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Innovation med
öppen källkod ger
konkurrensfördelar
En viktig trend inom mjukvaruintensiv produktutveckling är
den allt större användningen av öppen källkod. Flera
forskningsprojekt i Lund fokuserar på hur öppen innovation
genom öppen källkod kan öka utvecklingstakten, skapa
affärsfördelar och snabba upp innovationerna. Öppen källkod
är även en viktig möjlighet till processinnovation inom
stödsystemen för utvecklingen och kan öka konkurrenskraften
genom förbättrad förmåga att snabbare utveckla mjukvara
med rätt kvalitet.

av Björn Regnell, Per Runeson, Martin Höst och Johan Linåker

Ö

ppen innovation inom mjukvara sker ofta genom utveckling
av öppen källkod i samverkan i
en gemenskap som går tvärs över företags och organisationers gränser. Den
utvecklade koden kan då ha en av flera
olika licensmodeller som gör att alla får
använda, vidareutveckla och sprida den.
Detta illustreras i figur 1 där ett företag ger
och tar emot öppen källkod från externa
aktörer och kan tack vare detta leverera en
mer innovativ produkt till existerande och
nya marknader.
Genom att selektivt skilja ut vilken kod
som utvecklas gemensamt med andra
och vilken kod som utgör ens egen hemliga differentiering, kan utvecklingen
snabbas upp och koden få högre kvalitet.
Stora företag som Sony och Microsoft försöker vända sina tidigare helt slutna kodutvecklingsstrategier och skapa nya affärsmöjligheter med öppen källkod, samtidigt
som många snabbfotade småbolag växer
raskare än storbolagen tack vare öppen
källkod och en delad kostnad för utvecklingen. Särskilt gäller detta kostnader för
uppdatering av basfunktionalitet som
säkerhet och anpassning till ny hårdvara.
En annan viktig drivkraft är konkurrensen
om spetskompetens inom mjukvaruutveckling där det kan vara rationellt att
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dela på de ingenjörer som kodar ramverket och produkternas grundläggande
infrastruktur, delar som man inte ser som
sina viktigaste konkurrensfördelar. Olika
företag kan visa sig ha gemensamma bekymmer inom skalning eller prestandakrav där de genom samarbete kan finna
gemensamma och optimerade lösningar.
Mjukvarans komplexitet ökar hela tiden
och då kan det vara smartare att samverka
i utvecklingen, även med sina bittraste
konkurrenter. Även det växande molnet
av nätbaserad beräkningskraft driver på
mot allt mer öppen källkod, då liberala
licensmodeller gör det lättare att installera
mjukvaran på fler maskiner allteftersom
användartrafiken så kräver.
När ett företag börjar närma sig den
öppna källkoden sker det ofta under stor
skepsis. Tvekan gäller till exempel hur man
kan bygga säker mjukvara som är publikt
tillgänglig. Då kan ju de som vill hacka
sig in också se hur systemen är byggda!

Kritiken gäller också hur man kan differentiera sina produkter baserat på öppen källkod. Och konkurrenterna kan ju
ta samma källkod och bygga kopior. Det
överraskande svaret på invändningarna
är att man, tack vare att många jobbar
på att förbättra den gemensamma koden, kan få den säkrare och det gör att
företag kan använda sina resurser på att
skapa nya funktioner eller på att snabbare
komma ut på marknaden, i stället för att
uppdatera befintliga funktioner. Ett exempel är företag som utvecklar mobiltelefoner med Android-systemet. De mest
framgångsrika Android-produkterna är de
som byggt på den i stort sett oförändrade
öppna källkoden, eftersom de varit snabbt
ute på marknaden. Företag som gjort
specialversioner av Androids funktioner
har tvingats investera mycket utvecklingskostnader i att hålla dessa uppdaterade,
vilket försenat marknadsintroduktionen.
Viktigt är då att ta en strategisk funderare
över hur företag bör bidra till den gemensamma källkoden. Genom att selektivt bidra med kod som kan möjliggöra en enkel
påbyggnad av interna differentierande
innovationer kan konkurrenskraften bibehållas. Men för att gemenskapen runt den
öppna källkoden ska acceptera ens bidrag
måste företaget ha ett visst inflytande och
det kan ta tid att bygga upp.
Öppen innovation med hjälp av
Öppen källkod
I en nyligen avslutad studie1 inom det
vetenskapsrådsfinansierade
projektet
Synergies2 framkommer flera kopplingar
mellan produktinnovation och processoch affärsinnovation som tydliggör hur

” De som arbetar med öppen källkod kan göra
egna ändringar som direkt förenklar eller
snabbar upp utvecklingsarbetet
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Figur 1: Ett företag skapar en öppen kodgemenskap som ger affärsfördelar.

den ena typen av innovation kan leda
till andra. Till exempel kan en ny produkt
kräva att nya utvecklingsprocesser och
verktyg skapas, medan bättre verktygsstöd och metoder i sig kan leda till bättre
kvalitet i produkter och ge mer tid för nyutveckling. Genom att välja öppna stödverktyg så som test-, gransknings- och
bygghjälpmedel, och delta i kodgemenskapen för dessa, kan man åstadkomma
bättre produkter och snabbare utvecklingscykler tack vare värdefulla influenser
utifrån. En särskilt viktig aspekt med den
öppna källkoden i stödverktygen, är att de
som arbetar med öppen källkod kan göra
egna ändringar som direkt förenklar eller
snabbar upp utvecklingsarbetet. Om man
använder verktyg som bygger på stängd
kod tar det ofta lång tid från att önskemål
om förändringar identifieras till att dessa
är implementerade och levererade. Med
öppen källkod kan utvecklarna direkt göra
ändringar och prova effekten. Genom externa samarbeten kring den öppna källkoden kan företaget få gratis och kvalitetssäkrade lösningar för liknande problem
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” Mjukvarans komplexitet ökar hela tiden och då

kan det vara smartare att samverka i utvecklingen,
även med sina bittraste konkurrenter

”

direkt från såväl konkurrenter som företag
inom helt skilda domäner.
Hur utnyttja mjukvarans
uppskalningsmöjligheter?
I det VINNOVA-finansierade projektet
Scalare3 söker forskare och företag efter
smarta sätt att utnyttja den möjlighet
mjukvaruintensiva produkter erbjuder för
att snabbt skala upp utvecklingsverksamheten och affärerna. Man ser att mjukvarans roll ökar i alla branscher. I vissa
branscher som telekommunikation ser
man mjukvara som en central del, i andra
är man i början av en övergång från att
ha kompetens om ett område som man
arbetat länge inom till att implementera
mer och mer funktionalitet i mjukvara. I
denna förändring måste man nu ställa sig
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frågan hur man ska förhålla sig till öppen
källkod, både angående hur man ska ta in
öppen källkod och hur man ska leverera
kod till öppna projekt.
Ett komplement till att arbeta med öppen källkod är att anamma ett arbetssätt
enligt Inner Source. Det innebär att man arbetar med tekniker och verktyg för öppen
källkod, men behåller koden inom företaget. Det kan t ex användas för kod-delar
som är gemensamma för flera produkter
eller flera projekt och samarbetet mellan
olika delar av organisationen kan ske som
i ett ”vanligt” öppet projekt. Med hjälp av
detta sätt att dela med sig av lösningar
internt kan företaget möjliggöra för öppen innovation internt. Detta då ingenjörer och ämnesexperter kan återanvända
och utveckla varandras kod med hjälp av

sin egen kunskap och kreativitet. Sättet att
arbeta på kräver sin inskolning och kommer ofta som konsekvens av en mognadsprocess där företaget med tiden börjat
anamma öppen källkod mer och mer, och
därigenom blivit influerad av metodiken
bakom utvecklingen av öppen källkod.
Analys av samarbetsmönster
Bara för att man tillämpar öppen innovation och bygger produkter på öppen
källkod, betyder det inte att allt är offentligt i produkter och strategier. Det blir i
stället viktigare att positionera sig i förhållande till samarbetspartners och konkurrenter. I det industriella excellenscentret
EASE har vi tagit fram metoder för att analysera öppen källkod för att se vilka företag
som bidrar till vilka delar. Därigenom kan
man analysera samarbetsmönster och
strategiskt positioner sina insatser. Till exempel kan man se i en analys av Android
att de delar som är skrivna speciellt för
Android är förhållandevis centralt styrda
av Google, medan fler företag är centrala
i utvecklingen av de delar som hämtats in
från andra öppna projekt.

Varför använder inte alla öppen
källkod?
Om nu öppen källkod leder till så mycket
innovation, varför använder då inte alla
öppen källkod i sina produkter och sin
produktutveckling? En viktig faktor är att
det kräver större kunskap att använda
öppen källkod och att det inte finns några
garantiavtal från en underleverantör att
falla tillbaka på. Detta gäller såväl praktiker som i forskningen, visar en nyligen
genomförd kartläggning av forskningen på området4. Det finns många som
arbetar med öppen källkod som är villiga
att dela med sig av sin kunskap, men det
sker inte i form av traditionellt organiserad
supportverksamhet utan i diskussionsforum på internet. Därför kan det upplevas som en större risk för en företagsledning att faktiskt ta det ansvaret i sin
egen organisation. Man behöver också ha
en medveten strategi om förhållningssätt
till den öppna gemenskapen5. Å andra
sidan är de potentiella vinsterna mycket
stora, i form av kortare ledtider och större
innovationshöjd, så den som vågar risken
har stor chans att också ta hem vinsten.
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