
Björn Lundell (Red.)

Rapport från öppet seminarium om 
öppna standarder i Riksdagen

Stockholm, 18 mars 2015

Skövde University Studies in Informatics 2015:2



Referens:

Lundell, B. (Red.) (2015) Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i 
Riksdagen, 18 mars, Högskolan i Skövde, Skövde, ISBN: 978-91-978513-7-4, ISSN: 
1653-2325.

Skövde University Studies in Informatics 2015:2
ISSN 1653-2325
ISBN 978-91-978513-7-4

www.his.se



Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen den 18 mars 2015.

Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen

Datum: Onsdagen den 18 mars 2015 (klockan 13:00-15:00).

Arrangör: Monica Green (S) och Ulrika Carlsson (C) i samverkan med forskningsprojektet 
ORIOS (forskare vid Högskolan i Skövde samt representanter för de tre medverkande 
småföretagen). 

Lokal: Templum, Sveriges Riksdag

Denna rapport är sammanställd av Bitr. Professor Björn Lundell, Högskolan i Skövde.
Kontakt e-post: bjorn.lundell@his.se

Skövde, 30 mars 2015

Sammanfattning

Denna rapport presenterar en sammanfattning av frågor och diskussion från ett öppet seminarium 
om öppna standarder som genomförts i Sveriges Riksdag den 18 mars 2015. Seminariet 
genomfördes utifrån ett småföretagsperspektiv och fokuserade på hur öppna standarder kan bidra 
till innovations- och konkurrenkraft. Resultat från forskningsprojektet ORIOS presenterades och 
diskuterades utifrån flera perspektiv och erfarenheter. Frågor om statens möjligheter att styra och 
stimulera utvecklingen diskuterades. Internationella erfarenheter diskuterades och exempelvis 
lyfte flera deltagare fram Storbritanniens arbete med öppna standarder som ett intressant 
exempel att inspireras av för Sverige. 

Inledning

Den 18 mars (13:00-15:00) genomfördes ett seminarium om öppna standarder i Sveriges 
Riksdag. Detta dokument ger en rapport från seminariet, i form av en kort sammanfattning från 
seminariets genomförande med en redovisning av olika perspektiv på några av de frågor som 
behandlades. 

Under seminariet diskuterades ett stort antal aspekter som rör öppna standarder där såväl 
paneldeltagare som övriga deltagare bidrog med många intressanta infallsvinklar utifrån olika 
perspektiv och erfarenheter. Utifrån detta redovisar denna rapport ett antal konstateranden från 
diskussionen under seminariet. Samtidigt ska det poängteras att det för innehållet i denna rapport 
inte görs några anspråk på att rapporten ska utgöra en allomfattande sammanfattning av allt som 
diskuterades under seminariet.

Bakgrund och agenda för detta seminarium om öppna standarder

Utifrån ett initiativ från forskningsprojektet ORIOS arrangerades detta seminarium i samverkan 
med Riksdagsledamöterna Monica Green (S) och Ulrika Carlsson (C). ORIOS är ett treårigt 
forskningsprojekt som genomförs av forskare vid Högskolan i Skövde i samverkan med tre 
svenska småföretag: Findwise AB, PrimeKey Solutions AB och RedBridge AB. 

Resultat från ORIOS-projektet har publicerats i flera vetenskapliga fora och presenterats för en 
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bredare publik i flera olika sammanhang, såväl internationellt som nationellt. Exempelvis har 
resultat presenterats och refererats inom ramen för EU:s pågående arbete med att implementera 
en vägledning för användning av öppna standarder samt i underlaget till den nationella policy för 
öppna standarder som publicerats av Brittiska regeringen. Även den förstudie rörande 
programvaror och tjänster som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet publicerat refererade 
till projektets resultat angående öppna standarder. Projektet har erhållit finansiellt stöd från KK-
stiftelsen (se http://www.his.se/orios).

För att kunna behandla komplexa frågeställningar om öppna standarder ur fler perspektiv inbjöds 
två externa personer att delta i paneldiskussionen under seminariet. Båda har lång och gedigen 
erfarenhet av att ställa krav (utifrån upphandlingsperspektiv) och använda (utifrån ett 
kommunperspektiv) öppna standarder i olika sammanhang. Genom detta kunde seminariet 
genomföras med flera viktiga perspektiv från offentlig sektor, som kompletterar perspektiv från 
företrädare från små företag (där VD, grundare och CTO från tre partnerföretag i ORIOS fanns 
representerade), forskare (från ORIOS), samt politiskt verksamma beslutsfattare med olika 
inriktning. Genom att seminariet sammantaget lockat ett 30-tal personer, som representerar 
ytterligare perspektiv fanns goda förutsättningar för en intressant dialog. 

Seminariet genomfördes med följande agenda (onsdagen den 18 mars, 13:00-15:00):

13:00-13:10: Välkomna!
Monica Green, Riksdagsledamot (S) och Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (C)
Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

13:10-13:30: Varför Öppna standarder? Resultat och erfarenheter från ORIOS-projektet
Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

13:30-14:30: Paneldiskussion om öppna standarder
Jonas Feist, Grundare, RedBridge AB,
Jonas Gamalielsson, Ph.D., Högskolan i Skövde,
Tomas Gustavsson, Grundare, VD, PrimeKey Solutions AB,
Daniel Melin, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet,
Bengt Rodung, Grundare, Findwise AB,
Göran Westerlund, IT-chef Alingsås kommun,
(moderator) Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

14:30-14:45: Ett perspektiv på samverkan inom forskning och politiskt beslutsfattande
Monica Green, Riksdagsledamot (S) och Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (C)

14:45-15:00: Sammanfattning och en väg framåt

Fokus för detta seminarium

Seminariet genomfördes utifrån ett småföretagsperspektiv med följande fokus på öppna 
standarder: Hur kan användning av öppna standarder bidra till innovations- och 
konkurrenskraft i små företag?

Med detta fokus som utgångspunkt behandlades under seminariet olika perspektiv på frågor som 
rör möjligheter och hinder för att använda öppna standarder samt effekter av öppna standarder 
för olika grupper av intressenter.

Seminariet inleddes med att Monica Green och Ulrika Carlsson hälsade alla medverkande och 
deltagare hjärtligt välkomna till Riksdagen och det välbesökta seminariet om öppna standarder. 

2 (9)



Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen den 18 mars 2015.

Under inledningen uppmärksammades också betydelsen av att det politiska beslutsfattandet 
relaterat ämnet för dagen baseras på evidensbaserade resultat från genomförd forskning och 
praktiska erfarenheter. Utifrån detta uttrycktes ömsesidig uppskattning för att frågor om öppna 
standarder, som i hög grad påverkar (och påverkas av) politiskt fattade beslut, ges utrymme för 
diskussion och dialog under ett seminarium som detta. 

Från ORIOS-projektet uttrycktes också ett stort tack till Monica Green och Ulrika Carlsson som 
möjliggjort att detta seminarium kan genomföras i Sveriges Riksdag, samt till övriga som 
medverkar och deltar under seminariet. Efter detta välkomnande lämnades ordet över till 
projektledaren för ORIOS-projektet, Björn Lundell, som presenterade en översikt av varför 
öppna standarder är viktiga utifrån resultat och erfarenheter från ORIOS-projektet (se de 12 
bifogade presentationsbilderna).

Resultat och erfarenheter från ORIOS-projektet - en utgångspunkt för  
diskussion

ORIOS är ett treårigt forskningsprojekt (2012-2015) som genomförts i nära samverkan med 
forskare och praktiker. Projektet har letts av forskare vid Högskolan i Skövde och genomförts i 
nära samverkan med praktiker från tre Svenska småföretag: Findwise AB, PrimeKey Solutions 
AB och RedBridge AB. Projektet har erhållit finansiellt stöd från KK-stiftelsen och 
genomförandet har även direkt involverat forskare och praktiker från många organisationer, 
såväl i Sverige som internationellt. Genomförandet av projektet har haft en utgångspunkt i små 
företags villkor och förutsättningar för att nyttja öppna standarder för att stärka sin innovations- 
och konkurrenskraft (se bild 1 och 2). Utifrån detta har projektet formulerat och fokuserat på 
följande övergripande frågeställning: What are the necessary and desirable features of an open 
standard, and how can open standards and their implementations be utilised by small companies  
in different usage contexts? (se bild 2).

Projektet har genomförts med en iterativ ansats (action case) som präglats av en nära samverkan 
mellan forskare och praktiker. Genom en successiv växelverkan och utbyte av idéer och 
perspektiv mellan praktiker och forskare, har kunskap om projektets frågeställning utvecklats. 
Under genomförandet har olika aspekter av öppna standarder, och effekter av dessa användning i 
olika kontext, analyserats allteftersom ny kunskap utvecklats. Resultat från projektet har 
refererats och citerats i flera olika policydokument, både i EU:s officiella kommunikation och av 
enskilda länder inom EU (exempelvis finns citat till resultat från ORIOS i den review som ligger 
till grund för den nationella policy om öppna standarder som publicerats av Cabinet Office i 
Storbritannien) och i Sverige finns referens till resultat i en studie publicerad av 
Kammarkollegiet (Dnr. 96-40-2013) som ligger till grund för nya ramavtal inom IT-området. 
Resultat har även publicerats i traditionella vetenskapliga fora av högt akademiskt anseende och 
ett stort antal aktiviteter, workshops och seminarium har genomförts i Sverige och internationellt 
som redovisat och kommunicerat resultat från projektet i en vidare krets (bild 3).

En utgångspunkt för de idéer som ligger till grund för projektet är observationer från tidigare 
forskning som visar att många beslutsfattare har bristande förståelse för innebörden av de två 
begreppen standard och programvara. Tidigare forskning och erfarenheter från praktiken inom 
IT-området visar att många beslutsfattare saknar kunskap om hur standarder relaterar till 
programvara och än mer bristande förståelse finns det när det gäller öppna standarder (som är en 
delmängd av alla standarder) och öppen programvara (som är en delmängd av all programvara). 
Det finns många exempel på beslut som fattats inom offentlig sektor där det är uppenbart att det 
saknats förståelse för dessa begrepp och relationerna mellan dessa, vilket kan få förödande 
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konsekvenser för enskilda medborgare och företag när beslut fattats utifrån bristande förståelse 
(bild 4). 

Under lång tid har Svenska regeringen betonat betydelsen av öppna standarder och under tiotalet 
år har det funnits bred konsensus om detta, vilket också uttryckts i propositioner och direktiv 
från Regeringen. Redan 2005 redovisade den socialdemokratiska Regeringens proposition 
2004/05:175 bedömningen att användningen av ”öppna standarder och öppna programvaror bör 
främjas” (sid 209). Samma proposition betonade även betydelsen av att småföretagens 
”möjligheter att konkurrera vid offentlig upphandling är en viktig fråga” (sid 49). Även den 
borgerliga regeringen har betonat betydelsen av öppna standarder för offentlig sektor, 
exempelvis i sitt direktiv till E-delegationen (Dir 2009:19) där det uttrycks att den ”offentliga 
förvaltningens e-tjänster bör i så stor utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder samt 
använda sig av programvara som bygger på öppen källkod och lösningar som stegvis frigör 
förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar.” Sammantaget kan sägas att 
sittande regering under de tio senaste åren betonat vikten av öppna standarder och att det därmed 
finns en bred förankring för detta i Riksdagen (bild 5).

Inom ORIOS har analys av öppna standarder identifierat fyra primära grupper av intressenter 
(roller) som alla påverkar (och påverkas av) förutsättningar för (och aktiviteter som bidrar till 
eller motverkar) utveckling och användning av öppna standarder. Dessa fyra grupper av 
intressenter utgörs av: 

• leverantörer (”providers”) som utgörs av organisationer som utvecklar programvara i 
vilka öppna standarder är implementerade (exempelvis ingår ett företag som levererar en 
programvara i vilken en viss öppen standard är implementerad i denna roll och de tre 
företag som är partners i ORIOS-projektet agerar alla i denna roll), 

• utvecklare (”developers”) som bidrar till att standarder utvecklas och förvaltas 
(exempelvis ingår ett företag som bidrar till en specifik standard i denna grupp och inom 
ORIOS-projektet är PrimeKey Solutions AB ett företag som ingår i denna roll genom att 
de bidrar till utvecklingen av en specifik öppen standard som förvaltas och tillhandahålls 
av IETF), 

• användare (”users”) av programvara i vilken en öppen standard är implementerad 
(exempelvis ingår en kommun i denna roll utifrån att en IT-chef formulerar krav och 
genomför en upphandling som resulterar i att en specifik programvara som implementerat 
en specifik öppen standard införskaffas från en leverantör),

• lagstiftare (”legislators”) som formulerar lagar, direktiv, regler och riktlinjer för hur 
enskilda offentliga och privata organisationer får (och bör) agera på marknaden. Detta 
inkluderar beslutsfattare som på EU- och nationell nivå preciserar lagar, direktiv och 
strategier som reglerar och påverkar möjligheterna för olika aktörer på marknaden att 
använda öppna standarder.

För vidare detaljer om denna konceptualisering av öppna standarder och dess effekter för olika 
grupper av aktörer hänvisas till publicerade resultat1. Det är viktigt att notera att rollen 
”legislator” i detta sammanhang inkluderar aktörer som fattar politiska beslut som kan vara mer 
eller mindre tvingande för hur olika myndigheter får respektive bör agera (bild 6 och 7).

1 Se exempelvis: Lundell, B. (2012) Lundell, B. (2012) Why do we need Open Standards?, In Orviska, M. and 
Jakobs, K. (Eds.) Proceedings 17th EURAS Annual Standardisation Conference ‘Standards and Innovation’, The 
EURAS Board Series, Aachen, ISBN: 978-3-86130-337-4, pp. 227-240.
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Inom EU har frågan om öppna standarder varit föremål för omfattande diskussioner utifrån olika 
(motstridiga) intressen ända sedan EU publicerade ”European Interoperability Framework 
Version 1.0” 2004 (EIFv1). I EIFv1 definieras begreppet öppen standard på ett 
konkurrensneutralt sätt vilket innebär att en standard som uppfyller denna definition kan 
implementeras i programvara som tillhandahålls under olika proprietära och olika öppna 
programvarulicenser. I vissa medlemsländer ställs krav i nationell lagstiftning (exempelvis 
Portugal) eller i nationella direktiv (exempelvis Nederländerna och Storbritannien) på att 
offentliga organisationer ska använda öppna standarder vid utveckling och upphandling av IT-
system. Med krav på öppna standarder ges möjlighet att använda såväl proprietär som öppen 
programvara. I sammanhanget är det viktigt att notera att om en organisation ställer krav på en 
standard som exempelvis inte uppfyller definitionens tredje kriterium så uppstår 
inlåsningseffekter och öppen programvara diskrimineras. I Sverige har den första publikationen 
från E-delegationen (SOU 2009:86) preciserat öppen standard på ett sätt som är 
konkurrensneutralt (genom referens till EIFv1). Vidare har ansvarig (tidigare) minister (Odell) 
offentligt betonat vikten av öppna standarder (enligt EIFv1) för att minimera risken för 
inlåsningseffekter och stimulera konkurrens på marknaden. De nya ramavtalen för programvara 
som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet utvecklat (och lanserar under 2015) refererar 
också öppna standarder enligt EIFv1. Dessa har utformats så att om en upphandling inkluderar 
obligatoriska krav på en standard så ska det vara en öppen standard enligt EIFv1 (bild 8).

Utifrån ett småföretagsperspektiv har ORIOS-projektet analyserat öppna standarder och effekter 
av att nyttja dessa. Resultat har publicerats som redovisar flera olika positiva effekter för olika 
intressenter. Sammanfattningsvis visar resultaten att öppna standarder stimulerar konkurrens 
(och sänker trösklar för att agera på marknaden för små företag) samtidigt som krav på öppna 
standarder minimerar risken för olika typer av inlåsningseffekter, vilket är viktigt för 
organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Öppna standarder möjliggör samverkan 
(interoperabilitet) mellan olika system och i sammanhang där data ska förvaltas över lång tid 
(kanske flera decennier) är öppna standarder extra viktiga när det inte kan förutsättas att den 
programvara som ursprungligen användes för att skapa data (i någon digital handling) inte längre 
finns tillgänglig. Om en digital handling är representerad i en öppen standard minimeras risken 
för att data går förlorade och utifrån detta är öppna standarder en förutsättning för en god 
förvaltning av digitala handlingar. Inom EU har vikten av att ställa krav på öppna standarder 
också betonats inom den digitala agendan (bild 9).

Öppna standarder utvecklas och förvaltas av olika organisationer (exempelvis förvaltas den 
öppna standarden RDFa av W3C) och dessa implementeras i olika programvaror (exempelvis 
har RDFa implementerats i Drupal, som är ett vanligt system för att publicera information på en 
webbplats). Figuren (bild 10) visar interaktion avseende en viss öppen standard och en öppen 
programvara i vilken denna standard är implementerad (bild 10).

Genomförandet av ORIOS-projektet har präglats av en nära samverkan mellan forskare och 
praktiker för att utveckla kunskap (samproduktion) och en lång rad workshops och seminarium 
har genomförts för att analyseras och diskutera komplexa frågeställningar (bild 11).

Avslutningsvis i den korta översikten av ORIOS-projektet vill projektets partners uttrycka 
tacksamhet och tillerkänna KK-stiftelsen för det finansiella stöd som möjliggjort projektets 
genomförande (bild 12).
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Diskussionen under genomförandet av detta seminarium

Efter denna översikt av ORIOS-projektet fortsatte seminariet i en diskussion, utifrån ett antal 
öppna frågor som alla deltagare delgivits. Denna diskussion inleddes med att varje 
paneldeltagare kort presenterade sig och gav en kommentar om hur de jobbar med och är berörda 
av öppna standarder. Hela diskussionen präglades av ett rikt informationsutbyte mellan 
deltagarna och panelens deltagare gav en bred belysning av ämnet utifrån sina respektive 
perspektiv. 

Under diskussion på seminariet behandlades bland annat följande:
• Vad är öppna standarder? ... och vad är slutna (d.v.s. icke-öppna) standarder?

• Hur användes olika typer av (öppna respektive slutna) standarder i programvara?
• Vilka erfarenheter finns från användning av olika standarder och programvaror i vilka 

dessa standarder (helt eller delvis) implementerats? ... ges alla aktörer likvärdiga 
spelregler?

• Vilka önskade (och oönskade) effekter ger användning av (öppna respektive slutna) 
standarder för olika grupper? ... hur ser vardagen ut för småföretag i IT-branschen?

• Hur kan (respektive bör) olika grupper av beslutsfattare bidra till utveckling och 
användning av (öppna respektive slutna) standarder? ... vad kan och bör göras för att  
stimulera innovation?

• Vad kan (och bör) olika grupper göra för att bidra till utveckling och användning av 
(olika typer av) standarder? ... för att stimulera innovation i olika organisationer?

• Hur ser nuläge och framtid ut för användning av öppna (och slutna) standarder i 
programvara?

• Vilka möjligheter och risker finns avseende utveckling och användning av olika 
standarder?

Diskussionen inleddes med att respektive paneldeltagare gav en kort redogörelse för deras 
bakgrund och hur de ser på öppna standarder, utifrån frågan ”vad är egentligen en öppen 
standard” och ”vilka erfarenheter har ni av att jobba med öppna standarder”. Flera paneldeltagare 
poängterade vikten av att använda och ställa krav på öppna standarder för att bidra till en stärkt 
innovations- och konkurrenskraft, speciellt för små företag. Det poängterades att mycket av den 
grundläggande IT-infrastrukturen, som i princip hela Internet och webben, baseras på öppna 
standarder. Betydelsen av att ställa krav på öppna standarder för att undvika kostsamma 
inlåsningseffekter för offentlig sektor betonades också av flera paneldeltagare under sina 
respektive inledningsanföranden.

Deltagarna väckte frågan om vilken betydelse öppna standarder har ur ett globalt perspektiv. Det 
lyftes fram att en del i EU:s arbete med den digitala agendan just nu fokuserar på att 
implementera en vägledning i de olika medlemsländerna och att det från Europeiska 
kommissionens vice ordförande (Kroes) under sommaren 2013 betonades att EU:s offentliga 
sektor kan spara över 1,1 miljarder euro per år genom att undvika inlåsningseffekter genom att 
följa rekommendationerna i EU:s nya strategi (IP/12/602). Men, panelen väckte den öppna 
frågan, räcker det med en vägledning eller behövs det mer tydliga direktiv? Det är uppenbart att 
olika medlemsländer valt olika strategier för hur de ställer krav (eller rekommenderar) att öppna 
standarder ska användas. Storbritannien lyftes fram som ett exempel där de genomfört en mycket 
omfattande analys som utöver en analys av forskningsresultat dessutom involverat allmänheten i 
en öppen process. Den analys som genomförts i Storbritannien har resulterat i ett regeringen nu 
ställer krav på ett antal principer för hur myndigheter ska arbeta och ställa krav på specifika 
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öppna standarder. Från panelen lyftes förslaget att denna går att kopiera rakt av och införa i 
Sverige. 

Diskussionen om öppna standarder berörde också relationen till formella standarder och det 
kommenterades att utifrån ORIOS-projektet visar resultaten att alla formella standarder inte 
nödvändigtvis är öppna standarder. Exempelvis redovisar en EU-studie som genomförts inom 
ramen för den digitala agendan att formella standarder kan snedvrida konkurrensen genom att de 
tillhandahålls under villkor som hindrar vissa aktörer på marknaden att använda dessa. Resultat 
visar att det för en del formella standarder finns flera organisationer som deklarerat innehav av 
patent som i praktiken omöjliggör för små företag att använda dessa. I vissa fall är det till och 
med svårt att kunna klargöra villkoren genom att de organisationer som deklarerat innehav av 
patent inte går att nå vilket gör att villkoren för användning av dessa standarder förblir oklara. 
Att standarder som inte uppfyller definitionen enligt EIFv1 (och istället tillhandahålls under s.k. 
FRAND-villkor) leder till att öppen programvara diskrimineras har även konstateras i officiell 
kommunikation från EU (EC COM (2014) 455 final). Panelen konstaterade att det av detta skäl 
är mycket viktigt att offentlig sektor inte ställer obligatoriska krav på denna typ av slutna 
standarder, eftersom det snedvrider konkurrensen och leder till inlåsning. 

Från deltagarna väcktes frågan om erfarenheterna av öppna standarder från andra länder, med 
kommentaren: om det nu är så bra, varför har då inte alla länder redan infört krav på öppna 
standarder? Bland panelen var det konsensus om att öppna standarder är en strategi för att 
undvika inlåsningseffekter, samtidigt som det är tydligt att alla aktörer på marknaden inte har 
affärsintressen som premieras av att offentlig sektor undviker olika typer av inlåsning. Från UK 
har redovisats (under EU-seminarium i Bryssel) att den nya vägledningen har lett till besparingar 
på £1bn, primärt genom att kravet på öppna standarder skapat helt nya möjligheter för mindre 
företag att vara med och konkurrera om kontrakt med offentlig sektor. Inom ORIOS-projektet 
har analyser genomförts av hur offentlig sektor införskaffar samt ställer krav på olika IT-
standarder och utifrån detta konstaterat att det finns en betydande kompetensinlåsning inom den 
svenska grund- och gymnasieskolan. Vidare konstateras att många organisationer inte förstår 
grundläggande begrepp inom IT-området och att det finns betydande okunskap angående hur 
upphovsrätt på digitala handlingar (som exempelvis program, standarder, dokument, filer, etc.) 
fungerar.

Från panelen poängterades att det är fullt rimligt att en offentlig organisation som genomför en 
upphandling av ett IT-system också inkluderar alla kostnader som orsakas av den inlåsning som 
blir följden av en ogenomtänkt investering. Analyser genomförda under ORIOS-projektet visar 
att offentliga organisationer som genomför investeringar i IT-system inte låter dessa kostnader 
belasta den ursprungliga investeringen och istället blir negativa inlåsningseffekter ett hinder (och 
många gånger en dyr merkostnad) för kommande investeringar. Jämförelsen med vem som ska 
betala saneringskostnader för (digital) miljöförstöring gjordes, där många menar att den som 
orsakat miljökostnaden i Teckomatorp också borde betala för saneringen (men historien i det 
fallet visade ju att kostnaden för att sanera inte belastade den som ursprungligen förorsakade 
kostnaden). Detta sätt att belasta den ursprungliga investeringen med kalkylerade exit-kostnader 
ger konkurrensneutralitet och valfrihet vid kommande investeringar. Specifikt betonas i de 
riktlinjer som Brittiska regeringen publicerat ('Open Standards Principles') att ”the costs of exit 
for a component should be estimated at the start of implementation”.

Frågor om krav på kompatibilitet respektive krav på interoperabilitet diskuteras också. I 
sammanhanget lyftes också vikten av att det finns en transparent implementation av en standard, 
flera paneldeltagare och deltagare betonade vikten av öppna referensimplementationer. När det 
finns en implementation av en öppen standard i en programvara som tillhandahålls som en öppen 
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programvara är det möjligt att studera exakt hur standarden har tolkats. I diskussionen 
poängterades att en programvara för vilken det finns påståenden om att den utgör en 
implementation av en standard ofta avviker från en standarder så som den är dokumenterad i en 
tekniska specifikation (d.v.s. standarden så som implementerad i en programvara avviker ofta 
från standarden så som dokumenterad i en teknisk specifikation). Flera exempel på viktiga 
implementationer av öppna standarder diskuterades och det betonades att det i en offentlig 
upphandling är oklokt att ställa krav på kompatibilitet med en sluten programvara. Det är även 
oklokt att ställa krav på kompatibilitet med en öppen standard så som den har implementerats i 
en sluten programvara eftersom denna med största säkerhet avviker från den tekniska 
specifikationen av standarden. Däremot är det lämpligt att ställa krav på interoperabilitet för att 
därigenom förvissa sig om att det finns alternativa lösningar, speciellt när minst en av dessa 
programvaror tillhandahålls som öppen programvara. 

Det påpekades att med en öppen programvara som implementerar en standard erhålls transparens 
och möjlighet att granska exakt hur den tekniska specifikationen av standarden har tolkats. Detta 
är viktigt av flera skäl, exempelvis minimeras risken för olika typer av negativa 
inlåsningseffekter. När det finns en öppen programvara som implementerar en öppen standard 
minimeras risken för att förlora kontrollen över de digitala handlingar som exempelvis upprättats 
av en specifik implementation av den tekniska specifikationen av standarden. På detta sätt stärks 
processen kring att utveckla och förvalta standarden och existensen av en öppen 
referensimplementation av en standard driver upp kvaliteten på en standard.

Det gjordes en liten exposé över hur Staten har hanterat dessa och närliggande frågor genom 
åren. På 80- och 90-talen hade Statskontoret ett tydligt utpekat ansvar både för ramavtalen inom 
IT och också att standardisera statens IT genom ett flertal projekt och utredningar. Denna roll 
flyttades sedermera till Verva 2006. Vid Vervas nedläggning 2008 försvann i princip både 
kompetensen och drivkraften att utreda och styra statens IT via en ansvarig myndighet då endast 
upphandlingsverksamheten bibehölls (numera på Kammarkollegiet). Även styrningen och 
kompetensen inom IT på Regeringskansliet splittrades på ett flertal departement, något som 
tidigare låg på finansdepartementet. Exposén tydliggjorde hur Staten gradvis har slutat fokusera 
på IT som samordnad och effektiviserande effekt inom Staten.

Avslutningsvis konstaterades bland deltagarna och panelen att det finns många komplexa 
frågeställningar kring öppna standarder som behöver beaktas, inte minst avseende hur (och i 
vilken utsträckning) det är önskvärt att ställa krav på hur offentliga organisationer agerar. 
Panelen föreslog att det skulle vara förhållandevis enkelt för politiska beslutsfattare att 
exempelvis ställa krav på att offentliga organisationer endast ställer krav på öppna standarder 
och att kostnader för exit ska inkluderas i kalkylen för den ursprungliga investeringen. Att införa 
de principer som regeringen i Storbritannien infört skulle potentiellt kunna ge en avsevärd 
stimulans av små företags möjligheter och långsiktigt öka kostnadseffektiviteten. 

Ett annat förslag är att Regeringen ställer krav på Vetenskapsrådet att det för samtliga projekt de 
finansierar ställs krav på att alla data som upprättas och förvaltas i forskningsprojektet ska 
representeras i digitala handlingar som lagras i öppna standarder. Det ska poängteras att krav på 
användning av öppna standarder i varje offentligt finansierat forskningsprojekt kan ställas 
oberoende av eventuella krav på open access. Ett sådant krav minimerar även risken för att 
värdefulla forskningsdata inte kan förvaltas under hela den tid som det finns behov av att komma 
åt data. Om detta krav dessutom kompletteras med krav på att det ska finnas en öppen 
programvara som kan tolka data från forskningsprojektet minimeras risken ytterligare för att 
värdefulla resultat (och underlag för resultat) går förlorare. 
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Denna typ av krav på offentliga organisationer kommer, med stor sannolikhet, snabbt får positiva 
sidoeffekter som brett stimulerar användning av öppna standarder vilket även privata företag har 
nytta av.

Seminariet avslutades med ett perspektiv på samverkan inom forskning och politiskt 
beslutsfattande. 

För vidare information, kontakta gärna Björn Lundell (bjorn.lundell@ħis.se), Högskolan i  
Skövde.

Referens:

Lundell, B. (Red.) (2015) Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen, 18 
mars, Högskolan i Skövde, Skövde, ISBN: 978-91-978513-7-4, ISSN: 1653-2325.

9 (9)



  

 

 Björn Lundell, University of Skövde, Sweden

Varför Öppna standarder?
Resultat och erfarenheter

från ORIOS-projektet
@

Öppet seminarium om öppna standarder i Sveriges Riksdag:
Hur kan användning av öppna standarder bidra till 

innovations- och konkurrenskraft i småföretag?

Bitr Professor Björn Lundell, Ph.D.
Software Systems Research Group

Högskolan i Skövde
@

Sveriges Riksdag
18 Mars 2015

bjorn.lundell@his.se
1

Björn Lundell, University of Skövde, Sweden

Project website:  www.his.se/orios 
Contact:  bjorn.lundell@his.se

The ORIOS project �

� a three years collaborative research project (2012 - 2015)
� financially supported by the Knowledge Foundation

ORIOS: Overarching goal:

What are the necessary and desirable features of an Open 
Standard, and how can Open Standards and their 
implementations be utilised by small companies in different 
usage contexts?
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On impact and dissemination of results ...

� Co-production (action case approach) amongst partners

� Results cited in several policy documents, including �
� EU: e.g. official EU communication, COM(2013) 455 final
� UK Gov., Open Standards principles & Open Standards in 

Government IT: A Review of the Evidence
� Sweden Dnr. 96-40-2013, Kammarkollegiet, study for new 

framework agreements

� Dissemination in academic fora with high impact
� High-profile journal publications (level-2 in Norwegian list)
� Several co-authored (and co-produced) publications

� Contribution to practice and networking with high impact
� Several high-profile practitioner and policy events (incl. EU)
� Influence on standardisation and open source communities
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Background � Organisations ...

� � use a variety of different standards 

� both Open and Closed standards ...

� ... use a variety of different software systems

� both Open and Closed Source Software systems ....

Standards  Software Systems�
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Svenska regeringen (oavsett färg) betonar 
betydelsen av öppna standarder ...

�Användningen av öppna standarder och öppna 
programvaror bör främjas�

(Regeringens proposition 2004/05:175 - 
�Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället�)

�Den offentliga förvaltningens e-tjänster bör i så stor 
utsträckning som möjligt bygga på öppna standarder 
samt använda sig av programvara som bygger på 
öppen källkod och lösningar som stegvis frigör 
förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar 
och lösningar.�

�Delegation för e-förvaltning�, Regeringen, Dir. 2009:19, 26 mars 2009
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Open Standards - Four stakeholder roles and 
their different concerns ...

� legislators who may influence the marketplace for Open 
Standards and software systems, and thereby users and 
providers of such (e.g. the IT minister);

� providers (e.g. small companies) of software systems in 
which Open Standards are being implemented;

� developers of specifications of the Open Standards which 
are to be implemented in software systems by the 
providers;

� users of software systems (e.g. a municipality) in which 
Open Standards are being implemented.

Lundell, B. (2012) Why do we need Open Standards?, In Orviska, M. and 
Jakobs, K. (Eds.) Proceedings 17th EURAS Annual Standardisation 

Conference �Standards and Innovation�, The EURAS Board Series, Aachen, 
ISBN: 978-3-86130-337-4, pp. 227-240.
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Roles ...
The Open Standards pyramid: Product face

Legislator (enforcing regulations that 
may impact on the standard 'X')

Provider (of software systems 
in which 'X' is implemented)

Developer (of the standard 'X')

User (of software systems 
in which 'X' is implemented

For example...
A user (user role) procures a software system from a provider 
(provider role) which supports ODFv1.2 (a specific version of a 
specific standard) as it conforms to regulations expressed by 
legislator in policy (legislator role)
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Open Standard
(SOU 2009:86 & EU, EIF v1.0) ...

� �The standard has been published and the standard 
specification document is available either freely or at a nominal 
charge. It must be permissible to all to copy, distribute and use 
it for no fee or at a nominal fee.

� The standard is adopted and will be maintained by a not-for-
profit organisation, and its ongoing development occurs on the 
basis of an open decision-making procedure available to all 
interested parties (consensus or majority decision etc.).

� The intellectual property - i.e. patents possibly present - of 
(parts of) the standard is made irrevocably available on a 
royalty-free basis.

� There are no constraints on the re-use of the standard.�

SOU 2009:86 & European Interoperability Framework, EIF v1.0, 2004 &
Dnr. 96-40-2013, Kammarkollegiet (study concerning new framework agreements)
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Results show that Open Standards ...

� ... promote a healthy competitive market

� � reduces the risk to an organisation of being 
technologically locked-in 

� � are a basis for interoperability 
Interoperability supports systems heterogeneity, thereby 
increasing options for organisations

� � offer a basis for long-term access and reuse of 
digital assets 

� � are fundamental pre-requisites for the Digital Agenda 

� � are fundamental for small ICT-companies
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Exampel: Resultat � Drupal & RDFa ...

From on-going analysis ...
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ORIOS & Brainstorming �
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