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Sammanfattning 

Vi, två studerande vid Karlstads universitet, har efter önskemål från IBM intervjuat tre 
representanter från utvalda svenska tillverkningsföretag om hur de ställer sig till Linux 
på klientsidan och sedan jämfört detta med vad IT-analysföretag anser om Linux och en 
övergång till detta på klientsidan. Vi har även utfört en djupintervju med en anställd på 
IBM för att ta del av deras syn och åsikter om varför de valt att satsa på Linux på 
klientsidan och vägt in detta i våra intervjuer med tillverkningsföretagen.  

Vi frågar oss, är det någon skillnad i uppfattning mellan hur olika IT-analysföretag ser 
och skriver om Linux och hur markanden ser på Linux och vad de egentligen tycker? 

Att Linux kommer gå en ljus framtid till möte är samtliga involverade parter i vår 
uppsats eniga om. Trots detta skiljer sig deras åsikter om vilket operativsystem som är 
det mest kostnadseffektiva, IT-analysföretagen säger Linux, tillverkningsföretagen säger 
Microsoft. En ökad konkurrens på marknaden ser samtliga som positivt men poängterar 
att det måste finnas ett verkligt skäl till en övergång då det kostar mycket pengar och att 
det är så pass mycket att tänka på.  
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1 Inledning  
 
 
 
1.1 Introduktion   
 
Ett öppet utvecklingsprojekt startar med att en utvecklare får en idé eller som Eric 
Raymond en gång sa "Every good work of software starts by scratching a developer's 
personal itch”. Det var ungefär så det hela började, Linus Torvalds hade en hobby som 
genom hans starka begär att fortsätta utveckla har blivit ett av världen snabbast växande 
operativsystem - Linux. (Vägen till sanningen, 2005) 
 
Linux har på senare tid blivit ett hett ämne på marknaden för operativsystem tack vare 
den öppna programkoden som gör att användaren inte blir beroende av en viss 
programvaruleverantör. Därigenom tar Linux mer och mer marknadsandelar från 
Microsofts operativsystem Windows. (Linux NE, 2006) 
  
Många experter anser att Linux är både stabilt och kostnadseffektivt men många 
organisationer är fortfarande tveksamma om Linux är ett bra alternativ på klientsidan. 
(Olsson, 2005) 
        
Nu har stora företag som IBM valt att börja lansera Linux på klientsidan mot sina 
kunder. Detta för att de ser stora fördelar med användandet av Linux på klientsidan och 
att det har potential att erövra marknadsandelar. (Westman, 2005) 
 
Denna utredning görs på uppdrag av och i samarbete med IBM Sverige. 
 
Linux på klientsidan kommer delvis genom arbetet även refereras som Linux Desktop. 
 
 
 
1.2 Problem 

Är det någon skillnad i uppfattning mellan hur olika IT-analysföretag ser och skriver om 
Linux och hur markanden ser på Linux och vad de egentligen tycker? 
IBM anser sig sakna tillfredställande svar på denna fråga inför sin lansering av Linux på 
klientsidan. 
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1.3 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till Linux på klientsidan då detta är av intresse för IBM att få 
information om. Vi avgränsar oss vidare till olika IT-analysföretag och de tre utvalda 
svenska tillvekningsföretag ABB, Skanska och Stora Enso, då dessa är av intresse för 
IBM. 
 
 
 
1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om olika IT-analysföretag som spår framtida 
trender inom IT branschens åsikter om Linux på klientsidan stämmer överens med vad 
tre svenska tillverkningsföretag har för uppfattning om Linux.  
 
 
 
1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till studenter och lärare inom ämnet Informatik eller personer 
med likvärdig kunskap, samt berörda intressenter runt ämnet Linux på IBM. 
 
 
 
 
 
 

2 Metod  
 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
2.1.1 Positivism & Hermeneutik 
Positivism är strävan efter absolut kunskap. Det har sitt ursprung i naturvetenskap och 
enligt Thurén (1991) är positivismens lösning på sanningsproblemet: ”Om man rensar 
bort allt man trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får man kvar en kärna av 
säker kunskap, ’hårda fakta’. På denna säkra grund kan man sedan bygga upp 
vetenskap”. Enligt positivismen har människor två källor till kunskap; det vi kan iaktta 
med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Att dra slutsatser utifrån 
iakttagelser, vår empiri, kallas Induktion och när den logiska slutsatsen dras och den kan 
betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande kallas Deduktion.  
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Alla påståenden och iakttagelser ska granskas kritiskt och det är endast det fakta som 
med all rimlig sannolikhet kan anses säkerhetsställd som används som stöd.  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och är utpräglat humanistiskt till sin inriktning. 
Hermeneutiken har ofta mer förståelse för relativistiska tankegångar jämfört med 
positivismen då den grundar sig på varje individuell människas verklighet. Varje 
individuell erfarenhet av att vara människa gör att individer kan förstå andra människor. 
Men det kan också innebära att det som framstår som rena sinneintryck även innehåller 
mycket tolkning, ibland är dessa förutfattade meningar. Thurén förklarar det så här: ”Vi 
tolkar allt vi upplever som någonting.”. Hur denna ’mjuka fakta’ tolkas kan lättas 
förklaras med ”det beror på”. (Thurén, 1991) 
 
 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Med anledning av att vi bygger vår uppsats på dels litteratursökningar och rapporter och 
dels på intervjuer anser vi att både den kvantitativa och kvalitativa metoden ligger som 
grund för vår uppsats. Att hitta absolut kunskap inom vårt ämnesområde är tämligen 
svårt, men utifrån våra kriterier är de rapporter vi kommer att läsa skrivna av experter 
vilket medför att vi kan betrakta dem som positivistiska. Ett stort antal rapporter kan 
visserligen vara vinklade och därmed relativa, men vi anser ändå att dessa analyser och 
rapporter är grundade på logiska slutsatser. Vi samlar in dessa ”hårda fakta” för att sätta 
oss in ämnet och för att använda dem som utgångspunkt för vår frågeställning. 
I den empiriska undersökningen nyttjar vi den kvalitativa metoden. I denna del av 
uppsatsarbetet speglas det hermeneutiska tankesättet eftersom en intervju underförstått 
handlar om människors beteende. Detta utifrån den aspekten att intervjupersonerna gör 
tolkningar på våra frågor och genom att vi gör tolkningar av personernas svar.  
 
Vi gör en så kallad strukturerad forskningsintervju. För detta behöver vi enligt Jacobsen 
(1993) en intervjuguide eller en checklista som är en uppsättning teman eller ämnen som 
vi utforskar i intervjun.  Intervjuguiden eller checklistan ser till att alla 
intervjupersonerna får möta relevanta och likartade teman. 

Jacobsen, menar att det i stor utsträckning används öppna frågor och att 
tillvägagångssättet ger en viss säkerhet för att få en uppsättning intervjuer som är så pass 
strukturerade så att de kan bearbetas och jämföras med varandra. (Jacobsen, 1993) 

Den här typen av intervjumetod kallas också för kvalitativ intervju.  

För att få fram den empiri som är nödvändig intervjuar vi representanter för IBM och på 
litteraturstudier och efterforskning på Internet baserar vi slutsatser om IT-
analysföretagens inställning. Dessa personer anser vi berörs av vår uppsats infallsvinkel 
av Linux på klientsidan hos tre stora tillverkningsföretag i Sverige. 
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Vi gör personliga intervjuer med företagets representanter, detta för att få en så bra bild 
som möjligt av företagens syn på Linux på klientsidans fördelar och nackdelar.  

För att få fram en slutsats studerar vi artiklar relaterade till Linux och artiklar från IT-
analysföretagen och sedan sammanställs likheterna med de personliga intervjuerna med 
de olika företagen. 
 
 
 
2.3 Urval 
 
Företagen som studeras väljer vi ut utifrån de för uppsatsen uppsatta avgränsningar.  
I vår undersökning koncentrerar vi oss på de välkända etablerade svenska 
tillverkningsföretagen ABB, Skanska och Stora Enso. Dessa företag väljer vår 
handledare på IBM ut, då det främst är denna typ av bransch IBM lägger sin fokus på. 
Anledningen till att vi väljer tre företag är att analysen av resultaten från ett större antal 
företag tar alltför mycket tid i anspråk att genomföra samt att vi istället kan gå mer in på 
djupet på dessa utvalda företag.  
 

 

 

2.4 Frågeformulär  
 
Genom ett samarbete med vår handledare på IBM, Johan Westman, tar vi fram 
underlaget för formuläret. Med det som grund bygger vi på formuläret med information 
framtagen främst från vår intervju med Torbjörn Johansson (f.d. teknisk direktör på 
IBM) men även av de synpunkter IT-analysföretagen ger oss. Både vår intervju med 
Johansson och informationssökningen av IT-analysföretagen utfördes i samband med 
uppstarten av uppsatsen. Formuläret skickar vi sedan till Kent Rådh, Global Product 
Manager på SEB och Anette Melin, IT-tekniker på Mullsjö Kommun. De granskar 
upplägget, formuleringen och förståelsen av frågorna. Vi väger in deras synpunkter och 
gör ändringar fram tills dess att vi kan utformar ett lättläst och begripligt formulär med 
en överskådlig struktur.  
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3 Linux bakgrund 
 
 
 
3.1 Open Source 
 
På 1970-talet börjar Richard Stallman att jobba på MIT Artificial Intelligence 
Laboratory som programmerare och under den här tiden delar alla programmerare kod 
mellan sig. Men på 1980-talets början kom något som kallas portabel mjukvara, det vill 
säga mjukvara som kan kompileras om till att köras på olika datorer. Detta medför att 
företagen som utvecklar koden börjar vägra att dela med sig av den samt att begränsa 
kopieringen och distributionen genom restriktioner. Som ett gensvar till detta startar 
Stallman Free Software Foundation (FSF) 1985. (All about Linux, 2007) Idén med FSF 
är att främja användarnas rättigheter att använda, studera, kopiera, ändra och 
vidaredistribuera program. FSF gynnar utvecklingen och användandet av fri 
programvara. (Johns, 2007) 
Enligt Richard Stallman finns det ett antal friheter en användare ska ha för att 
programmet ska vara just fri programvara:  

• Frihet att använda programmet för valfritt ändamål 
(frihet 0).  

• Frihet att undersöka hur programmet fungerar och ändra 
det för egna ändamål (frihet 1).  

• Frihet att skicka kopior vidare av programmet (frihet 2).  
• Frihet att förbättra programmet och sprida det vidare i 

förbättrad form (frihet 3).   

Som upphovsrättsinnehavare har du rätt att sätta dina egna ”regler” för hur ditt program 
får användas, men om denne inte sagt något är det upphovsrättslagen som styr 
användarnas då begränsade frihet. På grund av detta kan det vara bra att istället gå under 
en licens då detta ger användarna större frihet. Den mest använda licensen är GPL, 
(Open Source, 2005) som är framtagen av FSF och står för General Public License. 
Enligt GPL ska programvaran spridas fritt, gratis eller mot betalning, det väsentliga var 
att källkoden skickades med. Detta så att användaren själv kunde anpassa koden efter sin 
organisation eller efter behag och att de kunde rätta fel de hittade utan att blanda in 
tillverkaren.(GPL, 2005) 

En annan vanlig licens är BSD-licensen, som tillåter användaren att kopiera och sälja 
programmet i modifierad eller omodifierad form så länge skaparen uppges. Till skillnad 
från GPL tvingas inte användaren att skicka med källkoden, vilket medför att det ibland 
skapas versioner som inte längre kan kallas fri programvara. Dessa versioner kan då 
fortsättningsvis inte publiceras under BSD-licensen. (BSD, 2007)      
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All fri programvara har öppen källkod men de är inte alltid gratis. För att inte ska 
förvilla människor med vad som menas med fri brukar FSF använda uttrycket: 

“Free as in freedom, not free beer” 
 

Fri programvara kallas också Open Source (Öppen källkod). (Open Source, 2005) 
Namnet utformas av grundarna till Open Source Initivative, Eric Raymond och Bruce 
Persen som anser att konceptet ”fri programvara” är alltför fokuserat på FSF. Eric 
Raymond väljer därför att använda orden Open source istället för fri programvara i sin 
bok “The Cathedral and the Bazaar”. (Open Source, 2005) 
Boken bygger på några av hans uppsatser där han liknar traditionell industriell 
programvaruproduktion med en katedral och utvecklingen av Open Source med vimlet i 
en turkisk basar. (The Cathedral and the Bazaar, 2005) 
 
Då Open Source och fri programvara betyder samma sak innebär det att oavsett vilket 
ord som används har användaren samma rättigheter till källkoden, så att denne kan rätta 
sina fel själv eller med hjälp av en programmerare. På Open Source City förklarar de 
Open Source så här: 
 
”Man kan jämföra öppen källkod med någon som bygger ett hus och får en kopia av 
ritningen, så att han själv kan ändra i huset. Alternativet är att arkitekten ensam 
behåller alla ritningar, så att alla ändringar måste utföras av samma byggföretag. Att 
jämföra med recept kan också vara en bra analogi.” 
(Open Source, 2005) 

 
Samtidigt som Raymond och Persens väljer att döpa om fri programvara till Open 
Source tar Persens fram OSD, Open Source Definition. Detta för att kunna 
marknadsföra sig på ett annat sätt. För att få en Open Source-licens måste vissa krav 
uppfyllas, fokus ligger på vilka rättigheter användaren av programmet har inte på vilka 
rättigheter upphovsrättsinnehavaren har. De nio budorden för att programmet ska få 
kallas Open Source: 
 

1. Fri distribution: Man får kopiera, sälja eller skänka bort programmet utan att betala 
någon annan. 

2. Källkod: Med programmet måste källkoden bifogas 
3. Härleda arbetet: Licensen måste tillåta vidaredistribution och vidareutveckling, 

men detta måste ske inom ramarna av grundlicensen. (Olika licenser sätter detta i 
olika perspektiv. Till exempel tillåter BSD att du behåller förändringarna privat, 
GPL tillåter inte detta.) För en snabbare utveckling krävs det att användare måste 
få experimentera. 

4. Integriteten av skaparens källkod: Originalkoden måste alltid bifogas. Användaren 
har rätt att få veta vem som är ansvarig för ”kodbiten” de använder. 

5. Ingen diskriminering av personer eller grupper: Ingen får uteslutas från användning 
av programmet. 
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6. Ingen diskriminering av branscher: Du får inte förbjuda en viss bransch att 
använda sig av systemet. 

7. Distribution av licensen: Originallicensen måste bifogas och ingen ny licens får 
tillsättas. 

8. Licensen får inte vara produktspecifik: Rättigheterna som hör till programmet får 
inte vara beroende av att programmet tillhör någon särskild mjukvarudistribution. 

9. Licensen får inte införa restriktioner på annan mjukvara: Programmet som 
distribueras får distribueras på samma medium som icke-Open Source-program. 

(Carlsson, 2004) 
 
 
 

3.2 Linuxhistorik 
 
1969 utvecklar Bell Labs ett operativsystem de väljer att kalla UNIX. Idén med UNIX är 
att konstruera ett enkelt system som har ett hierarkiskt filsystem, tidsdelning och 
interaktivitet. (Unix NE, 2006) UNIX skrivs först i assembler men skrivs 1972 delvis om 
i C (Unix, 2005) som utvecklas för det syftet. Det blir då ett portabelt operativsystem 
vilket innebär att operativsystemet inte är knutet till en viss produkt. Detta gör att UNIX 
blir mer och mer populärt och utvecklas i flera olika varianter. Med tiden blir detta ett 
problem då dessa versioner inte alltid är kompatibla med varandra. För att komma runt 
dessa problem utvecklas det öppna standardiseringsförsöket POSIX, en gemensam bas 
för alla UNIX-system. (Andersson, 2003)  
Den 25 augusti 1991 skickas ett av datorvärldens mest kända mail till en nyhetsgrupp för 
användare av MINIX, ett litet gratis UNIX-system. Det kommer från en student vid 
Helsingfors Universitet vid namn Linus Torvalds.  
Mailet är startskotten för ett ideellt arbete som genomförs av hundratusentals 
programmerare världen över (Linux NE, 2006) och 17 september, 1991 släpper Torvalds 
sitt Freax 0.01. Det här namnet tycker dock inte Ari Lemke passar alls och lägger upp 
versionen som Linux på ftp.funet.fi. Sidan tillhör Tekniska Högskolan i Finland där  
Lemke jobbar som assistent. Namnet Linux har Torvalds haft i tankarna men tycker det 
låter alltför egocentriskt att kalla sitt operativsystem för detta, han blir dock övertalad av 
Lemke att använda det istället för Freax 0.01. (Diamond & Torvalds, 2002) Det första 
UNIX-baserade operativsystemet som går efter POSIX-standarden var skapat. 
(Andersson, 2003) Runt den här tiden har Linux ungefär 20 användare. (Diamond & 
Torvalds, 2002)  Enligt sidan The Linux Counter finns det idag 29 miljoner Linux 
användare. (Linux Counter: Home page, 2007) 
 
Linux är egentligen inte ett fullständigt operativsystem, utan är endast en 
operativsystemkärna, kernel på engelska. Kärnan är det första programmet som körs och 
har som uppgift att hantera och kommunicera med datorns CPU, minne och hårddisk 
men även fördela resurser till de olika programmen som körs i systemet. Den samlar 
även in information om vilken hårdvara som finns tillgänglig och laddar in dess 
drivrutiner.  
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Efter att detta är klart lägger sig kärnan i bakgrunden och lämnar över till resten av 
systemet. Liksom de flesta andra UNIX-liknande system är Linux en monolitisk kärna 
vilket betyder att de olika uppgifterna körs som en del av kärnan och inte som en separat 
process.  (Linux Wiki, 2006) 
 
Den snabba utvecklingen av Linux beror mycket på den stora hjälpen från Free Software 
Foundations GNU-projekt. GNU är en förkortning på GNU’s Not UNIX. Richard 
Stallman startar projektet 1983 med målet att utveckla ett UNIX-liknande 
operativsystem som helt bygger på fri programvara. Idén med GNU är att öppna upp en 
väg som alla får vara med att åka på, inte att sätta upp ett stoppljus som bara tillåter 
vissa att komma förbi eller stoppa utvecklingen. Stallman skriver ner sina idéer och 
dessa tillsammans bildar GNU. (Carlsson, 2004) GNU har i stort sett alla delarna för ett 
färdigt operativsystem, det enda som saknas är kärnan.  Det är här Linux kommer in i 
bilden då detta enbart består av en kärna. Linuxkärnan anpassas efter de befintliga GNU-
programmen och resultat är ett komplett operativsystem. (Ljungberg, 1997)  
 
Torvalds kände med tiden att han inte ville sälja sin produkt och få pengar för det, enligt 
han själv berodde det antagligen på att han vuxit upp med en morfar som var akademiker 
och med pappa som var kommunist. Att han hade upphovsrätt på Linux och kunde 
bestämma över produkten och dess regler visste han men kände att då han haft hjälp av 
hackers runt om i världen kunde han inte låta någon sälja det. Torvalds bestämde sig för 
att gå in under GPL istället. (Diamond & Torvalds, 2002) 
 
 
 
3.3 För & nackdelar  
 
3.3.1 Fördelar 
I Linux behöver du vid ändringar i konfigurationen endast starta om det specifika 
mjukvarupaketet som ändringen görs i. Medan Windows som anses vara lättare att 
konfigurera oftast måste startas om helt. (Linux Wiki, 2006)  
En stor nackdel för Windows är att det endast går att använda applikationer som är 
utgivna av Microsoft, eftersom några andra produkter inte är helt kompatibla med de 
olika Windows versionerna. Detta för att Windows är en proprietär plattform. (10 myter 
om öppen källkod, 2004)   
En proprietär programvara har till skillnad från en fri inte de grundläggande friheterna. 
Exempelvis finns ingen tillgång till källkoden, inga ändringar i programmet får göras, 
och det är inte tillåtet att ge bort kopior. Enkelt uttryckt är en proprietär programvara en 
ofri programvara. (Proprietär programvara, 2006)  
Ett proprietärt system är alltså motsatsen till ett operativsystem som Linux som använder 
Open Source. EU har börjat ställa krav på att Microsoft-protokoll ska kunna distribueras 
med Open Source-program. (Microsoft möter fler av EU-kommissionens krav, 2005)  
 



 11 

Nedan följer företaget Alacos topp 10 anledningar att byta till Linux.  
 
1. Lower TCO (Total Cost of Ownership) 
 Oberoende TCO undersökningar stöder Linux som det mest kostnadseffektiva 

systemet som finns tillgängligt på marknaden idag. Förbättrar det ekonomiska 
slutresultatet, den totala kostnaden.(Alacos)  

 
TCO beräknar hur mycket det faktiskt kostar att äga en PC, det inkluderar: 
• Ursprungligt pris för PC’n och mjukvaran 
• Hårdvaru- och mjukvaruuppgradering 
• Underhåll 
• Teknisk support 
• Utbildning    (What is TCO?, 2005) 
 

2. Premier Security 
 Linux ger industriledande säkerhet till både klienter och servrar och har färst 

antal högprioriterade säkerhetsproblem av alla operativsystem.  
 
3. Highest Reliability 
 Linux tillhandahåller berömd pålitlighet för att öka upp-tiden och förbättra 

användarnas produktivitet. 
 
4. Avoiding Vendor Lock In  
 Linux förebygger ”vendor lock in” och gynnar konkurrensen om lägre 

mjukvarukostnader. (Alacos) ”Vendor lock in” är en situation där kunden är 
beroende av en viss försäljare för produkter och service och kan inte byta 
försäljare utan omfattande kostnader. (Vendor lock-in, 2005)   

 
5. Ease of Migration  
 Linux tillhandahåller verktyg för att göra förflyttningar mellan system 

bekvämare. Verktygen passar alla typer av organisationer, oavsett om 
förflyttningen gäller till ett blandat OS system eller till ett helt Linux system med 
servrar och klienter. 

 
6. World Class Support 
 Ett brett utbud av både stora och små teknologi företag som IBM, HP och Novell 

tillhandahåller Linux support till alla storlekar av affärsverksamhet. 
 
7. Rapid Employee Training and Certification 
 Linux på klientsidan och dess applikationer framstår som slående lik nuvarande 

klientstandard så personalens omskolningstid är minimal. 
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8. Inexpensive Standard Desktop Software 
 Standardklientapplikationer som Word, Excel och presentationsmjukvara finns 

tillgängliga gratis eller till ett rimligt pris på Linux. 
 
9. Improved Custom Applications 
 Ett stort antal mjukvaruutvecklingsföretag kan tillhandahålla pålitlig, säker och 

skräddarsydd applikationsutveckling för system både till affärsverksamheter och 
till organisationer. 

 
10.  Superior Network and Systems Management 
 Linux tillhandahåller kraftiga nätverks- och systemstyrningsmöjligheter för att 

förbättra administrations möjligheter. (Alacos) 
 
 
 
3.3.2 Nackdelar 
För den ovane kan Linuxbaserade system ibland framstå som svåra att använda, men de 
flesta som antyder att Linux är svårt att använda glömmer många gånger hur mycket tid 
de har lagt ner för att lära sig använda Windows. En annan nackdel som Linux delar med 
resten av Unixvärlden är att grafiska program är många gånger långsammare. Även 
drivrutiner för viss hårdvara saknas. Linux och Windows inte är kompatibla med 
varandra och därmed går det inte att köra program skrivna för Linux direkt under 
Windows och vice versa, detta är en av de största nackdelarna för Linux och dessvärre 
även svårt att komma runt. (Linux, 2006) 
Ett argument som används frekvent mot operativsystem som inte är Windows är att 
deras programutbud inte är lika omfattande. Argument är riktigt men utbudet ökar och 
gapet minskar hela tiden.   
Användarvänligheten är fortfarande ett plus för Microsoft produkter och det anses kräva 
lite mer av användarna att ta sig an Linux. Vissa experter anser att det inte stämmer att 
Linux inte är användarvänligt, det är bara inte nybörjarvänligt eller idiotvänligt. Vilket 
innebär att Linux har en högre inlärningströskel. (Engström & Röhr, 2006) 
Linuxförespråkare anser dock att Linux inte är svårt utan att det beror helt på vad 
användaren är van att använda. Linux är inte Windows, därför kan Linux kännas mer 
komplicerat (Linux Wiki, 2006). Idag när en ny persondator skall införskaffas följer det 
automatiskt med Microsoft Windows på datorn, oftast också förinstallerat. Anledning till 
att Windows är det mest använda operativsystemet idag är för att det inte finns någon 
kommersiell konkurrent. (Overgaard & Ek, 2004) 
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3.4 Intervju IBM 
 
Intervjuperson:  Torbjörn Johansson, f.d. teknisk direktör på IBM Sverige. 
 
Enligt Johansson är det betydelsefullt att förstå att Linux i sig är viktigt, men att Linux 
också är en del i något som IBM tror är ännu viktigare. Det är hela rörelsen kring Open 
Source och alternativa sätt att få fram programvara – Linux är det mest kända och 
omskrivna, men det finns andra. IBM tror att Linux är viktigt men väldigt mycket av 
skälen till att Linux är viktigt är också skälen till att Open Source är viktigt. Som på 
något sätt är lite överordnat Linux. Det finns andra väldigt spridda användningar av 
Open Source även om de inte fått samma externa publicitet.  
 
Han berättar om Apache, en webbserver som är dominerande när det gäller antalet 
webbservrar på nätet. Apache är en del av LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP) 
och är enligt Johansson, den del som kommersiellt sett fått största genomslaget då den 
sitter i botten på IBM’s ”webbsegment”. Att Apache har uppnått en så pass hög 
marknadspenetration som den har gjort beror på att den även sitter i botten på produkter 
från många andra leverantörer.  
Han fortsätter med att förklara att det även är viktigt att förstå att Linux inte alltid är det 
enda exemplet och att med hjälp av det perspektivet mycket lättare förstår varför Linux 
är viktigt. Att IBM valde att satsa på just Linux beror enligt Johansson på att de i slutet 
av 90-talet trodde att det här öppna sättet, Open Source, skulle bli ett viktigt sätt att 
utveckla programvara på. När IBM väl valde att tro på det blev det väldigt naturligt för 
dem att försöka positionera IBM så att de skulle gör rätt saker i förhållande till Open 
Source och därmed också göra rätt saker i förhållande till Linux. Han menar att när väl 
beslutet om att Open Source är något som kommer bli viktigt, måste det på ett eller 
annat sätt involvera Linux. 
Apache var något som IBM engagerade sig i ännu tidigare, även om det inte blev lika 
externt känt. Det blev då väldigt naturligt för dem att inse att de behövde engagera sig i 
Linux. Detta eftersom IBM enligt Johansson, på goda grunder tror att det kommer 
efterfrågas av IBM’s kunder. Apache är huvudsakligen ett stöd på serversidan och han 
konstaterar att Open Source i allmänhet och därmed också Linux har åtminstone hittills 
haft större framgång på serversidan än på klientsidan. 
 
Att Linux och Open Source har haft större framgång på serversidan tror Johansson beror 
på flera saker, en aspekt är att situationen var mer blandad på serversidan medan på 
klientsidan har Microsoft en väldigt stark position som gör att det blir mycket svårare för 
alternativ att få fotfäste. En annan är kanske att frånsett Microsoft som historiskt sett i 
varje fall inte varit så väldigt intresserade av Open Source, har de flesta leverantörer som 
har börjat intressera sig för Open Source det mesta av sin verksamhet på serversidan. 
Därmed blir också intresset och den draghjälp som Open Source och Linux får från 
marknaden mycket större på serversidan, än på klientsidan. En tredje aspekt är att 
kunderna önskar öka sin frihet att agera, de vill ha fler alternativ. I klartext vill de inte att 
deras lösningar ska vara helt beroende av en eventuellt enstaka leverantör, och då är 
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Linux och Open Source ett väldigt naturligt intresse för dem. 
Johansson markerar att han använder Open Source och Linux lite utbytbart för att 
markera att det inte bara är Linux utan det gäller både Linux och Open Source. Vidare 
menar han att vid en överblick av klientsidan är konsumenterna ofta mindre intresserade 
av den typen av argument. Det vill ha något som fungerar och det bekymrar sig i mycket 
mindre utsträckning om det här innebär att deras lösning blir beroende av en enda 
leverantör. En vanlig datoranvändare är väldigt funktionsorienterad. Det är pris, funktion 
och möjligtvis design som styr.  
 
De klassiska argumenten för Linux och Open Source attraherar företagsmarknaden mer 
än konsumentmarknaden. De klassiska argumenten innebär en ökad frihet, att kunna 
kombinera komponenter från flera leverantörer, med hjälp av Linux och Open Source. 
Köper en kund en Linuxlösning från IBM eller Red Hat och blir missnöjda med det sätt 
det förvaltades på, är det mycket lättare för kunden att byta till en annan Linuxdistributör 
än om de hade köpt en helt färdig lösning. Hade kunden satsat på Windows från 
Microsoft hade de kunnat bli hur upprörda som helst men det hade inte varit lätt att byta. 
Ett annat viktigt skäl enligt Johansson är att det ofta blir väldigt kostnadseffektiva 
lösningar. Det tredje skälet han nämner innebär att det blir inte bara blir 
kostnadseffektivt utan kostnaden blir väldigt tydligt separerad. Kunden ser vad maskinen 
kostar, vad operativsystem kostar, själva programmen, licensen och de kan se vad 
tjänsterna för missen kostar. I en Linux lösning är dessa komponenter tydligt 
särredovisade och i större utsträckning än normal, möjliga att byta individuellt. 
Till exempel om en företagsledare upptäcker att en applikation är för dyr kan denne gå 
in och titta efter billigare alternativ och det separerat ifrån vad de underliggande 
databaserna kostar samt vad tjänsterna för det kostar. Överhuvudtaget har IT-branschen 
på serversidan gått ifrån det väldigt integrerade. Från början hyrdes en funktion och 
sedan har den slagits isär mer och mer. Och Open Source är då åt det extrema där allt 
särredovisas. Johansson nämner även att det intressant nog finns en tendens till att börja 
pendla tillbaka mot en mer integrerad lösning. 
 
Ett väldigt bra argument för Open Source tycker Johansson är återvinningen av källkod, 
att underlätta komponentiseringen, att förvandla konstarten till en industriellprocess. 
Fortfarande är IT-branschen långt ifrån en industriellprocess trots objektorientering och 
olika utvecklingsmiljöer men det är något Johansson tror är viktigt att gå mot.  
Han fortsätter med att fundera över varför det är så svårt att göra en planering för att få 
fram en programvara på en given budget och på en given tid. Det går att bygga så 
komplexa saker som bilar och flygplan och trots att hårdvaran i sig är komplex är det 
lättare att hantera hårdvaruutveckling i en industriellprocess med förutsägbara planer 
och budgetar medan mjukvaruprojekt är mycket svårare. 
Det kan dels bero på att mjukvaran och hårdvaran måste ligga i samklang med varandra. 
Hur bra applikationer kunden än har, fungerar de inte med hårdvaran går de inte att 
använda i alla fall. Sedan måste hela vägen från kravställning, utveckling och testning 
finnas med i beräkningen, fortsätter Johansson. Frihet eller flexibilitet är ett tungt skäl att 
välja Linux, kostnadsbilden en annan. Kostnadstransparencen, att se vad de olika delarna 
kostar är ett tredje.  
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När det gäller klientsidan anser Johansson att kundernas största rädsla ligger i 
interoperabiliteten, det vill säga. att program kan samverka och kommunicera med 
varandra. Till exempel att en kund helt plötsligt i sin Linuxmiljö, inte kan läsa de 
dokument som producerats av senaste versionen av Word eller de kalkylark som den 
senaste Excel versionen producerat. Vidare förklarar Johansson att den verkliga tröskeln 
på klientsidan inte har med operativsystemet att göra, utan mer med de 
nyckelprogramvaror som finns i operativsystemet, exempelvis Word, Excel och 
PowerPoint.  Rent användargränsmässigt är skillnaden mellan Linux och Windows så 
liten så den är försumbar. Visst behövs det lite ny träning men den är inte dramatisk. 
Funktionellt sätt på operativsystemnivå ligger Linux, när det gäller säkerhet och 
möjlighet att administrera det steget före. Begränsningarna som kunderna funderar på 
när de ska göra bytet är vad som händer med all data som finns, den data som fortsätter 
produceras och all den data som de företag kunden kommunicerar med producerar. Så 
det kanske viktigaste som kan hända på marknaden för att verkligen Linux på klienterna 
ska ta fart är att IBM etablerar accepterade och implementerade standarder för 
nyckelapplikationer, typ ordbehandling, kalkylark och presentationer. Och inte 
standarder som bara ger någon minimal utbytbarhet som förlorar 80 procent av 
funktionerna, att kunna ta över ett Worddokument men all formatering försvinner det är 
inte tillräcklig bra, utan måste ha 90+, 95+ procent av funktionerna, fortsätter Johansson.  
 
Vi nämner som ett exempel hur de olika webbmail-tjänster som Gmail, Yahoo och 
Hotmail fungerar. Där spelar det ingen roll vilken tjänst som används, det går att öppna 
och läsa mailen ändå. Johansson menar att detta är ett bra exempel på hur det ska se ut 
och det är möjligt att kunden kan acceptera några små skillnader, men det är 
förvånansvärt små skillnader som behövs innan de tycker det är för stora. Det räcker inte 
med att det hjälpligt går att förstå. 
 
Ett annat argument som kom upp väldigt ofta när Johansson var ute och pratade med 
kunder för en tre, fyra år sedan, var att inte finns tillräckligt med support för Linux 
jämfört med Windows. Men enligt Johansson kommer det upp mer sällan allt eftersom 
supporten på Linux blir bättre, detta genom att IBM och flera andra ger support och 
IBM’s täckning matchar Microsoft över världen. 
 
Vi tar upp att de flesta har med sig lite datavana hemifrån och det då ofta är kunskap om 
Microsoft produkter och frågar Johansson om han tror att detta kan hindra företag från 
att byta till Linux då personalen inte har någon eller liten kunskap om just Linux.  
Johansson anser här att skillnaden mellan Windows och Linux inte är så stora, däremot 
nyckeltillämpningar som Open Office och MS Office kan skilja sig från varandra.  
Det är viktigt att lägga upp en plan innan bytet görs och den tunga biten i den planen är 
nog inte att lära användarna att köra Linux på klientsidan, utan snarare att det blir nya 
applikationer. Sedan kan framför allt företag ha upparbetade administrativa rutiner för 
att underhålla sina klienter, då måste de bytas till rutiner för Linux.  
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Den aspekten får hjälpa i att allt mer företag har Linux på serversidan och då kan det 
snarare bli en fördel att ha samma på både server och klient. Visst kan det finnas en 
tröskel i att företagen måste utbilda sin personal i de nya administrativa rutinerna, men 
det måste finnas ett gott skäl till att agera. När det gäller företag är det skälet i stort sätt 
alltid kopplat till ekonomi antingen kortsiktigt eller långsiktigt. Han fortsätter med att ett 
byte innebär alltid kostnader, de kan vara större eller mindre, men de blir i stort sätt 
aldrig noll, alltså måste det finnas en plussida. Oavsett måste det bli billigare på något 
sätt, att komma ut till ett företag och visa en återbetalning som är på mer än tre år, utgör 
ett väldigt dåligt case. Har en investering inte räknats hem på tre år, är det enligt 
Johansson väldigt svårt att motivera.  
 
Vi tar upp TCO-analyser då detta är en av de stora diskussionspunkterna när de 
debatteras om Linux. Om en noggrann kalkyl görs skall det enligt Johansson framstå vad 
det kostar över en viss period, till exempel under de närmaste tre åren. Då måste de 
initialkostnader som företaget har för att byta räknas med. Vidare tycker han att det är 
viktigt att alltid försöka göra någon källgranskning efter att ha läst en TCO-analys.  
Vid läsning av det finstilta visar det sig ofta att det är Microsoft som bekostat 
utredningen. De är som regel väldigt positivt inställda till Windows. Och är en 
undersökning väldigt positivt inställd till Linux är det stor chans att det är till exempel 
Novell som bekostat den. Tricket enligt Johansson är att undersökningsföretagen alltid 
använder sig av antaganden, görs dessa antaganden lite olika blir även utfallen olika.   
  
Kostnaderna för en timmes administration kan variera beroende på om systemet fordrar 
kort eller lång administrationstid. Anta att kostnaderna för ner-tid är högre eller lägre 
och då gynnar det system som har kortare ner-tid. Nästan alltid i botten på det här måste 
något sorts antagande göras om vad olika saker kostar. 
När ett antagande ligger inom så pass vida rammar är det enda rätta sättet att sätta sig ner 
med det enskilda företaget eller i den enskilda situationen och säga: vad är er kostnad för 
administration, vad är er kostnad för ner-tid, vad är er licenskostnad, då stoppas de 
faktiskt gällande siffrorna in istället för de uppskattade. 
 
Därför bör då varje enskilt företag undersöka om Linux är mer kostnadseffektivt, det går 
inte att dra någon generell linje för vilka företag som tjänar på att använda Linux. Allt 
beror på. IBM försöker ofta säga till kunderna att det inte är självklart att de ska använda 
Linux, de ska använda Linux där det är vettig att göra det, försätter Johansson. 
 
Johansson kan mycket väl tänka sig att ha olika metoder för att utveckla program och 
samtidigt åstadkomma hög interoperabilitet. Det viktigaste är att implementera 
gemensamma standarder för gränssnittet. Att komma överens om standarder och 
implementera dem på ett konsistent sätt. Emellertid är det grundläggande att hela 
standarden implementeras och inte hälften av den. Men inte heller 150 % av den, vilket 
enligt Johansson är en fara. Företagen implementerar hela basstandarden och gör sedan 
ytterliggare ett antal tillägg, som deras kunder i sin tur börjar nyttja. 
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Johansson förklarar detta så här:  
 

Om man tänker sig kodklumpar som boxar, om koden i boxen är öppen är mycket 
mindre viktigt än om gränssnittet, ytan på boxen är väldefinierad. Vi skulle kunna 
åstadkomma en väldigt hög grad av interoperabilitet av Word, under förutsättningar att 
Microsoft talade om precis hur gränssnittet såg ut, men inte ändrade eller i alla fall inte 
ändrade det ensidigt utan ska man utveckla en standard så ska det ske i någon form av 
konsensus i industrin. Hur ska man etablera standarder, hur ska vi kunna säkerställa att 
man har fri och samtidig åtkomst till dem. Ingen vill följa en standard där man vet att det 
vi får kommer vara 6 månader efter det våra konkurrenter har. 
 

När det gäller säkerhet har Linux historiskt sätt varit ett mindre intressant mål än 
Windows och genom detta utsatt för färre attacker. Johansson anser att Microsoft inte 
skulle satsa på de stora kampanjerna på att förbättra sin kod om det inte fanns en 
anledning till det. Han menar att även efter att effekterna av att det ena är mer attraktiv 
för attacker tagits bort finns det en skillnad. Skillnaden har att göra med sättet koden 
utvecklas på. För att lyckas utveckla öppen kod måste den vara väldigt strukturerad, 
väldigt dokumenterad och den måste vara väldigt tydlig i sina gränssnitt. Allt detta gör 
det lättare att bygga säker kod. Även om det är väldigt många som utvecklat Linux är det 
få som är maintainers, vilket betyder att det faktiskt bara finns ett fåtal människor som 
kan systemet funktioner, åtminstone kärnans funktion. Han tror det är mycket svårare för 
ett så stort och komplext system som Windows att finnas hos en enda människa eller en 
lite grupp, då blir riskerna att förändringar i ena änden ofrivilligt öppna upp bakdörrar in 
i systemet. Vidare fortsätter han med att berätta att han tror det finns en genuin skillnad 
även om den kanske är mindre än det som syns därför att Linux har varit mindre utsatt. 
Det finns enligt Johansson två olika skolor när det gäller säkerhet, den ena är security by 
ops security som innebär att om väldigt få vet hur det fungerar, vet väldigt få hur de ska 
bryta sig in. Den andra skolan innebär att ju fler som vet hur det fungerar desto fler kan 
upptäcka eventuella hål. Det är bättre om väldigt många tittar på det än att försöka 
hemlighålla det. 
 
På IBM tror de att Linux kommer att hitta sin plats och är redan på god väg att göra det 
som en av de stora operativplattformarna. Över tiden tror de att Linux kommer att bli 
funktionellt mer likvärdigt med de andra, de tycker redan att Linux har kommit en bra 
bit på vägen. Med funktionellt menar Johansson att Linux stödjer stora multiprocessa 
system, allt fler funktioner som IBM hittar i de större operativsystemen. Och därmed 
kommer den också att bli allt mer använd. IBM tror inte att Linux kommer vara det enda 
operativsystemet på marknaden däremot tror de att Linux kommer att vara ett väldigt 
attraktivt alternativ, speciellt i de miljöerna där tillräckligt bra är tillräckligt bra. Enligt 
Johansson kommer det sannolikt alltid finnas miljöer som ligger i framkanten av vad 
som är tekniskt möjligt och det sätt som Linux utvecklas på och det sätt Open Source 
överhuvudtaget utvecklas på, gör att i de tillämpningarna kommer kod som utvecklas av 
företag ligga lite tidigare. IBM är inte av den uppfattningen att Linux kommer att vara 
ensamma kvar om 15 år, däremot tror de att Linux kommer vara en väldigt viktig 
komponent, speciellt för företag som har en väldigt bred användning. 
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Med IBM Open Client Assessment försöker IBM hjälpa kunderna att inse att det inte 
finns ett enkelt svar som alltid är sant. Det hjälper även kunderna att ta fram vad som är 
bäst för just dem. Det bästa kanske inte är att ta sig an Linux direkt, det bästa kanske är 
att förbättra det sätt Windows används på. Verktyget startar med att fråga detta och som 
Johansson uttryckte det: "Man måste göra den annars kan man hoppa i galen tunna och 
då får man inte den effekten som man förväntar sig och det blir varken bra för oss på 
IBM eller för kunden."  
 
Johansson anser att det är viktigt att de som jobbar med dessa frågor är överens om att 
det inte är antingen eller utan att det är både och. Det som är viktigast är att få fram 
standarder. 
 
Ett viktigt skäl till att IBM valde att satsa på Linux var dels eftersom det är Open Source 
och de kan bygga standarder på det och dels eftersom det öppna sättet att utveckla kod 
kommer att bli en viktig komponent i hur de här lösningarna kommer fram, och det i sin 
tur tror IBM har och göra med Internet. Enligt Johansson blir det här möjligt tack vare 
Internet. Hade inte Internet funnits hade inte Open Source funnits. IBM har enligt 
Johansson gjort en egen analys om hur Internet kommer att påverka deras bransch och 
en av de väldigt tydliga konsekvenserna av den var att Open Source kommer komma 
fram som en viktig komponent. Johansson anser att när IBM väl tror detta, faller det sig 
naturligt att de måste vara aktiva här, de måste lära sig hur de använder det och de måste 
vara en del i den verksamheten. Att använda Apache var ett väldigt tidigt beslut för IBM 
och att deras produkter stödjer Linux och att deras medarbetare kunde Linux var en 
naturlig del. 
 
IBM har precis som sina kunder bytt till Linux på de ställen som det passar på. Detta 
motiverar Johansson med att IBM ska äta sin egen medicin. De ska göra det de talar om 
för sina kunder, att analysera de situationer där Linux är bästa lösningen. 
På de ställen IBM har bytt har det handlat om ett antal isolerade projekt. Att 100 % av 
alla projekt som startar är framgångsrika händer aldrig, men enligt Johansson har dessa 
Linuxprojekt nått högsta nivån av framgång. Han fortsätter berätta att i några fall har 
IBM gjort de här bitarna även om affärssituationen sagt att det varit likvärdigt eller 
dyrare, detta eftersom det funnits ett värde i att lära sig. 
 
Johansson berättar vidare att Firefox (Mozillas webbläsare) är ett av de första riktigt bra 
exemplen på att Open Source kan slå igenom. Firefox är intressant av flera skäl, bland 
annat för att det är en Open Source som slår igenom, men en anledning till att den slår 
igenom är att den är helt enkelt är bättre. Den är snabbare, mindre och går fortare att 
ladda. 
Han fortsätter med att den gör något som är väldigt intressant. Firefox är en Open 
Source som en sorts community utvecklar. Den har också något som heter 
www.spreadfirefox.com, där de inte bara jobbar för att utveckla Firefox utan även stödja 
den. 
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Vi nämner att vi uppmärksammat att Internet Explorer läser HTML koden snällare än 
Firefox, sidor som har brister i kodningen ser konstiga ut i Firefox men bra ut i Internet 
Explorer. Johansson tycket detta är ett bra exempel på det här med standarder. Det finns 
webbstandarder men ändå finns det rätt många webbsidor som bara fungerar i Internet 
Explorer. Det visar sig nämligen att när Internet Explorer analyseras, implementerar den 
standarden men dessutom funktioner på toppen av det. Börjar funktionerna på toppen 
användas, eller börjar det användas mer eller mindre odokumenterade beteenden hos 
Internet Explorer, kan det hända att personer som sitter och kodar tror att de kodar 
standardsidor men i själva verket kodar de något som bara fungerar i Internet Explorer. 
Det här är enligt Johansson ett jättebra exempel på hur viktigt det är och hur svårt det är 
att hålla sina standarder rena i sina implementeringar. 
Han avslutar med att berätta att detta är ett enkelt sätt att beskriva problemet med och att 
det är en bra motivering till standardisering.  
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4 IT-analysföretag 
 
Capgemini är en av världens största leverantörer av konsult-, teknik- och 
outsourcingtjänster. Företagen har funnits i 40 år och genom att arbeta i partnerskap med 
sina kunder hjälper de dem att utveckla affärsstrategier och tekniker efter kundes unika 
behov.  (Vad vi gör, 2007)  
 
Redbridge affärsidé är att leverera tjänster och produkter som ger deras kunder en 
kostnadseffektiv IT-miljö. Allt detta baseras på Open Source för att enligt Redbridge 
kunna erbjuda maximal kundnytta. (Företaget, 2005) 
 
Novell är ledande inom programvara för infrastruktur. De kan leverera en Open Source-
plattform med integrerade lösningar för systemhantering, säkerhet, identitets- och 
åtkomsthantering. Detta gör de på allt från skrivbord till datacenter. (Novell Sverige, 
2007) 
 
IBM är ett av världens ledande företag inom informationsbehandling. De säljer lösningar 
baserade på tjänster, maskinvara och programvara som främst utvecklats i deras egna 
forsknings- och utvecklingslaboratorier. (Om IBM, 2007) 
 
Gartner är världsledande inom rådgivning och forskning runt IT och levererar 
teknologirelaterande undersökningar, analyser och tolkar IT-branschen utifrån varje 
klients enskilda omgivning. (About Gartner, 2007) 
 
 
4.1 Capgemini 
 
Stefan Olsson, chef för Capgeminis IT-arkitekter skriver i en artikel i Computer Sweden 
den 4/1-05. Där ställer han sig frågan om Open Source är ett alternativ för skrivbordet 
eller om de bara fungerar det bara i serverhallen. Han anser att med allt som skrivs om 
Linux i dagsläget är frågan väldigt relevant. Och fördelarna med öppna lösningar är 
många framför allt stabiliteten, kostnadseffektiviteten och öppenheten lockar. Tillgången 
av alternativ inom den öppna källkoden är få och skrivbordslösningar som baseras på 
Open Source passar därför bara i vissa sammanhang, allt beroende på vems skrivbord 
som ligger i fokus. Han skriver: 
”Xandro, Linspire, Sun Java Desktop System eller Novell Linux Desktop är inte speciellt 
svåra att sätta ihop till en lättanvänd miljö med webbläsare, e-post och kontorsprogram, 
Produkter som Open-Office, Firefox (webbläsare) och Thunderbird (e-post) är öppna 
och gratis och innehåller det mesta som vanliga användare behöver. De är dessutom 
operativsystemoberoende då de kan köras på Windows, Mac och Linux.” (Olsson, 2005) 
Han fortsätter med att konstatera att den svåraste frågan är den om support samt en 
beredskap på att en kontorsmiljö med Open Source är svårare att integrera och i många 
fall ge support.  
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Som svar på frågan säger han: 
”För de organisationer som har standardiserat sina klienter på webbgränssnitt 
och/eller Java och har den kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera 
öppna miljöer kan Linux vara ett intressant alternativ i dag.” (Olsson, 2005) 
 
 
 

4.2 Redbridge 
 
Vid en konferens som hölls på Haga Forum i Stockholm diskuterades huruvida Linux är 
lämpligt som affärsstrategiskt val. En av huvudfrågorna var om det faktiskt är billigare 
med Linux eller inte. Under flera år har olika studier visat på olika svar. Ena sidan 
menar att Linux är billigare medan den andra att Microsoft och Unix blir billigare i det 
långa loppet. Thomas Kihlander, konsult med 20 års erfarenhet och en av grundarna till 
Redbridge, vill nu motbevisa Linux-motståndarnas argument och säger att alla hans 
erfarenheter talar för att Linux ger en lägre totalkostnad på alla fronter och att gå från 
UNIX till Linux ger ofantliga kostnadssänkningarna. Att byta från UNIX till Linux 
förbättrar också utbudet av hårdvaruleverantörer avsevärt. Han fortsätter med att påpeka 
att kostnaden naturligtvis avgörs av vilken support som krävs. Men företag som Novell 
och Red Hat erbjuder nu mera bred support för sina kunder.  Enligt Kihlander erbjuder 
det öppna alternativet mycket mer än Linux men att just Linux blivit lite av en fanbärare 
för Open Source. Just för databassidan på webb- och applikationsservrar är 
Linuxalternativet ett intressant val. På klient sidan har det däremot gått trögare, men det 
börjar hända en hel del även där. Thomas menar att framöver så kommer de mindre 
affärssystemen bygga på just Open Source.  ”Naturligtvis går det inte att stirra sig blind 
på alla rapporter om Linux, utan ytterst handlar det om att se till den egna 
verksamhetens förutsättningar” Thomas Kihlander (Byttner, 2005) 
 
 
4.3 Novell 
 
Novell vill börja ta marknadsandelar av Microsoft och Novells f.d. VD Jack Messman är 
övertygad att det är möjligt. 
“Det positiva vänds till negativt för Microsoft. Jag tror att kunderna är trötta på höga 
priser och deras licenser.” Säger Jack Messman. När novell nu ska försöka övertala IT-
cheferna att byta till Linux är det Novells nya adminstrationsplattform Zenworks 7 
(Zenworks 7 Linux Management innebär att företag och organisationer centralt kunna 
driftsätta och administrera Linuxbaserade tillämpningar och enheter oavsett var 
någonstans i företagsnätet de finns) De tre viktigaste funktionerna är möjligheten att låsa 
både klienter och servrar samt stöd för inventering. Med Zenworks 7 är även 
möjligheten att använda en "image" för att installera en standardiserad klient i en 
omgång.  I version 10 finns sökfunktionen Beagle som gör det möjligt att söka ibland 
annat dokument, mail, musik och direktmeddelanden. 
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 ”Det har inte Windows, fast Microsoft har lovat det en längre tid” säger Nat Friedman, 
f.d. vice VD och utvecklingsansvarig för Linux på klientsidan, som har Beagle som en 
av sina favoritfunktioner. Han fortsätter med att påpeka att det kan vara lika effektivt att 
göra sina produkter kompatibla med Microsoft som att genom direkt konfrontation 
försöka ta marknadsandelar av dem. (Ricknäs, 2005 a) 
 
Under Brainshare konferensen i Salt Lake City i år 2005 visade Novell upp sitt Linux 
Small Business Suite 9. I detta paket finns server, klient och grupprogram. Med det här 
paketet vill Novell sprida Linux till mindre företag. Enligt Richard Lindstedt, Product 
Marketing Manager för Novell Workgroup Solutions, där skrivbordet och 
administrationsplattformen Zenworks ingår, är Novell väldigt nöjda att kunna erbjuda ett 
paket som täcker både server och klient. Paketet kommer att kosta ungefär 3300 för fem 
användare. För alla som kör Windows eller Netware på servern sjunker priset till 1760. 
(Ricknäs, 2005 b) 
 
 
 
4.4 IBM 
 
IBM har i och med lanseringen av deras Workplace siktet inställt på att ge Microsoft en 
match om persondatorerna. Med Workplace vill IBM flytta alla program från 
klientdatorn till servern. Oavsett operativsystem ska alla behövliga funktioner för 
användarnas arbete kunna nås via en webbläsare. 
“Enkelt uttryckt är Workplace något som definierar en arbetande persons arbetsplats. 
Vad vi gör är att fokus från den enskilda pc:n till nätverket. Med en tunn klient 
(webbläsare) minskar administrationskostnaderna för desktop-miljön dramatiskt.” 
 Stefan Pettersson, teknisk chef på IBM. 
Workplace är ett betydligt mycket bredare erbjudande än Lotus Notes. Workplace kan 
köra på flera olika operativsystem till exempel Windows, Unix, Linux och Mac. Detta 
att jämföra med Microsofts produkter som endast fungera i Windowsmiljöer, med 
undantag av Office som även finns till Mac. (Danielson, 2004) 
 
 
 
4.5 Gartner 
 
När Gartner (analysföretag med inriktning IT industrin) jämförde Linux med Windows 
blev resultatet jämt. Nedan listas resultatet: 
 
Fördel Linux      Fördel Windows 
• Bättre skalbarhet för klusterlösningar. • Något bättre leverantörsstöd. 
• Något bättre säkerhet.   • Enklare administration. 
• Lägre ingångskostnad.   • Enklare att uppgradera. 
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Brian Gammage, analytiker på Gartner, säger att desto äldre version av Windows som 
ska uppgraderas, desto mer attraktivt blir Linux. Han menar att det varken är enklare 
eller billigare att uppgradera från Windows 95 till XP på klientnivå eller från Windows 
NT till Windows server 2003 på server sidan. Det finns flera branscher där Linux passar 
på klienter och alla användare behöver inte köra Linux, det fungerar att blanda olika 
miljöer och Office-paket på företagen, fortsätter han.  
“Jämfört med för ett år sedan är inställningen till Linux mer balanserad. De som vill 
byta till Linux för att slå Microsoft i huvudet blir färre. Nu handlar det oftare om 
affärsmässiga beslut.” Brian Gammage. (Danielsson, 2004) 
 
 

 
Figur 1. Sikt & mognadskurva 
 
Gartner har tagit fram bilden ovan (figur 1) som visar mognadsgraden hos olika IT-
lösningar, samt hur stor uppmärksamhet i press de olika lösningarna fått. Bilden visar 
även den beräknade tiden för när produkten hamnat på produktivitetsplatån. Enligt 
bilden kommer det att ta mellan 2 och 5 år för Linux på klientsidan för den vanliga 
användaren att nå denna platå medan det just nu enligt Gartner har höga förväntningar 
på sig, vilket innebär att det får stor uppmärksamhet i media. Däremot ligger den här 
Linuxlösningen ganska lågt på mognadsgraden.  
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4.6 Sammanställning  
 
De flesta av företagen anser att en övergång till Linux är ett kostnadseffektivt alternativ. 
Thomas Kihlander på Redbridge menar att en övergång från Unix till Linux ger en lägre 
totalkostnad på alla fronter. Novells Jack Messman menar att den positiva inställning 
företag har haft till Microsoft har börjat vända till en negativ inställning, mycket på 
grund av höga kostnader och deras licenser. Gartner-analytikern Brian Gammage säger 
att desto äldre version av Windows som ska uppgraderas desto intressantare blir Linux. 
Att uppgradera från Windows 95 till XP är varken enklare eller billigare på klientnivå än 
att börja använda Linux. Likadant är de om de ska bytas på serversidan, då ifrån 
Windows NT till Windows 2003 server. 
Möjligheterna med att kombinera ihop ett arbetsprogramspaket ökar vid användning av 
Open Source. Produkter som Open-Office, Firefox och Thunderbird är Open Source 
men även operativsystems oberoende. IBM’s Workplace har samma möjligheter att 
användas oberoende på operativsystem. Gartners Gammage nämner att Open Source 
öppnar för större valfrihet i programkombineringen inom företag. 
IT-analysföretagen Capgemeni, Redbridge och Novell anser att de är väldigt viktigt att 
företag väljer operativsystem efter vad som passar just deras situation och arbetsplats. 
Poängen är att välja vad som är bäst för det enskilda företagets situation och inte välja 
Linux eller Windows bara för att.  
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5 Intervjuer 
 
För att lättare kunna jämföra svaren av intervjuerna har vi valt att presentera dem fråga 
för fråga då vi utgick från samma intervjumall vid samtliga intervjuer. Intervjumallen är 
uppdelad i fem olika grupper; öppna frågor, klientfrågor, serverfrågor, specifika 
Linuxfrågor och generella Linuxfrågor.  
 
 
 
5.1 Frågeformuläret 
 
5.1.1 Öppna frågor 
1. Hur stor är er IT-budget? 
2. Hur stor procent är IT-budgeten av omsättningen? 
3. Vad tycker du om Open Source rent generellt? 
4. Hur ställer du dig till en öppen standard av produkter för att underlätta utvecklingen 

och kompabilitet mellan produkterna?  
5. Tror du att en öppen standard skulle främja konkurrensen på marknaden, och göra 

företag mindre låsta vid en viss leverantör? Vad skull ni kunna vinna på detta? 
6. Vad tror du en särredovisning av kostnaderna av komponenterna i er IT-verksamhet 

skulle göra för er ekonomi och era val av plattform? 
7. Skulle du kunna tänka dig att återanvända källkod om möjligheten fanns, och i så 

fall varför? Applikationer respektive systemprogram? 
8. Hur skulle ni ställa er till en större frihet, fler möjligheter att välja mellan olika 

applikationer och fritt kunna välja olika OS plattformar? (Linux, Windows mm.)  
 
5.1.2 Klientfrågor 
1. Vad använder ni för OS på era klienter idag? 
2. Fanns det andra alternativ till det ni valde? Om ja, varför valde ni bort dessa? 
3. Använder ni Active Directory? 
4. Har ni en definierad strategi för er klientmiljö? Om ja, hur ser den ut? 
5. Har ni en centralt styrd klientmiljö? (bestämmer ni centralt hur den ska se ut eller 

har affärsenheterna egen makt?) 
6. När ni valde nuvarande klientmiljö, vad hade ni för beslutskriterier? 
7. Vad tror du kommer att påverka kommande val/beslut av miljö? 
8. Har ni gjort någon TCO analys av olika klientmiljöer? 
9. Förde ni en dialog med användarna när ni valde klient OS, i så fall hade de några 

önskemål när det gäller applikationer eller dylik? Om nej varför? 
10. Har ni följt debatten och hur har det i så fall påverkat er i ert val av klient OS? 
 
5.1.3 Serverfrågor 
1. Vad har ni för typ av server/backend system 

a. Mainframe (stordator) ja/nej? 
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b. UNIX (IBM, SUN, HP och så vidare.) fler leverantörer i så fall % per lev? 
c. Intel (IBM, HP och så vidare.) fler leverantörer i så fall % per lev? 

 
2. Vad har ni för OS på era servrar 

a. Windows, om ja, i % samt kostnad för detta? (kan vara i % av totala) 
b. UNIX, (Aix, Solaris och så vidare.) om ja, i % samt kostnad för detta? 
c. Linux, om ja i % samt kostnad för detta? 
d. VMS, om ja i % samt kostnad för detta? 

 
3. Fanns det andra alternativ till det ni valde, om ja, varför valde ni bort dessa? 
4. Förde ni en dialog med användarna när ni valde server OS, i så fall, hade de några 

önskemål när det gäller applikationer eller dylikt? 
5. Har ni följt debatten och hur har det i så fall påverkat er i ert val av server OS? 
 
5.1.4 Specifika Linuxfrågor 
1. Om svaret på fråga 2 c = 0 % 

a. Tror du Linux används på servrarna utan central vetskap, om ja i %? 
b. Tror du Linux används på klienterna utan central vetskap, om ja i %? 

 
2. Om svaret på fråga 2 c = större än 0 %, vad ser ni som eventuella för- & nackdelar 

med Linux? 
• Säkerhet 
• Användarbarhet 
• TCO 
• Övervakning 
• Systemadministration 
• Applikationsurval 
• Kompetens 
• Support från leverantörer 
• Kompabilitet 
 

5.1.5 Generella Linuxfrågor 
1. Vad har ni för kunskap & kompetens om Linux idag, påverkar/påverkade det ert 

val? 
2. Hur tror ni användarna skulle påverkas av att byta till Linux? (om inte använder 

idag) 
3. Hur lätt tror du det är att få tag i Linux kompetens? 
4. Skulle du kunna tänka dig att använda Linux hemma? 
5. Vem/vilka företag förknippar du som ledare inom Linux området? 

a. Ranka de företag ni anser ledande inom Linux världen 
b. Vem/vilka har ni mest förtroende för? 
c. Vilka anser ni ha de bästa Linux lösningarna för klienter? 
d. Vilka anser ni ha de bästa Linux lösningarna för servrar? 
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5.2 Skanska 
 
Intervjuperson:  Peder Sjölander. 
Befattning: IT-chef, CIO, på Skanska Sverige AB. Är ett av 17 affärsområden i 
Skanska, dock det största. 
Anställda: 12000 stycken 
Geografisk spridning: Hela Sverige 
Antal datorer:  5002 stycken, 4300 tjänstemän resten yrkesarbetare. 
 
5.2.1 Öppna frågor 
1. Den totala IT-budgeten ligger på 250 -300 miljoner, då räkna vi inte med 

trafikomkostnader eller telefoni som ytterligare 50 miljoner. 
2. ca 2 % av totala kostnaden. 
3. Bra, tycker det är bra att det kommer alternativ som gör att vi har större valfrihet 

som kund att göra saker. Sedan är allt relativt, om man har verkliga möjligheter, 
men det är bra att det kommer alternativ som driver på förändringar. Om det är 
Open Source eller något annat spelar ingen roll bara det driver på förändringarna. 

4. Jättebra, vi jobbar just nu med webbservice när det gäller integration och sådana 
saker. Öppen standard där man då enkelt skicka transaktionsbudskap fram och 
tillbaka som ska vara oberoende av plattformar och så vidare. Jättebra om vi kan 
komma dit och få ner kostnaderna.  

5. Egentligen tror jag inte öppen källkod gör att vi kommer att få större konkurrens på 
markanden, marknaden är ganska tuff redan. Den stora skillnaden är egentligen att 
man låser in sig i investeringar. De har man ett visst antal år. Så det är 
investeringskostnaderna som egentligen styr om du kan byta eller inte. Då har du en 
cykel på 3 till 4 år innan du kan byta och det är det som styr när du ska göra saker 
och ting. Sedan kan du alltid i en investering byta teknik eller byta plattform.  

6. Säg att du kan plocka in mailapplikationen löst. Då får du ut kostnaden för bara 
den applikationen. Sedan får du en kostnad för Word-applikationen. Allt delas upp 
så att du till exempel kan se att mailen kostar för mycket och då kan köpa in en ny 
sådan. 

 Det är viktigt, det är något vi kör hårt på, alla i företaget vet att det kostar 65 kronor 
att ha en mailbox, frågan är om de tycker det är värt det för att ta kostnaden. 

 Vi styr väldigt hårt på att jag ska gå noll varje år, vi trycker ut alla kostnader, per 
komponent eller per någonting. Personalen vet ganska väl vad det kostar att lagra 
saker på serven så de kan räkna ut vad de kommer få betala. Så undviker vi 
dubbellagring, förhoppningsvis i alla fall.  

 Tycker du att återvinning av källkod är viktig?  
 Ja, ingen tvekan om det. Vi försöker ju hitta rätt verktyg eller källkod då kan man ju 

dels köpa kod av andra och dels återanvända det vi gör själva. Vi satsar hårt på 
Oracle vilket gör att vi bygger upp en kompetens och kan återanvända saker och 
ting lättare. Nackdelen med det är att man låser in sig hos en leverantör till en viss 
del. Sedan finns det olika plattformar där det finns mer öppen källkod men än har 
jag inte sett någon större vinst med det. 
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7. Vi gjorde en satsning på en produkt vi hade och då är det ingen mening med att 
köpa det, då får vi investera om ändå man väljer fel plattform. Man vet ju inte vem 
som blir uppköpt idag, det är ett problem men det gäller troligen inte Microsoft. Det 
blir lite svårt för det finns ett antal stora företag som Microsoft, SAP, Oracle, IBM 
och så vidare som köper upp de mindre bolagen. Ofta är det så att man köper upp 
nisch företag för att bygga på de stora systemen. Så blir de uppköpta och sålda och 
det ställer till lite problem för oss. Valfriheten blir begränsad. 

8. Tekniskt sett går allt att lösa, just idag är det mer en kostnadsfråga, om det är värt 
det. Vi har kört NT, Sun, Linux plattformar, vi har inte kört AS400. det går ju att få 
det här att fungera med varandra, däremot kan man säga att middleware kommer att 
bli mer och mer viktigt och att man väljer rätt verktyg, vilket gör att du kan ha olika 
plattformar på systemen runt omkring. Möjligheten finns där, det är mer en 
kompetensmässig och investeringsmässig fråga, har du råd att köpa fler plattformar? 

 När det gäller standardisering, IBM skulle vilja göra det till en industriell process, 
ungefär som att mailkomponenterna kommer åkande på löpande band istället för att 
det ska vara som konst som idag. 

 Det är fördelen med att vara ett byggbolag, vi köper ju funktioner. Vi vill kunna 
köpa en mailfunktion och sedan inte behöva höra talas om att det i botten ligger en 
databas, server, datahallar, kluster och sådana lösningar. Vi vill helst slippa det, men 
det gör vi inte än. Vi försöker trycka på leverantörerna att de ska ge oss 
funktionslösningar. 

 Jag läste Linus Thorvalds bok, just for fun, där diskuterar han just det där, att 
människor inte vill ha en dator egentligen. Tänk PS2, folk bryr sig inte om vad som 
står underskrivbordet, de vill bara kunna göra alla sina saker.  

 
5.2.2 Klientfrågor 
1. Microsoft rakt av, 2000 på alla men sedan maj 2005 kör vi XP på alla nya klienter 

vi rullar ut. Vi kör ingen ny utrullning utan nya burka får nya OS. De gamla (2000) 
ligger kvar på de gamla datorerna om de inte behöver installeras om. 

2. Nej, egentligen fanns det inget annat alternativ, tidigare fanns det, vi tittade på Suns 
produkter. Sedan gjorde vi ett avtal där vi förlängde det vi hade med Microsoft på 
Global nivå och då hade vi ”select agreement” och så vidare vi ansåg att det var 
mest kostnadseffektivt och vi sänkte våra mjukvarukostnader med 70 %, så vi tyckte 
det var en bra affär. 

3. Ja, det gör vi. 
4. Vi jobbar väldigt hårt med vår klientmiljö och vad vi gör är att vi kör ett enhetligt 

märke på burkarna, vilket just nu är IBM, innan dess var det Dell. Vi jobbar väldigt 
hårt med att försöka standardisera, vi har 5 PC-apparater, vi har cirka 40-45 
applikationer som är supportetablerade och certifierade som ligger valbara att få 
med sig ut. Klienterna är extremt förinstallerade, de kommer med ett paket som med 
3 små skrifter som säger: Välkommen, det här är din Skanska dator, det här är XP 
och det här är Office 2000. Dessa visar exakt vad de ska göra, bild på strömkabeln 
och bild på var den ska stoppas in. Vi har 3000 projekt i varenda buske som finns i 
Sverige och vi skickar ut datorerna dit och där finns inga tekniker utan alla oavsett 
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vem det är ska kunna koppla upp sig och det ska funka på en gång. Vi jobbar väldigt 
hårt med standardisering. Strategi för framtiden är att få det här med 
fjärrdistribuering och fjärrsupport att funka. Fjärrsupport har vi fuskat med i 3 år 
men det är svårt att få till utan att ha ett aktivt Active Directory på plats som fått det 
att funka tillräckligt bra och det har vi fått plats med i år.  

5. Ja, jag äger alla burkar sedan leasar jag ut dem vilket gör att om någon missköter sig 
kan jag ta tillbaka datorn. 

6. Oftast är det en kostnadsfråga, koppla till de funktioner som finns bakom. Vi vill 
kunna använda Word, göra våra enkla kalkyler, planeringsprogram, de ska funka 
helt enkelt. Vi ska kunna få distributionskedjor att funka och då finns det inte många 
alternativ. Sun, de har bra OS, du kan få Word, Excel, men att få det att funka på 
5000 datorer i ett nätverk med fjärrsupport, dit har de inte kommit än. Där är 
Microsoft outstanding än så länge. Och där finns det så pass många partners som 
IBM, eller alla stora leverantörer som har egna koncept som man använder i 
klientmiljö. 

7. Jag tror att den normala klientmiljön kommer bli en del av en större helhet. Om man 
tar Microsofts nya produkter som Interpass, Onenote, som ligger direkt och kan få 
valideringar mot databasen. Du kan ha dina formulär direkt synkade mot databaser 
så får du upp valideringar. Skriver du in ett projektnummer kan du kolla direkt mot 
databasen att det finns, så du får online funktioner i Word-liknande funktioner. Vi 
tror att det kommer smälta ihop. Nackdelen är att Microsoft kommer bli allsmäktigt 
på klientsidan. Men det finns inte många andra som slår dem. Konkurrentverket är 
ju på dem så de jobba ganska hårt för att behålla sin position. 

8. från början, ja! Den här gången gjorde vi inte det utan vi tittade på hur vi skulle gå 
vidare med det vi hade. Eftersom vi hade en fyraårsstrategi som vi skulle följa steg 
för steg och att bryta upp applikationssidan var inte aktuellt. PC’n står för en sådan 
liten del av kostnaden så egentligen är det hanteringen runt och bakom som kostar. 
Får vi ett supportärende i till exempel Torsby är min närmaste tekniker i Göteborg 
och kan vi då använda fjärrsupport här eller skicka ut en hårddisk han kan byta 
själv. Då är det ju en adidasövning för en tekniker i bil att åka dit upp och hämta 
datorn eller byta, vad han nu måste göra. Och då pratar vi 5000 kr och det är vad en 
dator kostar. Microsoft kostar 1000 kr i programvara per år, så då blir det ganska lite 
i förhållande till att det här ska vara smärtfritt. 

9. Nja, svårt att hålla en dialog med 5000 användare, jag har en styrelse som består av 
regioncheferna där ute som jag rapporterar till varje kvartal, det är så jag får in 
resultatet av de diskuterade frågorna. Sedan har jag ett språkrör som vi kallar det, en 
person som åker runt och bara besöker byggen för att se vad som händer på 
systemsidan. På XP-sidan, Office 2003 som vi rullar ut tycker alla att vi varit för 
långsamma. Men vi har legat och väntat på att Service pack 2 så det skulle vara 
stabilt och klart innan vi körde ut det. 

 Är det stor skillnad på Service pack 1 och 2 enligt er? 
 Ja, det blir mycket stabilare och vi ser det. Vi har ju bra support när det gäller 

hårdvara och på klientsidan har det gått ner drastiskt. Jag tror att det bara är en 
tiondel av när jag börjad jobba här 2002, så det är extremt lågt.  
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 Oftast är det arbetssättet, man vet inte hur man ska göra saker och ting men man vet 
att det finns i datorn. Det är det vanligaste supportärendet. 

10. Vi ligger ju och försöker följa debatten men eftersom vår uttalade strategi inte är att 
leda IT-utvecklingen utan ligga i mainstream, vi är ett byggbolag och ska inte ligga i 
frontline. Vi försöker följa debatten och då och då se vad som är bra att göra och 
ibland gör vi saker som vi tycker vi har nytta av och då visar det sig att vi ligger i 
framkant. Elektronisk fakturering ligger vi extremt lång fram med i branschen, vi 
har kört det i 2 år ungefär med scanning och tolkning. Just nu kör vi fullt ut 
elektroniska fakturor till 700 - 800 av våra leverantörer, vilket motsvara ungefär    
50 % av alla fakturor. Detta innebär cirka 2500 fakturor om dagen som snurrar 
elektroniskt.   

 Miljövänligt är det också.  
 Ja, och 7 juli, 2005 kör vi fullt ut. 
 
5.2.3 Serverfrågor 
1. Os på servrarna idag? 

a. Nej, inga stordatorer 
b. Vi har haft, vårt gamla affärssystem låg på UNIX men vi bytte till Linux i 

påskas (2005) 
2. –  

Alla möjliga varianter, vi är ett stort bolag men vanligast är ju NT/Windows 2003 
vanligast till lagring och så vidare  

a. Det är ca 80 % NT/Windows 2003, sedan resterande 20 % har vi i stort sett 
alla varianter. Vi kör 5 olika affärssystem fortfarande, vi håller på att gå mot 
Oracle men det finns alla varianter. Vi köper och säljer bolag hela tiden. Så 
precis när man tror att man blivit av med någon maskin kommer det tillbaka 
genom ett bolag som har det. När vi kört in Exchange överallt kommer 
någon med Lotus. Det är alltid en cirkus och när man äntligen fått in Oracle 
då ska de säljas så får man byta ut dem igen. Lika spännande varje gång.  

b. Ja, Svenska Maskin ligger kvar på det. 
c. Har Linux på servrarna. 

3. –  
Nej, egentligen inte. Vi var ganska övertygade att vi skulle gå på Linux, det är den 
billigaste plattformen och har ganska hör prestanda. Vi bestämde oss ganska tidigt 
att byta bort Solaris, det är trött, stort, väldigt bra men det krävs en kärnfysiker för 
att klara av det. Det är inte så användarvänligt.  

4. Nej, inte ett dugg, tror inte ens de vet om att det finns. 
5. Vi har tre datahallar och ca.20 man som är koncentrerade på OS och under huven 

grejer, de följer debatten väldigt noggrant och är ganska aktiva i den. Det är 
framförallt dem jag bollar med när vi gör de här besluten. Datahallarna ligger i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, dessa är ganska avancerade anläggningar. 
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5.2.4 Specifika Linuxfrågor 
1. Om svaret på fråga 2 c = 0 % 

b.   Nej, jag är helt säker. Det finns ingen på nätverket som gör det, vi 
dammsuger det varje månad och kollar så vi vet ganska väl vilka burkar som 
är anslutna. Vi har allt från Windows 95’, Windows 98’, Windows 2000’ 
och kanske någon Mac. 

 
2. Om svaret på fråga 2 c = större än 0 %, vad ser ni som eventuella för- och nackdelar 

med Linux? 
• Säkerhet 
• Användarbarhet 
• TCO 
• Övervakning 
• Systemadministration 
• Applikationsurval 
• Kompetens 
• Support från leverantörer 
• Kompabilitet 
 
a. Säkerhet: Ser inga nackdelar, vi har kört 2 kvalitetsdivisioner av säkerhet 

och det är bara positivt. 
b. Användarbarhet:  Extremt nöjda, hela tekniska driftgruppen är fantastiskt 

nöjda. 
c. TCO: - 
d. Övervakning: Är tyvärr inte så insatt i detta men vi hade en uppföljning och 

generellt sett hade vi inte ett enda klagomål. 
e. Systemadministration: Jag tror att allting finns där, de verkar väldigt nöjda. 

Däremot har vi en bristande kompetents till viss del, det gör att det tar ett tag 
att komma in i det. Man kan också se att då vi kör Oracle, Dell i Linux miljö 
hade lite svårt i början att veta var felet låg. Man visste inte om det var 
hårdvaran eller mjukvaran det var fel på. Det tog tid att felsöka i början och 
det har varit lite svårt att få fram statistik. Vi kör klustermiljö vilket gör att vi 
försöker följa prestandan eftersom det är den användarna ser, de märker ju 
inte av säkerheten. Går det fort eller långsamt? Vi försöker bevaka det men 
det ät lite svårt under olika databaser. Jag vill ha en bild och får upp 17 
stycken med olika servrar hit och dit. Vi kör prognoser var tredje månad, då 
är 2000 man inne samtidigt och gör alla transaktioner som finns i systemet. 
Det är dessutom den del på systemet som vi försöker lura eftersom det är 
ekonomi. Man försöker ju spara så mycket pengar som möjligt så man inte 
skickar upp för mycket till koncernledningen. Då måste det gå snabbt så man 
ser att transaktionerna kommer tillbaka. 

f. Applikationsurval:  - 
g. Kompetens: Ett problem är att det fortfarande finns så få konsulter som 

faktiskt kan felsöka. Oftast är det inte felsökning i ett enskilt OS som är 
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problemet utan det är kopplingen och hur det hänger ihop. Till exempel 
mellan hårdvara och OS och applikation, man vet inte vem man ska skylla 
på. Och eftersom det finns lite olika leverantörer, som i vårt fall när det 
gäller affärssystem, vi har vår interna leverantör som sköter driften, vi har 
Oracle, Red Hat, Dell på hårdvara och så vidare, det blir rätt många som ska 
synkas ihop. Jag vill ha en att hänga ut om något inte funkar, och då ska man 
ringa 5 stycken. Kosten är att få dem att bilda ett team som stöttar oss. Just 
nu är det Dell vi hänger varje gång det blir fel, det är enklast så. 

h. Support från leverantör:  Eftersom vi har en ganska stor installation just nu 
och folk vill att den ska gå bra får vi extremt bra support. När man tittar på 
konsulterna kan jag se att Dell har en person som är väldigt bra men man kan 
nästan namnen på dem, de är så få. Men de är väldigt bra å andra sidan och 
eftersom vi är ganska stora får vi hjälp när vi behöver. 
Kan det vara en nackdel att ni har olika leverantörer på olika delar, 
eftersom ni hänger Dell hela tiden?  
Kan vara det, är man en mindre kund med ett företag på 100 anställda har 
man inte lika stor kraft som Skanska har. Vi kan visa Dell att vi har 17000 
datorer och 180 servrar och vi kommer inte att köpa det av er om ni inte 
skickar hit en person på måndag, medan Dell inte står och faller med 100-
manna företaget. Där finns det en risk om man inte bygger upp kompetens så 
det kan komma tillräckligt med konsulter som kan stötta kundbasen. 

i. Kompabilitet:  Det kommer att bli bättre och bättre, vi ser att det här 
fungerar, vi får extremt många som kommer hit på besök och tittar på oss, 
till exempel posten. Det är att räkna med framförallt på serversidan, 
klientsidan vet jag inte.  

 
5.2.5 Generella Linuxfrågor 
1. Nej, det gjorde det inte. Vi hade egentligen ingen kompetens innan utan vi har byggt 

upp den successivt. Det var en ren kostnadsfråga och dåliga erfarenheter med 
Solaris. 

 Tjänade ni på att utbilda personalen?  
 Ja utan tvekan, dels har vi en väldigt motiverad personal som vill lära sig något nytt 

och de upplevde Linux som mycket enkelt. 
 Tror du att det var viktigt att personalen var villiga att lära sig något nytt? 
 Det är alltid viktigt att de känner att de går åt rätt håll. Det underlättar ju att den 

personal vi pratar om är väldigt specialiserade på Oracle affärssystem och Oracle 
har också drivit Linuxfrågan hårt. Vilket gör att personalen ser att det är rätt sätt att 
gå för att kunna gå vidare i karriären utifrån det. Det gav en motivation på ett helt 
annat sätt. Sun har ju haft en affärsidé som gått lite stick i stäv ett tag men nu är de 
på väg tillbaka. 

2. Nej, bara positivt i det här fallet. Men de ser ju inte serversidan överhuvudtaget. De 
vet ju knappt att de är på en server, de har haft lite svårt att greppa serverkonceptet 
överhuvudtaget. 
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 Men det är ingen som påpekat att det blivit bättre? 
 Jo, rent prestandamässigt tycker det allt är toppen. Vi hade ganska dåliga 

erfarenheter när vi gick live för fyra år sedan. Så nu när vi gjorde en uppgradering 
av hela systemet och bytte plattform hade vi väntat oss rätt dålig PR. Nu gick vi ut 
och sa att det kommer bli jättejobbigt, vi ber om ursäkt, undvik att gå in i systemet 
första veckan om ni inte måste och så vidare. Sedan pang så fungerade det dag tre. 
Men bara positivt från användarsidan fast vi har ju inte gått ut och sagt att vi kör 
Linux, de vet ju bara att det är en ny plattform. 

3. Det är ganska lätt att lära sig verkar det som, om man har en bakgrund och det finns 
ju kompetens att få tag i. IT-marknaden har fortfarande inte återhämtat sig riktigt så 
det finns kompetens att få tag i. Sedan om man vill köpa det som funktion åt ett 
företag så är jag inte lika säker på att man har byggt upp det än eftersom kundbasen 
inte finns. 

4. Vi har pratat om att vi skulle göra det på i alla fall på min grupp. Fast vi vet vad 
alternativen är och det är ingen som varit frivillig än. Vi har pratat om att sätta upp 
en Citrix-tjänst så man via den kan komma åt en Linuxburk. 

5. Red Hat har vi jobbat med, de jobbar hårt och är duktiga.  
 
5.2.6 Extra diskussion 
Nu när ni har upptäckt att Linux är så pass bra på servern tror du att ni kanske kan 
överväga att använda det på klienterna också? 
Jag tror att ett företag som oss är relativt konservativa, i och med att det är 5000 klienter. 
För det första är det ett jätteprojekt att byta ut saker och ting, det kostar mycket mer än 
det smakar. För det andra måste man ställa sig frågan om hur vi ska få support på allt. 
Jag tror att det kommer att dröja länge innan vi byter plattform, men man vet aldrig. Sist 
var vi ganska nära att göra det och om inte Microsoft hade sänkt sina priser radikalt hade 
vi nog tittat på alternativ ganska snabbt. Det handlar lite om förhandlingsbiten också. 
Det är svårt att säga att Microsoft gör fel när de tjänar så mycket pengar. Dessutom 
funkar det, folk har lärt sig det så pass bra. Vi märker jättestor skillnad att när vi kör ut 
en applikation som inte är Microsoft baserad eller är en Microsoft-look-a-like har folk 
mycket svårare att lära sig. Det blir mycket mer supportärenden, mycket mer utbildning 
och mycket trögare.  
Microsoft har ett nätverk där man kan gå in och köpa kod och dela kod. Den är så pass 
mycket mer avancerad och utvecklad än den öppna än så länge. Där kan man köpa 
komponenter ganska bra. Det viktigaste är att det funkar, det spelar egentligen ingen roll 
om det står XP eller något annat på skärmen. Gick man på utseende skulle man ju inte 
köpa Dell eller IBM då skulle man köpa Ferrari eller något annan ball dator. Macintosh 
är också läcker men det här funkar, de är stabila och går inte sönder. Våra användare ska 
inte bry sig om datorer, de ska bygga hus och till det ska de ha en dator som stödjer dem 
med ritningshantering, CAD och liknande saker. Ju mindre de pillar i datorerna desto 
billigare för oss. Den stora frågan på klientsidan är att man måste få upp en grundmassa 
så det finns något att stå på, med konsulter, tjänster och allt runt omkring.  
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Om IBM skulle komma ut till er och säga att de hade en prototyp som ni skulle få prova 
gratis och om ni tycker den är bra kunde de börja köra ut den, skulle du tycka det var 
bra? 
Visst, det skulle vara jättekul men oftast får vi grejer på klientsidan som är stand-alone 
saker. Just nu kör vi mail på mobilen. Då har vi kört ut det på alla chefer, vi kör top-
down. Om de tycker det är bra kan det funka. Men då märkte vi att det inte var tekniken 
det var fel på. Problemet var att cheferna ringde till teknikerna och bad dem fixa 
telefonen och teknikerna visste ingenting. Detta drog supportärenden och tid från dem 
som verkligen behövde hjälp. Det hade vi inte tänkt på och när det gäller byten finns det 
mycket att tänka på. I en TCO är 15-20 % hårdvara och mjukvara, resten är hanteringen 
runt omkring som utbildning och så vidare. 
 
 
 
5.3 ABB  
 
Intervjuperson:  Lars Helmersson. 
Befattning: Arkitekt inom infrastruktur på CIO Office ABB Sverige, vi är en gemensam 
organisation. ABB består av två divisioner, en som heter automation och en som heter 
power technology’s. Automation gör automationsprodukter för industri, till exempel 
robotar, elmaskinssystem, tryckknappar, det är en stor variation av produkter. Power 
technology’s jobbar med kraftöverföring som transformatorer, sjökablar och brytare. I 
Sverige är automation störst, och då framför allt Ludvika. 
Anställda: Själva PC-miljön har runt 8500 - 9000 användare, det pendlar lite. 
Geografisk spridning: Framför allt Västerås, Ludvika men också Karlskrona, 
Figgeholm utanför Oskarshamn, Alingsås, Göteborg, Malmö. Svealand i huvudsak. 
Sedan har vi något som heter Business Center där det sitter olika enheter, de kanske bara 
har ett visst antal representanter, finns i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Sundsvall, 
Malmö.  
Antal datorer:  Tror de är fler än användarna, kanske någonstans runt 9000 stycken. 
Men dels har vi miljön för internt bruk och dels har vi PC-utrustning i många av våra 
leveranser, det kan vara för labbmiljöer, testmiljöer för en ny produkt men man sätter 
också upp en miljö i en lokal här innan den levereras ut till exempel en oljerigg i 
Nordsjön. 
 
5.3.1 Öppna frågor 
1. Styrningen i ABB är mer fokuserad på affärsområdena än på länderna. Och jag tror 

inte Sverige gör en särredovisning när vi redovisar resultatet. Problemet med IT-
budget och IT-kostnader är vad som omfattas av det här, man har ofta en 
infrastruktur i botten, till exempel ett VAN för kommunikation mellan orter. Sedan 
har man ett applikationslager med sina affärsapplikationer kan vara ekonomisystem. 
Sedan har man projekt, man har engångskostnader, licenser med mera. 
Men när vi gjorde den här sammanställningen ligger den på ungefär på 100 000 kr 
per användare under år 2004. Och då hade vi 8566 användare. 
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2. Min uppfattning är att man här måste gå in på en väldigt djup nivå, för det vi räknar 
med i våra IT-kostnader kanske inte ett annat företag räknar med. Hos oss beräknar 
vi att kostnaden ligger på cirka 100 000 per användare. Till exempel ingår eller 
ingår inte telefoni i IT? Och det kan vara en väldigt stor kostnad som ligger här. 

3. Rent principiellt så är det ju alltid positivt med öppna standarder och alltid när vi 
sätter upp nya system är ambitionen att använda så mycket standardprodukter som 
möjligt. Ofta kan det också vara så att det nästan är bättre att vänta lite, det beror ju 
på vad det är för tryck utifrån vår verksamhet. Ser vi att vi vid en implementering av 
den här typen av ny teknik kan vi spara jättemycket tid och pengar och vi lätt kan 
räkna hem den här investeringen då kanske vi använder det. Men som sagt 
ambitionen är att använda det som är standardiserat alternativt om det finns någon 
branschstandard.  

4. Jättebra med en öppen standard. Ofta kan det vara så att det finns produkter och 
programvaror men det viktiga är att det finns support och att det finns företag som 
kan hjälpa oss och våra användare när det blir problem. Öppen standard är jättebra 
men det måste finnas support. Och jag tror absolut att konkurrensen på marknaden 
blir bättre av att det finns öppna standarder och det man kan se är att det finns stora 
programvaruleverantörer på marknaden som har fått ganska mycket kritik för att de 
har haft en väldigt svår och komplex licensering.  
Och du blir låst till en viss leverantör. 
Ja, det blir man. Om jag väljer att köpa en viss produkt från en leverantör investerar 
jag över tiden. Och utöver det kanske jag tecknar ett supportavtal. Sedan har man 
också någon som kallas Software Assurance eller uppgradering vid sidan om. Så 
man investerar ju dels en engångsinvestering med dels investerar man över tiden. Är 
det då en svår licensiering kan man hamna i ett läge där man har licenser man inte 
kan utnyttja på grund av att det var någon man inte tänkte på när man gick in i det 
här. Eller så kommer man aldrig ur det.  

5. se svaret ovan.  
6. Lars visar Garners Sikt- och mognadskurva. Det här är ju en ganska grov nivå. Vi 

har delat upp det i infrastruktur, applikationer, gemensamma kostnader som vi kallar 
globala kostnader som vi har inom ABB. Sedan har vi lokala kostnader som är 
gemensamma i Sverige. När det gäller infrastrukturen har vi ett outsourcingavtal 
med IBM. Här ligger dels IT och dels telefoni. Vi har ett outsourcingavtal med 
Capgemini när det gäller applikationer och applikationsdrift. Vi har även globala 
avtal, det kan till exempel vara licenser för olika typer av produkter som Microsoft, 
ProEngineer, Oracle, SAP och så vidare. Sedan har vi lokala kostnader och det kan 
ju också vara licenskostnad, en applikation eller ett system som bara finns i Sverige. 
Vi har delat upp det så att man kan gå in och titta, så en särredovisning är jätteviktig 
för vår verksamhet för att kunna följa upp. Allt beror ju vilken typ av företag man 
är, om alla enheter inom ABB hade jobbat med tillverkning då hade man kanske 
kunnat använda det men tittar man på tillverkningen inom ABB så är det väldigt 
varierande, vi har företag som tillverkar 10 000 enheter per år och vi har företag 
som tillverkar 10 000 enheter per dag och vi har de som tillverkar 5 enheter i 
veckan. Det är en väldig variation och det kan vara väldigt mycket pengar inblandat. 
Verksamheterna är väldig olika och då kan det vara ett litet för stort mått. 



 36 

 
 
Ta en dator, där du delar upp hårdvaran, OS, mailfunktion och så vidare. Allt är 
uppdelat så du får ut en kostnad på just den delen. Är allt standardiserat kan du gå 
in och köpa en mailfunktion och veta att den passar ditt OS.  Skulle du då nyttja 
detta om det fanns? 
För att vi ska kunna använda den typen av upplägg skulle inte vi kunna använda det 
vi idag har, Lotus Notes Domino, till något annat än till mailfunktionen som bara är 
en av funktionerna i systemet, för att vi snabbt och enkelt skulle kunna byta ut det. 
Men har man haft ett sådant verktyg under en lång tid i ett företag kommer man ju 
utnyttjar alla funktioner och kopplar ihop dem. Det är också viktigt att de här 
gränssnitten är enkla och standardiserade, och det är lätt att inte göra det. Men 
absolut, det skulle vara jättebra om man kunde särredovisa på det sätt ni beskriver 
men IS och IT miljön är ju lite som en ryggsäck där du har med dig allt som har 
hänt. Till exempel har vi haft Mainframe nästan sedan stordatorn kom, kanske i 20 
år och det kommer tas ur bruk hösten 2005. Det kanske inte var något som man 
hade som projektion när man skaffade det. 

7. Inom ABB har vi valt att jobba med IBM och Capgemini så vi köper ju upp de här 
tjänsterna av dem. Vi är mer på nivån där vi specificerar vad vi vill ha för typ av 
funktion sedan är det upp till IBM och Capgemini att få det mest effektiva sättet och 
leverera den lösningen. Det är något vi överlämnar åt våra leverantörer. Men 
absolut! 

8. Vi kör ju uteslutande Windows idag, men det finns både 2000 och XP eftersom de 
kom vid olika tidpunkter. Men jag känner inte att det är något stort tryck från våra 
interna kunder att köra andra plattformar eller OS. Vi jobbar tillsammans med olika 
företag som gör undersökningar och analyser. Vi följer debatten och vad vi har sett, 
och det vi vill göra är att minimera antalet plattformar, därför har vi valt att ha en 
standardiserad klientmiljö där vi har bestämt hur alla PC ska se ut och alla PC som 
levereras inom ABB ser ut på ett visst sett. Sedan kan man alltid komplettera dem 
lokalt men grunden ser likadan ut på hela ABB. 

 
5.3.2 Klientfrågor 
1. Windows 2000 Professional respektive Windows XP Professional. Och vi har 

installerat XP på hela ABB sedan oktober 2004. skulle kunna tänka mig att vi till 
sommaren 2005, har cirka 2500 stycken klienter på XP medan resterande av dessa 
8500 fortfarande är 2000, dessa byta ut i takt med utbytescykeln där en PC håller ett 
visst antal år.  

2. Nej, egentligen inte.  
3. Ja, det gör vi. Vi har ett gemensamt AD system för hela ABB där Sverige är en del 

av.  
4. Ja, vi har något som vi kallar BCE, Basic Computer Environment, och till detta har 

vi något som vi kallar BCE standard. vi har ett dokument som beskiver vad 
standarden innehåller, vad som bestäms lokal, vad som bestäms centralt, vad man 
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får ändra på, vad som är minimum och så vidare. Det kan till exempel vara att alla 
användare ska använda TCP/IP eller att alla användare måste ha ett antivirusskydd.  

5. Ja, vi har både en centralt och en lokalt styrd. Vi har byggt upp det så att vi dels har 
BCE där ingår grundkomponenter som OS, Officepaketet, mailfunktionen Lotus 
Notes och säkerhetsprogramvaror. I Sverige har vi lagt till några program som bara 
användas här, till exempel WordFinder som översätter mellan olika språk. Sedan 
kan respektive enhet ha program som bara de använder. Det finns en nivå till där en 
enskild person har speciella program, till exempel om du är projektledare kan du 
behöva MS Project. Varje PC blir unik i slutet med mycket är gemensamt. 

6. Vi har ju egentligen använt allt på ABB, vi har haft bland annat Apple, Macintosh. 
På nätverket har vi haft Microsoft Landmanager, Novell, vi har kört alla varianter. 
Anledningen till att vi är där vi är idag beror på att även om Microsoft inte har varit 
öppna standarder är ju deras produkter någon slags branschstandard. Vi har hamnat 
där eftersom vi vara säkra på att applikationerna fungerar och att det är en 
kostnadseffektiv miljö. 

  Tror du att ni skulle använda något annat om era kunder använde något annat?   
 Till vissa delar, till exempel när man jobbar med CAD och tar fram ritningar finns 

det en hel uppsjö av leverantörer av olika CAD-lösningar. Och när man jobbar med 
en specifik kund kan de kräva att dokumenten ska vara i ett visst format. Där 
använder vi självklart deras CAD-lösning för att uppfylla deras krav.  

7. Jag tror att det är en kostnadsfråga. När man väljer att gå in i en ny miljö har man 
alltid en ryggsäck med sig med alla system som man utvecklat förr. Då kan det vara 
så att vi tillsammans med till exempel Capgemini eller andra leverantörer, har gjort 
jättemycket programutveckling för att ta fram ABB unika system i värsta fall. Väljer 
vi en helt ny plattform kanske vi blir tvungna att göra om alla dessa system en gång 
till och det blir mycket pengar. Om vi skulle byta från Windows till Linux så 
fungerar ju faktiskt Star-Office eller Open-Office på Windows också. 

8. Ja, vi har gjort det genom åren. Men vi tittar inte på någon specifik klientmiljö utan 
vi tittar på helheterna.  

9. Vi pratade nog inte så mycket med slutanvändarna utan det finns ju olika typer av 
referensgrupper som vi jobbar genom. Dessa grupper företräder de olika enheterna 
som finns inom ABB och tillsammans med IS-chefen lägger de fram förslag. Dessa 
förslag tillsammans med teknikutvecklingen och tillgången av support avgör vilka 
produkter vi väljer. Det är många faktorer som spelar in när man väljer att byta för 
det som vi väljer idag måste vi ha support till i 4–5 år framöver. 

10. Ja, jag följer debatten genom att jag träffar personer ute i ABB’s verksamhet med 
olika produkter och kunder. Men sedan prenumererar vi på information från företag 
som gör olika undersökningar. Där ser man vad det är som kommer in, vad de har 
för råd och så vidare. Gartner har något som kallas ”hype cycle” som är som en 
form av omvärldsbevakning.  
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5.3.3 Serverfrågor 
1. Typ av backend? 

a. Ja, vi har OS/390 från IBM men vi har under senaste året successivt 
avvecklat detta och idag har vi 105 MIPS så det är väldigt liten kvar att 
avveckla, detta ska vara klart 30 september, 2005. 

b. Vi har IBM, Sun, HP och vi har gjort en uppskattning att ca 80 % är IBM,  
15 % HP och 5 % Sun. Anledningen till att vi har flera olika beror på att när 
till exempel en produkt är marknadsledande och visst du kan köra den på 
flera olika OS men för att kunna få de senaste uppgraderingarna i tid måste 
du köra just det OS som efterfrågas. 

c. Ingen UNIX på Intel, men Intel plattformen är den som är absolut 
dominerande i numerären. Affärssystemen går på UNIX, bland annat SAP. 
Skälet till det är att du på UNIX plattformen bland annat kan få spegling av 
system, och hittills har det legat på en helt annan nivå än i Windowsmiljöer. 
Men den närmar sig. 

2. OS på servrar 
a. Vi har dels Windows 2000 server och dels Windows 2003 server. 
b. När det gäller UNIX kan jag inte ta fram några siffror eftersom dessa servrar 

ingår i olika tjänster vi köper in av våra respektive leverantörer. 
c. Vi utvecklar produkter på Linuxmaskiner åt vissa av våra slutkunder men vi 

använder inga Linux produkter för internt bruk. 
d. Vi har 2 system kvar, och jag tror det mer finns kvar av historiska skäl, till 

exempel att det finns en applikation som bara går på VMS eller att vi har ett 
10-årigt supportavtal med en kund och därför måste köra dem. 

3. Det som skett är att vi successivt har gjort en standardisering och det är därför vi har 
det så pass samlat ändå. Som att vi har UNIX på IBM och att det är Windows på 
Intel.   

4. Nej, vi för inte en diskussion med användarna när det gäller server OS eller de 
funktioner som finns i nätverket utan de är mer intresserade av hur det ser ut på 
deras PC.  Till exempel när vi nu uppgraderar från 2000 till XP har vi förinstallerat 
XP i Classic mode då detta liknar 2000 mycket mer.  

5. Jag vet att vår leverantör IBM slår hårt på trumman för Linux som OS men vi har 
inte några projekt med dem, inte idag i alla fall. Hittills när det gäller vår 
infrastruktur var vi förra året tvungna att säkerhetsställa att det finns support och det 
innebär att vi lämnar NT som Microsoft slutade ge support på i december 2004 och 
komma in på 2000 och 2003 servrar.  

 
5.3.4 Specifika Linuxfrågor 
1. Om svaret på fråga 2 c = 0 % 

a. Jag kan tänka mig att det finns de som använder det i labbmiljöer och 
produktutveckling. Min uppfattning är att det inte är några jätteinstallationer 
men jag vet specifikt att det finns en enhet som använder det i sin 
produktutveckling. 

b. Jag kan nog säga nej här. 
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2. Om svaret på fråga 2 c = större än 0 %, vad ser ni som eventuella för- och nackdelar 
med Linux? 

• Säkerhet 
• Användarbarhet 
• TCO 
• Övervakning 
• Systemadministration 
• Applikationsurval 
• Kompetens 
• Support från leverantörer 
• Kompabilitet 

 
a. Säkerhet: det är definitivt Microsoft stora problem idag. Det är klart att 

nästan alla datorer i världen har Windows som OS så det är ju väldig 
intressant att hacka i det. Men vi har ju självklart mycket arbete i att hålla 
våra PC säkra. Säkerhet är definitivt en fördel för Linux. Det vet ju 
Microsoft om och de gör väldigt mycket för att adressera detta. De skickar ut 
flera patchar till oss för att förbättra vår säkerhet.  

b. Användbarhet: är ett stort plus för Windows, våra användare har Windows 
hemma och man har gått på utbildning med det vilket gör att man känner sig 
trygga med det. 

 Hur tror du att användbarheten hade sett ut här om inte alla hemdatorer 
hade kommit med Windows automatiskt, om alla hade varit tomma från 
början och man fått välja OS själv? 

 Det var ju det som hände, vi har ju kört väldigt mycket OS/2, men alla 
programvaror kom på Windows, hade någon en PC hemma hade de 
Windows. Och spiken i kistan för OS/2 var när 32-bitars gränssnitt kom, 
OS/2 hade 16-bitars support för Windows applikationer och fick inte till 
någon support för 32-bitars. När NT kom dog OS/2 och vi fick byta massor 
av installationer till Windows. Microsoft sålde jättebilliga produkter i form 
av MS-DOS och fick ut det på en bred front med jättemånga installationer. 
Även om OS/2 kanske en gång i tiden var ett bättre system och Macintosh 
hade ju det här gränssnittet som Windows fick mycket senare.   

c. TCO:  det som jag har sett på TCO-siffrorna i den analys vi fått från Gartner, 
är det alltid så att det finns direkta och indirekta kostnader och dem kan man 
alltid diskutera. Självklart är det så att om användarna känner igen sig är det 
jättebra. Och många företag har investerat i att all deras personal ska ha en 
PC hemma och kör hem-PC-program både hemma och på jobbet. Jag har sett 
TCO analyser som pekar på att trots att man inte betalar några licensavgifter 
på programvara för Linux så är den totala kostnaden på ungefär densamma.  

 Tror du det har att göra med bristen på kompetens och att utbildningen 
därför blir dyrare? 

 Ja, det kan vara så. De människor som jobbar med UNIX idag är inte 
fokuserade på Linux på klientsidan. De jobbar med stora system, 
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verksamhets system, backend och serversidan medan de som jobbar med 
klienter mer jobbar med Windows och där skulle man säkert behöva lära om 
väldigt mycket. Jag tror att det skulle vara svårt för oss att få tag i, i alla fall 
under en övergångsperiod, en leverantör som har tillräckligt med kompetens 
på det området. 

d. Övervakning: - 
e. Systemadministration: Jag vet inte hur det ser ut på Linuxplattformen men 

Microsoft har integrerat väldigt mycket och de skickar med väldigt mycket 
programvaror för systemadministration. Och mycket av den här kostnads- 
jakten i infrastrukturen handlar om att man ska göra saker enklare att 
administrera och sköta om. Det man tror framöver är att det kommer att 
behövas fler till den här produktionsökningen av systemövervakningen 
under de närmsta åren. Och då krävs det verktyg som själva övervakar och 
det ska vara lätt att flytta applikationer mellan systemen. Till exempel när 
jag började jobba som systemadministratör för cirka 10 år sedan kunde en 
enkel sak som att utöka diskkapaciteten ta en hel helg för det var så mycket 
pyssel, idag gör allt i bakgrunden On-the-fly. 

f. Applikationsurval:  ja, det uppfattar jag som störst på Windowsplattformen 
men många av Open Source programvarorna går att köra på Windows och 
man behöver inte köra dem på Linux. Sedan är supportperspektivet väldigt 
viktigt, att våra användare ska kunna få support. Om vi skulle välja att köra 
något annat system är det viktigt att de känner sig förtrogna med att dela 
informationen med sina kunder och det är viktigt att de känner att de har 
kompetens på dessa programvaror.  

g. Kompetens: det är tveklöst lättare att hitta leverantörer och personal som är 
kompetenta på Windows idag.  

h. Support från leverantörer:  även detta är lättare med Windows. 
i. Kompabilitet:  det har blivit bättre på Windows plattformen med åren och 

snart kommer nästa generation Windows som förhoppningsvis blir ännu 
bättre. Det är ju alltid en fråga om när det väl sker och det vet man inte 
förrän man har börjat köra sina egna systemapplikationer. Till exempel när 
vi bytte plattform från 2000 till XP hade vi ett projekt tillsammans med alla 
våra affärsenheter för att säkerhetsställa att alla datorer vi levererade ut till 
våra användare fungerade korrekt och det var jättemycket jobb. Därför är vi 
inte intresserade av att byta miljö för ofta utan vi måste kunna köra i en 
hyfsat stabil miljö under några år för att se att allt fungerar. Det kostar 
pengar att byta så det måste finnas ett verkligt skäl om man ska byta.  

 
5.3.5 Generella Linuxfrågor 
1. På ABB sidan tror jag att den mesta av kunskapen och kompetensen finns hos vår 

personal på produktutvecklingen. Sedan finns det många kompetenta människor hos 
våra leverantörer i form av IBM och Capgemini som är jättestora organisationer. 
Men både när det gäller applikationsutveckling och IT-infrastrukturdrift är det inget 
ABB jobbar för eller har personal till. 
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2. Framför allt tror jag att det som skulle hända är att applikationsportföljen för 
personlig produktivitet skulle blir annorlunda. De kanske skulle känna igen sig och 
instinktivt kunna använda det, i alla fall många av våra mer avancerade användare. 
Sedan finns det många användare som är långt ifrån avancerade och de kanske 
skulle få problem. Det vi som företag skulle få som utmaning är att få alla de 
applikationer vi idag kör att fungera på den här plattformen. Det man kan se idag är 
att när man implementerat Linux är det ofta i någon slags nischapplikation. Många 
företag har ofta någon slags terminalserverlösning, där man kan ha en miljö i 
bakgrunden som går på Windows och sedan har man Linux på arbetsplatsen för att 
spara in Microsoft licensen. Men vi har inte den typen av lösning men då kör de ju 
egentligen Windows. 

3. Jag har egentligen ingen uppfattning om det eftersom det inte varit aktuellt att leta. 
4. Det beror lite på var man befinner sig i livet, jag har egentligen inte tid att sitta 

hemma och laborera. Men hade jag haft det hade jag tyckt det varit klar intressant 
av ren nyfikenhet. Då hade jag säkert haft en PC eller en extra hårddisk med Linux. 
Men det är väldigt smidigt att ha Windows hemma för då kan hela familjen sitta och 
köra.  

5. Vem/vilka företag förknippar du som ledare inom Linux området? 
a. Jag uppfattar att det finns några få leverantörer som faktiskt levererar det 

som vi kallar preload Linux och de som gör det är ofta Red Hat. Jag har inte 
medverkar i någon aktivitet där man gjort någon undersökning av vilka man 
skulle välja men jag uppfattar att det är dem man skulle välja. 

b. Vi gör alltid en marknadsundersökning och sedan har vi massa baskriterier 
som måste uppfyllas. Och efter undersökningen kanske det visar sig att det 
bara finns en leverantör som uppfyller alla krav, som att erbjuda support. 
Finns det flera leverantörer så blir det en kommersiell fråga och då får de 
som gör upphandlingen förhandla fram bästa möjliga avtal.  
Om IBM skulle rekommendera er att byta från UNIX till Linux, skulle ni då 
göra en ordentlig undersökning och överväga det?  
Vi skulle nog mer vilja veta om det system vi skulle vilja ha fungerar och om 
det har samma support. Beroende på vad man kör för kombination av 
hårdvara, OS, databasmotor och så vidare kan man erhålla en viss form av 
support. Den stora frågan till IBM är ju vilken form av service vi kan 
etablera med den här plattformen. Behöver vi en servicenivå som Linux inte 
kan erbjuda är ju ingen idé men har Linux det är det inga problem. Vi köper 
det som vi tjänar på och egentligen är licenskostnaderna bara en liten del av 
totalkostnaderna. Den kan fortfarande vara viktig men det får inte finnas 
någon uppsida någon annanstans som inte tillgodoräknar den minskade 
kostnaden på licenser. 
Nu har ni precis bytt till XP men när det blir aktuellt att byta nästa gång, 
tror du att Linux kommer vara ett alternativ då om supporten förbättras? 
I dagsläget känns det som om alla är väldigt fokuserade på nästa generation 
Windows. Ska vi ha en kostnadseffektiv internmiljö krävs det att vi använder 
samma miljö som de som utvecklar våra produkter, annars ska de köra en 
helt egen miljö.  
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Vi har många användare som är ett slags mellanting som i ett labb och i en 
testmiljö och sedan finns det de som sitter i vår vanliga interna miljö och 
jobbar med programutveckling. Och har de valt strategiskt att göra all 
programutveckling på Microsoft plattformar kommer vi får behandla dem 
speciellt. Vi har inte så mycket uppgiftsorienterad användare inom ABB så 
att vi har ett helt hus där de sitter och kör till exempel bara en Helpdesk eller 
ett orderbehandlingsprogram utan alla jobbar med olika saker. Då är det 
svårt att införa någon slags terminalserverlösning. Hade vi haft ett kontor där 
hyfsat många PC såg identiska lika ut och jag skulle kunna använda mig av 
en terminalserver-lösning, då skulle Linux kunna vara ett alternativ. Men 
just nu är fokus mycket på att vi utvecklar våra produkter så att de passar till 
den nya generationen Windows när den kommer. Så kort och gott är den 
största anledningen till att vi inte använder Linux våra kunder. Samma sak 
med Officepaketet, vissa kunder efterfrågar någon annan version och vissa 
kräver att man använder exakt samma som dem så att man vet att allt 
verkligen fungerar. PC’n håller på att bli mer och mer en strömlinjeformad 
produkt och ser inte särskilt annorlunda ut jämfört med olika leverantörer, de 
har i stort sett samma innehåll. Det är vissa saker som differentierar dem, 
IBM till exempel har ett titaniumskal på sina bärbara datorer vilket gör dem 
väldigt stryktåliga. Det är många på ABB som är ute och reser och kanske 
trycker in dem under en flygplansstol, då är det en väldigt bra lösning för 
oss. De har även en hårddisk som klarar tuffa smällar vilket är bra. Det är 
sådant man får differentiera sig på för Intel har ju i princip byggt hela 
maskinen åt dem. Sedan är det mycket en prispress som på till exempel 
några av våra skärmar sker det en enorm priskorrigering nedåt för varje 
kvartal som går och snart kommer de att försvinna ut. Det händer otroligt 
mycket i den här branschen. Jag tror inte IBM levererar med Linux men ber 
vi dem om datorer med Red Hat kan de ordna det. Men det är ingenting man 
kan kryssa för i deras ordersystem att man vill ha. En annan väldigt bra grej 
med Windows som var väldigt dåligt med NT men som blev fantastiskt 
mycket bättre när 2000 kom, är stödet för bärbara PC. Nu kan man fälla ner 
locket på sin PC och koppla upp sig trådlöst eller sätta sig någon annanstans 
i byggnaden och fortsätta jobba, det kunde man inte med NT. Då var man 
tvungen att stänga av PC’n och slå på den igen, det tog ett tag och det var 
väldigt mycket pyssel. Det är sådana saker som jag skulle titta på ur ett 
användarperspektiv om vi skulle börja köra in Linux på bärbara PC, för det 
är väldigt viktiga funktioner för vår del.  



 43 

5.4 Stora Enso  
 
Intervjuperson:  Gunno Rosell. 
Befattning: Dels är jag IT-ansvarig för research i Sverige men jag är också ansvarig för 
IT-strategin i koncernen. 
Anställda: Koncernen totalt 40000, strategin omfattar samtliga. Direkt operativledning i 
Sverige är vi ungefär 500. 
Geografisk spridning: Mellan tummen och pekfingret 25 % Finland, 25 % Sverige, 
25 % resten av Europa och 25 % resten av världen. Resten av världen är i huvudsak 
USA idag, men vi expanderar mest i Östeuropa. 
Antal datorer:  PC har vi 2200 stycken, med PC räknar jag kontorsdatorer. Sedan har vi 
ca 8000 provapparater som är anslutna, alltså icke-personella datorer. Sedan har vi 
ungefär 1500 servrar. 
 
5.4.1 Öppna frågor 
1. Koncernen totalt har en IT kostnad på ungefär 200 miljoner. 
2. Vi ligger ungefär på 1.7 % 
3. Det är en intressant företeelse tycker vi definitivt att det är, och vi följer den på olika 

håll. Sedan på mognadsgraden som vi betraktar den skiljer det sig på olika områden. 
Men vi följer den noga, de finns styrkor och svagheter som vi ser det. 

4. Det är en av våra grundpelare, vi försöker alltid titta på standarder vare sig de är 
officiellt fastlagde eller de facto standard. Standarder är något som sänker 
kostnader. Det är som sagt en grundpelare i IT-strategin. 

5. Det är jag helt övertygad om! 
Dels är det kostnaden för att göra lösningar för ihop kopplingar av system, ett annat 
område är att det ökar konkurrensen i sig sänker priset. Så det är klart om vi har det 
lättare att byta mellan olika komponenter betyder det att markandskrafterna kan 
spela en stor roll. Som det är nu är migreringskostnaderna ofta ganska stora och det 
hämmar konkurrensen, så det är klart att standard är en intressant. Och sedan på 
andra sidan även de icke-synliga kostnaderna, det som inte ligger i hårdvaran utan 
det att användaren ska känna igen sig.  

6. En sak är den totala kostnaden, sedan försöker vi i väldigt stor utsträckning att 
genomföra benchmarking på till exempel vad vår IT-kostnad per mail. Vi följer 
väldigt noga vad IT-kostnaden per anställd är. Vi försöker bryta ner det här till 
komponenter. Vi gör vad vi kan, jag tror det är viktigt att ha lite grepp om hur våra 
kostnader ligger. 

7. Definitivt, detta har man pratat om länge och har försökt i olika omfattningar det här 
med komponentbaserad utveckling. Återanvända är definitivt ett sätt att sänka 
kostnaderna som vi ser det. Ett annat skäl till att återanvända är att få fram lösningar 
i rimlig tid, det är också ett område där man ser att om vi kan sätta ihop byggklossar 
istället för att bygga från början blir det bättre. 

8. Alltså om de är fritt utbyt bara så ser man bara positivt på det. Ökad konkurrens är 
nyttigt. Det kanske är att genom standardisering och att minska antalet olika 
komponenter kan sänka kostnaden. Är de sant utbytbara ser jag bara positivt på det, 
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är de däremot inte sant utan man måste skaffa sig speciell kompetens för att kunna 
få dem att fungera är det oftast negativt för att den interna kostnaden att starta 
kommer att bli så pass hög. 

 
5.4.2 Klientfrågor 
1. Definitivt Windows som standard, alltså Microsoft produkter. Vi är nu ganska 

snabbt på väg över från Windows 2000 till XP. 
2. När vi valde operativsystem fanns det inte direkt något alternativ på grund av 

applikationerna som vi kör på våra PC-datorer. En gång i tiden hade man diskussion 
om OS/2 och även Novell men de senaste 10 åren har de varit ganska oomtvistat. 

3. Ja, det gör vi. 
4. Företaget är ganska decentraliserat, de vill säga att vi köper in och sköter alla 

datorer lokalt. Vi har en övergripande standard som ska följas. Vi talar om vilka 
programvaror och vilka operativsystem vi ska ha. Där har vi en ganska klar standard 
vad som är det godkända intervallet av olika programvaror. Så till vida har vi en 
strategi. Just nu tittar vi på om det här sättet att sköta verksamheten, det vill säga 
genom att sätta upp regelverk och sedan sköta det lokalt är det bästa sättet. Vi 
diskutera väldigt mycket nu om vi ska centralisera skötseln av datorerna och trycka 
ut programvara. Om man med strategi menar vilka program vi ska ha och hur vi ska 
sköta dem så har vi en. 

5. Nej, som jag nämnde innan så sköts datorerna lokalt. 
6. När det reella valet kom till att gå till Microsoft så var det nog mer att man tittade på 

vilka som kommer att vinna slaget. Alltså man lyssnade på vad analytiker sade och 
storlek på de krafter som stod bakom det var väl sådana saker som gjorde att man 
valde Microsoft. Och sedan har det då varit stegvis vid varje tillfälle när man har 
uppgraderat viss funktionalitet i det nya som man inte hade i det gamla. Support och 
säkerhetsfixar är saker som har drivit det framåt. En annan sak som har drivit det 
framåt är att operativsystemen har blivit bättre och kräver mindre folk att 
administrera. 

7. Jag tror det är kostnaden som är en aspekt som vi tittar väldigt mycket på. Även 
arrangerbarhet på hur vi på ett effektivt sätt kan sköta 20000 klienter 
decentraliserade i företaget. 

8. Ja vi gör ofta TCO-analyser när vi till exempel ska bedöma hur vida vi ska byta 
operativsystem. Just nu när vi tittar på arrangerbarhet så tittar vi väldigt mycket på 
vad det får för effekter på TCO’n. Vi tittar då på en väl arrangerad klient jämfört 
med en som inte sköts arrangerad. Vi tittar på skillnaden i TCO och sedan väger vi 
det mot kostnaden i investering av verktyg och så vidare. 

9. Nej, det kan jag inte säga att vi gjorde. Man räknar med att IT folket vet vad 
användarna kommer att behöva och kommer att ha nytta av samt om det är bra för 
organisationen. Samtidigt tittar man på kostnaden och ser båda två bra ut, kör man 
en och på så sätt få feedback från användarna. Men det är inte så att användarna får 
rösta om två alternativ. 
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10. Ja den följer vi mycket, det hör till det här jobbet. Det följer man på olika sätt både i 

öppna artiklar men vi använder oss även av de här stora analytikerna och kollar på 
deras analyser. Det mesta har vi provat lite grann själv så vi har ett hum om vad det 
är. 

 
5.4.3 Serverfrågor 
1. Vad har ni för typ av server/backend system? 

a. Vi har allt. Trenderna är från Mainframe men vi har ett antal Mainframe. 
b. Ja det har vi också. Vi har HP, UNIX, AIX maskiner och vi kör Suns. 

Anledningen till att vi har så många olika är att Stora Enso som det ser ut 
idag har decentraliserad beslutsfattande samt att man köper upp olika företag 
som tar med sig sin tradition. På UNIX-sidan är det väl så att vi framförallt 
köper en applikation till exempel processövervakning. Mest HP. 

c. HP är absolut största serverleverantören hos oss. Vi har nu en 
märkesstandard där vi nu har två leverantörsstrategier på alla områden och 
det är HP och Dell, vi hade IBM. 

2. Vad har ni för OS på era servrar? 
a. Nästan alltid Microsoft, det är lite trögare att byta men det som stoppas in 

idag från Mirosoft världen är Windows 2003 men det finns faktiskt 
Windows NT4 servrar kvar och även Windows 2000 servrar.  
Det beror lite på hur man mäter men framförallt i antal installationer så är 
Windows totalt dominerande och kostnaderna är mer än 50 %. 

b. Ja, en del. 
c. Ja, men här är kostnaden under 5 %.  
d. Ja, en del här också. 

3. Nej, där är det egentligen applikationerna som styrt. I och med att vi har väldigt 
mycket decentrala system innebär det att vi har ganska små installationer. Och om 
man tittar på var vi använder UNIX, Windows och så vidare. UNIX stordatorer, där 
kör vi ganska tunga applikationer. Eftersom vi har decentraliserade lösningar med 
små säljkontor och skogskontor och så vidare, då kör vi ofta de här små 
applikationerna på Windows. Besluten i sig är styrda väldigt mycket av 
applikationerna men många av de servrar vi har är generella, filservrar, 
printerserverar och nu för tiden Active Directory med domän kontrollanter, DHCP, 
proxyservrar och dessa kör vi på Windows.   

4. nej, det kan jag säga att vi inte gjorde. De ser resultatet utav andra applikationer. 
5. Ja, det skulle jag säga att vi gör. 
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5.4.4 Specifika Linuxfrågor 
2. Om svaret på fråga 2 c = 0 % 

a. Om frågan är om vi centralt vet om alla Linuxservrar, så är det säkert inte så. 
Vi känner inte till alla servrar överhuvudtaget. Men jag är ganska säker att 
det finns en och annan på företaget som vill prova någonting på Linux.  

b. Det finns säkert någon men inte så mycket. 
3. Om svaret på fråga 2 c = större än 0 %, vad ser ni som eventuella för- och nackdelar 

med Linux? 
• Säkerhet 
• Användarbarhet 
• TCO 
• Övervakning 
• Systemadministration 
• Applikationsurval 
• Kompetens 
• Support från leverantörer 
• Kompabilitet 

 
a. Säkerhet: Det finns något generellt som jag tror driver oss ganska mycket 

här, och det är managerbarhet. Det vi ser som ett problem med Linux att man 
inte kan se hela organisationen skötas på ett uniformt sätt.  Så att 
säkerhetsmässig är de flesta hot riktade mot Microsoft. Detta kommer 
naturligtvis att ändras i takt med att Linux blir populärare och finns på fler 
ställen. Där ser man ändå ett plus från Linux men å andra sidan så ser man 
på de verktyg som finns för att säkerställa att vi har ett skydd implementerat 
överallt och får det rapporterat och kontrollerat, det ser vi som bättre i 
Microsoft. Det finns saker som väger upp åt båda hållen.   

b. Användarbarhet:  Det är klart att det finns ett stort plus i Microsoftvärlden 
är att det som är känt, det som vi har 22 000 anställa och 600 IT-människor 
som är vana vid, det har ju ett stort humankapital som vi ser som en stor 
fördel. Vi kan också titta på där vi får in mycket nytt folk, och trots allt som 
händer med Open Source så har folk som kommer hit en bra kunskap om 
Microsoftvärlden. Hos IT-folket på OS kanske Linux kommer in mer men 
framför allt som användare är du alltid bekant med Officepaketet. Så ur den 
synvinkeln är Microsoft bättre.  

c. TCO:  Det är samma sak där, om man tittar på TCO, speciellt om man tittar 
på både de indirekta och direkta kostnaderna för slutanvändare får man ju 
inte stirra sig blind på licenskostnader för det finns så mycket annat. Vi ser 
inte, om man tar hjälp av Gartner eller dylikt att det finns någon TCO-vinst 
att gå till Linux, inte på klientsidan i alla fall. Vi har 22 000 stycken så det är 
en gigantisk utmaning att ge dem ett nytt sätt att arbeta på.  
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d. Övervakning: Det är ju här vi har etablerade verktyg med Microsoft. I en 
korrekt TCO-analys om man ska byta plattform ska man ju även byta hela 
infrastrukturen bakom, hur vi skickar ut programvara och dylikt. Och där har 
vi en uppbyggd och etablerad plattform. 

e. Systemadministration: Säger samma sak där, styrkan som vi ser hos 
Microsoft är egentligen hur vi har våra verktyg uppbyggda för att arrangera 
vårt system. Fast det är klart man färgas gärna lite över vad man har och man 
följer det här, vi har väldigt bra relation till Microsoft tack vare att vi är så 
stora så vi har en väldigt bra insikt i vad Microsoft håller på med och vad de 
ska komma med.  

f. Applikationsurval:  Om man går till våra leverantörer på de som är specifikt 
för koncernen kör de nästan alltid rak på Linux eller Windows. Så de 
applikationer vi kör finns det oftast ett större urval av standardapplikationer 
och de körs oftast på de mer traditionella plattformarna. Men vi ser ju att det 
växer ganska snabbt på Linux. 

g. Kompetens: Jag tycker nog fortfarande att folk som kommer hit har bättre 
kunskap om funktionalitet på Windowsplattformar. Speciellt om man tittat 
på den kompetens som finns i huset är den nästan helt fokuserad på 
Windows, men man ser att det finns entusiaster speciellt på serversidan. Det 
området vi först kommer att byta till Linux är på de servrarna som vi har 
UNIX på idag. Kanske inte bara för att bli av med UNIX-licensen utan också 
för att kunna gå över på mer konkurrentutsatta Intel plattformar. 

h. Support från leverantörer:  Svagheten med Linux och Open Source har 
varit just support men det börjar dyka upp fler som ger support till exempel 
IBM. Så det kommer starkt. Men går man och tittar på vad som finns, och 
vad IT-folket kan så är det ändå så att det är lite klenare på Linuxsidan. 

i. Kompabilitet:  Det är klart att det stör lite grann den här diskussionen med 
alla dessa dialekter till exempel Red Hat som är lite hämmande för 
utvecklingen. Sedan måste man säga att Microsoft är bara kompatibla med 
sina egna produkter. Har man väl valt Microsoft så slipper man alla 
diskussioner om alla dessa dialekter. 

 
5.4.5 Generella Linuxfrågor 
1. Det gör det naturligtvis, det är inget snack om att vad vi än har här så måste vi ha 

kompetens och eftersom vi inte har lika många människor som jobbar med Linux så 
blir det en kostnad för oss att jobba upp den kompetensen. Vi använder Linux, vi 
har folk som glatt stoppar in det i demoändamål så vi har den kompetens men den är 
inte lika spridd. I en ny organisation som är mer centraltstyrd så kanske det är lättare 
att byta och skaffa ny kompetens. Idag är det inget snack om att det är hämmande 
att vi inte har bättre kompetens på Linux. 

2. Alltså operativsystemet som sådant är helt avhängt egentligen, vi försöker plocka 
bort operativsystems funktionaliteten som sådant. De jobbar med applikationer. 
Operativsystemet Linux tror jag mäts i vilka applikationer som man kan köra.  
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3. Skiljer sig de applikationerna som man har på Linux ifrån Windows mycket och så 
vidare. Det som är hämmande är om det finns applikationer som användaren inte 
kan köra och så vidare. Om vi skulle byta till Linux på klientsidan och genom det få 
fler än ett operativsystem i samma hus och detta skulle skapa problem till följd av 
högre support kostnader. 

4. Det är inget problem att hitta, sedan är frågan om vi kan hitta den med rimlig 
tillgänglighet och rimlig kostnad och det är jag lite tveksam till. Vi har kontakter 
som driver på Linux, samt kan berätta och installera Linux. Steget därefter om vi 
skulle skicka ut de i stor skala, är ju att hitta den lokala kompetensen. Att jag kan 
sitta här och garantera att det finns Linuxkompetens på säljkontoren runt om i 
Sverige.  

5. Absolut, för att kunna få bättre kunskap om Linux, tanken att ha Linux i några 
burkar hemma har slagit mig. 

6. Vem/vilka företag förknippar du som ledare inom Linuxområdet? 
a. Från vår synvinkel så skulle jag säga IBM.  
b. De som påverkar oss mest just nu är analytiker och viss press också. Sedan 

har vi en del forum också, vi försöker etablera lite nätverk bland andra 
internationella företag som är i ungefär samma situation som vi. Där vi kan 
dela erfarenheter. Bland annat har vi haft Linux eller Open Source som ämne 
under en temadag.  

 Finns det något specifikt företag ni känner att ni kan lita mer på? 
 Nej, men vi har ett antal företag som vi känner att vi kan ha väldigt raka och 

öppna diskussioner men. Ett av företagen i Sverige som vi pratar väldigt 
mycket med är Volvo. Dem har vi fått en personlig relation med och kan 
därför prata öppet om misstag man begått.   

c. Har ingen uppfattning om det. 
d. Har ingen uppfattning om det. 

 
5.4.6 Extra diskussion 
Men ni verkar tycka annorlunda än oss, stämmer det? 
Det som vi diskuterade med Torbjörn Johansson, som vi tyckte var intressant var att han 
inte vill se Linux och Open Source som konst utan att det ska tillverkas som 
standardprodukter på löpande band så att man kan koppla ihop allting. Så det är inte 
Linux i sig IBM vill satsa på utan det råkar bara vara bäst inom det området just nu. Vi 
tycker det ska vara som när man går och handlar där du kan välja bland allt och plocka 
ihop den bästa lösningen för just sig. Men Windows och Microsoft är man låst och kan 
bara köra deras produkter och det tycker vi är fel. Man ska kunna plocka fram det bästa 
Officepaketet för sitt specifika önskemål och det ska fungera med de produkter vi redan 
har i företaget.  
Det är det som är visionen i alla fall. Men det krävs nog ett antal standarder och det 
krävs förmodligen standardiserade gränssnitt. Hos oss blir det ett jättejobb, om 600 man 
på IT-avdelningen skulle behöva sätta spår och studera på heltid för något nytt så är ju 
det överkomlig jämfört med om vi ska ha 40 000 anställda som ska spendera ett antal 
dagar per person.  
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Det kostar en väldig massa pengar och det är därför jag tror att Linux kommer först på 
serversidan samt att det är hanterbart där. Användarna ser ju inte operativer utan de ser 
en applikation som ligger ovanpå.  Områden där vi kör mest Linux är de som är riktigt 
tekniska som brandväggar och nätverksutrustning, sådana saker som användaren 
överhuvudtaget inte ser utan de släpps in eller inte. Det är det några som flyttat ganska 
tunga applikationer från Linux till Windows och rapporterat att de sänkt kostnaderna. 
Det handlar då främst inte om operativ systemet utan det faktum att man kan byta till 
Intelburkar. 
Vi har fått den uppfattningen att det är vanligare att man byter från till exempel Solaris 
till Linux än det är att byta från Windows till Linux, eftersom det är ett jättejobb men 
användarna att utbilda dem och så vidare. 
Ja, och jag tror också att det har med TCO-analysen att göra, vad du tjänar på att byta 
och hur mycket du kan sänka kostnaderna. Windows på Intel-plattform är 
konkurrentkraftigt jämfört med Sun Solaris-plattform och väldigt mycket ligger i 
konkurrensen på hårdvaran. 
 
 
 
5.5 Sammanställning 
 
5.5.1 Öppna frågor 
Alla tre företagen som vi intervjuade stället sig positivt till Open Source. Alla tre anser 
att det är väldigt bra och viktigt att det finns alternativ som driver på utveckling och 
sänker kostnaderna sedan om det är Open Source eller någon annan företeelse är av 
mindre betydelse. Det viktiga är att det finns produktkategorier som ökar valfriheten och 
som sagt driver på utvecklingen. 
 
Att det ska finnas öppen standard av produkter för att underlätta utvecklingen och 
kompabilitet mellan produkterna anser alla är jättebra och på så sätt få ner kostnaderna. 
Stora Enso och ABB anser även att en öppen standard ökar konkurrensen på markanden. 
ABB poängterar även att det är väldigt viktigt att det finns support och företag som kan 
hjälpa till om problem skulle uppstå. Att öppen standard skulle öka konkurrensen är 
Skanska skeptisk till, de anser att konkurrensen redan är väldigt tuff. Det som styr 
bytena är tiden företaget låser upp sig i sina inventeringar, dessa är ofta på en 3 till 4 års 
cykel. Stora Enso och Skanska redovisar redan olika komponenter exempelvis mailen 
separat. Skanska har även förmedlat ut till sina anställda vad det kostar att lagra saker på 
sina servrar. Stora Enso försöker bryta ner alla sina IT-kostnader till komponentnivå och 
försöker på så sätt hålla koll på sina kostnader. Men alla anser att just en särredovisning 
är en viktig del i IT-verksamheten. 
 
Att återanvända källkod ställer sig alla tre företagen väldigt positivt till. Rosell på Stora 
Enso menar att ”Återanvända är definitivt ett sätt att sänka kostnaderna som vi ser det. 
Ett annat skäl till att återanvända är att få fram lösningar i rimlig tid”. Skanska 
försöker alltid hitta rätt verktyg eller källkod och på så sätt kunna båda köpa av andra 
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och återanvända kod. ABB har valt att jobba med IBM och Capgemini och säger att de 
specificerar vad för typ av funktion de vill ha och sedan är det upp till IBM och 
Capgemini att levererar lösningen.  
 
Skanska och Stora Enso ställer sig positivt till att fritt kunna välja mellan olika 
applikationer och fritt kunna välja olika OS plattformar så länge de är FRITT utbytbara. 
Skanska menar att detta redan är möjligt, det hela är bara en kostnadsfråga och om det är 
värt det. Detta håller även Stora Enso med om. Om det inte är fritt utbytt så måste 
speciell kompetens införskaffas och då blir kostnaderna väldigt höga. 
 
5.5.2 Klientfrågor 
Alla tre företagen använder sig i första hand av Windows XP men även Windows 2000 
används på framförallt de äldre datorerna. (Windows XP hade de vid intervjutillfället 
2005 precis gått över till.) Ingen av företag såg att det fanns något direkt alternativ när 
de valde OS på sina klienter. En gång i tiden förde Stora Enso en diskussion om att OS/2 
och Novell skulle användes men de senaste 10 åren har det varit oomtvistat. Skanska 
tittade på Suns produkter men Microsoft gav ett så bra pris att de sänkte sina 
mjukvarukostnader med ca 70 % så det blev Microsoft igen. 
 
Företagen har mer eller mindre tydliga standarder. Skanska jobbar väldigt hårt med att 
standardisera sin klientmiljö. Deras klienter är extremt förinstallerade. ABB ha något 
som de kallar BCE, Basic Computer Environment. Detta dokument beskriver vad som är 
bestämt centralt och lokalt över vad deras klienter ska innehålla. Även Stora Enso har en 
standard över vilken programvara och OS som klienterna ska innehålla 
Skanska har en väldigt centraltstyrd klientmiljö där IT-chefen, Sjölander äger alla 
datorerna som han sedan hyr ut. Om någon missköter användandet av datorn kan han ta 
tillbaka den. Stora Enso är decentraliserat, de vill säga att alla datorer köps in och sköts 
lokalt. Men de tittar just nu på om de ska gå över till en centralstyrd klientmiljö. ABB 
har en blandning mellan Skanska och Stora Enso. Dels så har de BCE komponenterna, 
sedan har de så att vissa delar har en del extra program. Till exempel Sverige har 
WordFinder för översättning av olika språk och projektledare har exempelvis MS 
Project installerat i sina datorer. Så i slutändan blir varje dator unik men grunden är allt 
den samma.  
 
Alla tre använder sig av Microsoft produkter för alla anser att det är den mest 
kostnadseffektiva klientmiljön för dem. Mycket beror på att alla vill använda sig av 
exempelvis Word och göra sina enkla kalkyler och Microsoft har trots att de inte har en 
öppen standard blivit en typ av branschstandard enligt ABB. Allt handlar om vad det 
kostar att byta. Helmersson på ABB menar att ”När man väljer att gå in i en ny miljö 
har man alltid en ryggsäck med sig där alla unika system för ABB är med byter man blir 
vi tvungna att göra om alla dessa system en gång till och det blir mycket pengar”. 
Skanska och ABB gjorde TCO-analyser inför det senaste bytet men vid det tillfället 
tittade de på hur de skulle kunna gå vidare med den komponent sammansättning de hade 
för tillfället. För Skanska var det inte aktuellt att bryta upp applikationssidan.  
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Stora Enso däremot gör TCO-analyser varje gång de till exempel funderar på att byta 
OS. Just nu tittar de på arrangerbarheten och vad det får för effekter på TCO’n. 
Skillnaden mellan väl arrangerad klientmiljö mot en som inte sköts arrangerat. 
 
Ingen av företagen förde en dialog med användarna när klient OS valdes utan alla 
bollade idéerna med någon typ av styrelse, referensgrupp eller med andra IT avdelningar 
på företaget. Alla tre företagen följer debatten kring Open Source och dylikt, men olika 
mycket. Skanska försöker hålla sig i mainstreamen och eftersom de är ett byggbolag 
anser de sig inte behöver ligga i framkant av utvecklingen. ABB och Stora Enso 
använder sig regelbundet av olika IT-analysföretag för att hålla sig uppdaterade med vad 
som händer. 
 
5.5.3 Serverfrågor  
När det gäller servrar har ABB och Stora Enso gemensamt att de fortfarande använder 
sig av Mainframes där Stora Enso har ett antal och ABB successivt har avvecklat det och 
skulle vid tiden för intervjun vara helt klara med avvecklingen 30 september, 2005. Båda 
dessa företag delade också sin användning av UNIX, ABB kör mesta delen på IBM 
datorer medan Stora Enso kör det mesta på HP. Emellertid använder sig både ABB och 
Stora Enso av flera olika leverantörer beroende på vilket OS som efterfrågas. För Stora 
Ensos del handlar det om att företaget fortfarande har ett decentraliserad beslutsfattande. 
Intelplattformen är den som är absolut dominerande i numerären hos både ABB och 
Stora Enso. 
 
Alla tre företagen har Windows 2003 serverar till största delen men Skanska har även 
Windows NT och på ABB kör de också Windows 2000 servrar. Stora Enso kör utöver 
Windows 2003 servrar både Windows NT och Windows 2000 servrar.  
Gemensamt för företagen är också deras användning av UNIX på servrarna. För ABB’s 
del handlar det om att dessa servrar ingår i olika tjänster de köper in från deras 
leverantörer och för Skanska handlar det om att en av deras kunder ligger kvar på UNIX.  
 
Skanska använder Linux på sina servrar, det gör även Stora Enso men där är kostnaden 
under 5 %. ABB utvecklar produkter åt vissa av sina slutkunder på Linux men de 
använder ingen Linux för internt bruk. ABB har två system på VMS, då de enligt 
Helmersson, har ett 10 årigt supportavtal med en kund som kör en applikation på det. 
Stora Enso har också en del VMS servrar i sin verksamhet.   
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det egentligen inte fanns några andra alternativ när 
de valde server OS, de har dock lite olika förklaringar. Skanska var ganska övertygad 
om att de skulle gå på Linux då det var den billigaste plattformen och har ganska hög 
prestanda, tidigare hade de Solaris med tyckte det var alltför trögt och icke-
användarvänligt. ABB å sin sida har gjort en successiv standardisering och kör UNIX på 
IBM och Windows på Intel. Applikationerna var det som styrde när Stora Enso valde 
plattformar, detta eftersom de har en decentraliserad lösning. De tunga applikationerna 
kör de på UNIX stordatorer och de små applikationerna kör de på Windows men även 
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printerservern, filservrar, Proxyservrar och Active Directory med domän kontrollanter, 
DHCP körs på Windows. Active Directory är också något som ABB och Skanska 
använder sig av. Inget av företagen förde någon dialog med sina användare och 
Sjölander på Skanska tror inte ens att användarna vet om att det finns. Rosell säger att 
användarna på Stora Enso ser resultatet genom andra applikationer. På ABB valde de 
vid bytet från Windows 2000 till XP att förinstallera XP i Classic mode då detta liknar 
2000 mycket mer. Detta då användarna är mer intresserande över hur deras dator ser ut 
än vad det är för server OS.  
 
På Skanska har de tre datahallar i Stockholm, Göteborg och Malmö, med cirka 20 man 
som är koncentrerade på OS och de följer enligt Sjölander debatten väldigt noggrant. På 
Stora Enso följer de också debatten enligt Rosell.  
 
5.5.4 Specifika Linuxfrågor 
Helmersson på ABB anser att det kan finnas de som använder Linux på servrarna utan 
central vetskap men att dessa används i labbmiljöer och produktutveckling och att det 
inte är några stora installationer. Då Stora Enso inte har någon centraliserad miljö är det 
svårt för Rosell att känna till alla servrar, men han är ganska säker på att det finns en och 
annan på företaget som provar Linux.  
På frågan om de tror att Linux används på klienterna utan central vetskap svarar 
Helmersson att det nog inte finns någon Linux på ABB’s klienter. Sjölander är mer säker 
på sin sak och säger att Skanska dammsuger nätverket varje månad och vet ganska 
säkert vilka datorer som är anslutna.  
 
När vi kom till fördelar och nackdelar med Linux fick vi väldigt blandade svar.  
Skanska svarade att de inte ser några nackdelar för Linux när det gäller säkerheten och 
ABB anser att det är Microsoft stora problem idag. Helmersson säger att det förstås är 
intressantare att hacka i Windows eftersom det finns på nästan alla datorer i världen, 
men säkerhet är definitivt en fördel för Linux enligt Helmersson. Rosell är inne på 
samma spår när han säger att det flesta hot riktas mot Microsoft men han säger även att 
de har implementerade skydd överallt på Stora Enso som de ser är bättre i Microsoft.    
 
Användbarheten ser både Stora Enso och ABB som ett stort plus för Windows då de 
flest användarna har gått på dels utbildning och dels har en vana hemifrån i Windows. 
På Skanska däremot är hela deras tekniska driftgrupp extremt nöjda men Linux. 
 
ABB får sina TCO siffror från Gartner genom deras rapporter och utifrån dem 
konstaterar Helmersson att det alltid finns direkta och indirekta kostnader, vilket också 
Rosell på Stora Enso är inne på. Båda anser även att inte fokus bara ska ligga på 
licenskostnaderna då utifrån vad de sett, inte finns någon TCO-vinst att byta till Linux 
på klientsidan.  
De två företagen är också överens om att applikationsurvalet är större på Windows och 
Helmersson påpekar att supportperspektivet är väldigt viktigt för ABB’s del.  
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Ett problem när det gäller kompetens berättar Sjölander är att det finns så få konsulter 
som är bra på att felsöka. Och det är kopplingen mellan de olika OS som är största 
problemet. Eftersom Skanska har så pass många olika leverantörer tycker han det är 
svårt att veta vem han ska kontakta vid fel och skulle önska att de mer jobbade ihop som 
ett team för att stötta Skanska. Rosell tycker fortfarande att folk har en bättre kunskap 
om funktionalitet på Windows plattformar och då speciellt om han ser till kompetensen 
som finns inom Stora Enso. Helmersson är av samma åsikt och tycker det är tveklöst 
lättare att hitta leverantörer och personal inom ABB som är kompetenta på Windows 
idag.  
 
Eftersom Skanska har en ganska stor installation av Linux får de extremt bra support. 
Men Sjölander påpekar också att det nästan är så att han kan namnen på de konsulter 
som är riktigt bra inom Linuxområdet, men de är å andra sidan mycket duktiga. Rosell 
säger att supporten har varit en svaghet för Linux med att det nu är på väg att bli starkare 
och att Stora Enso får bra support av till exempel IBM. Helmersson av samma åsikt och 
tycker det är lättare att få ta på Windows support åt ABB.  
 
5.5.5 Generella Linuxfrågor 
Skanskas beslut om att inte använda Linux grundades inte på att kompetens inom Linux 
saknades. Stora Ensos beslut grundar sig däremot på att bristande kompetens skulle få 
kostnaden för införande av Linux att blir mycket högre på grund av att de är tvungna att 
arbete upp kunskapen kring Linux. 
 
Vid frågan om hur användarna skulle påverkas av ett byte till Linux säger Helmersson 
att han framförallt tror att applikationsportföljen för personlig produktivitet skulle blir 
annorlunda. Personalen på ABB skulle kanske känna igen sig men många som inte är så 
avancerade användare skulle kanske få problem. Rosell diskuterar runt samma sak och 
säger att Stora Enso försöker plocka bort operativsystems funktionaliteten som sådant 
eftersom personalen ska jobba med applikationer. Skiljer sig applikationerna mellan 
Linux och Windows alltför mycket skulle det kanske skapa problem i följd av högre 
supportärenden. Sjölander är också han inne på applikationsdelen och säger: ”Vi märker 
jättestor skillnad att när vi kör ut en applikation som inte är Microsoftbaserad eller är 
en Microsoft-look-a-like har folk mycket svårare att lära sig. Det blir mycket mer 
supportärenden, mycket mer utbildning och mycket trögare”. Däremot berättar 
Sjölander att användarna på Linuxserverarna på Skanska är väldigt nöjda rent 
prestandamässigt, men de har inte gått ut och berättat att Skanska kör Linux, utan bara 
att det är en ny plattform.  
 
Både Skanska och Stora Enso är övertygade om att det inte är några problem att få tag i 
Linuxkompetens. Sjölander säger att ”IT-marknaden har fortfarande inte återhämtat sig 
riktigt så det finns kompetens att få tag i”. Han är däremot lite skeptisk till om företag 
som sådant vill köpa Linuxkompetens som en funktion. Detta eftersom kundbasen inte 
finns än. Stora Enso ställer sig lite frågande till om det går att få tag i kompetensen inom 
rimlig tid och kostnad.  
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Alla tre IT-cheferna skulle kunna tänka sig att använda Linux hemma. Skanska har 
pratat om att inom IT gruppen börja använda det. 
Ur Rosells synvinkel är Stora Enso av den uppfattningen att det är IBM som är ledande 
inom Linux området. Skanska och ABB ser Red Hat som ledare inom Linux området. 
Skanska har jobbat med Red Hat och Sjölander säger att de jobbar hårt och är väldigt 
duktiga på sitt område. Men Helmersson poängterar även att det efter en undersökning 
kanske visar sig att det bara finns en leverantör som uppfyller alla krav, som att erbjuda 
support. Sjölander nämner något liknande och säga: ”Den stora frågan på klientsidan är 
att man måste få upp en grundmassa så det finns något att stå på, med konsulter, 
tjänster och allt runt omkring.” 
 
Avslutningsvis tycker både ABB och Skanska att IBM’s datorer är mycket bra eftersom 
de är både stryktåliga, stabila och har en hårddisk som klara hårda smällar. Samt att det 
måste finns ett verkligt skäl till att byta, för det kostar pengar och det är mycket att tänka 
på.  
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6 Analys 
 
Johansson på IBM anser att Linux hittills haft större framgång på serversidan än på 
klientsidan. Detta tror han beror på att Microsoft har en så pass stark position och att det 
på grund av det är svårt för alternativ att få fotfäste. Kihlander på Redbridge anser även 
han att det gått trögt för Linux på klientsidan men att det går bättre och bättre. Detta 
bekräftas av de tre företagen vi intervjuade då alla använder sig av Linux på sina servrar 
men Windows XP och Windows 2000 på sina klienter.  
 
De tre representanterna för tillverkningsföretagen vi intervjuar (fortsättningsvis 
tillverkningsföretagen) anser att en ökad frihet är väldigt bra och att det är viktigt att det 
finns alternativ som främjar utvecklingen och sänker kostnaderna. De anser att det är av 
mindre betydelse om det är Open Source eller något annat alternativ. Vidare tycker de 
tre företagen att kompabilitet är mycket bra och Rosell på Stora Enso och Helmersson på 
ABB anser att en öppen standard ökar konkurrensen på marknaden. Att fritt kunna välja 
mellan olika applikationer och OS plattformar är Rosell och Skanskas Sjölander positiva 
till så länge de verkligen är fritt utbytbara. Johansson på IBM påpekar att de viktigaste 
som kan hända på marknaden för att Linux på klienterna ska ta fart är att IBM etablerar 
accepterade standarder för nyckelapplikationer. Där minst 90 % av funktionerna måste 
finnas med. Detta tar även Olsson på Capgemini upp. Han nämner vidare att produkter 
som Open-Office, Firefox och Thunderbird är Open Source men också operativsystems 
oberoende. 
Johansson ser att kunderna vill ha större frihet att välja bland alternativen och kunna 
kombinera komponenter från flera olika leverantörer. Han tror inte att Linux kommer att 
vara det enda operativsystemet men det kommer vara ett väldigt attraktivt alternativ.  
 
Både Johansson och tillverkningsföretagen anser att de är väldigt viktigt med 
särredovisning i IT verksamheten. Att kunna se vad varje komponent kostar var för sig. 
Johansson menar att med Linux är en sådan redovisning mycket tydlig. Alla 
intervjuföretagen användare sig av Microsoft produkter för de anser att för dem var det 
den mest kostnadseffektiva lösningen. Sjölander menar att det som styr bytena är tiden 
som företagen låser upp investeringar och detta är oftast i 3-4 års cykler. 
Tillverkningsföretagen påpekar allihop att det måste finnas ett verkligt skäl till att byta 
eftersom det kostar pengar och att det är väldigt mycket att tänka på. De flesta av de 
olika IT-analysföretagen anser att en övergång till Linux är ett kostnadseffektivt 
alternativ och Kihlander på Redbridge pekar på att en övergång från UNIX till Linux ger 
en lägre totalkostnad på alla fronter.  
 
Vid läsning av olika TCO-undersökningar är det viktigt att göra en källgranskning över 
vilket företag som beställt undersökning. Är den väldigt positiv till Windows är de ofta 
Microsoft som beställt den, är den väldigt positiv till Open Source och Linux är ofta 
Novell eller liknande företag som beställt undersökningen enligt Johansson. Rosell och 
Sjölander menar att det inte bara ska fokuseras på licenskostnaderna utan på helheten 
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och i deras TCO-analyser har de inte sett någon vinst med att byta till Linux på 
klientsidan.  
 
Att återanvända källkod ställer sig alla tillverkningsföretagen sig väldigt positivt till. 
Rosell menar att ”Återanvända är definitivt ett sätt att sänka kostnaderna som vi ser det. 
Ett annat skäl till att återanvända är att få fram lösningar i rimlig tid”. Även Johansson 
tycker att återvinning av källkod är ett bra argument för Open Source, att underlätta 
komponentiseringen, det vill säga att förvandla konstarten till en industriellprocess. 
 
Operativsystemen, det vill säga skillnaden mellan Linux och Windows är inte det största 
hindret utan kundernas största rädsla ligger i interoperabiliteten, det vill säga att 
nyckelprogram som de i Officepaketet ska kunna kommunicera och samverka med 
varandra. Detta menar Johansson som även påpekar att det viktigaste är att implementera 
gemensamma standarder för gränssnittet. Företag som Skanska märker direkt om deras 
applikationer är Microsoft-look-a-like eller inte, då användarna har mycket svårare att 
lära sig dessa, detta nämner även Johansson. Stor skillnad mellan Linux och Windows 
applikationer tror Sjölander skapar problem i följd av fler supportärenden. Användbarhet 
är ett stort plus för Windows enligt Rosell och Helmersson är att många av företagens 
användare har gått på kurs i Windows och att de även är vana vid det hemifrån. 
Friedman på Novell konstaterar att det kan vara effektivt att göra sina produkter 
kompatibla med Microsofts som att gå emot dem genom att försöka ta marknadsandelar 
av dem.  
 
Ett argument som tidigare ofta kom upp hos kunder till IBM var frågor kring supporten 
för Linux jämfört med Windows. Men enligt Johansson dyker dessa upp allt mer sällan. 
Helmersson verifiera detta genom poängtera att support är något som är väldigt viktigt 
för ABB. Att support är en svår fråga talar även Olsson på Capgemini om och han 
nämner även att en beredskap på en kontorsmiljö med Open Source är svårare att 
integrera. Men företag som Novell och Red Hat erbjuder numera en bred support för 
sina kunder berättar Kihlander.  
 
Att säkerheten är en fördel för Linux är i Gammage på analysföretaget Gartner och de 
tre intervjuföretagen överens om. Microsofts produkter är förstås intressantare att hacka 
sig in på eftersom det finns på nästan alla datorer i världen framhäver Helmersson och 
Johansson är inne på samma företeelse och menar att Open Source har fördelar i att 
desto fler som vet hur det fungerar desto fler kan upptäcka eventuella hål. Det är bättre 
om väldigt många tittar på det än att försöka hemlighålla det.  Han tar även upp något 
han kallar security by ops security som innebär att om väldigt få vet hur det fungerar, vet 
väldigt få hur de ska bryta sig in.  
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Samtliga IT-analysföretag anser att bland det viktigaste ett företag kan göra är att välja 
ett operativsystem som passar just deras situation och arbetsplats. Företag ska använda 
det som är bäst för dem i det givna läget och inte välja Linux eller Windows bara för att. 
Johansson är inne på samma spår och säger att IBM ofta säger till sina kunder att det 
faktiskt inte är självklart att de ska använda Linux. Linux menar han ska användas där 
det är vettigt och är den bästa lösningen samt att dessa situationer ska analyseras fram.  
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7 Slutsatser 
 
Alla IT-analysföretagen vi undersöker och tillverkningsföretagen tror att Linux och 
Open Source kommer att gå en ljus framtid till mötes. Åsikterna kring Linux mellan IT-
analysföretagen och tillverkningsföretagen stämmer i de flesta frågorna bra överens. 
Alla anser att det är bra med den ökade konkurrensen som Open Source tillför 
marknaden.  
 
Både analys- och tillverkningsföretagen är överens om att ett byte till Linux inte ska 
göras utan en noggrann analys av sin egen situation och behov. Detta för att tydliggöra 
vilka delar av organisationen som en övergång till Linux lämpar sig för. Johansson 
menar att Linux ska användas där det är vettig och där det är den bästa lösningen samt 
att dessa situationer ska analyseras fram. 
 
För att tillverkningsföretagen ska känna sig redo för ett byte till Linux och Open Source 
måste utvecklingen ta ett par kliv framåt, men även en utökning och förbättring av 
supporten kring Linux är önskvärt. Tillverkningsföretagen tar också upp att de låser upp 
sig på investeringar som oftast är i 3-4 års cykler och att det är dessa investeringar som 
styr bytena. Men det viktigaste analys- och tillverkningsföretagen tar upp är att det 
måste finnas ett verkligt skäl till att byta eftersom det kostar mycket pengar och att det är 
så pass mycket att tänka på. IBM har gjort byten till Linux på ett antal isolerade projekt, 
detta för att äta sig egen medicin samt för att det trots en ökad kostnad funnits ett stort 
kunskapsvärde i att genomföra övergången.  
 
Det som framkommit under intervjuerna är att alla tillverkningsföretagen ser vinster i 
att använda Microsoftprogram för att deras användare känner sig mer hemma i dem. 
Många har produkter från Microsoft hemma och tar med sig kunskaper och erfarenheter 
hemifrån. De gånger tillverkningsföretagen har tagit in produkter utan större likhet till 
Microsoft har supportärendena alltid ökat.  
 
De flesta IT-analysföretagen anser att en övergång till Linux är ett kostnadseffektivt 
alternativ medan tillverkningsföretagen står fast vid att produkter från Microsoft ger 
den lägsta kostnaden. Detta medför att samtliga tillverkningsförtag använder sig av 
Microsofts produkter och program. Trots detta visar det sig att alla är överens om att 
Linux kommer var ett väldigt intressant alternativ att gå över till inom ett par år och att 
deras syn på Linux överlag stämmer bra överens.  
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