftsättning eftersom det är viktigt att kunna bygga ut befintliga system på ett relativt enkelt 

sätt och utan större modifikationer. Detta ska samtidigt kunna utföras med minimal förlust 

av prestanda.   
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Figur 5.3 Delaktiviteter vid Utförande & Underhåll 

 

I figur 5.4 visas de delaktiviteter som identifierats inom utbildning och användning. Detta är 

delaktiviteter som utförs av användarna inom organisationen. För att kunna nyttja de nya 

arbetsredskapen i form av programvaror och system, måste användarna utbildas. Detta kan 

enligt identifierad modell göras genom kurser, workshops samt självinlärning. Kurser kan 

ske både externt och internt inom företaget. Oftast brukar detta resultera i en eller flera dagar 

där användarna introduceras i de nya systemen och lär sig funktioner inom dessa.  

Workshops är enligt Svenska Akademin ett begrepp som innebär ett möte där de olika 

deltagarna delar med sig av deras erfarenheter och kunskaper (Svenska Akademins Ordlista, 

2014). Detta är en utbildningsmetod som kan vara svår att börja med för en avdelning där 

inga kunskaper finns inom de nya systemen. Det kan dock vara en god utbildningsform när 

användarna börjar få mer erfarenhet och kunskaper. 

Självinlärning baseras på att användarna själva tar ansvar för att lära sig de nya 

funktionerna, exempelvis genom att få direktiv från tillhandahållarna av tjänsten, systemet 

eller programvaran. Exempelvis kan användarna få testversioner att utbilda sig genom. 
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Workshops
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Figur 5.4 Delaktiviteter vid Utbildning och användning 
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5.2 Frågekonstruktionsmodell 

Frågornas riktning skall enligt tidigare motivation vara risker och möjligheter med öppen 
källkod och öppna standarder. Därför inleds intervjuen med några inledande frågor som 
introducerar den intervjuade till området och där personen kan ge allmänna och beskrivande 
svar på frågorna. Ett exempel på en fråga av denna typ är ” Hur viktigt är det inom er 
organisation att system innehåller öppna standarder? Varför?”  

Intervjuen går sedan vidare med specifika frågor gällande motivation för en viss delaktivitet 

eller roll inom migration och drift, baserat på de delaktiviteter och roller som visats i 

sektionen ovan. Enligt Steel (2007) kan motivation för en uppgift eller handling 

sammanfattas enligt följande formel: 

 

Modellen beskriver hur motivationen, som i detta fall är kopplad till risker och möjligheter 

vid migration, ser ut. ”E” i ekvationen är den förväntade möjligeten att klara av uppgiften. 

Det kan exempelvis vara i form av ifall kompetensen finns eller inte. ”V” är det värde som 

framkommer om aktiviteten genomförs. ”I” kopplas till känsligheten för fördröjning medan 

”D” beskriver hur lång tid det tar innan ändringen eller aktiviteten är fungerande. Känslighet 

för fördröjning kan vara om det inte får ta för lång tid innan förändringen eller uppgiften är 

fungerande. Fördröjningen är likt tidigare nämnt den tid det tar innan funktionaliteten är 

tillbaka i system eller programvaror.  

Denna modell används vid frågemodelleringen. Vid intervjuerna kommer denna modell att 

ligga till grund för att upptäcka motivering för olika aktiviteter. För att kunna leda detta mot 

möjligheter och risker kan också skillnader mellan de identifierade åsikterna från 

intervjuerna och vilka erfarenheter tidigare projekt haft vara en risk eller möjlighet.  

För att identifiera förmågan att slutföra en aktivitet ställs frågor där olika aktiviteter ställs 

mot varandra. Anledningen till att denna metod valts är för att det oftast är lättare för de 

intervjuade att relatera mellan två aktiviteter än att explicit värdera en ensam aktivitet. Ett 

exempel på denna frågekonstruktion visas nedan i figur 5.5. 

 

 

Figur 5.5 Frågekonstruktion – Förmåga att slutföra aktivitet 
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Samtliga frågor baserade på motivationsteorin följer en struktur. Denna struktur förändras 

något beroende på vilka faktorer som används. Strukturerna är följande: 

 Är [Roll 1] bättre på att [Aktivitet 1] jämfört med [Roll 2]? 

 Är det av [Faktor 1] för kommunen att [Aktivitet 1] jämfört med [Aktivitet 2]? 

 Hur lång tid tar det att [Aktivitet 1]? 

 Tar det längre tid att [Aktivitet 1] jämfört med [Aktivitet 2]? 

 Hur lång tid är det acceptabelt för [Aktivitet 1]? 

 Hur lång tid är det acceptabelt att [Aktivitet 1] har en försämrad kvalitet? 

För att säkerställa att samtliga kombinationer av aktiviteter undersökts med hänsyn av 

relevans i studien har detta gjorts och finns att läsa i Appendix B  - Frågekombinationer. 

Samtliga frågekombinationer får ett identifikationsnummer som också hänvisas till i 

formuläret. Detta görs för att lätt kunna läsa av om de kombinationer som är relevanta också 

är närvarande i formuläret. Identifikationsnumren är indelade för båda aktiviteterna samt 

vilka roller i en kommun dessa utförs av. Detta kombineras med siffror som identifierar 

vilken faktor frågekombinationen gäller (exempelvis värde) samt om frågan används i 

studien eller inte. Totalt bildar dessa siffor en identifiering på totalt sex siffror. Ett undantag 

är vid faktorerna ”fördröjning” och ”känslighet till fördröjning” eftersom det där kan vara 

intressant att ställa frågor om isolerade aktiviteter. Identifieringen består då av endast fyra 

siffor.   

Det totala antalet frågekombinationer kan sammanfattas via formeln: 

 

I detta fall är ”n” antalet aktiviteter. Detta innebär att om det exempelvis finns fem aktiviteter 

blir antalet frågekonstruktioner (5 X (5-1)) / 2 = 10. Detta gör att matrisen där 

värden summeras liknar en triangel och där omvända frågor inte måste genomföras tack vare 

den reflexivitet som finns i tillvägagångssättet.   

5.2.1 Kriterier 
För att en fråga skall klassas som intressant måste frågekombinationerna uppfylla ett visst 

antal uppsatta krav: 

 Aktiviteterna bör finnas inom samma kategori ex. ”Utföra”. Detta gäller inte för 

exempelvis de aktiviteter där tidsåtgång kan behöva jämföras mellan olika kategorier. 

 Aktiviteterna bör utföras av samma roll. Detta gäller inte för exempelvis de aktiviteter 

där tidsåtgång kan behöva jämföras mellan olika roller. 

 Aktiviteternas relation bör utgöra ett värde för processen migration och driftsättning. 

Det bör finnas ett samband mellan två aktiviteters genomförande. 

 Frågeställningen kan inte reduceras med hjälp av antaganden. Följande antagande 

finns: 

o Kombination saknar helt gemensam punkt 

o Gemensamma punkter finns, faktor ej intressant 

o Gemensamma punkter finns, aktiviteter ej relaterade 

o Förväntas kunna slutföras av aktuell roll 

o Förväntas ge värde om aktivitet slutförs 
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o Tidsaspekt ej intressant 

Anledningen till att kraven är uppsatta för olika faktorer beror på att intressanta 

frågeställningar skiljer sig något. Inom vissa faktorer kan det exempelvis vara intressant att 

jämföra aktiviteter som genomförs av olika roller, vid andra inte.  

5.2.2 Verktyg 
För att bygga upp formuläret har ett onlinebaserat verktyg använts, Google Formulär. Detta 

möjliggör skapandet av formuläret och insamling av data från intervjuerna. Flertalet olika 

typer av frågor kan användas. I denna undersökning används fritextsvar samt svarsalternativ. 
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6 Analys av resultat 

Analys av de resultat som intervjuer gett kommer att presenteras med en struktur efter 

faktorerna i Steels (2007) motivationsteori. En sektion tillkommer med information från 

frågor där de intervjuade har haft möjlighet att svara i fritext och ge deras uppfattningar 

kring risker och möjligheter med öppen källkod och öppna standarder. Dessa är då ej direkt 

härledda från motivationsteorin.  

Inom dessa sektioner kommer svaren från intervjuerna att vägas mot de erfarenheter som 

finns från redan utförda projekt, vilket i detta fall består av München och Ede. Skiljer sig 

uppfattningarna åt indikerar detta en tänkbar risk, men om svaren liknar de tidigare 

erfarenheter indikerar det en möjlighet för kommunerna att faktiskt kunna slutföra en 

migration och driftsättning av öppen källkod och öppna standarder med mindre risker som 

följd. 

I samtliga fall där aktiviteter och roller har vägts mot varandra på bedömningsskalan från ett 

till fyra, har dessa placerats in i matriser. Detta har gjorts för att få fram rankningslistor på 

vilka aktiviteter och roller ses som viktigast. Matriserna finns att läsa i Appendix C  - 

Matrisresultat. Nedan visas ett exempel på hur dessa matriser ser ut: 

 

 

Tabell 6.1 – Exempel matrisresultat 

Från denna tabell går det att utläsa att enligt en av kommunernas representant är 

användarna en viktig roll i att identifiera ett behov av en migration, medan politiker inte alls 

ses som viktiga i denna process. Siffrorna i kolumn två till fem visar vilket värde 

kommunernas representant gav aktiviteten. Samtliga enskilda värde summeras till en 

totalsumma som sedan används för att beräkna relativ vikt där aktiviteterna kan vägas mot 

varandra och rankas. Denna vikt är normaliserad till en skala mellan noll till ett.    

6.1 Antal svarande 

Som tidigare nämnts har ett urval skett av de kommuner som ska vara med i 

undersökningen. I studien finns det två svarande kommuner med en representant från varje 

kommun. Dessa två kommuner finns belägna i Skaraborg och har ungefär 16000 respektive 

10700 invånare. Anledningen till att dessa två kommuner valts är för att de visat ett intresse 

att vara med i undersökningen.  

Kommunerna kommer att nämnas i text som ”kommun 1” samt ”kommun 2” för att ej 

namnge vilken kommun det är som svarat vilket svar. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

hela kommunen delar denna uppfattning, men att det är kommunens representants 

uppfattning. Representanterna har dock svarat på frågorna utefter IT-avdelningens allmänna 

åsikter, inte endast personliga uppfattningar. Det finns ingen koppling mellan siffran och i 

vilken ordning intervjuerna utfördes. 

IT-ansvariga Användare Ledning Politiker Summa Relativ vikt (normaliserad)

Användare 3 X 3 4 10 0,78

IT-ansvariga X 2 3 4 9 0,67

Ledning 2 2 X 3 7 0,44

Politiker 1 1 2 X 4 0,11

Identifiera behov
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6.2 Inledande uppfattningar 

Intervjuerna startade med att undersöka uppfattningen av öppen källkod och öppen 

standard. Kommun 1 svarade på frågan hur de skulle vilja beskriva dessa begrepp med att det 

är standarder som inte ägs eller styrs av ett enda företag. Att många kan bidra med input och 

att det är fritt att använda. Kommun 1 har uppfattningar som till stor del stämmer överens 

med studiens bakgrundsinformation. Kommun 2 säger sig inte se någon skillnad i begreppen. 

Detta kan tydas som att det skulle vara samma sak. Är detta fallet finns det brister i 

uppfattningen av begreppen eftersom det ej är samma sak och fungerar inte på samma sätt. 

Detta kan också bidra till en uppenbar risk om inte begreppen reds ut innan en eventuell 

migration och driftsättning av öppen källkod och öppen standard. 

Uppfattning kring vad som är den största skillnaden mellan proprietär programvara och 

programvara baserad på öppen källkod skiljer sig mellan de två kommunerna.  Kommun 1 

anser att priset är en stor skillnad och tillägger även att föregående stycke förklarar vilka de 

största skillnaderna är mellan de två typerna av programvara och system. Kommun 2 anser 

att den största skillnaden är att proprietär programvaran inte kan utvecklas av någon annan.  

Kommunerna fick också frågan om hur viktigt öppen standard är vid val av system och 

programvaror. Kommun 1 säger att det är bra om det innehåller öppna standarder men att 

det inte är avgörande vid val av produkt. Detta svar tyder på att öppen standard är med som 

argument till val av produkt, fast att det finns faktorer som är viktigare. Skulle det vara så att 

en öppen källkodslösning vals utan möjlighet till användning av öppen standard är det enligt 

tidigare nämnt i sektion 2.1.2 stor risk för en inlåsningseffekt. Detta bidrar starkt till en risk 

för kommunen vid införande av öppen källkod utan öppna standarder. Kommun 2 säger att 

det inte är särskilt viktigt och att det i regel är beställare vid varje verksamhet som söker 

funktion och en trygg leverantör. Likt tidigare i denna sektion bidrar denna uppfattning till 

en möjlig risk eftersom öppna standarder möjliggör att dela information vidare till andra och 

eventuella nya system i framtiden.  

För kommunerna fanns möjligheten att nämna en för- och nackdel för användande av öppen 

källkod och öppen standard. Kommun 1 säger att nackdelarna är att det inte finns något 

företag att vända sig till när det krånglar. Samt att utveckling som kostar pengar eventuellt 

kan hämmas då den är svår att räkna hem. Någon fördel angavs ej. Kommun 2 säger att 

fördelen är att det borde bli billigare. Enligt erfarenheter vid tidigare studerade fall b.la. i Ede 

kan detta bli en chans för kommunen att spara pengar (Joinup, 2014) Nackdelen är att det 

kan vara svårare att ställa krav eftersom leverantörerna kan bli något mer diffusa.  

I frågan kring ifall kommunerna kunde nämna några direkta risker eller möjligheter med 

programvara baserat på öppen källkod och hur det skiljer sig mot proprietär programvara, 

svarar kommun 1 att sårbarheter lättare kan hittas i programvaran. Kommun 2 tycker att till 

skillnad mot öppen källkod har proprietär programvara ofta stora och etablerade 

leverantörer. Något som inte öppen källkod har. Kommun 1 och dess tolkning kan till viss del 

stämma eftersom koden är öppen och ”vem som helst” kan redigera denna. Insikten till detta 

är en klar möjlighet för kommunen vid val av system och programvaror eftersom man är 

medveten om dess risker. Kommun 2 har också identifierat möjliga risker med öppen källkod 

och indikerar att medvetenhet finns, vilket minskar risken för oönskade händelser.  

I frågan kring vilka risker och möjligheter som finns kring licensiering av programvara 

baseras på öppen källkod respektive proprietär programvara svarar kommun 1 sig inte se 
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varken risker eller möjligheter. Kommun 2 anser att möjligheter finns till att utvecklingen 

kan ta en annan väg. 

Kommun 1 säger att de risker som finns med drift av öppen källkod är att det kan vara svårt 

att hitta support till lösningar byggda på öppen källkod. Det kan också leda till 

personberoende. Denna uppfattning tyder på att kommun 1 tror på en av de myter som anges 

i studiens motivering. Att det är svårt att tillhandahålla support är en vanlig uppfattning men 

måste inte vara fallet. Kommun 2 säger att möjligheterna är att serveroperativsystem är 

mycket driftsäkra inom öppen källkod.  

Uppfattningar om vilka risker och möjligheter det finns med en mjuk migration jämfört med 

en full migration skiljer sig mellan kommunerna. Kommun 1 säger att en mjuk migration är 

att föredra eftersom det säkerställer driften under övergången. Kommun 2 säger att det finns 

en risk i att göra en mjuk migration på grund av de då är osäkra på om produkten håller. 

Enligt de erfarenheter som finns i München och Ede är mjuka migrationer att absolut föredra 

eftersom det liknade åsikterna från kommun 1 säkerställer att drift fungerar under 

övergången. Det är också bättre att fokusera på mindre delar i taget och försöka få dessa 

driftsäkra.  

6.3 Förmåga att slutföra en aktivitet 

Aktiviteter och roller som berör den förväntade möjligeten att klara av uppgiften. 

6.3.1 Identifiera behov av migration 
Enligt de intervjuer som gjorts har kommun 1 uppfattningen att det är användare inom 

kommunen som bäst kan identifiera ett behov av en migration till och driftsättning av nya 

system och programvaror. De är tätt följt av de IT-ansvariga. Däremot ses inte ledning och 

politiker som lika viktiga, med rollen politiker som minst lämplig att identifiera behovet.  

Svarsresultatet skiljer sig något mellan kommun 1 och kommun 2. Kommun 2 delar åsikten 

att användarna är den bästa rollen på att identifiera ett behov av migration, men med en 

högre relativ vikt. Kommun 2 anser även att IT-ansvariga inte ses som lika viktiga i detta 

stadie. Istället anser kommun 2 att ledningen i kommunen är en viktigare roll i detta skede 

och resulterar i den näst mest viktiga rollen inom identifiering av migration. Båda 

kommunerna är överens om att politikerna inom kommunen inte är viktiga i denna fas. 

Kommun 2 ger politiker lägsta möjliga rankning och tillägger i ett separat kommentarsfält 

”Politiker bör inte vara inblandade i val av verktyg”.  

Här kan härledning av både risker och möjligheter ske baserat på de erfarenheter som 

tidigare finns. Att användare är viktiga i processen att identifiera behov till migration sägs 

även vara viktigt i tidigare studerade fall (Joinup, 2013) Däremot att politiker får ett mycket 

lågt värde kan innebära en risk. Enligt de erfarenheter München hade har uttalanden likt 

”Politiskt stöd är avgörande” gjorts. Det är viktigt att stöd finns på alla nivåer inom 

organisationen/kommunen (Joinup, 2013).  Därför kan dessa resultat möjligtvis indikera en 

tänkbar risk för båda kommunerna.  

6.3.2 Planering och genomförande 
I de aktiviter kommun 1 ses sig bäst på att utföra hamnar planering av framtida 

mjukvaruanvändning i topp. Därefter är aktiviteterna ”inventera hårdvara/mjukvara” och att 
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”engagera medarbetare” lika, mätt i relativ vikt. Det man anser sig vara sämst på att slutföra 

är riskhantering med en relativt låg rankning. 

I kommun 2 skiljer sig resultatet åt på det sätt att man istället, med en hög relativ vikt, anser 

sig vara bäst på att inventera den hårdvara och mjukvara som finns i dagsläget. Planera den 

framtida mjukvaruanvändningen är det man ser sig näst bäst på att slutföra. Resultatet 

skiljer sig även åt kring vilka aktiviteter man anser sig vara minst lämpad på att slutföra. I 

kommun 2 hamnar aktiviteten ”engagera medarbetare” längst ner med lägsta möjliga 

rankningsvärde. Riskhantering anser man sig därför vara något bättre på att slutföra jämfört 

med kommun 1.  

Att kommun 2 säger sig vara sämre på att engagera medarbetare kan vara en tänkbar risk. 

Skulle alla inom organisationen vara positiva till migrationen kan riskerna kring detta 

undkommas. Skulle fallet däremot vara motsatsen kan en risk i att inte ha engagerat 

medarbete uppkomma. Att kommun 2 säger sig vara bra på att planera framtida 

mjukvaruanvändningen är positivt och en möjlighet till en lyckad migration och 

driftsättning. Kommun 1 har den uppfattning att man inte är bra på att slutföra en 

riskhantering. Processen kring att göra en riskhantering och att inventera de tillgångar som 

finns och vilka sårbarheter dessa har är en aktivitet som förebygger inträffandet av negativa 

händelser innan något görs. Finns medvetenheten om vilka risker och sårbarheter som kan 

inträffa, minskar också risken för att dessa ska inträffa eftersom det då är möjligt att sätta in 

aktiviteter för att reducera dessa. 

6.3.3 Support & Service 
Aktiviteterna ”service” samt ”support” ses kunna utföras bäst av interna IT-avdelningen 

enligt kommun 1. Särskilt bra är intern support där externa roller ses som ej lika bra.  

Uppfattningen delas även av kommun 2 där intern support och service ses som bäst lämpad 

att utföra dess uppgifter. Inom denna kommun skiljer det sig inte mellan service och support 

och har därför samma relativa vikt.  

Att använda sig av intern kunskap är inte fel ur ett perspektiv där dessa är mer vana vid 

arbetssättet. Tidigare erfarenheter säger dock att det är viktigt att ha kunskap inom de 

system man byter till. Finns denna kunskap inte internt kan det vara till fördel att exempelvis 

anlita konsulter till en början (Joinup, 2013) 

6.3.4 Utbildning 
Kring aktiviteterna rörande utbildning (kurs, workshops, självinlärning) är de båda 

kommuner överens om att kurser är bättre på att utbilda användare jämfört med workshop 

och självinlärning. Det som skiljer de båda kommuner åt är att kommun 1 anser att workshop 

och självinlärning är ungefär lika bra, medan kommun 2 anser att workshop är bättre än 

självinlärning. Kommun 1 ger också kurs en något högre relativ vikt än kommun 2.  

Kommunerna upplevs medvetna om vilka tillvägagångssätt som fungerar för deras del. Detta 

är bra ur ett riskperspektiv och ger möjlighet till en väl utförd migration.  

6.3.5 Drift 
Kommun 1 anser man sig inte vara bättre på att genomföra en ren ny installation av 

programvaror utan gör hellre detta parallellt som de gamla systemen körs. Detta stämmer 

överens med de inledande kommentarerna kommun 1 hade kring denna punkt.  
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Kommun 2 säger sig istället vara något bättre på att genomföra en ren ny installation jämfört 

med parallellt.  Enligt tidigare erfarenheter från München kan detta vara en möjlig risk 

eftersom det är bra om man kan genomgöra installationer samtidigt som gamla system körs 

(Joinup, 2013).  

6.4 Värde 

Aktiviter och roller som berör det värde som framkommer om aktiviteten genomförs. 

6.4.1 Planering och genomförande 
I kommun 1 svarar de att det är allra mest värt att engagera medarbetare i ett planerings- och 

genomförandefas. Aktiviteten följs av riskhantering med en något lägre rankning. Minst 

värde ses aktiviteten inventera hårdvara och mjukvara ge med en låg relativ vikt.  

Resultatet skiljer sig totalt mellan de två kommunerna. I kommun 2 ses mjukvaruplanering 

som den aktivitet där mest värde kan utvinnas. Kommun 2 anser likt kommun 1 att engagera 

medarbetare är viktigt men hamnar inom kommun 2 på en andra plats. Kommunernas 

representanter är överens om att inventera hårdvara och mjukvara är minst värdebringande. 

Dock anser kommun 2 att det är en aktivitet som kan ge något mer värde än inom kommun 1. 

Kommun 2 tillägger också i ett separat kommentarsfält att det är av mer värde att kartlägga 

beroende mellan system. 

Något som de både kommunerna är överens om i en separat fråga är att det är absolut 

viktigare att budgetera kring en migration än att engagera medarbetare. Enligt tidigare 

erfarenheter i de studerade fallen München och Ede kan det vara en förödande konsekvens 

och stor risk att inte ha engagera medarbetare i alla plan av en migration. 

Att båda kommunerna ser riskhantering som en viktig aktivitet, trots att de inte anser sig 

själva vara bra på att utföra det är en möjlig risk. För att undvika uppkomsten av risker som 

kan skada kommunen vid en eventuell migration till och driftsättning av öppen källkod bör 

kommunerna bli bättre på riskhanteringsprocesser.  Att kommunerna är överens om att de är 

ganska bra på att inventera hårdvara och mjukvara, fast att de senare uppger att det inte ger 

speciellt mycket värde kan visa på felprioriteringar. Ses det som en inte lika viktig aktivitet 

kanske fokus bör läggas på andra delar av en migrationsprocess. Lägger man dessutom till de 

erfarenheter som finns från tidigare studerade fall är aktiviteterna att inventera hårdvara och 

mjukvara inte så lite värde i som kommunerna anger.  

6.4.2 Utbildning 
Mest värde för kommunerna anser både kommun 1 och kommun 2 att kurser ger. Detta 

skiljer sig alltså inte från föregående sektion 6.3.4 kring hur förmågan var kring att slutföra 

en aktivitet. Det enda som skiljer de båda kommunerna åt är att kommun 2 ger självinlärning 

lägsta möjliga rankning, medan kommun 1 anger ett något högre värde av relativ vikt. 

 Trots att man är medveten om vilka tillvägagångssätt som varit mest lyckade hittills i 

kommunen, innebär inte att andra sätt inte har ett värde. Att i ett stadie där en migration 

skall genomföras kan självinlärning genom en digital testmiljö ge god kunskap enligt tidigare 

studerade fall (Joinup, 2013) 
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6.4.3 Drift 
Gällande värde kring att kunna parallellt köra system jämfört med att installera och stänga 

ner system omgående anser kommun 1 att detta kan ge mycket stort värde. Kommun 2 delar 

inte denna uppfattning och hävdar motsatsen.  

Kommun 2 kan, till skillnad mot kommun 1, eventuellt ha en tänkbar risk i sitt sätt att 

driftsätta system. Enligt Münchens erfarenheter är det bättre att införa system, programvara 

och funktioner till den existerande miljön i etapper eftersom detta göra att erfarenheter 

under tidens gång ökar och att problem kan upptäckas tidigare (Joinup, 2013)  

6.5 Fördröjning 

Uppfattningar kring hur lång tid aktiviteter tar.  

6.5.1 Planering och genomförande 
Kring uppfattningen gällande vilken aktivitet som tar längst tid att genomföra inom denna 

fas svarar kommun 1 att planering av mjukvaruanvändning är det som tar längst tid. 

Riskhantering hamnar på placeringen efter med en något lägre rankning. Det som kommun 1 

anser tar minst tid är att inventera den hårdvara och mjukvara som finns.  Denna aktivitet 

ger kommunen lägsta möjliga rankning. Man säger också att det starkt varierar beroende på 

vilket system det gäller. 

Uppfattningen skiljer sig inte till kommun 2. Här anser kommun 2 dock att planering av 

mjukvaruanvändning tar något mer tid jämfört med den uppfattning kommun 1 har. Tar det 

längre tid än detta förändras förutsättningarna.  

Totalt sett är de båda kommunerna överens om att det tar cirka ett halvår att planera en 

migration med alla de aktiviteter beskriva i figur 5.2 inräknade. 

Att en migration tar lång tid är viktigt att vara medveten om. Det är inget som sker över en 

kort period och inlärningstider och minskad produktivitet kan medföras i ett första stadie 

(Joinup, 2013) 

6.5.2 Utbildning 
Gällande utbildning anser kommun 1 att självinlärning tar längst tid med en markant högre 

relativ vikt, jämfört med kurser och workshops. Denna uppfattning delas med kommun 2 

som svarar identiskt med kommun 1. 

6.5.3 Drift 
Kring uppfattningarna vad som tar längst tid, installation eller nedstängning, delas inte 

uppfattningarna lika mellan kommunerna. Kommun 1 svarar att det utan tvekan tar längre 

tid att installera ett system jämfört med att stänga ner dem. Kommun 2 säger istället att 

installationen tar kortare tid jämfört med den tid det tar innan systemen stängs ner.  

Någon specifik risk eller möjlighet kan inte utläsas från detta svar av kommunerna. Det 

viktigtaste här är att vara medveten om att både aktiviteterna kan ta tid och att även 

nedstängning av system tar tid. Detta beror på att gamla system kan behövas under en period 

exempelvis för att utläsa gammal information som inte går att migrera. 
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6.6 Känslighet till fördröjning 

Aktiviter som berör känsligheten till fördröjning. Alltså hur lång tid en aktivitet får pågå.  

6.6.1 Planering och genomförande 
Allmänt anser kommun 1 att för en planeringsfas är det acceptabelt att ett halvår av 

kommunens resurser. Kommun 2 har en något högre accepterad tid, ett år.  

6.6.2 Drift 
Gällande service och support anser kommun 1 att en dag är den mesta tid som försämrad 

kvalitet får finnas. Kommun 2 anser att gällande service får denna tid vara en månad och 

gällande support en vecka. Kommun 2 har därför en något mer accepterande inställning till 

försämrad kvalitet i en period efter migration till och driftsättning av nya system och 

programvaror.   

Kommun 1 säger att det är acceptabelt att levererade tjänster ut från kommunen kan ha en 

försämrad kvalitet i max en dag. Uppfattningen skiljer sig något till kommun 2 där 1 vecka är 

acceptabelt. Båda fallen indikerar att om levererade tjänster ej fungerar blir det mycket 

problem inom en kort period. 

Något de båda kommunerna är överens om är att det är acceptabelt att parallellkörning av 

system och programvaror görs i en månad efter införande.  

Att kommunera är överens om att en kort tid är acceptabelt för försämrad kvalitet hos 

levererade tjänster indikerar en möjlighet. Det är bra att vara relativt säker på att miljön 

fungerar tillfredställande innan uppdateraringar skickas ut till samtliga delar inom 

kommunen.  

6.7 Summerande motivationsvärde 

I denna sektion summeras de resultat som tidigare refererats till och ger en rankningslista 

gällande värde och förmåga att slutföra en aktivitet samt vilka roller som förväntas bäst 

identifiera behovet av en migration. Samtliga värden i de följande tabellerna 6.2, 6.3 samt 6.4 

innehåller värde som är normaliserade mellan noll och ett för att kunna utföra en mer 

objektiv bedömning mellan olika roller och aktiviteter. Generellt innebär ett lågt normaliserat 

värde att representanterna har vid parvis värdering valt att nedprioritera aktuell aktivitet vid 

flertalet tillfälle gällande viktighet samt förmåga till att slutföra aktiviteten. Det motsatta 

gäller ett högt normaliserat värde, där representanterna vid flertalet tillfälle värderat 

aktiveteten som mer viktig respektive att kommunen har högre förmåga att slutföra 

aktiviteten, jämfört med den aktivitet som den vägts mot. Skulle ett lägre värde valts för de 

aktiviteter som har höga normaliserade värde skulle samtliga värden i matriserna planats ut 

för att tillslut blir mer likvärdiga. Anledningen till att värden planas ut på detta sätt beror på 

hur den relativa kombinationen av aktiviteter och roller ser ut. I detta fall är summan en 

konstant i form av att varje aktivitet bidrar med ½. Detta leder till att det totala värdet för 

alla aktiviteter tillsammans blir 0,5 x antalet alternativ.  

I tabell 6.2 – Summering värde och förmåga att slutföra en aktivitet redovisas de värde 

gällande planering för respektive kommun samt ett genomsnitt. Tabellen visar att det finns 

en tydlig obalans i den förväntade förmågan att slutföra en aktivitet och värdet av att slutföra 

den. Detta visas tydligt gällande ”engagera medarbetare”, ”riskhantering” samt ”inventera 

hårdvara/mjukvara”. Där visas att vid de aktiviteter man anser sig ha förmåga att slutföra en 
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uppgift finns ett lågt uppskattat värde av att slutföra aktiviteten. Motsatta förhållandet finns 

kring aktiviteter med högt värde av att slutföra aktiviteten, eftersom dessa har en låg 

förväntad förmåga till slutförd aktivitet.   

 

 

Tabell 6.2 – Summering värde och förmåga att slutföra en aktivitet gällande planering 

I tabell 6.3 visas aktiviteter förknippade med utbildning. Det är också de aktiviter som 

frångår trenden med en obalans i förmåga att slutföra en aktivitet kontra viktigheten i att 

slutföra aktiviteten är kring utbildning, där en hög förväntad förmåga till slutförd aktivitet 

också är den aktivitet med högst värde. I detta fall gäller det att utbilda kommunens 

användare genom kurser. Samtidigt visas ett relativt lågt värde för självinlärning gällande 

värdet i denna typ av aktivitet.  

 

Tabell 6.3 - Summering värde och förmåga att slutföra en aktivitet gällande utbildning 

I tabell 6.4 summeras de resultat som tidigare refererats till i sektion 6.3.1 och ger en 

rankningslista för de roller som är viktiga för att identifiera behov av en migration. Vad som 

kan utläsas är att användare ses som mycket viktiga i processen kring att identifiera behovet 

av en migration, med ett normaliserat värde på 0,835. Detta värde skiljer sig inte mycket 

mellan de två svarande representanterna. Att användare ses som centrala i denna process 

skiljer sig inte nämnvärt enligt erfarenheter i Münchens dokumentation. Både kommunerna 

svarar också att politiker inte är viktiga gällande att identifiera behovet av migration med ett 

betyg mycket nära noll för båda kommunerna. Risker uppstår kring detta eftersom det 

motsäger de erfarenheter som finns från tidigare studerade migrationer i München och Ede. 

 

Tabell 6.4 – Identifiera behov av migration 

6.8 Efterföljande uppfattningar 

Kommun 1 säger att mycket av de aktiviteter som sker inom en migration och driftsättning 

kan ske parallellt, med avvikelse för budget som måste finnas innan något annat görs. Dock 

anser kommun 2 att det finns risker med att göra detta eftersom en ny miljö tar resurser och 

påverkar den befintliga negativt. Kommun 2 anser att den ordning likt beskriva i figurerna 

Aktivitet

Planering Förmåga Värde Förmåga Värde Förmåga Värde

Planera mjukvaruanvändning 0,78 0,44 0,67 0,67 0,725 0,55

Inventera hårdvara/mjukvara 0,56 0,22 0,89 0,33 0,725 0,275

Engangera medarbetare 0,56 0,78 0 0,56 0,28 0,67

Riskhantering 0,11 0,56 0,44 0,44 0,275 0,5

Kommun 1 (Normaliserat) Kommun 2 (Normaliserat) Genomsnitt kommuner (Normaliserat)

Aktivitet

Utbildning Förmåga Värde Förmåga Värde Förmåga Värde

Kurs 0,83 0,67 0,67 0,67 0,75 0,67

Workshop 0,33 0,5 0,5 0,83 0,415 0,665

Självinlärning 0,33 0,33 0,33 0 0,33 0,165

Kommun 1 (Normaliserat) Kommun 2 (Normaliserat) Genomsnitt kommuner (Normaliserat)

Aktivitet Kommun 1 (normaliserat) Kommun 2 (normaliserat) Genomsnitt kommuner (normaliserat)

Identifiera behov av migration

Användare 0,78 0,89 0,835

It-ansvariga 0,67 0,44 0,555

Ledning 0,44 0,67 0,555

Politiker 0,11 0 0,055



31 
 

5.2, 5.3, 5,4 stämmer bra överens med verkligheten och beskriver den ordning aktiviteter bör 

genomföras i.  

Kommun 2 har några tilläggande kommentarer till risker och möjligheter med migrationer 

till öppen källkod. Möjligheterna är att det finns alternativ till att bli inlåst till en viss 

leverantör. En annan uppfattning som finns är att det bör finnas statliga instanser som visar 

mer engagemang till öppen källkod och att det skulle leda till att kommunen skulle ha fler 

leverantörer att välja på. 



32 
 

7 Jämförelse till relaterat arbete 

Tidigare i rapporten redogörs för några studier som identifierats som relaterade arbeten till 

denna studie, studier genomförda av Ulvö (2012), Ekholm & Hammou (2006) samt Larsson 

(2006). I denna sektion kommer dessa arbetens problembeskrivning, metod och analys av 

resultat vägas mot de som framkommit i denna rapport. Strukturen följer TMT (Temporal 

motivation theory) även i denna sektion, dock med en första sektion där allmänna skillnader 

och likheter redogörs för gällande problem och metod. TMT används istället för att visa 

likheter och skillnader i analys av resultat.  

7.1 Allmänna skillnader och likheter 

Problembeskrivningen i denna studie är att undersöka vilka möjligheter och risker som finns 

med migration till och driftsättning av öppen källkod och öppen standard. Ulvö (2012) har en 

liknande problembeskrivning med den skillnaden att driftsättning utesluts och istället 

fokuserar studien på migrationsprocessen. Tillvägagångssättet för att få svar på 

frågeställningarna skiljer sig åt mellan denna studie och Ulvös studie. Till skillnad från att 

genomföra intervjuer gjorde istället Ulvö (2012) en litteraturstudie där information vägdes 

mot en modell kring hur en migration bör genomföras.  

I en studie gjord vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet av Ekholm & Hammou (2006) 

studeras hur väl öppen källkod passar i mindre företag. Problembeskrivningen skiljer sig åt 

eftersom inte riskperspektivetet finns genomgående i denna studie. Dock är metoden 

liknande eftersom även denna studie använder sig av intervjuer. Tillägg finns i denna studie i 

form av att en testmiljö tagits med ut till företagen och demonstrerat ett system baserat på 

öppen källkod. Planer fanns på att genomföra en liknande metod i denna studie. Metoden 

genomfördes inte på grund av tidsbrist samt att prioriteten på denna punkt ej var lika hög. 

I en studie gjord vid Högskolan i Halmstad studerar författaren öppen och proprietär källkod 

inom gymnasieskolor. Problembeskrivningen skiljer sig på det sätt att bland annat öppen 

källkod studeras inom gymnasieskolor. Därför har den studien en mer begränsad 

avgränsning, trots att både denna och Larssons studie befinner sig inom samma sektor.  

Liknande denna studie använder studien enkäter och intervjuer som metod.  

7.2 Förmåga att slutföra en aktivitet 

Likt denna studie analyserar Ulvö (2012) hur olika aktiveter och situationer påverkar risken 

för migration till öppen källkod. Skillnaderna är att metoden består i att analysera tidigare 

projekt och härleda detta mot en modell för hur en migration bör gå till. I denna studie har 

istället tidigare migrationer använts för att ta del av deras erfarenheter och sedan ställa dessa 

mot vad ett urval av Skaraborgs kommuner anser sig själva ha en förmåga att slutföra. På 

denna punkt skiljer sig därför dessa arbeten sig åt och resultat gällande förmågan att slutföra 

en aktivitet blir inte direkt jämförbara.  

Ekholm & Hammou (2006) studerar inte närmare förmågan kring att slutföra en aktivitet. 

Deras arbete inriktar sig mer på vilket värde öppen källkod skulle få för organisationen.  

Larsson (2006) studerar inte efter samma tillvägagångssätt med teorin kring motivation. 

Därför studeras heller inte förmågan kring att slutföra aktiviteter.  
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7.3 Värde 

Ulvö (2012) anser att det är av största vikt att inte få en inlåsningseffekt inom en 

organisation. Detta är något som öppen källkod skulle kunna ändra på. Paralleller kan dras 

till denna studie där kommunernas representanter också anser att en inlåsningseffekt vore 

förödande och att öppen källkod med öppen standard minskar risken för denna effekt. Denna 

studie värderar också olika rollers inverkan och hur drift av öppen källkod kan värderas. Ulvö 

(2012) fokuserar sin rapport mer till en migrationsmodell. 

Ekholm & Hammou (2006) anser att öppen källkod skulle fungera bra i mindre företag. De 

nämner fördelar och värde i att inte ha licenskostnader och att flertalet uppgifter går lika bra 

att slutföra inom öppen källkod som i en proprietär lösning.  

Larsson (2006) anser att det ofta är ekonomi och användarvänlighet som styr vad som 

används inom gymnasieskolan och även det som ses som värdet. Vidare analyseras inte 

öppen källkod i samma utsträckning kring vilket värde det ytterligare skulle ge.  

7.4 Fördröjning 

Gällande fördröjning har inte detta studerats närmare i de relaterade arbetena. Därför kan 

inte denna studies resultat vägas och jämföras med någon annan studie.   
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8 Diskussion 

Denna studie har fokuserat och inriktats mot att identifiera tänkbara risker och möjligheter 

vid migration till och driftsättning av öppen källkod och öppen standard inom kommuner. 

För att förbättra den externa validiteten till att innehålla mer djup och omfång skulle antalet 

intervjuade kommuner kunnat utökas om tidsramen hade tillåtet detta. Den externa 

validiteten varierar från olika frågeställningar i djup och omfång. Exempelvis är den externa 

validiteten kring vilka roller som är viktigast i processen att identifiera ett behov till 

migration av sådant djup och omfång att det troligtvis kan se ut på liknande sätt i resten av 

Sveriges kommuner. Detta beror på att båda representanterna var mycket överens om denna 

rankning mellan roller. Däremot finns inte lika stort djup och omfång gällande exempelvis 

utbildning där djupet troligtvis gäller de två intervjuade kommunerna, där uttalande inte kan 

göras för resterande kommuner i Sverige. Dock har denna rapport som målsättning att göra 

en kvalitativ undersökning som bygger på att väcka tankegångar kring öppen källkod och 

öppna standarder inom kommuner.   

Validitetet kring tillförlitlighet ökar tack vare det tillvägagångssätt som finns kring att samla 

alla tänkbara kombinationer och sedan sålla kring vilka kombinationer av aktiviteter ses som 

relevanta för denna studie. Det minskar risken för att någon del i modellen missas och där 

inte någon avsikt finns med dess frånvarande. På grund av att sållning av frågekombinationer 

gjorts kan diskussion kring vilka som har relevans förekomma. I denna studie är de 

identifierande kombinationerna relevanta och de som utgör denna studiens ram.  

Likt tidigare nämnt i sektion 3.4 är studien avgränsad till att inte innehålla ekonomiska 

aspekter förutom att det kan vara en risk eller möjlighet kring öppen källkod och öppen 

standard. Vad som inte tas med gällande ekonomi är en mer djupgående analys av 

ekonomiska frågor. Detta beror på den inriktning denna studie genomförs mot.   

Olika teknologier så som ”Bring your own device” (BYOD), molntjänster och 

användargränssnittshantering har inte behandlats närmare i denna studie. BYOD är en 

teknologi som ökar enligt studier gjorda av Shippee (2012) och därför kan detta vara en 

intressant aspekt att studera, eftersom det kan påverka risker och möjligheter vid migration 

till och drift av öppen källkod och öppen standard. Något denna studie ytterligare inte har 

behandlat och som skulle kunna ge relevant information är specifika faktorer som påverkar 

migration av öppen källkod och öppen standard, i form av säkerhet, flexibilitet, integrering 

samt tillgänglighet. Fokus i denna studie har istället varit att identifiera risker och 

möjligheter. 

Eftersom analysen i denna studie bidragit med både risker och möjligheter kan frågan ställas 

kring vad som behöver göras för att hantera risker. Genomgående krävs utbildning i vissa 

frågor och diskussioner om hur kommuner skall förhålla sig inom vissa frågor. Viktigt är 

också att proaktivit förhållningssätt används kring dessa frågor för att engagera medarbetare 

på ett effektivt sätt.  
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9 Slutsats 

Frågeställningen för denna studie har varit vilka risker och möjligheter som finns kring 

migration till och drift av öppen källkod och öppen standard. En avgränsning gjordes till att 

omfatta ett urval av Skaraborgs kommuner. För att identifiera dessa risker och möjligheter 

utformades en metod inom ett kvalitativt tillvägagångssätt, där tidigare migrationers 

aktiviteter och erfarenheter från dessa summerats och härletts till modeller, för att sedan 

vägas mot de uppfattningar som framkommit vid intervjuer med utvalda kommuners 

representanter. 

Resultaten i denna studie visar att det finns både risker och möjligheter kring migration till 

och drift av öppen källkod och öppen standard. Förmåga till att planera en migration är 

viktigt enligt de studerade migrationerna i München samt Ede, vilket är en åsikt 

representanterna från kommunerna i denna studie delar. Risker består främst i att 

kommunerna bör tänka på att alla roller i olika nivåer inom en organisation är viktiga när 

beslut skall komma gällande om migration ska ske eller inte. Exempel på signifikanta risker 

är: 

 Representanterna för kommunerna ser politiker som inte alls är viktiga i en 

migrationsprocess och att identifiera ett behov till migration, vilket är en uppfattning 

som inte delas av de städer som genomfört en migration. Detta kan läsas i den fulla 

analysen i sektion 6.3.1 och tabell 6.3 visar de normaliserade värde de olika rollerna 

fått för respektive kommun samt genomsnitt över kommunerna.  

 Kommunerna anser att vissa aktiviteter är mycket viktiga men att de senare anger att 

de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna slutföra de viktigaste aktiviteterna, 

exempelvis gäller detta att engagera medarbetare. Både kommunerna ser aktiviteten 

som viktig men enligt kommun 2 något som är svårt att utföra. Kommun 1 anser 

däremot att det inte är lika svårt. Mer genomgående analys kan läsas i sektion 6.3.2.  

 Riskhantering har visat sig vara en svår aktivitet att utföra. Båda kommunerna anser 

att detta är en viktig aktivitet, men speciellt kommun 1 anser att den förväntade 

förmågan att slutföra riskhantering är låg.  Mer genomgående analys kring 

riskhantering kan läsas i sektion 6.3.2 samt 6.4.1. 

Möjligheterna ligger främst i att båda de tillfrågade kommunerna har åsikter i att användarna 

är en central roll gällande att engageras i en migrationssituation. Detta har visat sig viktigt i 

föregående projekt i München och Ede. Även att kommunerna anser sig vara bra på att 

planera mjukvara är positivt, men har inte samma tyngd för processen att migrera och 

driftsätta öppen källkod och öppen standard. Allmänt svarar kommunernas representanter 

på ett sätt som indikerar medvetenhet kring deras kunskaper och brister. Att denna insikt 

finns är positivt särskilt när det gäller att införa åtgärder för att kunna hantera de brister som 

finns.  

Risker och möjligheter för användarna ligger främst i att motivationen måste finnas likt 

tidigare nämnt. Finns inte denna motivation finns det risk för att nyutvecklade programvaror 

och system inte används och att kommunens anställda inte kan slutföra sina arbetsuppgifter 

på ett effektivt sätt. Några specifika risker gällande utformning och användning av öppen 

källkod och öppen standard har inte identifierats mot användare.  
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9.1 Bidrag 

Denna studie har som bidrag att väcka uppmärksamhet kring migration till och driftsättning 

av öppen källkod och öppen standard.  På grund av omfattning med intervjuade 

representanter från två av Skaraborgs kommuner kan den externa validitetens djup 

förbättras genom ett större urval. Dock har liknande svar givits exempelvis gällande 

politikers roll i en migration och som indikerar att roller är en punkt där mer arbete och 

utbildning troligtvis krävs för kommunerna.  Analysen och resultaten som finns att studera i 

sektion 6, kan bidra till kommuner men även andra sektorer för att jämföra med egna 

uppfattningar.  

9.2 Framtida arbete 

I diskussionssektionen nämns delar som inte behandlats i denna studie. Därför skulle 

framtida arbeten kunna behandla tekniker så som ”BYOD”, molnlösningar och 

användargränssnitt inom öppen källkod och öppna standarder studeras i koppling till risker 

och möjligheter med öppen källkod och öppen standard. Framtida arbete skulle även kunna 

vara att utöka antalet svarande i undersökningen och förändra metoden för att på så sätt 

kunna identifiera ytterligare risker och möjligheter.  

Studier av framtida arbete skulle kunna inrikta sig mot engagemang kring introducering av 

öppen källkod och öppen standard och hur standarder av denna typ kan välkomnas inte bara 

i kommuner utan även inom andra sektorer.  Det skulle även kunna innehålla en mer 

djupgående analys av de ekonomiska aspekter som finns enligt erfarenheter i tidigare 

studerade fall av migration till öppen källkod (Joinup, 2013). 

Framtida arbete skulle också kunna utveckla de faktorer som påverkar migration av öppen 

källkod och öppen standard. Det skulle kunna vara i form av säkerhet, flexibilitet, integrering 

samt tillgänglighet. 
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Appendix A  -  Undersökningsfrågor 

I denna bilaga finns de frågor som förberetts till kommunernas IT-avdelningar kring risker 

och möjligheter med programvaror baserade på öppen källkod och öppna standarder. 

 

Inledande frågor: 

 
1. Det finns både öppen källkod och öppna standard. Hur skulle du vilja beskriva dessa 

två begrepp? 
 

2. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan proprietär programvara och 
programvara baserad på öppen källkod? 
 

3. Hur viktigt är det inom er organisation att system innehåller öppna standarder? 
Varför? 
 

4. Nämn en för- och nackdel kring användning av öppen källkod och öppen standard. 
 

5. Kan du nämna några direkta risker eller möjligheter med programvara baserat på 
öppen källkod? På vilket skiljer sig dessa mot de som proprietär programvara 
medför? 
 

6. Kan du nämna några risker eller möjligheter som skulle kunna uppkomma kring 
licensiering av programvara baserat på öppen källkod? Hur förändras dessa vid 
proprietär programvara? 
 

7. Kan du nämna några risker eller möjligheter som skulle kunna uppkomma kring drift 
av programvara baserat på öppen källkod? 
 

8. Kan du nämna några risker eller möjligheter med mjuk migration jämfört med full 
migration? 
 

 
Frågor kring motivationsteori: 

(Samtliga av dessa frågor har svarsalternativ. Dessa i form av skala från 1 (nej, inte alls)-4 
(ja, absolut) och tidsangivelser från 1 dag till >1år) 

 

Förväntad förmåga: 

Roller med avseende på identifiera behov: 

9. Är IT-ansvariga bättre på att identifiera behov av en migration jämfört med 

användarna? (3-1-3-2-1-1)  

10. Är IT-ansvariga bättre på att identifiera behov av en migration jämfört med politiker? 

(3-1-3-3-1-1)  
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11. Är IT-ansvariga bättre på att identifiera behov av en migration jämfört med 

ledningen? (3-1-3-4-1-1)  

12. Är användare bättre på att identifiera behov av en migration jämfört med politiker? 

(3-2- 3-3-1-1)  

13. Är användare bättre på att identifiera behov av en migration jämfört med ledningen? 

(3- 2-3-4-1-1)  

14. Är ledning bättre på att identifiera behov av en migration jämfört med politiker? (3-4-

3-3-1-1) 

 

Roller med avseende på drift: 

15. Är kommunens egen IT-avdelning bättre på att ge service till användare jämfört med 

externa parter? (9-6-9-5-1-1)  

16. Är kommunens egen IT-avdelning bättre på att ge support till användare jämfört med 

externa parter? (10-6-10-5-1-1)  

 

Roller med avseende på planering och genomförande: 

17. Är kommunens IT-avdelning bättre på att inventera hårdvara/mjukvara än att 

engagera medarbetare? (2-1-3-1-1-1)  

18. Är kommunens IT-avdelning bättre på att planera mjukvaruanvändning än att 

inventera hårdvara/mjukvara? (2-1-4-1-1-1)  

19. Är kommunens IT-avdelning bättre på att genomföra en riskhantering än att 

inventera hårdvara/mjukvara? (2-1-5-1-1-1)  

20. Är kommunens IT-avdelning bättre på att planera mjukvaruanvändning än att 

engagera medarbetare? (3-1-4-1-1-1)  

21. Är kommunens IT-avdelning bättre på att genomföra riskhantering än att engagera 

medarbetare? (3-1-5-1-1-1)  

22. Är kommunens IT-avdelning bättre på att planera mjukvaruanvändning än att 

genomföra en riskhantering? (4-1-5-1-1-1)  

23. Är kommunens IT-avdelning bättre på att genomföra en ren installation av nya 

system eller göra detta parallellt som det gamla systemet körs (6-1-7-1-1-1)  

 

Aktiviteter och roller med avseende på utbildning: 

24. Är kommunens IT-avdelning bättre på att hålla kurser för användarna jämfört med 

workshops? (11-1-12-1-1-1)  

25. Är kurser bättre på att förbereda användarna jämfört med workshops? (11-1-12-1-1-1)  

26. Är kurser bättre på att förbereda användarna jämfört med självinlärning? (11-1-13-2- 

1-1)  

27. Är självinlärning bättre på att förbereda användarna jämfört med workshops? (12-1-

13-2-1-1) 
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Värde att slutföra en aktivitet 

Aktiviteter med avseende på planering och genomförande: 

28. Är det av större värde för kommunen att budgetera en migration jämfört med att 

engagera medarbetare? (1-4-3-1-2-1, 1-4-3-2-2-1, 1-4-3-3-2-1, 1-4-3-4-2-1)  

29. Är det av större värde för kommunen att inventera hårdvara/mjukvara jämfört med 

att engagera medarbetare? (2-1-3-1-2-1, 2-1-3-2-2-1, 2-1-3-3-2-1-, 2-1-3-4-2-1)  

30. Är det av större värde för kommunen att identifiera beroenden inom mjukvara än 

hårdvara vid en migration? (2-1-4-1-2-1)  

31. Är det av större värde för IT-avdelningen att inventera hårdvara/mjukvara jämfört 

med att planera framtida mjukvaruanvändningen? (2-1-4-1-2-1)  

32. Är det av större värde för IT-avdelningen att inventera hårdvara/mjukvara jämfört 

med att utföra en riskhantering? (2-1-5-1-2-1)  

33. Är det av större värde för IT-avdelningen att planera mjukvaruanvändning jämfört 

med att engagera medarbetare? (3-1-4-1-2-1)  

34. Är det av större värde för IT-avdelningen att genomföra en riskhantering jämfört med 

att engagera medarbetare? (3-1-5-1-2-1)  

35. Är det av större värde för IT-avdelningen att planera mjukvaruanvändning jämfört 

med att utföra en riskhantering? (4-1-5-1-2-1)  

 

Aktiviteter med avseende på utbildning: 

36. Är det av större värde för kommunen att kurser används jämfört med workshops? (11-

1-12-1-2-1)  

37. Är det av större värde för kommunen att kurser används jämfört med självinlärning? 

(11-1-13-2-2-1)  

38. Är det av större värde för kommunen att workshops används jämfört med 

självinlärning? (12-1-13-2-2-1)  

 

Aktiviteter med avseende på drift: 

39. Är det av större värde för kommunen att parallellkörning av system och programvaror 

kan genomföras jämfört med full installation och nedstängning direkt? (6-1-7-1-2-1, 

7-1-8-1-2-1)  

 

Fördröjning 

Aktiviteter med avseende på planering och genomförande: 

40. Hur lång tid tar det att planera en migration? (1-1-3-1, 2-1-3-1,4-1-3-1, 5-1-3-1)  

41. Tar det längre tid att inventera hårdvara/mjukvara jämfört med att planera 

mjukvaruanvändningen? (2-1-4-1-3-1)  

42. Tar det längre tid att inventera hårdvara/mjukvara jämfört med att utföra 

riskhantering? (2-1-5-1-3-1)  
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43. Hur lång tid tar det att engagera medarbetare för en migration till nya programvaror 

och system? (3-1-3-1, 3-2-3-1, 3-3-3-1, 3-4-3-1)  

44. Tar det längre tid att planera mjukvaruanvändning jämfört med att utföra 

riskhantering? (4-1-5-1-3-1)  

 

Aktiviteter med avseende på utbildning: 

45. Tar det längre tid att utbilda användarna genom kurs jämfört med workshops? (11-1-

12-1-3-1)  

46. Tar det längre tid att utbilda användarna genom självinlärning jämfört med en kurs? 

(11-1-13-2-3-1)  

47. Tar det längre tid att utbilda användarna genom självinlärning jämfört med 

workshops?(12-1-13-2-3-1)  

 

Aktiviteter med avseende på drift: 

48. Tar det längre tid att installera system jämfört med att stänga ner dem? (6-1-8-1-3-1)  

 

Känslighet till fördröjning 

Aktiviteter med avseende på planering och genomförande: 

49. Hur lång tid är acceptabelt för en planeringsfas? (1-1-4-1, 2-1-4-1, 3-1-4-1, 3-2-4-1, 3-

3-4-1,3-4-4-1, 4-1-4-1, 5-1-4-1)  

 

Aktiviteter med avseende på drift: 

50. Hur lång tid är acceptabelt att parallellkörning av system och programvaror görs? (7-

1-4-1) 

51. Hur lång tid är acceptabelt att service har en försämrad kvalitet? (9-5-4-1, 9-6-4-1)  

52. Hur lång tid är acceptabelt att support har en försämrad kvalitet? (10-5-4-1, 10-6-4-1)  

53. Hur lång tid är acceptabelt att tjänster som levereras har en försämrad kvalitet? (14-

2-4-1) 
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Efterföljande frågor: 

 

54. Anser du att delar av aktiviteterna inom en migration och driftsättning kan ske 

parallellt? I så fall vilka och varför? 

 

55. Anser du att aktiviteterna bör ske i en viss sekvens? Eller går det att genomföra dessa 

i olika sekvenser? 

 

56. Efter diskussioner kring aktiviteter, har du kommit på ytterligare risker/möjligheter 

kring migrationer till öppen källkod och öppen standard? 

 

57. Har du kommit på ytterligare risker/möjligheter kring driftsättning av öppen källkod 

och öppen standard? 
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Appendix B  -  Frågekombinationer 

Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 
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Appendix C  -  Matrisresultat 

Finns i separat bilaga kopplat till denna rapport. 

 

 


