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Sammanfattning
Antalet programvaror ökar för varje dag och människor använder dagligen en mängd olika
sorters programvara både på datorer och på andra enheter. Det finns idag programvara som
kallas för fri och öppen programvara som tar upp kampen med gamla klassiska proprietära
programvaror. Öppna och fria programvaror släpper sin källkod helt fri så användaren själv
har möjlighet att göra ändringar i den programvara som används medan proprietär
programvaras källkod är skyddad och hemlig. Dessa tre olika sorters programvaror jämförs
och diskuteras utifrån tekniska likheter och skillnader i denna kandidatuppsats.
Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka vad privatpersoner som är
tekniskt intresserade har för tankar och attityder kring proprietär, öppen och fri programvara
och visa vilka tekniska aspekter som prioriteras vid val mellan dem.
I undersökningen har ett kvantitativt angreppssätt bestående av en webbenkät som besvarats
av privatpersoner tillämpats. Resultatet från denna enkät har tillsammans med den teori som
insamlats visat vilka tekniska funktioner och skillnader som påverkar en privatperson då val
av olika sorters programvara ska ske.
Undersökningen har visat att det som användaren prioriterar högst i en programvara är
användbarheten som handlar om hur användarvänligt användargränssnittet är och hur
lättanvänd en programvara är. Vidare har undersökningen visat att de proprietära
programvarorna är överlägsna när det gäller användarvänlighet.
Trots den förmodan som finns om att proprietära programvaror är mycket mer säkra och
tillförlitliga än fria och öppna alternativ så har undersökningen även visat att fria och öppna
programvaror ofta är lika säkra och tillförlitliga. Ibland överträffar de till och med de
proprietära programvarorna i både säkerhet och tillförlitlighet.
Vidare visar undersökningen att fria och öppna programvaror till störst del inriktar sig till
utvecklare. Detta för att om användaren ska kunna dra någon nytta av att källkoden finns
tillgänglig och möjligheten att själv ändra och anpassa programvaran efter eget tycke så krävs
kunskaper inom programmering som en väldigt stor majoritet av alla datoranvändare i världen
inte innehar.
Nyckelord: proprietär programvara, öppen programvara, fri programvara, proprietary
software, open source, free software.
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1 Inledning
Det inledande kapitlet avser att introducera problembakgrunden för uppsatsämnet. Vidare
kommer undersökninens syfte och målgrupp förklaras följt av de avgränsningar som gjorts i
uppsatsarbetet att presenteras. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring.

1.1 Problembakgrund

Vi människor använder dagligen en mängd programvaror, både i arbetslivet och i privatlivet.
De program som vi använder på dessa enheter kan vara av tre olika sorter:
•
•
•

Proprietär programvara
Fri programvara
Öppen programvara

Proprietär programvara är en typ av programvara som ofta har begränsningar i dess
användning. Användaren tillåts inte göra några ändringar i programvaran utan användningen
måste ske så som utvecklaren avsett programmet att användas. Inte heller får programvaran
vidaredistribueras (Ubuntu Sverige, 2007).
När en användare installerar en proprietär programvara och godkänner licensvillkoren så är
det samma sak som att användaren skriver under ett bindande kontrakt (Phillips, 2009). Om
användaren inte läser igenom användaravtalet noga så är risken stor att denne bryter mot
användaravtalet utan att ens veta om det.
Fri och öppen programvara är väldigt lika varandra och låter vem som helst ta del av
källkoden för en programvara. Användaren har sedan rätten att göra ändringar i källkoden för
att förbättra programvaran och vidaredistribuera denna version om så önskas (OSI, 2014c;
Stallman, 2014a). Detta kräver självklart kunskaper inom programmering men är även ett bra
sätt att lära sig att programmera på, enligt en av förespråkarna, IT-debattören Richard
Stallman (2014a). Skillnaden på fri och öppen programvara är att Free Software Foundation
prioriterar användarens frihet högst medan Open Source Initiative fokuserar mer på att
programvaran som utvecklas ska vara så bra som möjligt (Stallman, 2014c).
De fria och öppna licenserna har mycket mindre begränsningar än de proprietära och låter
användaren ha full kontroll över sitt datoranvändande (Stallman, 2014a). Vissa öppna licenser
innehåller dock för mycket restriktioner för att kallas för fri programvara (Stallman, 2014c).
Vad finns det mer för tekniska skillnader mellan de olika alternativen och vilka tekniska
egenskaper prioriteraras av privatpersoner då val mellan programvaror sker?
Detta avser denna kandidatuppsats svara på.

1.2 Syfte

Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka vad privatpersoner som är
tekniskt intresserade har för tankar och attityder kring proprietär, öppen och fri programvara
och visa vilka tekniska aspekter som prioriteras vid val mellan dem.

1

1.3 Målgrupp
Målgruppen för detta arbete är till största del privatpersoner som använder sig av olika sorters
programvara. Företag och organisation kommer även de att kunna dra nytta av uppsatsen för
att utveckla sin verksamhet. Däremot vänder sig inte denna uppsats till privatpersoner, men
jag planerar att skriva en sammanfattande artikel som inriktar sig till privatpersoner för att där
presentera resultatet av undersökningen.

1.4 Avgränsning

Idag finns oerhört mycket programvara tillgänglig på en mängd olika enheter, vilken
funktionalitet man än vill ha från programvaran finns det alltid flera olika alternativ att välja
mellan. Denna kandidatuppsats kommer huvudsakligen fokusera på att beskriva skillnaderna
mellan fri, öppen och proprietär programvara utan att fokusera på vilken typ av enhet de
används på.
På grund av mängden olika programvara som finns tillgänglig kommer specifika jämförelser
att ske mellan programvaror som har många användare och många privatpersoner har en
kännedom om, till exempel olika operativsystem.
Vid en jämförelse av detta slag är det nära till hands att även beskriva för och nackdelar
mellan de olika alternativen för att vidare kunna ge rekommendationer. Denna uppsats
fokuserar inte på vilket alernativ som är bäst eller vilka för och nackdelar som finns.
Kandidatuppsatsen presenterar inte möjligheter eller rekommendationer och är därigenom
avgränsad till jämförelser av de skillnader som finns i säkerhet och tillförlitlighet,
användbarhet, integritet samt skillnader på programvarulicenser mellan alternativen.

1.5 Begreppsförklaring
-

Proprietär programvara är programvara som räknas som exklusiv egendom där
utvecklaren eller utgivaren är ägaren. Denna typ av programvara får inte kopieras eller
modifieras utan att licensavtalet bryts (Linfo, 2005).

-

Fri programvara är programvara där användarens frihet prioriteras högst.
Användaren har rätt att köra, studera, kopiera, ändra och vidaredistribuera
programvaran (FSF, 2014a).

-

Öppen programvara är programvara där användaren har samma rättigheter som vid
användning av fri programvara, det vill säga att läsa källkod och göra ändringar och
därefter vidaredistribuera en modifierad version (OSI, 2014c). Skillnaden är att Open
Source Initiatives fokus ligger på att göra programvaran praktiskt bättre istället för att
prioritera användarens frihet (Stallman, 2014c).

-

Logisk krets är en elektronisk eller elektromagnetisk krets som genomför en logisk
funktion till exempel AND (och), NOT (icke) och OR (eller). Det finns stora mängder
logiska kretsar i datorer och andra digitala system, kretsarna kan sammanfogas till
logiska nät som kan utföra matamatiska beräkningar (NE, 2014k).

-

Källkod är programkoden för ett program i ursprungligt format, det vill säga i det
programspråk som användes vid skapande (NE, 2014j).
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-

Programspråk är olika sorters språk som programvara skapas i, det används för att
förklara de beräkningar som en dator ska utföra (NE, 2014l).

-

Binär kod innebär en kombination av binära siffror. Källkoden ersätts med något
annat och representerar det som är kodat på ett unikt sätt (NE, 2014a).

-

Kommersiell vara betyder att varan är till salu (NE, 2014h).

-

Community är ett internetbaserat forum för en grupp individer med gemensamma
intressen (NE, 2014c)

-

Immateriell är något som inte är av fysisk eller materiell natur (NE, 2014g).

-

EULA (End user license agreement) slutanvändaravtal.

-

FSF = Free Software Foundation

-

OSI = Open Source Initiative

-

Copyright, är den engelska termen för upphovsrättsskydd och ger skaparen till ett
verk rätt att till exempel bestämma om det verket ska göras tillgängligt för
allmänheten eller om det får kopieras (NE, 2014d).

-

Code Forking syftar på att källkod tas från ett befintligt program för att skriva
proprietär kod och skapa en ny version av programvaran (PC Magazine, 2014).

-

Bottom-up är en sorts metod för utveckling av system och programvaror, metoden går
ut på att de mest grundläggande komponenterna utvecklas först för att sedan
kombineras till en överordnad enhet (NE, 2014b).

-

Exekvera innebär att ett program verkställs, det vill säga körs. Om ett program är
exekverbart så är det körbart (NE, 2014e).

-

Kompileringsprogram är ett översättningsprogram som översätter från ett
programspråk till datorns interna språk (NE, 2014i).

-

Användargränssnitt är en den kontaktyta som möjliggör interaktion mellan
användaren och ett program. Utgörs av en kombination av skärmbild och pekverktyg
(NE, 2014f).
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2 Metod
Metodkapitlet avser att presentera en beskrivning av det tillvägagångssätt som tillämpats för
denna kandidatuppsats. Därefter presenteras hur insamlingen av data har skett och till slut
presenteras hur en uppsats uppnår hög validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

2.1 Vetenskapligt angreppssätt

Kvantitativ forskning innebär att mätningar utförs vid datainsamlingen och de metoder man
använder sig av för att analysera och bearbeta är statistiska (Patel & Davidson, 2013). Vid en
kvantitativ undersökning söker forskaren svar på frågor som ”Var? Hur? Vilka är
skillnaderna? Vilka är relationerna?” (Patel & Davidson, 2013:14). Insamlingen av data kan
ske genom till exempel enkäter eller enklare intervjusvar från ett antal personer. Den
undersökningsgrupp man använder för att samla in data är ansenlig vilket gör att resultatet får
en bredare förståelse men med mindre djup (Holme & Solvang, 1997).
En kvalitativ undersöknings syfte är att erhålla en djupare förståelse och kunskap om ämnet
som studeras. Forskaren försöker få svar på frågor som ”Vad är detta? Vad är de
underliggande mönstren?” (Patel & Davidson, 2013:14). Vidare förklarar Patel och Davidson
(2013) att datainsamlingen kan ske genom till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande
analyser. Vid en kvalitativ bearbetning arbetar man ofta med ett textmaterial, till exempel om
intervjuer har genomförts och skrivits ner så det finns en text att bearbeta. Detta gör att det är
en både tids- och arbetskrävande forskningsmetod (Patel & Davidson, 2013).
I denna kandidatuppsats har jag valt att använda mig av ett kvantitativt tillvägagångssätt
eftersom syftet är att undersöka de skillnader och likheter som finns mellan proprietär, fria
och öppna programvaror när det gäller säkerhet och tillförlitlighet, användbarhet, integritet
samt skillnader på programvarulicenser mellan alternativen. Insamling av empiri har skett
genom en enkätundersökning och några ”mjuka” data som Patel och Davidson (2013) kallar
till exempel kvalitativa intervjuer har inte samlats in och tolkats.
En undersökning kan ske på många olika sätt, och enligt Patel och Davidson (2013) används
problemformuleringen som utgångspunkt för att bestämma hur undersökningen ska läggas
upp. Detta gör jag i inledningen på kapitel fyra.
Patel och Davidson (2013) menar att det som kan variera mellan undersökningar är tekniken
man använder för att samla in den information som ska användas som underlag för resultatet
samt vilka individer som ska medverka i studien. Undersökningar benämns ofta utifrån den
teknik som använts för att samla in empiri, till exempel ”enkätundersökning”. Det finns dock
vissa metoder som fått egna beteckningar, fallstudie, survey-undersökning och experiment är
de vanligaste metoderna av den här sorten (Patel & Davidson, 2013).
En survey-undersökning genomförs på en större avgränsad grupp, denna grupp kallas
population. Undersökningen sker genom till exempel en intervju eller ett frågeformulär och
används ofta för att besvara frågorna vad, var, när och hur (Patel & Davidson, 2013). Enligt
Patel och Davidson (2013) är en fråga som ofta uppkommer vid survey-undersökningar
generaliserbarhet: Gäller resultatet bara för de individer som förekom i undersökningen eller
även för andra? De menar även att populationen måste beskrivas noga så det inte finns någon
tvekan om vem som tillhör den eller inte. Survey-undersökning är en bra metod för att samla
information om ett större antal variabler men även för att få en stor mängd information från
ett begränsat antal variabler.
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Intervjuer och enkäter är två tekniker där information samlas in genom frågor. Teknikerna har
mycket gemensamt men det finns även sådant som skiljer dem åt (Patel & Davidson 2013).
Vidare menar Patel och Davidson att intervjuer är en mer personlig teknik där intervjuaren
antingen träffar intervjupersonen eller genomför intervjun över telefon, detta medför att
svaren man får blir djupare och mer kvalitativa eftersom följdfrågor kan ställas. Enkäter är en
teknik som ofta förknippas med ett frågeformulär som skickas med post, detta gör att många
individer kan ta del av undersökningen och svaren kan variera stort och ge nya idéer. Ett
problem med enkätundersökningar kan vara att individen inte tar undersökningen seriöst
vilket gör att resultatet blir svagare och det blir svårare att bearbeta informationen (Patel &
Davidson, 2013).
I denna kandidatuppsats har jag tillämpat en enkätundersökning eftersom målgruppen är så
stor och jag vill ha ett brett resultat där jag kan sammanställa informationen statistiskt. Jag vill
med enkätundersökningen nå ut till så många individer som möjligt, detta ska jag
åstadkomma genom att sprida min undersökning på Internet genom sociala medier och forum.

2.2 Insamling av data
Enligt August (2007) kan insamling av data ske genom olika tekniker som ger olika sorters
data. Vidare menar han att man skiljer på primär- och sekundärdata. Primärdata är den data
som forskaren själv samlat in genom till exempel intervjuer och enkäter.
Sekundärdata är data som andra forskare eller författare samlat in, denna information kan tas
från till exempel böcker eller tidningsartiklar (August, 2007). Patel och Davidson (2013)
menar att ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar är primärkällor och övriga
benämns som sekundärkällor.
I denna kandidatuppsats ingår både primär- och sekundärdata. Sekundärdata som använts i
uppsatsen har samlats in genom vetenskapliga artiklar, böcker och internetkällor. Denna teori
har samlats in för att visa vilka tekniska faktorer som fackfolk anser vara viktigast när det
gäller att jämföra proprietär, öppen och fri programvara. Den information som samlats in från
sekundära källor har varit av stor trovärdighet och av högsta relevans för ämnet och
uppsatsens syfte. Undersökningens primärdata har tagits fram genom en enkätundersökning
där jag försökt få svar från många individer med olika kunskap och bakgrund.
Enkätundersökningen var helt anonym och inga deltagare behövde ange sina namn.
Sekundärdata som samlats in presenteras i uppsatsens teorikapitel och primärdata i
empirikapitlet. Både primär- och sekundärdata jämförs sedan i analyskapitlet.

2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Patel och Davidson (2013) menar att en kvantitativ studies kvalité beror på graden av säkerhet
i den insamlade informationen. De beskriver validitet och reliabilitet på följande sätt:
”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har
god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi
har god reliabilitet.” (Patel & Davidson, 2013:102)
Vidare menar de att det finns ett visst förhållande mellan validitet och reliabilitet vilket gör att
det inte går att enbart fokusera på det ena och strunta i det andra. Det finns tre tumregler som
lyder som följer:
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”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg validitet”,
”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.” (Patel & Davidson,
2013:102)
Generalisering innebär att resultatet som erhållits från en mindre studerad grupp kan
generaliseras till andra individer som inte deltagit i undersökningen. Om forskarens urval av
försökspersoner skett systematiskt kan en generalisering ofta ske, därför är det väldigt viktigt
hur deltagarna i studien väljs ut (Patel & Davidson, 2013).
Populationen som avsågs undersökas var privatpersoner i olika åldrar i Sverige.
Population som kan sägas ha undersöks är privatpersoner i blandad ålder över hela Sverige.
De faktorer som gör att vissa slutsatser kan generaliseras till målpopulationen är att resultatet
visar att respondenter av olika åldrar och på olika geografisk plats i Sverige ofta ändå har
samma attityd och tankar vad det gäller de olika sorterna av programvara.
I den här kandidatuppsatsen har jag strävat efter att uppnå en hög validitet och reliabilitet. De
empiriska data som samlats in genom en enkätundersökning har genom väl utformade frågor
som stämmer bra överens med uppsatsens syfte erhållit god validitet. God reliabilitet har
uppnåtts genom att sprida enkäten på en sätt som ger svar från individer med olika
förutsättningar inom det aktuella ämnet. Enkäten har haft en fråga där svarspersonen fått
uppge sin ålder, detta för att kunna ge resultatet en bättre generaliserbarhet inom den
åldersgruppen. Det som hotar validiteten och reliabiliteten i den här undersökningen är att
vissa respondenter är okunniga inom ämnet och inte kunnat skilja på vissa begrepp, detta
diskuteras i kapitel 5.1-3 och 6.1.

2.4 Etiska överväganden

Respondenteran har via förstasidan av undersökningen och även via det meddelande som
skrevs i forumet förstått att undersökningen skett för denna kandidatuppsats. På förstasidan av
undersökningen har det även presenterats att undersökningen är helt anonym.
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3 Teori
Teorikapitlet avser presentera den teori som samlats in och är relevant till den empiriska
studien. Avsnittet ger en beskrivning av proprietär, fri och öppen programvara och de
programvarulicenser som används. Därefter presenteras metoder för utvecklande av
programvarorna följt av beskrivningar av säkerhet och tillförlitlighet, användbarhet och
integritet hos programvaror.

3.1 Programvara

En programvara är ett datorprogram och kan även kallas för mjukvara. Motsatsen till
mjukvara brukar kallas maskinvara, eller hårdvara och syftar till de delar av en dator som går
att röra, till exempel hårddisk och grafikkort. Programvara brukar delas in i två olika grupper:
operativsystem och tillämpningsprogram även kallat applikationsprogram. Operativsystemets
uppgift är att övervaka maskinvaran och se till att alla delar samverkar. För att datorn sedan
ska kunna vara till någon nytta krävs tillämpningsprogram. Tillämpningsprogram är alla de
program som används när operativsystemet har startat, till exempel webbläsare,
ordbehandlingsprogram och bildbehandlingsprogram (NE, 2014m).
Phillips (2009) menar att termen programvara kom till ungefär år 1960 och på den tiden skulle
endast personer som dagligen jobbade med databearbetning veta vad termen betydde. Vidare
berättar han att alla algoritmer som kan köras på en dator kan implementeras via enbart
hårdvara. Detta görs genom att skapa en serie logiska kretsar som leder fram till resultatet. De
första datorerna använde denna teknik för att köra vissa algoritmer eller också kunde kablar
kopplas in och ut för att ändra på kretskonfigurationen. Detta betyder att hårdvaran och
programvaran i stort sätt var samma sak (Phillips, 2009).

3.1.1 Proprietär programvara

Weber (2004) menar att en programvaras programkod är en grupp instruktioner som datorn
tolkar, programkoden kan ses som produkt i sig själv. Vidare liknar han proprietära
programvaror med Coca-Cola och förklarar att kunder köper och dricker läsken, en
ingredienslista finns tillgänglig att läsa på flaskorna men denna lista är väldigt vag. Det finns
ett proprietärt recept som Coca-Cola vägrar att avslöja, det är detta recept som gör att CocaCola har möjlighet att blanda socker, vatten och vissa andra vanliga ingredienser med en
hemlig smakmix för att skapa denna värdefulla smak. Poängen menar Weber (2004) är att
drycken som kunderna köper inte går att brytas ner i beståndsdelar. Hur mycket Coca-Cola en
person än dricker så finns det ingen möjlighet att förstå receptet på ett sådant sätt som gör det
möjligt att återskapa eller förbättra drycken.
Proprietär programvara fungerar på likande sätt, om en kund köper Microsoft Windows så
kan programmet användas på den egna datorn men inte reproduceras, modifieras och spridas
vidare (Weber, 2004). Vidare menar Weber (2004) att licenser, patent och upphovsrätt
tillsammans med andra rättsliga system skapar ett rättsligt skydd mot detta. Det finns dock ett
annat grundläggande skydd som stoppar alla dessa aktiviteter, precis som att Coca-Cola
vägrar avslöja sitt recept så vägrar skapare av proprietär programvara att avslöja sin källkod
(Weber, 2004). Källkoden menar Weber (2004) kan ses som en lista med instruktioner som
skapar ett recept för programvaran. Källkoden skrivs i ett programspråk som till exempel C++
eller Java så att människor kan läsa och förstå och även modifiera koden. Nästan all proprietär
programvara släpps i binärkod det vill säga en lång rad med nollor och ettor som en dator kan
exekvera, en människa kan dock inte förstå denna typ av kod.
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Om endast binärkoden för ett program finns tillgänglig kan vanligtvis inga modifieringar
göras, detta gör att det är ett effektivt sätt för programvaruföretag att kontrollera vad det är
möjligt att använda programvaran till. Anledning till att företag inte vill släppa källkoden för
sin programvara är att det då genast skulle finnas en ny förbättrad version tillgänglig helt fritt
för vem som helst att studera, företaget som skapade programvaran skulle då inte ha någon
laglig väg att ta del av förtjänsten som kan uppstå av den förbättrade versionen (Weber,
2004).

3.1.2 Fri programvara

Fri programvara är ett uttryck som grundades 1984 av Richard Stallman då han slutade sitt
jobb på MIT och grundade ”Free Software Foundation” med mål att skapa ett operativsystem
som skulle vara helt fritt för vem som helst att ladda ner, använda, göra ändringar i och
vidaredistribuera (Weber 2004). Fri programvara förväxlas ofta med fri som i gratis, men det
är inte det som begreppet står för i det här sammanhanget. FSF (2014a) menar att yttrycket
istället syftar på yttrandefrihet. Det som fri programvara står för är:
”en användares frihet att köra, kopiera, distribuera, studera, ändra och förbättra
programvaran.” (FSF, 2014a)
Det finns fyra sorters friheter som en användare ska kunna utnyttja för att en programvara ska
ha rätt att kallas fri programvara, dessa friheter är:
•
•
•
•

”Friheten att köra programmet, för ett godtyckligt syfte (frihet 0).
Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det för sina behov
(frihet 1). Tillgång till källkoden är ett villkor för detta.
Friheten att vidaredistribuera kopior så att användaren kan hjälpa sin nästa (frihet 2).
Friheten att förbättra programmet och att ge sina förbättringar till allmänheten så att
hela samhället drar nytta (frihet 3). Tillgång till källkoden är ett villkor för detta.”
(FSF, 2014a)

Detta innebär att en användare av en fri programvara har rätt att vidaredistribuera kopior
oavsett om ändringar gjorts eller ej, detta kan ske både gratis eller mot betalning och till ”vem
som helst var som helst” (FSF, 2014a). FSF (2014a) menar att ändringar även får göras för
privat bruk utan att meddela någon om dessa ändringar. Vidare ska fria programvaror gå att
använda på alla datorsystem utan att kommunikation med någon annan enhet eller utvecklaren
krävs. Då en fri programvara vidaredistribueras måste binär kod eller exekverbara filer
inkluderas, även källkoden för originalprogramet och den förändrade versionen måste
inkluderas. Då vissa programspråk inte stödjer binära och körbara format är det vid vissa
tillfällen ok att dessa delar exkluderas (FSF, 2014a). Källkoden är däremot alltid nödvändig
eftersom det annars inte finns möjlighet att utföra ändringar och skapa förbättrade versioner.
Dessa friheter är endast verkliga om de är oåterkalleliga så länge användaren inte gör något
fel, detta betyder att programvaran inte är fri om skaparen kan häva licensen utan en
anledning. Bara för att en programvara är fri så betyder det inte att den inte kan vara
kommersiell, det är inte längre ovanligt att fri programvara utvecklas kommersiellt och denna
typ av fri programvara är väldigt viktig (FSF, 2014a).
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3.1.3 Öppen programvara
Termen öppen programvara uppkom år 1998 och myntades av Eric Raymond, Larry Augustin
och John ”Maddog” Hall. Det hade redan då under många år funnits en grupp som jobbat med
öppen programvara utan att den kallats det (Weber, 2004; Phillips, 2009). Weber (2004)
menar att den öppna communityn vid den här tidpunkten var tvungen att separera sig från den
fria communityn, fri programvara var visserligen tekniskt attraktiv men att marknadsföra den
var väldigt svårt, inte minst på grund av sitt namn.
Vad de behövde vid den här tidpunkten menar (Phillips, 2009) var just marknadsföring. Detta
medförde att öppen programvara behövde en bättre definition med specifika gränser. Stallman
(2014c) menar att öppen programvara förknippas med kraftfull och tillförlitlig programvara.
Vidare menar han att fri och öppen programvara tillhör nästan samma kategori av
programvara men de står för åsikter med väldigt olika värderingar. Stallman (2014c) och
Phillips (2009) berättar att öppen programvara prioriterar frågor som gör programvaran
praktiskt bättre och struntar för det mesta i frågor som handlar om rätt och fel. Enligt Stallman
(2014c) är öppen programvara en utvecklingsmetod medan fri programvara är en social
rörelse.
Dixon (2003) menar att programmerare som skriver öppen programvara vill ha så stor
spridning som möjligt för sitt program. Han menar att den traditionella tanken där
upphovsrättsinnehavaren ska maximera sin ekonomiska vinning får ge efter för idén att
upphovsrättsägaren endast har målet att uppnå så stor spridning för programvaran som
möjligt.
De praktiska skillnaderna mellan fri och öppen programvara menar Stallman (2014c) är att
öppen programvara står för något svagare kriterier. Vidare menar han att han aldrig sett någon
fri programvara som inte även kvalificerats som öppen. De flesta öppna programvaror
kvalificeras även som fria men det finns vissa undantag. Licenserna till vissa öppna
programvaror har för många restriktioner för att kvalificeras som fria. Den andra skillnaden,
som är betydligt viktigare är att många varor som innehåller datorer innehåller exekverbara
program som kvalificeras som fria men användaren har inte rätt att installera en version som
är modifierad den rätten har endast ett speciellt företag. Ett exempel på detta är många
Android-enheter som kommer med förinstallerade program som motsvarar fri källkod men
användaren har inte rätt att installera en modifierad version på enheten (Stallman, 2014c).

3.2 Programvarulicens
Walker & Jocke (2014) menar att en programvarulicens är en är överenskommelse som ger
någon annan rätt att använda programvaran. I licensavtalet definieras de rättigheter som en
användare har när det gäller att använda programmet. De menar även att användaren oftast får
färre rättigheter från en licens än från ett köp av ett exemplar av programvaran.
Det är oftast den som skrivit källkoden till programvaran som är ägaren, i de fall då
författaren är anställd på ett företag så är det oftast företaget som är ägare. Den som är ägare
till koden har rätten att bestämma vem och hur programvaran får användas av och detta kan
specificeras i licensavtalet (W&J, 2014).
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En programvarulicens villkor kan till exempel täcka:
- Hur länge programvaran får användas.
- Under vilka förhållanden eller vilka sorters system som programvaran får användas i.
- Kostnaden för att använda programvaran.
- Användarens rätt att få tillgång till källkoden
(W&J, 2014; Dixon, 2003).

3.2.1 Proprietär programvarulicens
De flesta, om inte alla proprietära slutanvändaravtal definierar på något sätt transaktionen som
en licens istället för en försäljning. Exempel på detta är Microsoft Windows och Apple Mac
som båda i sina slutanvändaravtal med olika ord skriver att ”programvaran är licensierad, inte
såld” (Phillips, 2009). Vidare menar Phillips (2009) att förklaringen till varför en programvara
till stor del är licensierad och inte såld beror på definitionen av programvaran i fråga. Är
programvaran ett verk med upphovsmannaskap som omfattas av upphovsrättslagen?
Användaren kan få en ”kopia” av programvaran via nedladdning från Internet och det kan
även gälla den kopia som skapas då programvaran installeras (Phillips, 2009). Han menar
även att de paragrafer som säger att en programvaran inte är såld bekräftar också att
programvaruleverantören behåller äganderätten av den immateriella egendomen. Dessa
paragrafer ser även till att licensutgivaren behåller äganderätten, inte bara till den immateriella
egendomen utan även av varje kopia som användarna mottager eller skapar.
Skillnaden uppstår från konceptet av upphovsmannaskap som används för att beskriva det
material som innefattas av upphovsrätten (Phillips, 2009). För att skyddas av upphovsrätt så
måste det finnas ett fysiskt medium, till exempel en CD (Compact Disc) från vilket
originalupphovsmannaskapet kan bli förstått, återskapat och direkt eller via en maskin
överförd. Phillips (2009) menar att upphovsmannaskap bara är en abstraktion från en eller
flera fysiska förekomster av i det här fallet programvara och om det inte finns minst ett fysiskt
exemplar så finns det inget upphovsmannaskap. Då en programvara är upphovsrättsskyddad
och har en paragraf som säger att den är licensierad och inte såld liknar Phillips (2009) det
med att om man köper en bok så övergår inte upphovsmannaskapet eller ägandet av
upphovsrätten till den som köpt boken. Vidare specificerar lagen att om ett en användare
köper ett exemplar så blir användaren inte ägare till alla exemplar.
Om programvaran som är licensierad och inte såld syftar på en fysisk kopia av
upphovsmannaskapet som mottas av användaren så har uttrycket större laglig betydelse. Inte
bara hindras användaren från att äga alla kopior av programvaran, användaren hindras
dessutom från att äga ett enda exemplar (Phillips, 2009). Denna lag bygger på att en
programvara som installeras och lagras i en dators minne ses som en efterbildning av det
arbete som skulle bryta mot upphovsrätten om upphovsrättsägaren inte gett sin tillåtelse eller
om det inte funnits ett lagstadgat undantag. Det lagstadgade undantag som låter ägaren till en
fysisk kopia av programvaran efterbilda programmet tillåter däremot inte detta för
licensinnehavaren (Phillips, 2009).
De flesta proprietära programvarors slutanvändaravtal säger även att om licensvillkoren
godkänns så ger det upphov till ett bindande kontrakt (Phillips, 2009). Nu för tiden sker
installationen av en programvara oftast genom en separat process där användaren får klicka på
ordet godkänn för att acceptera villkoren. Denna process är numera obligatorisk då en
programvara installeras.
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Det som dessa villkor säger är vad användaren får och inte får göra, Microsoft Windows
lisensavtal säger till exempel ”Du får installera en kopia av programvaran på den licensierade
maskinen” (Phillips, 2009). Han menar att villkoren oftast begränsar användandet av
programvaran.

3.2.2 Fri programvarulicens
Free Software Foundation publicerade 1998 den första versionen av General Public License
(GPL) där konceptet copyleft introducerades (Muffatto, 2006). Copyleft är en laglig term som
ger licensanvändaren rätten att återanvända, ändra och reproducera ett program så länge som
samma rättigheter gäller då programvaran vidaredistribueras (Dixon, 2003). Stallman (2014b)
menar att copyleft använder samma lag som copyright men vänder det så att motsatsen
uppnås, istället för att en programvara begränsas så hålls den fri. Han menar att den viktigaste
delen i copyleft är att alla användare har rätt att köra, kopiera, modifiera och vidaredistribuera
modifierade versioner så länge som inga nya restriktioner läggs till. Detta styrks även av
inledning av GPL där det står att GPL är tänkt att garantera friheten att dela och modifiera fri
programvara för att se till att frihet uppnås för alla användare (FSF, 2007).
Muffatto (2006) säger att GPL är en av de mest öppna licenserna när det gäller avsaknaden av
restriktioner. Phillips (2009) menar att GPL till skillnad från ett slutanvändaravtal inte är ett
avtal eller ett kontrakt. Förutom rätten att köra, kopiera, modifiera och vidaredistribuera säger
GPL såklart att källkoden måste finnas tillgänglig för vem som än vill se den (Muffatto,
2006). Enligt Eben Moglen, FSF’s advokat så är GPL en licens som inte innebär några
skyldigheter och inte ställer några krav på licensinnehavaren förutom att om en modifierad
programvara vidaredistribueras så måste samma licens användas för den versionen (Jones,
2003).
En annan typ av fri licens är Lesser General Public License (LGPL) som från början kallades
för Library General Public License (LGPL) men fick sitt nuvarande namn eftersom det är en
version av GPL men med mindre restriktioner (Muffatto, 2006). Ett library kan bestå av redan
skriven kod, scripts, konfigurationsdata och annat och används av ett program för att uppnå
högre funktionalitet genom att till exempel automatisera en viss process (TP, 2014). Ett
proprietärt library kan därför användas av en fri programvara och tvärtom kan ett fritt library
användas av en proprietär programvara. LGPL tillåter proprietära programvaror att använda
fria librarys utan att behöva ändra villkoren i sin licens (Muffatto, 2006). Stallman (2014b)
berättar att det finns ett GNU C library som tillhör denna licens och anledningen till detta
menar han var en bestämd strategi. Han menar att eftersom varje proprietärt system eller
kompileringsprogram kommer med ett C library så skulle det endast avskräckt användandet
av GNU C library om det vore tillgängligt endast för fri programvara.
Det finns även en licens som utvecklats för programvaror som används över ett nätverk.
Denna licens kallas Affero General Public License (AGPL) och är baserad på GPL men
innehåller ett villkor som låter användare som interagerar med programvaran över ett nätverk
ta emot källkoden för originalversionen av programmet (FSF, 2014b).

3.2.3 Öppen programvarulicens
Det finns öppna programvarulicenser som inte lyder under lagen copyleft. Vid användande av
en av dessa licenser så finns det ingen osäkerhet vad det gäller hur mycket en licensierad
produkt kan kombineras med andra produkter. Detta eftersom omarbetade progravaror då inte
behöver licensieras under samma villkor som originalprodukten (Phillips, 2009). Det finns
idag runt 70 godkända öppna programvarulicenser (Phillips, 2009; OSI, 2014a).
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En populär licens som inte använder sig av copyleft konceptet är Berkeley Software
Distribution (BSD), som härstammar från University of California at Berkeley år 1976-1977.
BSD tillåter användaren att göra i princip vad som helst med programvaran bara
licensutgivarens upphovsrätt består (Phillips, 2009).
Han berättar att licensen ger användaren rätt att vidaredistribuera och använda programmet,
både källkoden och den binära formen med eller utan modifikation. Denna rätt gäller så länge
tre villkor uppfylls:
• Vid vidaredistribuering av källkod måste upphovsrätten, alla villkor och
ansvarsfriskrivandet upprätthållas.
• Även vid vidaredistribuering i binär form måste upphovsrätten, alla villkor och
ansvarsfriskrivandet upprätthållas.
• Varken namnet på licensutgivaren eller någon av dennes medarbetare får användas för
att rekommendera eller göra reklam för en omarbetad programvara utan särskilt
skriftligt tillstånd (Phillips, 2009).
Detta betyder att en öppen programvara kan göras om till proprietär utan att det bryter mot
BSD’s licensvillkor (Phillips, 2009; Bretthauer, 2001).
En annan populär öppen programvarulicens utan copyleft konceptet är MIT licensen. Denna
licens låter användaren göra vad som helst med programvaran. I villkoren står det att tillåtelse
ges, att utan begränsningar använda, kopiera, modifiera, publicera, vidaredistribuera och/eller
säja kopior av programvaran (OSI, 2014b). Phillips (2009) berättar att då Microsoft skapade
sin proprietära version av Kerberos, som är en programvara för datasäkerhet, stal de koden
från ett öppet programvaruprojekt som använde sig av MIT licensen, detta gör att stölden inte
var olaglig.
Faktum är dock att den licens som de flesta öppna programvaror lyder under är FSF’s GPL
(Dixon, 2003; BD, 2014). Dixon (2003) menar att anledningarna till detta är att populariteten
för GPL överstiger förståelsen för licensvillkoren. Tidigare versioner av BSD licensen kunde
ses som något kontroversiell. Många av deltagarna i OSI är oroliga för code forking, snyltning
och snålåkande som är tillåtet då obegränsade öppna programvarulicenser används.

3.3 Traditionell programutvecklingsmetodik

En programutvecklingsprocess kan vanligtvis delas in i fem steg: definiera produkten och
analysera krav, planera systemet, utveckla och testa delar av systemet, implementera och testa
systemet och använda och underhålla systemet (Muffatto, 2006). Muffatto (2006) beskriver de
fem stegen såhär: i det första steget bestäms vilka behov användarna har samt vilka
kompetenser och resurser som finns tillgängliga och inte. Många lösningsalternativ övervägs.
I det andra steget identifieras alla komponenter, moduler och strukturer som tillsammans
kommer skapa programvaran. Även utvecklingsprocessen planeras under det här steget. I det
tredje steget utvecklas koden efter designspecifikationerna. Varje komponent testas även men
inte systemet som en helhet och fokus ligger på att analysera om koden är korrekt eller inte. I
det fjärde steget integreras de olika delarna till ett system och interaktioner möjliga störningar
mellan systemet och externa system kontrolleras. Även intensiva tester utförs för att
kontrollera effektiviteten och kvalitén på systemet och interaktionerna som finns till externa
system. I det femte steget sker all uppföljning som sker då produkten redan finns på
marknaden. Det kan handla om kundservice och underhåll av programvaran. Från ett
ekonomiskt perspektiv så är underhåll av programvaran ofta en väldigt betydelsefull aktivitet
och ses därför som en del av utvecklingsprocessen.
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Muffatto (2006) menar att det finns sex huvudsakliga programutvecklingsmodeller som
används i traditionell, kommersiell programvaruutveckling. Han menar att de kan ses
kronologiskt där nackdelarna av varje modell ledde till utvecklingen av en ny förbättrad
modell. De sex modellerna är: Build and Fix Model, Waterfall Model, Iterative Process,
Evolutionary Model, Prototyping Model, och Spiral Model. (Muffatto, 2006).
En sammanfattning av dessa modeller följer:
Build and Fix Model:
De fem stegen i en programutvecklingsprocess utförs inte i någon speciell ordning. Ingen
utvärdering eller definition av projektspecifikationen och systemkraven behövs. Kvaliten på
resultatet beror på erfarenheten och skickligheten hos individerna som jobbar i projektet.
Testning sker oftast endast på en färdig produkt i slutet av processen och modifikationer sker i
slutet av processen efter produkten har släppts (Muffatto, 2006).
Waterfall Model:
Delar in processen i fem etapper: analys av systemet, design av systemet, kodning och
modultestning, integrering och systemtestning och support och underhåll (Boulanger, 2005).
Alla etapper i processen är klart separerade från varandra och sker separat efter varandra.
Återkoppling finns under alla steg men övervägs endast i slutet av hela processen för att göra
modifikationer på kraven av systemet och starta en ny processcykel (Muffatto, 2006).
Iterative Development Model:
Produkten delas in i delar som utvecklas stegvis i flera sekventiella etapper. Detta gör att
produktarkitekturen och utvecklingsprocessen inte behöver definieras från start. Varje etapp
innehåller en hel vattenfallssekvens, det vill säga design, utveckling och testning. Iterative
utveckling kan ses som en Waterfall modell i en annan Waterfall modell. I varje etapp
produceras en delvis funktionell produkt som kan testas (Muffatto, 2006).
Evolutionary Model:
Här introducerades konceptet av att jobba på flera etapper samtidigt, detta betyder att starten
av en etapp inte behöver bero på färdigställandet av en tidigare etapp. Produkten delas även
här in i delar som kan utvecklas självständigt. Sedan sker arbetet överlappande med olika
etapper för samma del av produkten. När en del av produkten har blivit testad så integreras
den i det kompletta systemet (Muffatto, 2006).
Prototyping Model:
Ofta är det svårt att få en detaljerad och korrekt bild av vad kunden vill ha för programvara
vilket gör det svårt att definiera systemkrav och produktspecifikation i början av ett projekt.
För att lösa detta skapar utvecklaren en simpel prototyp tidigt i utvecklingsetappen för att
kunna få respons på den från kunden. Systemkraven och utvecklingsprocessen uppdateras
sedan utifrån denna respons. Om nödvändigt kan en helt ny prototyp behöva skapas. Arbetet
delas i den här modellen in i två delar: utveckling av prototypen samt utveckling av produkten
(Muffatto, 2006).
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Spiral Model:
Denna modell är designad för att inkludera de bästa funktionerna från modellerna: Iterative,
Eveolutionary och Prototyping och innehåller även en ny viktig funktion: riskbedömning.
Modellen föreslår upprepning av etapper (Iterative) med överlappning av design, utveckling
och test-stegen i varje etapp (Evolutionary). För att samla information och kunna starta arbetet
skapas en första version av systemet (Prototyping). I varje etapp finns riskbedömning
inkluderat som ett steg i utvecklingsprocessen. Risk är osäkerheten om resultatet av varje
etapp. Därför utvärderas varje produkt som skapas från en etapp för att bestämma om
utvecklingen ska fortgå (Muffatto, 2006).
Figur 1 visar de styrkor och svagheter som varje modell har.

Figur 1: Styrkor och svagheter hos systemutvecklingsmodellerna.
Källa: Författaren

3.4 Metod för utveckling av fri och öppen programvara

När det gäller öppen och fri programvara så är det fritt fram för vem som helst att delta i
arbetet som sker genom bottom-up. Detta gör att det är omöjligt att säga att arbetet sker
genom en standardiserad utvecklingsmodell. Det finns dock flera likheter mellan hur
utvecklingen av öppen och fri programvara går till och de traditionella modellerna (Muffatto,
2006).
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Muffato (2006) menar att eftersom utvecklingen av öppen och fri programvara är baserad på
en community av självständiga och frivilliga utvecklare så läggs stor vikt vid de mänskliga
resurserna, det vill säga utvecklarnas individuella kunskap och skicklighet, precis som i Build
and Fix modellen. Det finns även slutanvändare som är delaktiga i utvecklingsprocessen och
ger viktig respons, detta gör att användarkrav ges särskild uppmärksamhet som i Waterfall
modellen och efterkommande modeller. Communityn använder sig sedan av den respons som
mottagits för att mer noggranna produktspecifikationer ska kunna definieras och producera
frekventa leveransversioner precis som i Prototyping modellen. Vidare menar han att i
storskaliga öppna och fria projekt så sker arbetet i moduler. Projektet delas in i delprojekt och
de olika funktionerna utvecklas stegvis som i Iterative modellen och även överlappande som i
Evolutionary modellen.
Utvecklingen sker även mycket snabbare då moduler utvecklas parallellt som i Evolutionary
modellen (Muffato, 2006). Han menar att det är lätt att se att den öppna och den fria
communityn utnyttjar styrkorna av redan existerande modeller och deras modell börjar mer
och mer likna Spiral modellen.
Madey et al. (2002) menar att deltagarna i öppna och fria programutvecklingsteam ofta
kommer från olika delar av världen och sällan möts i verkligheten. Deltagarna deltar oftast i
projekt för nöjet och stoltheten av att vara delaktiga i ett framgångsrikt utvecklingsteam.
Madey et al. (2002) menar att koden utvecklas och granskas otroligt fort, även prototyp-kod
släpps i rask takt.

3.5 Säkerhet och tillförlitlighet
Rushby (1993) menar att tillförlitlighet handlar om frekvensen av fel och brister medan
säkerhet handlar om förekomsten av olyckor eller missöden som definieras som oplanerade
händelser.
Boulanger (2005) menar att det antas att stängda proprietära system är mer säkra än sina fria
och öppna motsvarigheter, ett tänk som bygger på att det måste vara säkrare eftersom det är
gömt. Pankaja och Mukund Raj (2013) menar att proprietära programvaror ses som säkra
eftersom de utvecklas i en kontrollerad omgivning av ett team med samma mål. Om detta
påstående är sant så borde rimligen antalet sårbarhetsrapporter från proprietära system vara
betydligt lägre än dem från de fria och öppna motsvarigheterna. Boulanger (2005) menar dock
att de fakta som finns tillgängliga inte stödjer detta påstående, tvärt-om så har många öppna
och fria system en betydligt mindre mängd publicerade sårbarheter än de proprietära
motsvarigheterna. Han berättar att ett exempel som bevisar detta påstående är Apache som är
en fri och öppen Web server som har betydligt mindre publicerade sårbarheter än IIS (Internet
Information Server) som är Microsofts motsvarighet till Apache.
Många proprietära programvaruutvecklare använder sig av utomstående programutvecklare
eller utbyter källkod med andra organisationer. Detta gör att många människor har tillgång till
källkoden och lätt kan vidaredistribuera den så att koden till slut hamnar hos en så kallad
hackare som undersöker källkoden i hopp om att hitta säkerhetsbrister som går att utnyttja
(Boulanger, 2005). Vidare menar han att detta kan låta som en anledning till att hålla
källkoden hemlig men det verkliga problemet menar han är att endast två grupper har tillgång
till källkoden, en liten grupp utvecklare och en möjligen större grupp av hackare som har en
stor motivation för att hitta och utnyttja säkerhetsbrister.
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När det gäller öppen och fri programvara så finns det möjlighet för en mycket större grupp
människor att undersöka och korrigera potentiella brister innan någon kan utnyttja dem,
anledningen till detta är att källkoden finns tillgänglig för alla (Boulanger, 2005; FSF, 2014c).
Det finns självklart exempel på fria och öppna system som har varit extremt osäkra, till
exempel sendmail som är en fri och öppen mail transfer agent (MTA) som ansvarar för att ta
emot mail och leverera dem till användare. År 1988 släpptes ett virus som spreds snabbt över
det växande Internetet devis genom att utnyttja sårbarheter i sendmail och orsakade
omfattande störningar. 10% av alla system som fanns på Internet på den tiden drabbades
(Boulanger, 2005).
Boulanger (2005) menar att fel i programvaror är nästintill omöjligt att undvika, oavsett om
det handlar om proprietära eller fria och öppna programvaror. En erfaren programutvecklare
förväntas göra ett fel per 100 rader kod som skrivs, det vill säga en felmarginal på 1 %.
Om 99 % av alla fel hittas i ett program som består av en miljon rader kod så återstår ändå
1000 fel och en miljon rader kod är en ganska blygsam mängd för dagens programvaror,
Microsoft XP består till exempel av ca 40 miljoner rader kod. Eftersom programvarorna hela
tiden utvecklas då funktioner läggs till och fel åtgärdas så är det väldigt svårt att uppskatta
antalet fel i ett program (Boulanger, 2005).
Skillnaden mellan de proprietära programvaruutvecklarna och den öppna och fria
communityn när det kommer till att åtgärda fel är enligt Boulanger (2005) att de proprietära
utvecklarna ofta döljer och förnekar de fel och brister som upptäcks för att efter en ofta lång
tid släppa ett stort så kallat servicepaket för att ordna felen. Den öppna och fria communityn
producerar däremot ofta mindre buggfixar som släpps snabbt efter att fel upptäcks och som
finns tillgängliga för nedladdning på Internet (Boulanger, 2005).
Det har gjorts vissa undersökningar där tillförlitligheten mellan vissa proprietära och
öppna/fria programvaror jämförts. År 1999 gjordes en undersökning av Bloor Research som
är en självständig IT-analys och konsultorganisation med sin bas i Storbritannien, där de två
operativsystemen Windows NT och GNU/Linux jämfördes (Boulanger, 2005). Han berättar
att undersökningen pågick under ett år och GNU/Linux ansågs överlägsen i sju av nio
kategorier, speciellt i kategorin operativsystemets tillgänglighet där GNU/Linux under ett år
inte råkade utför en enda driftstopp som berodde på programvaran. Windows NT råkade ut för
67 fel som kunde relateras till programvaran.
Det man kan utläsa av utförda undersökningar menar Boulanger (2005) är att fria och öppna
programvaror kan matcha och ibland även överstiga kvalitén hos sina proprietära
motsvarigheter. Vidare menar han att ingen av alternativen är naturligt säkrare eller mer
tillförlitligt än det andra och att det inte går att säga att ett alternativ är bättre ur säkerhets och
tillförlitlighetssynpunkt. Det finns proprietära programvaror som är säkrare och tillförlitligare
än de fria och öppna alternativen precis som att det finns exempel som visar motsatsen.

3.6 Användbarhet

Phillips (2009) menar att fria och öppna programvaror och även deras licenser ofta fokuserar
på utvecklare istället för att fokusera på användaren. Stallman (2014b) menar att fri
programvara följer moral som är av sunt förnuft medan användaren prioriteras högst. Phillips
(2009) menar dock att de användare som Stallman pratar om även är utvecklare.
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Han menar vidare att eftersom det krävs utvecklingskunskaper för att modifiera och
vidaredistribuera en fri programvara så fokuserar Stallmans vision på utvecklare.
Det fanns år 2012 ca 2,4 miljarder internetanvändare i världen, varav ca 800 miljoner fanns i
Europa och Nordamerika (IWS, 2014). Av dessa internetanvändare var år 2011 ca 3,5
miljoner registrerade på SourceForge.net som är världens största hemsida för utveckling av
öppen programvara (SF, 2011). Dessa 3,5 miljoner användare representerar 0,4 % av alla
internetanvändare i endast Europa och Nordamerika. Phillips (2009) menar att resterande
99,6% av alla internetanvändare i Europa och Nordamerika inte bidrar på SourceForge.net
och troligtvis inte läser eller skriver källkod. Vidare menar han att proprietära programvaror
till skillnad från fria och öppna inriktar sig till de 99,6% som inte är registrerade på
SourceForge.
Proprietära programvaror är skräddarsydda för användare som inte är utvecklare och
användarvänlighet är därför en högt prioriterad egenskap medan användarvänligheten ofta är
bristande i fria och öppna programvaror (Phillips, 2009).
Raymond (se kapitel 3.1.3) erkänner att användbarheten hos öppen programvara är ett
problem och skriver att hackare historiskt sett åstadkommit svaga resultat när det gäller
gränssnittspsykologi och ergonomisk design (Raymond, 1999). Vidare menar han att hackare
kan vara väldigt bra på att designa användargränssnitt åt andra hackare men klarar oftast inte
av att modellera tankeprocessen för den resterande populationen bra nog för att skapa ett
användargränssnitt som en slumpmässig slutanvändare skulle betala för. Raymond (2006)
menar att anledningen till att Microsoft fortfarande finns kvar är att när det gäller
användargränssnitt så är deras resultat flera gånger bättre än den öppna communityns.
Lee (2010) menar att det ofta händer att öppen programvaruutveckling ger upphov till en för
stor mängd funktioner. Detta eftersom då flera utvecklare inte kan komma överens om något
så sker det ofta en kompromiss där båda idéerna implementeras och valet mellan dem läggs
över på användaren. Vidare menar han att detta fungerar extremt illa för
slutanvändarprogramvaror eftersom det mänga gånger leder till röra och inkonsekvens.
Både Lee (2010) och Raymond (2006) lyfter fram Apple för att designa väldigt bra
användargränssnitt. Vidare menar Lee (2010) att en trolig anledning till detta är att det finns
en person som tar de viktiga besluten eftersom användargränssnitt är enkla nog för att en
person att ordentligt förstå dem. Detta gör att en bottom-up metod inte är nödvändig utan en
ensam duktig designer med rätten att bestämma kommer nästan alltid skapa ett mer
konsekvent och mindre komplicerat användargränssnitt än vad som skulle skapas genom en
bottom-up process där deltagarna måste komma överens (Lee, 2010).

3.7 Integritet

Stallman (2013) menar att proprietära programvaror tvingar användaren att ge upp kontrollen
över sitt datoranvändande till någon annan. Vidare menar han att ”om användaren inte
kontrollerar programmet så kontrollerar programmet användaren” (Stallman, 2013). Det
finns många exempel på proprietära programvaror som spionerar, censurerar, begränsar och
utnyttjar användaren.
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Både Apple och Windows har till exempel byggt in en så kallad kill switch i iPhone
respektive Windows 8 som gör att företagen har möjligheten att inaktivera och även ta bort
applikationer som användaren installerat (Keizer, 2011; Beaumont, 2008).
Enligt Windows Store Terms of Use (Microsoft, 2013) så finns denna funktion tillgänglig för
tillfällen då användarens säkerhet riskeras eller då Windows är tvungna att agera på grund av
lagliga omständigheter. I Beaumont’s (2008) artikel säger Steve Jobs att kill switchen finns
tillgänglig som en försiktighetsåtgärd och att det vore ansvarslöst att inte ha denna funktion,
men han hoppas att Apple aldrig behöver använda funktionen.
Stallman (2013) menar att fri programvara utvecklas så att användare kan befrias från denna
typ av behandling. FSF (2014d) menar att utvecklaren av en proprietär programvara har makt
över användarna medan fri programvara överlåter kontrollern till användaren. Boulanger
(2005) menar att det är mycket lättare att kontrollera integriteten i fria och öppna
programvaror eftersom källkoden finns tillgänglig för vem som helst. Vidare menar han att
användare av proprietära programvaror måste lita på att det företag eller den person som äger
programvaran upprätthåller användarens integritet.
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4 Empiri
I empirikapitlet presenteras en sammanställning av de empiriskt insamlade data från en
enkätundersökning som skett via Internet.

4.1 Frågeställning

Det finns idag en mängd olika programvaror och för varje proprietärt alternativ finns det
nästan alltid ett fritt eller öppet alternativ. I denna undersökning granskas vilken sorts
programvara privatpersoner använder sig mest av och även vilken typ de helst använder.
Studien visar privatpersoners användarmönster och attityder gemtemot de olika sorterna av
programvara.
Det finns för och nackdelar med alla alternativen och denna undersökning behandlar dessa för
att få en bättre förståelse vad som påverkar privatpersoner i valet mellan dem.
Frågeformuläret består av tretton frågor som tillhör fem olika områden. Hela frågeformuläret
går att se i bilaga 1.
Dessa områden besvarar frågorna:
1. Vad åldern på deltagarna är samt vilket operativsystem deltagaren använder på sin
dator samt mobiltelefon.
2. Vad respondenten tänker på när denne hör proprietär, fri samt öppen programvara.
3. Om respondenten vet vad skillnaden mellan fri och öppen programvara är och vilka
öppna och fria programvaror denne känner till.
4. Vad integritet betyder för respondenten när det gäller programvaror samt hur mycket
denne tänker på det då en programvara installeras.
5. Vilken typ av progravara respondenten i nuläget använder mest och vilken typ denne
föredrar och varför.

4.2 Metodförfarande
4.2.1 Undersökningens målgrupp

Målgruppen för undersökningen har varit privatpersoner i hela Sverige som har ett genuint
teknikintresse. Denna målgrupp valdes därför att det idag finns en så stor mängd av olika
sorters programvaror i alla programvarukategorier vilket gör att ett val måste göras för varje
programvara som installeras. Därför ämnar undersökningen ta reda på vad teknikintresserade
privatpersoner prioriterar då val av programvara ska ske.
Att undersökningen har skett på privatpersoner som fått beskriva sina tankar och erfarenheter
anser jag vara en bra metod. Undersökningen ställer därför frågor där deltagarna får förklara
med egna ord vad de anser om säkerheten, integriteten och användarvänligheten hos
alternativen.

4.2.2 Undersökningsverktyg

Frågeformuläret som använts i undersökningen var en digital enkät som skapats via hemsidan
addpoll.com. Addpoll.com är enligt mig ett väldigt bra och enkelt verktyg att använda,
enkäten som skapas kan designas efter eget tycke och går att sprida via e-post, sociala medier
eller genom att sprida länken till enkäten. Varje gång någon genomför enkäten skickas även
ett e-postmeddelande till skaparen av enkäten så denne är medveten om detta. Enkäten går att
se i bilaga 1.
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4.2.3 Kontakt med målgruppen
För att komma i kontakt med personer tillhörande målgruppen så lades en länk till enkäten ut
på ett antal internetforum tillsammans med ett meddelande som förklarade att undersökningen
är för en kandidatuppsats i informatik. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom det ansågs vara
det snabbaste och effektivaste sättet att nå ut till en stor och bred svarsgrupp. Enkäten
länkades i forumtrådar på följande webbadresser mellan 2014-06-03 – 2014-07-27:
http://www.fragbite.se
http://www.techsweden.org/
http://eforum.idg.se/
http://www.sweclockers.com/
http://elektronikforumet.com/
http://www.pluggakuten.se/
Dessa webbadresser är alla så kallade webbforum där ett användarkonto måste skapas för att
kunna skapa och svara på inlägg. Forumets användare såg inlägget jag skapade och hade då
möjlighet att klicka sig in på enkäten via länk.
Inlägget som skapades på forumen såg ut som följer:
Enkät för C-uppsats om olika sorters programvara!
Hej!
Jag håller på att skriva min C-uppsats i informatik vid Karlstads universitet. Uppsatsen
handlar om olika sorters programvara och jag har tänkt mig att utföra min undersökning
genom en enkät. Jag vill därför be er ägna några minuter åt att svara så jag får lite data att
skriva om.
Tack på förhand!
Länk till enkäten >> Länkar till enkäten på addpoll.com.
Enkäten finns tillgänglig i bilaga 1.

4.3 Undersökningsresultat
Totalt fick enkäten 97 respondenter från hela Sverige vilket var över förväntan då ca 60 svar
förväntades. Av dessa 97 svar har ca 20 filtrerats bort från de frågor där respondenten fått
svara med egna ord eftersom svaren som lämnats ej kan betraktas som seriösa. De svar som
lämnats på alternativfrågor har antagits vara seriösa och finns därför med i resultatet.

4.4 Svarsresultat från respondenterna

Svaren från enkätens respondenter presenteras i sammanställd form.
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4.4.1 Ålder och typ av operativsystem
I figur 2-4 sammanställs respondenternas ålder och vilka operativsystem som används.

Figur 2: Sammanställning av respondenternas ålder.
Källa: Författaren
Denna figur visar att den största delen av respondenterna (41 st.) är mellan 20-29 år gamla.
Den näst största gruppen är mellan 10-19 år (26 st.) tätt följt av gruppen av respondenter över
40 år (21 st.). Den minsta gruppen respondenter är de som är mellan 30-39 år (9 st.).

Figur 3: Sammanställning av respondenternas operativsystem på dator.
Källa: Författaren
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Figur 3 presenterar vilka operativsystem som deltagarna använder på sina datorer. Den största
delen av respondenterna, (75 st.) använder sig av Windows. Det näst populäraste
operativsystemet är Linux (13 st.). Apples operativsystem OS X används av 6 respondenter
och 3 st. har uppgett att de använder sig av ett annat alternativ.

Figur 4: Sammanställning av respondenternas operativsystem på mobiltelefon.
Källa: Författaren
Det mest använda operativsystemet på mobiltelefoner kan i figur 4 ses vara Android med 52
st. användare, följt av iOS (28 st.). Vidare använder sig 7 st. respondenter av Windows phone
och 7 st. uppger att de har ett annat operativsystem installerat. 3 personer har inget
operativsystem alls på sin mobiltelefon.
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4.4.2 Tankar om proprietär, öppen och fri programvara
Figur 5-7 visar vad respondenterna angav att de tänker på när de hör proprietär, öppen och fri
programvara.

Figur 5: Sammanställning av vad respondenterna tänker på när de hör ”proprietär
programvara”.
Källa: Författaren
33 % av respondenterna (24 st.) tänker när de hör proprietär programvara att programvaran
skapats av ett företag för att tjäna pengar. 25 % (18 st.) tänker på begränsningar i
programvaran. 12,5 % (9 st.) tänker på att det inte går att göra några ändringar på innehållet
och funktionerna i programvaran. En lika stor grupp, 12,5 % (9 st.) tänker på hög
användarvänlighet när proprietär programvara nämns. 10 % (7 st.) tänker att proprietär
programvara är bra i vissa sammanhang då hög säkerhet är ett måste, till exempel för banker
och för flygplan. Den sista gruppen på 7 % (5 st.) tänker på undanhållande av information då
de hör proprietär programvara.
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Figur 6: Sammanställning av vad respondenterna tänker på då de hör ”öppen programvara”.
Källa: Författaren
Figur 6 visar att 26 % (19 st.) av respondenterna tänker på att man själv kan anpassa
programvaran då de hör öppen programvara. Vidare så tänker 18 % (13 st.) att källkoden finns
tillgänglig för alla. 15 % (11 st.) tänker att det ofta finns buggar i öppna programvaror. 9
personer, 13 % tänker på en stor community där det är lätt att få hjälp. 11 % av
respondenterna (8 st.) tänker på att öppen programvara har sämre användarvänlighet än de
proprietära alternativen. 10 % (7 st.) tänker även att öppen programvara är mindre säker än
proprietära programvaror. Den sista gruppen på 7 % (5 st.) tänker att krävs mer kunskap av
användaren för att använda öppen programvara.
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Figur 7: Sammanställning av vad respondenterna tänker på då de hör ”fri programvara”.
Källa: Författaren
Som figur 7 visar så tänker 30 % (20 st.) av respondenterna på programvara som är full av
reklam då de hör orden fri programvara. Vidare så tänker 24 % (16 st.) personer på
gratisprogram. 12 % (8 st.) av de deltagande respondenterna tror att fri programvara är samma
sak som öppen programvara. 6 personer, 9 % av respondenterna säger att fri programvara
liknar öppen programvara med har mer politiska motiv. 8 % (5 st.) förknippar fri programvara
med virus. 6 % (4 st.) tänker på Linux, och lika många personer (4 st.), 6 % tänker på dåliga
användargränssnitt. De sista 5 % (3 st.) förknippar fri programvara med program som inte
låter användaren använda alla funktioner om denne inte betalar först.

25

4.4.3 Skillnad och kända öppna och fria programvaror

Figur 8: Sammanställning av frågan om respondenterna anser sig veta vad skillnaden mellan
fri och öppen programvara är.
Källa: Författaren
Som figur 8 visar så säger sig en stor majoritet (77 %) av respondenterna veta vad skillnaden
mellan öppen och fri programvara är.
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Figur 9: Sammanställning av frågan vilka öppna och fria programvaror som respondenterna
känner till. Respondenterna hade i enkäten möjlighet att ange så många programvaror de
kunde.
Källa: Författaren
Figur 9 visar vilka öppna och fria programvaror respondenterna angav att de känner till och
33 % av alla respondenter (32 st.) känner till Linux. Den näst mest välkända programvaran
som 26 % (25 st.) känner till är OpenOffice. 15 personer (15 %) av respondenterna anger att
de känner till GIMP och 14 personer (14 %) känner till Mozilla Firefox. Vidare så känner 12
% av deltagarna (12 st.) till programvaran VLC media player. 9 % (9 st.) känner till
programvarorna Android och LibreOffice. 6 % (6 st.) av respondenterna känner till Eclipse. 4
personer ( 4 %) känner till de två programvarorna Media Player Classic och MySQL och de
två programvaror som minst respondenter, 3 % (3 st.) känner till är Joomla och Drupal.
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4.4.4 Integritet

Figur 10: Sammanställning av frågan hur mycket respondenterna tänker på sin integritet och
kontroll över en programvara som de installerar.
Källa: Författaren
Som figur 10 visar så är resultatet för hur mycket respondenterna tänker på sin integritet och
kontroll över en programvara väldigt jämnt. Respondenterna kunde välja ett alternativ mellan
1-5 där 1 betyder att de tänker på det väldigt lite och 5 att de tänker på det väldigt mycket. 22
personer av de 97 svarande med en 1a det vill säga att de tänker väldigt lite på det och 18 st.
anger att de tänker väldigt mycket på det. Resterande respondenter har fördelat sina svar
väldigt jämt mellan en 2a och 4a.
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Figur 11: Sammanställning av frågan vad integritet och kontroll innebär för respondenterna.
Källa: Författaren
Som figur 11 visar så anser 50 % (34 st.) av respondenterna att integritet och kontroll innebär
att programvaran inte spionerar och läcker information om användaren. 22 % (15 st.) menar
att det betyder att programvaran inte innehåller några dolda funktioner. 16 % (11 st.) av
respondenterna säger att de struntar i integritet och kontroll och bara vill ha en programvara
som fungerar bra. De sista 12 % (8 st.) av respondenterna menar att integritet och kontroll är
att användaren själv styr hur programvaran används och vilken information som man vill dela
med sig av.
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4.4.5 Användande, preferens och anledning

Figur 12: Sammanställning av frågan vilken typ av programvara respondenterna använder
mest.
Källa: Författaren
Figur 12 visar vilken sorts programvara respondenterna anger att de använder mest idag och
60 % (58 st.) använder mest proprietära programvaror. Medan 27 % (26 st.) säger sig använda
mest av öppna programvaror och resterande 13 % (13 st.) säger att de till störst del använder
fria programvaror.

Figur 13: Resultatet från frågan om vilken programvara respondenterna föredrar att använda.
Källa: Författaren
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Som figur 13 visar så föredrar 46 % (45 st.) av respondenterna att använda öppen
programvara och 35 % (34 st.) att använda proprietär programvara. Endast 18 % (18 st.) säger
sig föredra att använda fri programvara.
Den sista frågan i undersökningen var varför respondenterna föredrar att använda den sortens
programvara som de valt, kommentarer som hade samma innebörd och poäng har slagits ihop
och redovisas som samma kommentar. De kommentarer som mottagits om varje alternativ
sammanställs i figur 14-16.

Figur 14: Varför respondenterna föredrar proprietär programvara.
Källa: Författaren
Av figur 14 kan avläsas att de respondenter som föredrar att använda proprietära alternativ
gör detta eftersom man anser att det är mindre problem och även mindre tidskrävande vid
användning av dessa program eftersom de är stabilare och man slipper göra ändringar själv.
Respondenterna tycker även att säkerheten och tillförlitligheten är högre hos dessa program.
Vidare tycker vissa av deltagarna i undersökningen att proprietära programvaror är buggfria,
väldokumenterade och att användare erbjuds bra support.
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Figur 15: Varför respondenterna föredrar öppen programvara.
Källa: Författaren
Figur 15 visar att de respondenter som föredrar öppen programvara gör detta eftersom dessa
är skapade för användarens bästa och man kan själv göra ändringar i programvaran så att den
passar för alla. Respondenterna tycker även att det för det mesta finns öppna alternativ som
håller lika hög standard som de proprietära programvarorna. Vidare väljer
undersökningsdeltagarna öppna alternativ eftersom det är mindre restriktioner hos dessa,
användaren blir inte övervakad samt för att uppdateringar släpps snabbare till öppna
programvaror än till proprietära.

Figur 16: Varför respondenterna föredrar fri programvara.
Källa: Författaren
I figur 16 ses att de undersökningsdeltagare som föredrar fri programvara gör detta eftersom
de håller med om ideologin och därför de anser att dessa programvaror är tekniskt överlägsna.
Respondenterna tycker att man vid användning av fri programvara blir en produktiv
användare istället för en användbar produkt som man blir vid användning av proprietära
programvaror. Att programvaran kan modifieras att passa varje enskild användare och att inga
uppgifter läcker till tredje part är också anledningar till att respondenterna väljer fria
alternativ.
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5 Analys
Bearbetningen och analyseringen av de data som samlats in genom en undersökning kan ske
på olika sätt och en metod är att använda sig av en analysmodell (Björklund & Paulsson,
2002). De menar att en redan existerande analysmodell kan användas, eller också kan en egen
utvecklas. Holme och Solvang menar att analysmodellen kan användas som stöd för att
bestämma hur en undersökning ska läggas upp och utföras. Utifrån modellen kan även
tydliga analyser skapas utifrån jämförelser mellan teori och empiri som kan användas i ett
analyskapitel.
För denna kandidatuppsats har en egen analysmodell utformats med grund i den insamlade
teorin och den insamlade empirin. Analysmodellen visas i figur 17 och visar de viktigaste
faktorerna som spelar in då val mellan proprietär och öppen programvara ska ske. Modellen
delas in i de tekniska skillnader som finns mellan programvarorna och som kan påverka vid
val mellan dem. De skillnader som finns är skillnader på licensavtal, skillnader i säkerhet och
tillförlitlighet, skillnader i användbarhet, skillnader i integritet.

Figur 17: Analysmodell som presenterar de tekniska faktorer som kan påverka valet mellan
proprietära och fria/öppna programvaror.
Källa: Författaren
Uppsatsens analys är upplagd efter denna analysmodell och indelad i fyra kapitel som
diskuterar de fyra skillnader som visas i modellen. Dessa kapitel följs av en syntes som
sammanfattar analysen.
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5.1 Skillnader på programvarulicenser
Ett licensavtal innehåller de villkor som användaren måste acceptera för att få rätt att använda
en programvara. W&J (2014) menar att det oftast är författaren till källkoden som är ägare till
programvaran och har rätten att bestämma hur och av vem programvaran får användas. Vidare
menar de att villkoren som en licens definierar till exempel kan vara hur länge programvaran
får användas och kostnaden för användandet.
Phillips (2009) menar att det i nästan alla proprietära slutanvändaravtal står skrivet att
transaktionen definieras som en licens och inte som en försäljning. Han menar att detta gör att
leverantören behåller äganderätten till alla fysiska kopior av programvaran och inte bara det,
även hos immateriell egendom stannar äganderätten hos leverantören. Om det är en fysik
kopia som är licenserad och inte såld så kan inte användaren enligt lag äga ett exemplar av en
programvaran (Phillips, 2009). Lagen baseras på att då en programvara installeras och därmed
lagras i minnet på en dator så ses den som en efterbildning av det arbete som skulle brytit mot
upphovsrätten om användaren inte haft tillåtelse eller det funnits ett lagstadgat undantag.
Detta undantag tillåter ägaren till en fysisk instans av programvaran att skapa efterlikningar
men inte användare som är licensinnehavare. I större delen av alla proprietära programvarors
EULA står beskrivet att om användaren godkänner licensvillkoren så är det samma sak som
att skriva under ett bindande kontrakt. Undersökningsresultatet har visat att 75 % av
respondenterna använder sig det proprietära operativsystemet Windows men endast 36 %
använder sig av de proprietära operativsystemen iOS och Windows phone till sina
mobiltelefoner. Vidare använder 60 % av respondenterna idag sig till en majoritet av
proprietära programvaror. Vidare har undersökningen visat att licensavtalen spelar in i
beslutet då privatpersoner väljer programvara. De respondenter som föredrar öppen och fri
programvara anser att proprietära programvarulicenser har för mycket restriktioner. Dessa
respondenter menar även att vissa krav och villkor i de proprietära licensavtalen är
orealistiska. 25 % av undersökningsdeltagarna tankar går till begränsningar då det talas om
proprietär programvara.
Den första versionen av den fria licensen General Public License (GPL) som introducerade
uttrycket copyleft publicerades 1998 (Muffatto, 2006). Dixon (2003) menar att copyleft ger
licensanvändaren rätt att ändra, återanvända och reproducera en programvara så länge som
samma rättigheter ges i den vidaredistribuerade versionen. Copyleft gör enligt Stallman
(2014b) att en programvara fortsätter vara fri oavsett hur den modifieras. Förutom att ge
användare tillåtelse att ändra, återanvända och reproducera en programvara så måste
källkoden självklart finnas tillgänglig för vem som helst. Till skillnad från EULA så är inte
GPL ett kontrakt eller avtal. Ebden Moglen som är FSF’s advokat så innebär GPL inga
skyldigheter och ställer heller inte några krav på licensinnehavaren förutom att en
vidaredistribuerad programvara måste använda samma licens som originalet. Numera finns ett
antal alternativa fria licenser till exempel Lesser General Public License (LGPL) där lesser i
namnet syftar på att licensen har mindre restriktioner. Undersökningsresultatet visar att endast
13 % av respondenterna använder sig av det öppna och fria operativsystemet Linux men hela
33 % av dem känner till Linux som en fri och öppen programvara.
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Vidare visar undersökningen att de respondenter som föredrar fri programvara ser stora
fördelar med att källkoden finns tillgänglig för vem som än vill och att användare därigenom
kan skräddarsy programvaran efter personliga preferenser. Respondenterna menar även att
användare genom denna typ av licens blir en produktiv användare med möjlighet att bidra. 12
% av respondenterna tror att fri programvara är samma sak som öppen programvara medan
hela 54 % förväxlar fri programvara med så kallad freeware som är gratis att använda och ofta
är reklamfinansierade. Ändå anser hela 77 % av respondenterna att de vet vad skillnaden
mellan fri och öppen programvara är.
Den öppna communityn har utvecklat ett antal licenser som inte använder sig av copyleft. Om
en programvara licensieras under en sådan licens så kan denna produkt kombineras med hur
många olika programvaror som helst för att sedan licensieras under en annan licens (Phillips,
2009). Ett exempel på en populär licens av det här slaget är Berkeley Software Distribution
(BSD) som tillåter en användare att göra nästan vad denne vill bara upphovsrätten kvarstår
hos licensutgivaren. Man kan därför göra om en programvara som lyder under BSD’s licens
till en proprietär programvara utan att bryta mot något licensvillkor (Phillips, 2009).
Sanningen är dock enligt Dixon (2003) och BD (2014) att de flesta öppna programvarorna
även dem är licensierade under GPL. Anledningarna till det menar Dixon (2003) är att många
deltagare i OSI inte vill råka ut för så kallad code forking som innebär att någon snålåker och
snyltar av en utvecklares källkod samt att BSD licensens tidigare versioner av många
uppfattades som kontroversiella. Undersökningsresultatet visar att en majoritet av
respondenterna, 54 % använder det öppna operativsystemet Android till sina mobiltelefoner
men endast 9 % av undersökningsdeltagarna anger att de känner till att Android är en öppen
programvara, det är betydligt mindre än de 26 % som känner till OpenOffice. Vidare visar
undersökningen att de respondenter som föredra öppna licenser gör detta eftersom källkoden
finns tillgänglig och det finns möjlighet att ändra programvara så den passar alla personligen.
Detta menar undersökningsdeltagarna även gör att man lär sig att programera. Vidare tycker
respondenterna att det är positivt att de öppna licenserna har mindre restriktionerna än de fria
licenserna. 26 % av undersökningsdeltagarna förknippar öppen programvara med att man
själv kan anpassa programvaran och 18 % med att källkoden finns tillgänglig för alla då
öppen programvara nämns.

5.2 Skillnader i säkerhet och tillförlitlighet

Det antas ofta att proprietära programvaror är säkrare än de fria och öppna alternativ som
finns tillgängliga (Boulanger, 2005). Detta antagande har sin grund i att källkoden är gömd
och därför måste programvaran vara säkrare. Pankaja och Mukund Raj (2013) menar att
anledningen till antagandet är att utvecklingen av proprietär programvara sker i en kontollerad
omgivning av ett mindre team med samma mål. Proprietära programvaruutvecklare använder
sig ofta av utomstående hjälp eller utbyter sin källkod med andra företag eller organisationer
av olika anledningar, detta gör att koden lätt kommer i fel händer, hos en så kallad hacker
(Boulanger, 2005). Detta kan låta som en bra anledning att hålla källkod hemlig men enligt
Boulanger (2005) så ligger problemet i att det endast är två grupper som har tillgång till
källkoden, den mindre grupp utvecklare och en möjligt mycket större grupp hackare som är
väldigt motiverade att hitta säkerhetsbrister. Undersökningsresultatet har visat att de
respondenter som föredrar att använda proprietära programvaror gör detta eftersom de anser
att dessa är säkrare än öppna och fria alternativ. En respondent skrev specifikt ”har inbillat
mig själv att de är säkrast”. 10 % av undersökningsdeltagarna har angett att de tycker att
proprietär programvara är bra att ha då hög säkerhet krävs till exempel i bankmiljöer.
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Boulanger (2005) menar dock att de fakta som finns tillgängligt inte stödjer antagandet om att
proprietära programvaror är säkrare. I många fall är det faktiskt tvärt om, där fria och öppna
programvaror har en avsevärt mindre mängd sårbarheter som publicerats. Ett exempel på detta
berätta Boulanger (2005) är Apache som är en fri och öppen Web server som jämfört med
Microsofts motsvarighet IIS (Internet Information Server) har en betydligt mindre mängd
publicerade sårbarheter. Eftersom öppen och fri programvara släpper källkoden fri och det
finns en stor community av människor som kan hjälpa till att undersöka och rätta till
säkerhetsbrister i programvara innan någon har möjlighet att utnyttja dem.
Undersökningsresultatet visar att 10 % av undersökningsdeltagarna anser att öppen
programvara är mindre säker än de proprietära alternativen. Respondenter som anger att de
föredrar öppen och fri programvara anger att communityn håller programvarorna väl
underhållna och att de öppna programvarorna är pålitliga. 8 % av respondenterna förknippar
fri programvara med virus men detta är troligtvis en effekt av att 54 % av
undersökningsdeltagarna förväxlar fri programvara med freeware.
När det gäller tillförlitlighet så skriver Boulanger (2005) att det är nästintill omöjligt att i en
programvara helt undvika fel. Han menar att den förväntade felmarginalen för en erfaren
programmerare är ett fel per 100 rader kod det vill säga 1 %. Detta betyder att om 99 % av
alla fel i Microsoft XP som består av 40 miljoner rader kod hittats så återstår ändå 4 000 fel.
År 1999 gjordes en undersökning mellan operativsystemen Windows NT och GNU/Linus
som pågick i ett år där GNU/Linux ansågs överlägsen i sju av de nio kategorier som
bedömdes. Den kategori som utmärkte GNU/Linux mest var tillgängligheten för
operativsystemet där GNU/Linux under hela året inte råkade ut för ett enda driftstopp som
kunde relateras till programvaran medan Windows NT råkade ut för 67
programvarurelaterade driftstopp (Boulanger, 2005). Skillnaden mellan de proprietära och
öppna/fria programvarorna är enligt Boulanger (2005) att proprietära programvaruutvecklarna
väljer att dölja och förneka fel och ta lång tid på sig för att släppa ett servicepaket för att ordna
felen. Till öppna och fria programvaror släpps det däremot ofta snabbt mindre buggfixar för
att åtgärda fel som upptäckts, detta är på grund av att det finns stora community som hjälps åt
att lösa problem som uppstår. Undersökningen har visat att 15 % av respondenterna anser att
det ofta finns buggar i öppna programvaror. 13 % anger att öppen programvara har en stor
community som gör det lätt att få hjälp. De respondenter som anger att de föredrar öppen och
fri programvara håller med om Boulanger’s (2005) argument om att öppna programvaror
uppdateras snabbare än proprietära alternativ. Medan de undersökningsdeltagare som föredrar
proprietära alternativ anser att dessa är mer tillförlitliga, stabilare och har högre kvalitet än de
fria och öppna alternativen.

5.3 Skillnader i användbarhet
Propritära programvaror inriktar sig till alla de användare som inte själva är några
programvaruutvecklare, därför är användarvänlighet en väldigt högt prioriterad egenskap i
denna typ av programvara (Phillips, 2009). Det fanns år 2011 ca 3,5 miljoner användare
registrerade på SourceForge.net som är världens största hemsida för öppen
programvaruutveckling SF (2011). Denna siffra representerar 0,4 % av alla internetanvändare
endast i Europa och Nordamerika. Vilket betyder att proprietära programvaror inriktar sig
speciellt till de resterande 99,6 % av internetanvändarna. Raymond (2006) och Lee (2010)
menar att Apple är ett exempel på företag som lyckas att skapa väldigt bra användargränssnitt.
Vidare menar Lee (2010) att en trolig anledning till detta är att det finns en person som tar alla
viktiga beslut vilket motverkar röra och inkonsekvens i användargränssnitten.
Undersökningen har visat att 12,5 % av respondenterna förknippar proprietära programvara
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med hög användarvänlighet. Kommentarer som lämnats av respondenter som föredrar att
använda proprietär programvara visar att respondenter anser att det är värt att betala för
proprietära programvaror eftersom användarvänligheten prioriteras. Andra respondenter
menar att proprietära alternativ är lättare att komma igång med, ger mycket mindre problem
och är mindre tidskrävande för användaren eftersom man inte behöver göra arbete själv.
Undersökningsdeltagare svarar även att deras bästa erfarenheter av programvaror kommer
från proprietära alternativ.
Öppen och fri programvara fokuserar enligt Phillips (2009) på utvecklare istället för vanliga
användare. Enligt Stallman (2014b) följer fri programvara moral och sunt förnuft men det är
ändå användaren som prioriteras högst. Phillips (2009) menar dock att de användare som
Stallman syftar på är utvecklare och att det för att kunna modifiera och vidaredistribuera en fri
programvara krävs mycket utvecklingskunskaper. Även Eric Raymond, en av grundarna till
OSI menar att öppen programvara historiskt sett ofta haft väldigt dålig ergonomisk design och
gränssnittdesign. Han menar att öppen programvara ofta designas av hackare för hackare men
att designa ett användargränssnitt som den vanlige användaren skulle vara villig att betala för
har communityn oftast inte klarat av. Undersökningsresultatet visar att respondenterna håller
med om dessa brister i öppen och fri programvara då 11 % av respondenterna förknippar
öppen programvara med sämre användargränssnitt än proprietära programvaror och 7 % med
att det krävs mer kunskap av användaren. Även fri programvara förknippas med dåliga
användargränssnitt men endast av 6 % av respondenterna, ett resultat som sannolikt beror på
att så stor del av respondenterna förknippar fri programvara med freeware. De
undersökningsdeltagare som föredrar öppen programvara anger dock möjligheten att använda
dessa över flera olika sorters pattformar och att man lär sig att programera som anledningar
till detta. Många av de respondenter som föredrar fri eller öppen programvara och som anger
att det går att skräddarsy dessa programvaror anger att de besitter goda utvecklingskunskaper
för att ha möjlighet att utföra dessa ändringar.

5.4 Skillnader i integritet
Enligt Stallman (2013) så tvingas användare av proprietära programvaror att ge upp
kontrollen över sitt datornavändande. Han säger att ”om användaren inte kontrollerar
programmet så kontrollerar programmet användaren” (Stallman, 2013). Det finns en rad
exempel på proprietära programvaror som övervakar, censurerar, utnyttjar och begränsar sina
användare. Ett exempel på detta är en så kallad kill switch som både finns tillgängligt för
Microsoft i Windows 8 och Apple i iPhone. Denna kill switch gör det möjligt för företagen att
ta bort eller inaktivera de applikationer som installerats av användaren (Keizer, 2011;
Beaumont, 2008). Microsoft skriver i sina Windows Store Terms of Use att anledningen till att
denna funktion finns tillgänglig är att kunna agera om användarens säkerhet riskeras eller om
företaget måste agera på grund av lagliga omständigheter. Steve Jobs menar att det vore
ansvarslöst om Apple inte hade denna funktion tillgänglig men han hoppas att den aldrig
behöver användas. Boulanger (2005) menar att användare av proprietära programvaror inte
kan veta eller kontrollera hur deras integritet behandlas utan måste lita på att det företag eller
den person som äger programvaran upprätthåller den. Undersökningen visar att 7 % av
respondenterna förknippar proprietär programvara med undanhållande av information och 40
% anger att de prioriterar sin integritet 1 eller 2 på en skala 1-5 där 1 betyder väldigt lite då de
installerar en programvara. 16 % av respondenterna anger att de inte bryr sig om integriteten i
en programvara så länge som programvaran fungerar bra.
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Fri programvara är utvecklad för att motverka denna form av behandling och befria
användaren (Stallman, 2013). Enligt FSF (2014d) så är det användaren som har kontrollen
över fri programvara till skillnad från proprietära alternativ där programvaran har makt över
användaren.
Det är mycket lättare att undersöka och kontrollera hur användarens integritet behandlas i fria
och öppna programvaror eftersom källkoden finns tillgänglig (Boulanger, 2005).
Undersökningen har visat att 50 % av respondenterna angett att integritet för dem innebär att
programvaran inte ska spionera på och inte heller läcka information om användaren och 22 %
anser att det är att programvaran inte ska innehålla några dolda funktioner. Vidare anger 40 %
av undersökningsdeltagarna att de prioriterar sin integritet 4 eller 5 på skalan 1-5 där fem
betyder väldigt mycket. Undersökningen visar att de respondenter som föredrar fria och öppna
programvaror är medvetna om integritetsproblemen med proprietära programvaror då de
anger att de föredrar öppna och fria alternativ därför de vill slippa bli övervakade och för att
de vet att inga uppgifter skickas till tredje part.

5.5 Syntes
Skillnader på licensavtal mellan proprietära och fria/öppna programvaror framstår som en
faktor som borde spela stor roll vid val av programvara. Skillnaderna är enorma och en
privatperson kan väldigt lätt bryta mot användaravtalet i proprietära programvaror om denne
inte känner till vilka regler som gäller då villkoren accepterats vid installation. Öppna och fria
licenser är däremot mycket mindre begränsade men inriktar sig till användare med
utvecklingskunskaper. De respondenter som tycker att skillnader på programvarulicens spelar
in i valet av programvara har till största del kunskaper inom programvaruutveckling, detta
framgår av enkätsvaren. Dessa respondenter anser att proprietära licenser är för begränsade
och ibland ställer orealistiska krav. Undersökningen visar att den vanlige användaren inte
lägger speciellt stor vikt vid skillnaderna på programvarulicens då val av programvara görs.
Säkerhet och tillförlitlighet är en faktor som de flesta privatpersoner tänker på då val av
programvara ska ske. Även fast öppen/fri programvara har visat sig kunna mäta sig med
proprietär programvara när det gäller säkerhet och tillförlitlighet så anses de proprietära
alternativen vara mer tillförlitliga av majoriteten av alla datoranvändare i världen.
Undersökningen visar att denna teori stämmer då respondenterna som inte är tillräckligt
insatta i fri och öppen programvara anser att proprietära alternativ är säkrare och
tillförlitligare. Respondenter med mer kunskap inom utveckling är dock medvetna om att
säkerheten och tillförlitligheten ofta är lika hög och ibland högre hos fria och öppna alternativ.
Användbarheten är den faktor som spelar störst roll när val av programvara ska ske.
Proprietära programvaror har erkänt mycket bättre användarvänlighet då de inriktar sig till en
väldigt stor majoritet av alla datoranvändare. Medan användbarheten hos öppna och fria
alternativ är hög för den minoritet av datoranvändare med kunskaper nog att själva modifiera
och ändra programvaran som denne själv vill ha den. Undersökningen styrker denna teori då
många respondenter anser att proprietär programvara har mycket bättre användarvänlighet
och är lättare att använda och även ger användaren mindre problem. Den del av respondenter
som föredrar fria och öppna programvaror därför det finns möjlighet att skräddarsy dessa efter
personliga preferenser innehar också den kunskap som krävs för att lyckas med detta.
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Integriteten har visat sig spela mindre roll för majoriteten av alla datoranvändare. Trots att
många proprietära programvaror övervakar, censurerar, begränsar och utnyttjar sina
användare så är dessa i stor majoritet räknat till antal användare. Undersökningen har visat att
det även här är de respondenter som själva är kunniga inom utveckling som prioriterar sin
integritet och väljer fria och öppna alternativ till följd av detta medan den vanlige användaren
anser ofta anser att integritet inte är viktigt och även om de tycker att det är viktigt så
prioriteras ändå användarvänligheten högre.
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6 Slutdiskussion
Slutdiskussionen presenterar de slutsatser som gjorts ur analyskapitlet med utgångspunkt från
syftet i uppsatsen. Vidare presenteras förslag på fortsatta studier baserat på brister som finns
med den undersökning som utförts.

6.1 Slutsatser

Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka vad privatpersoner som är
tekniskt intresserade har för tankar och attityder kring proprietär, öppen och fri programvara
och visa vilka tekniska aspekter som prioriteras vid val mellan dem.
Användbarhet prioriteras högst
När det kommer till att välja en programvara där det finns både proprietära och fria/öppna
alternativ så är det som majoriteten av alla datoranvändare i första hand gör sitt val utifrån
användbarhet. Användbarheten är erkänt bättre hos proprietära alternativ vilket också är den
största svagheten hos fria och öppna programvaror. Den normala programvaruanvändaren har
bäst erfarenheter från proprietära programvaror och minst problem vid användning av dessa.
Användarvänligheten prioriteras så högt av den vanlige användaren att denne i vissa fall till
och med är redo att ge upp sin integritet bara programvaran som mottages är lättanvänd och
lättnavigerad. De användare som anser att fria och öppna alternativ är användarvänliga är de
som har den kunskap som krävs för att själva kunna anpassa programvaran efter personligt
tycke.
Säkerheten och tillförlitligheten jämnbördig
Säkerheten och tillförlitligheten hos fria och öppna programvaror kan absolut mäta sig med
den hos de proprietära alternativen och i vissa fall även överträffa proprietära programvaror.
Det går inte att säga att något av alternativen är säkrare än det andra eftersom det varierar från
fall till fall. Antagandet hos de flesta programvaruanvändare är dock att de proprietära
programvarorna måste vara säkrare eftersom källkoden hålls hemlig och att de är mer
påkostade. De användare som har koll på att säkerheten och tillförlitligheten är lika hög hos
öppna och fria programvaror är de som själva har kunskaper inom utveckling och därför har
ett intresse för att sätta sig in i hur dessa programvaror fungerar och är utvecklade.
Öppen och fri programvara inriktar sig till utvecklare
Till öppen och fri programvara finns källkoden tillgänglig för vem som helst och varje
användare har möjlighet att göra ändringar som denne anser passa bäst för sig själv. Men för
att ha möjlighet att utföra dessa ändringar måste användaren först och främst läsa källkoden
och förstå den, sedan måste användaren besitta den kunskap inom programmering för att ha
möjlighet att skriva den kod som krävs för att ändra på programvaran.
Integritet inte speciellt viktigt för användaren
Undersökningsresultatet har visat att integriteten inte är något vanliga användare prioriterar
speciellt högt. Faktum är att användare förknippar integritet med att programvaran som
används inte ska spionera och läcka information om användaren men när en programvara
installeras tänker en majoritet av användarna inte speciellt mycket på sin integritet. Även i
denna fråga är det de användare som är mer tekniskt kunniga och är insatta i teknikens värld
som tänker och prioriterar sin integritet.
Användare förväxlar fri programvara med freeware
En extremt stor del datoranvändare tror att fri programvara är samma sak som freeware vilket
gör att de vill undvika den eftersom de tror att den kommer vara full med reklam. Denna
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liknelse skadar den fria communityn eftersom användare som inte är insatta felaktigt
avskräcks från att använda programvaror som utvecklas av dem.
Figur 18-20 visar en sammanställning av de tekniska för- och nackdelar som finns med de
olika sorterna av programvara.

Figur 18: Tekniska för- och nackdelar med proprietär programvara.
Källa: Författaren

Figur 19: Tekniska för- och nackdelar med fri programvara.
Källa: Författaren
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Figur 20: Tekniska för- och nackdelar med öppen programvara.
Källa: Författaren

6.2 Fortsatta studier
Då denna kandidatuppsats fokuserat på de tekniska skillnaderna och tekniska för- och
nackdelar hos de olika sorterna av programvara så har undersökningen visat vad
programanvändare anser är tekniskt viktigt hos en programvara. Respondenter har även angett
att frågan om pris har en stor inverkan vid val av programvara men detta har inte tagits hänsyn
till i denna uppsats då inriktningen varit på tekniska skillnader.
En brist med uppsatsen är att den endast jämför olika sorters programvara utifrån tekniska
aspekter och undersökningen inte visar hur stor vikt priset har då användare väljer
programvara. En rekommendation till fortsatta studier är att undersöka hur stor vikt priset på
olika sorters programvara har jämfört med tekniska för- och nackdelar och analysera
ytterligare vad det är som användare prioriterar mest vid val av programvara.
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