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Executive summary
I en valgsituation, hvor man står overfor løsninger der betjener sig af åbne hhv.
lukkede standarder er der to spørgsmål man bør stille: hvad er de potentielle
økonomiske omkostninger ved at vælge en lukket standard og hvad er de
mulige udfordringer, der kan være knyttet til at vælge en åben standard.
Denne rapport består af et litteraturstudie og en modelberegning der viser, at
der vil være meromkostninger knyttet til valget af systemer der baserer sig på
lukkede standarder. Meromkostningen vil afhænge af produktområde og
kontekst, men en årlig meromkostning på mellem 1,5 og 3% af softwarens
listepris bliver sandsynliggjort i denne analyse.
I situationer hvor man skal træffe et valg mellem to løsninger bør man derfor
tage hensyn til denne merpris, når det samlede regnestykke skal gøres op.
I overvejelser om anvendelse af åbne hhv. proprietære standarder bør man
anlægge en flerdimensionel betragtning af begrebet ”åbenhed”, og være
opmærksom på at der er tale om graduerede skalaer. Samtidig er det vigtigt at
være opmærksom på, at der sker en glidning, hvor store spillere der tidligere
har brugt proprietære standarder som et konkurrenceværn, i stigende omfang
deltager i standardiseringsprocesserne – og i visse tilfælde dominerer dem.
Dette har medført, at der bag en række tilsyneladende ”åbne” standarder
skjuler sig farer i form af patenter og royalty-belagte teknologier. Standarden er
åben i betydningen: beskrevet og tilgængelig, men det er forbundet med
omkostninger for leverandører (og dermed deres kunder) at anvende den.
Står man som myndighed overfor at skulle give generelle anbefalinger i
standardiseringsspørgsmål, bør man derfor være opmærksom på processen,
der har ledt frem til standardens formulering OG på mulige bagvedliggende
patenter og rettigheder der kan fordyre anvendelsen af standarden.
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Indledning
Diskussionen om anvendelse af åbne standarder tages ofte i konkrete
situationer, hvor man skal vælge mellem forskellige teknologiske løsninger
hvoraf nogle kan være baseret på en såkaldt ”åben standard” og andre kan
være baseret på lukkede, proprietære leverandørspecificerede standarder. Med
folketingsbeslutning 103 om ”anvendelse af åbne standarder for software i det
offentlige”, bliver det slået fast, at man skal sikre, at ”det offentliges brug af
informationsteknologi, herunder brug af software, er baseret på åbne
standarder”. I 2010 er der tilføjet den ikke ubetydelige præcisering: ” Kravet om
brug af åbne standarder gælder ved nyindkøb og ved større opdateringer og
skal være udgiftsneutralt efter de gældende kriterier for den offentlige sektor.”
Erfaringerne siden vedtagelse af B106 i 2006 har vist, at det ikke er ukompliceret
at træffe de konkrete beslutninger om anvendelse af løsninger der understøtter
hhv åbne eller mindre åbne standarder. I en række situationer dikterer krav til
funktionalitet, at man reelt kun kan vælge mellem produkter der baserer sig på
forskellige lukkede standarder. I andre situationer er det kravet om integration
med eksisterende systemkomponenter der spænder ben. I en række situationer
er det imidlertid et reelt valg. På video-områret kan man f.eks. stå overfor
valget mellem den proprietære standard DivX og en række åbne standarder,
f.eks. Theora eller Dirac.
Denne rapport søger at samle aktuel forskning på området for at give svar på to
spørgsmål i denne forbindelse:
1. Hvilke udfordringer kan der være knyttet til anvendelse af åbne
standarder, og hvordan kan man håndtere disse?
2. Er det dyrere at anvende lukkede standarder end lukkede standarder,
og er det muligt at kvantificere sådanne meromkostninger ?
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Rapportens opbygning
Rapportens første del omhandler begrebet ”åbne standarder” og
standardiseringsprocessen. Denne del indledes med et afsnit, der kort opridser,
hvad standardisering er, og gennemgår de mest centrale begreber. Dernæst
følger et afsnit om standardudvikling, hvor spørgsmålet om åbenhed tages op i
forhold til organisatoriske aspekter af standardudvikling, og der præsenteres en
række argumenter for, at en gradueret opfattelse af åbenhed i
standardudvikling er et vigtigt supplement til en kategorisk opdeling mellem
åbne og lukkede standarder. Derefter følger et afsnit om åbne standarder og
immaterielrettigheder1, og der præsenteres en række argumenter for, at såvel
åbne som lukkede standarder kan bruges til at promovere proprietær teknologi.
Rapportens anden del ser på omkostninger og ulemper ved lukkede
(proprietære) standarder – herunder navnlig ”vendor lock-in” og de heraf
følgende omkostninger (”switching cost”). Denne del giver en sammenfatning
af de empiriske studier på dette område – navnlig hvad angår prissætningen af
software som konsekvens af ”vendor lock-in”
I rapportens tredje del giver vi et bud på de samlede økonomiske konsekvenser
af anvendelse af lukkede standarder i stedet for åbne standarder. Her er tale om
en modelberegning, der viser hvilken værdi lukkede standarder repræsenterer
for leverandørerne og dermed en omkostning for kunderne.

Afgrænsning
Litteratur-reviewet er afgrænset til den litteratur, der behandler empiriske studier
af standardiseringsprocesser, med særligt henblik på forholdet mellem åbne og
lukkede standarder. Det vil sige studier, der beskæftiger sig med konkrete
tilfælde af standardiseringsprocesser, eller oversigtsværker, der opsummerer
viden om faktiske standardiseringsprocesser.
Studiet dækker ikke spørgsmål om open source software, og behandler kun
spørgsmål om immaterialrettigheder i det omfang de dukker op i forbindelse
med diskussioner af standardiseringsprocesser. Studiet afgrænser sig ligeledes
fra en systematisk behandling af den omfattende litteratur om standardisering,
der er af rent normativ eller preskriptiv karakter – dvs. tekster, der argumenterer
for (eller imod) åbne standarder, men ikke baserer sig på systematiske,
empiriske observationer.
Inden for emneområdet åbne standarder afgrænser studiet sig desuden fra
litteraturen om policy-tiltag ift. udviklingen af (åbne) standarder.

1

Immaterialrettigheder omtales ofte med den engelske betegnelse Intellectual	
  
Property Rights (IPR).
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Standardisering
Litteraturen om standardisering
Litteraturen om standarder falder groft sagt i to dele: En del der er skrevet før
år 2000, og det der er skrevet siden. I litteraturen før år 2000 fremhæves åbne
standarder som et ideal for fremtidig udvikling og innovation på IT-området.
Dette sker ikke mindst i lyset af, at en af internettets mest fundamentale
teknologier, TCP/IP, er en åben standard, og som bekendt har givet anledning
til en udvikling og vækst uden sidestykke. Fælles for megen af denne litteratur
er, at den opstiller mange kriterier for, hvad der skal til for at en standard kan
betegnes som åben, herunder hvordan skal udvikles, og hvordan den skal
stilles til rådighed for andre. Et central anbringende i denne litteratur er, at åbne
standarder generelt fører til hurtigere innovation og bedre produkter, da mange
leverandører kan tage udgangspunkt i den samme standard, og der opstår en
gunstig konkurrence om at lave de bedste produkter på baggrund af
standarden.
Kigger man på udviklingen i litteraturen om åbne standarder i tiden efter år
2000 skifter fokus fra beskrivelser af visioner for, hvordan åbne standarder skal
laves, til en mere empirisk orienteret interesse i, hvad ”åbenhed” i
standardudvikling reelt indebærer, og hvordan ”åbenhed” i praksis forvaltes af
de implicerede organisationer og virksomheder.
Fra i hovedsagen at dreje sig om klassifikation af standardisering og standarder,
bliver spørgsmålet i den nyere litteratur i højere grad et spørgsmål om at
kvalificere egenskaber ved den samlede standardiseringsproces, dvs. både
spørgsmål om hvor åben selve specifikationsprocessen er, men også, hvordan
standarden efterfølgende påvirker de virksomheder, der skal udvikle
produkter, der baserer sig på standarden. Groft sagt kan man sige, at perioden
frem til år 2000 er præget af en institutionel og normativ tilgang til definitionen
af standarders åbenhed, mens de sidste 10 års forskning er præget af en mere
helhedsorienteret tilgang, hvor man inddrager en række nye faktorer i
definitionen af åbenhed.
Der er især to centrale faktorer, der har nydt forøget opmærksomhed siden
skiftet:
•

•

Den konkrete organisation af standardudviklingsprocesserne i en given
standardorganisation er kommet i fokus. Herunder spørgsmål om hvor
gode mulighederne for forskellige typer af deltagere reelt er, og hvilke
muligheder store virksomheder har for at påvirke forløbet af
standardiseringsprocesser under nominelt ”åbne” vilkår.
Den rolle patenter spiller for de endelige omkostninger ved
implementeringen af en given standard. Herunder spørgsmål om,
hvorvidt overholdelsen af en given standard involverer implementering
af patenteret teknologi, og hvorvidt eksistensen af disse patenter er
kendt undervejs i standardiseringsprocessen.

Blandt de mere håndgribelige årsager til skiftet kan man pege på en række højtprofilerede sager, hvor forholdsvis transparente standardiseringsprocesser, blev
forsøgt udnyttet. Bl.a. har en sag mellem RAM-producenten Rambus og de
amerikanske handelsmyndigheder vakt stor interesse. Kernen i sagen var, at
Rambus skjulte, at virksomheden havde taget patent på en række teknologier,
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som Rambus aktivt søgte at indlejre i standardorganisationen JEDECs
standarder for DRAM-teknologi. I praksis ville indlejringen af teknologien have
givet Rambus en monopollignende kontrol med en betydelig del af markedet
for og udviklingen af DRAM-teknologi. Sagen endte dog med at Rambus opgav
sine rettigheder til at hævde patentet og opkræve royalties for brugen af dem.2

Standardiseringsområder
Fundamentalt drejer standardisering sig om at gøre komplekse, teknologiske
udviklingsprocesser og innovation enklere, ved at tillade genbrug af allerede
udviklede teknologier og teknikker i nye produkter, og ved at tillade forskellige
systemer at fungere sammen på tværs.
En stor fordel ved standardisering skal findes i de såkaldte netværkseffekter: Jo
flere brugere en given standard tiltrækker, des bedre er det for alle dem, der
allerede baserer deres produkter på standarden, og des bedre chance for at
tiltrække flere brugere i fremtiden: Det er sjovere at eje en mobiltelefon hvis
mange af ens venner har en. Og des færre mobiltelefonisystemer, der er i
omløb, des flere af ens venner kan man tale i telefon med. Derfor udviser
mange standardiseringsprocesser en winner takes all-karakteristik, da en
vindende standard vil være udbredt til store dele af et marked, og flere andre
standarder vil bygge videre på den: Det vil være vanskeligt at ændre venstre- til
højrekørsel i England, da utallige systemer (biler, færdselstavler, veje) alle
baserer sig på samme konvention.
Standardisering fører således til homogenisering på en lang række områder,
hvilket oplagt har en lang række fordele for både forbrugere,
teknologileverandører og leverandører af tjenesteydelser. Standarder udvikles
på utallige områder, og en ikke-teknisk måde at opdele feltet efter, er at se på
kompleksiteten af den ydelse der søges standardiseret.
Man kan i den forbindelse skelne mellem følgende niveauer, der udgør en
stigende kæde af kompleksitet, fra de mest enkle, som altid skal være opfyldt,
til nogle mere komplicerede, som er afhængige af den fundamentale
standardisering.
•

•

•

•

Standardisering kan gøre det muligt at koble forskellige komponenter til
et allerede eksisterende system. Et eksempel er standardiseringen af
220V som det garanterede spændingsniveau på el-nettet, som gør det
muligt at koble alle mulige forskellige elektriske apparater til samme
spændingskilde.
Standardisering kan muliggøre portabilitet eller kompatibilitet, dvs. at
dele af et system kan erstattes af andre, tilsvarende dele af anden
oprindelse. Et eksempel er bussystemet i en desktop-computere, som
gør det muligt at skifte mellem forskellige netværkskort eller grafikkort.
Standardisering kan muliggøre interkonnektivitet mellem forskellige
apparater, og udveksling af f.eks. data mellem dem. Et eksempel er den
Intel-udviklede USB-port, som gør det muligt at udveksle data mellem
computere og forskellige periferienheder så som flash-diske, mus o.a.
Standardisering kan også muliggøre interoperabilitet, dvs. at systemer,
der tidligere har fungeret hver for sig kan sættes i stand til at fungere
som et system. Det centrale eksempel er XML, som eksempelvis gør det
muligt at koble databasesystemer, der opererer med forskellige
datamodeller, sammen.

2

Se bl.a. http://www.drinkerbiddle.com/files/Publication/9defe0ee-‐a19e-‐48e5-‐87c7-‐
01023ced655f/Presentation/PublicationAttachment/17806e77-‐c633-‐4e5e-‐b85c-‐
098f7b22f36a/Smmr09-‐SkitolC.pdf
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Standardiseringens elementer
I praksis består en standardiseringsproces i, at ingeniører, teknikere og
dataloger fra forskellige virksomheder og evt. forskningsverdenen samarbejder
om at beskrive et system. Dette sker gennem udviklingen af dokumenter, der
specificerer principperne i et givet systems måde at fungere på.
Udviklingsprocessen består i sikring af at det nye system kan fungere sammen
med den platform, det skal fungere på, og i beskrivelsen af (dele af) det nye
system.
For fysiske systemer drejer det sig f.eks. om specifikation af dimensioner (så
som afstanden mellem jernbaneskinner, der helst skal være den samme overalt),
tolerancer, materialevalg mv. Historisk set har man foruden specifikation af
fysiske systemer også udarbejdet standarder for interoperabilitet af
organisationer, f.eks. ved at fastlægge standarder for hvordan forskellige landes
posttjenester angiver adresser og udveksler internationale forsendelser.
I digitale systemer drejer specifikationer sig eksempelvis om datamodeller og –
formater (f.eks. hvordan levende billeder (f.eks. H.264) eller lyd (f.eks. MP3)
indkodes i filer), eller hvordan udvekslingen af digital information adresseres
og pakkes på nettet (TCP/IP).
Digitale standarder kan også beskrive procestrin og deres rækkefølge i
afviklingen af standardprocesser i IT-systemer (f.eks. hvordan ens emailprogram ’taler med’ den centrale mail-server, når man cheker post).
I den digitale tidsalder kan standarder i mange tilfælde udskiftes hurtigere, da
en ny standard typiske kan fungere på den samme fysiske og logiske
infrastruktur som den standard den erstatter, og flere standarder kan også
fungere parallelt. For eksempel bruges den gamle standard for udveksling af email mellem klientprogrammer og servere, Post Office Protocol (POP), side om
side med IMAP-systemet, ofte på de samme systemer. Den høje fleksibilitet i
digitale systemer giver således mulighed for en hastigere udvikling og
udbredelse af nye standarder. Innovation og udvikling foregår i dag på et
marked, hvor omkostningerne ved at ændre standarder er mindre end tidligere.
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Aktører i standardudvikling
Figur 1 – gengivet efter West (2007)

Modellen viser forholdet mellem en række aktører og processer i udviklingen af
standarder. Placeringen af ’teknologien’ i venstre side af modellen indikerer, at
de fleste standardudviklingsprojekter begynder med, at en eller flere
virksomheder har udviklet en teknologi, eller et nyt element til en eksisterende
suite af teknologier. For mobiltelefoni kan det f.eks. være en ny udgave af det
system, der holder øje med, hvilke telefoner der er tilknyttet en given
sendemast.
Udviklingen af en standard for den pågældende teknologi sker gennem
nedskrivningen af en specifikation, samt (ofte) en implementeringen af det
specificerede. Specifikationen vil indeholde informationer om teknologiens
egenskaber, herunder f.eks. hvilke allerede eksisterende dele og teknologier,
der indgår i det, hvordan det hænger sammen med dem, hvilke typer af input
og output det opererer med, osv. Tilsammen udgør specifikationen og
implementeringen af den, den samlede standard for systemet. Inklusionen af
implementeringen i modellen sker i modellen for at indikere, at udviklerne af
standarden ofte også er leverandører af systemer der implementerer
standarden. F.eks. har Nokia spillet en hovedrolle i udviklingen af GSMteknologien, og har deltaget i udviklingen af talrige standarder indenfor GSMområdet. Nokia har også leveret en mængde teknologiske løsninger på GSMområdet. I den ovenstående model vil Nokia være en ’vendor’. Med til
standardiseringsprocessen hører desuden ’compliment providers’, dvs.
leverandører af produkter, der afhænger af standarden eller af teknologier, der
baserer sig på standarden. For GSM-systemet kan det f.eks. være teleselskaber,
der opstiller Nokias (og andres) GSM-baserede systemer, kæder dem sammen
til et sammenhængende telefonsystem og udbyder telefoni til kunderne
(’users’). I eksemplet med GSM-telefoni anvender brugerne standardiseret
GSM-teknologi på flere niveuer, idet de både vil bruge avancerede systemer på
f.eks. sendemaster og rutningen af trafik, der er leveret af en ’vendor’ og drives
af et teleselskab (’compliment provider’), ligesom en ’vendor’ også vil have
leveret slutbrugerens mobiltelefon. Samlet set er GSM-standarderne med til at
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sikre, at alle de forskellige dele kan fungere sammen, og at det er muligt for alle
at kende delenes funktioner og krav.
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Standardudvikling
Standardorganisationer
Fundamentalt er der tre modeller for udviklingen af nye standarder:
Markedsdreven, og drevet af formelle (statslige/autoriserede) og uformelle
(private) organisationer.

Standardiseringsforum

Deltagere

Beslutnings-‐
form

Produkt

Marked

Virksomhed / konsortium

Prissætning

Proprietære
de facto-‐
standarder

Virksomheder og

Konsensus

Åbne
standarder

Konsensus,
pris

Åbne el.
proprietære
standarder

Standard-‐
organisa-‐
tioner

Formelle

standardorganisationen
Uformelle

Virksomheder,
standardorganisationen

Markedsdreven standardisering.	
  
Dette er den standardudviklingsform, der normalt forbindes med proprietære
standarder. En virksomhed, eller en lille gruppe af virksomheder, udvikler et
produkt, og såfremt produktet opnår en dominerende position på markedet
kan det komme til at fungere som de facto-standard på et givet felt. Et typisk
eksempel på dette er Microsofts Office-pakke, der har haft hvad man i
konkurrencelovgivningen kalder en ”dominerende markedsposition” på
markedet for kontorpakker.
Formelle standardorganisationer
Formelle standardorganisationer findes i både international, regional og
national skala. Internationale standardorganisationer er f.eks. ISO (International
Organisation for Standardization) og ITU (International Telecommunication
Union). ISO er formelt en ikke-statslig standardgodkendende organisation, som
får mandat fra de nationale eller regionale standardudviklende organisationer –
som eksempelvis Dansk Standard. ISO-godkendte standarder gøres ofte
bindende gennem national lovgivning – jf. eksempelvis
Bekendtgørelse nr 132 af 28. februar 1991 (standardiseringsbekendtgørelsen).
De formelle standardorganisationer udvikler standarder på talrige områder,
bl.a. sikkerhedsstandarder og kvalitetssikring. En betydelig del af udviklingen
af standarder på det digitale område foregår imidlertid udenfor de formelle
organisationer, i en række andre organisationer, der typisk ikke anerkendes på
niveau med ISO af f.eks. EU.
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Uformelle standardorganisationer
Standardorganisationer som f.eks. IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers), IETF (Internet Engineering Task Force) og WC3 (World Wide Web
Consortium) fungerer som fora for ingeniører og specialister fra private
virksomheder og akademiske institutioner. Udviklingen af standarder foregår i
arbejdsgrupper, og styres gennem en konsensuspolitik, hvorigennem de
forskellige interessenter afstemmer deres interesser med hinanden og søger at
udvikle standarder, der tilgodeser alles behov. Uformelle
standardorganisationer har typisk udviklet omfattende retningslinjer for
udformningen af den enkelte standard, så som emner, der altid skal dækkes i
en standard, standardens opbygning, sprog og terminologi etc. Det kan f.eks.
være obligatorisk at angive, hvordan et system håndterer fejl, der opstår i et
underliggende system. Et andet krav kan være, at en ny standard angiver alle
de eksisterende standarder, den trækker på. Mange uformelle
standardorganisationer er vokset ud af, eller er en del af, traditionelle
brancheorganisationer indenfor et givet område (f.eks. IEEE - Institute of
Electrical and Electronics Engineers), og har i dag udviklingen og publikationen
af standarder som et centralt virksomheds- og indtægtsområde. Indtægterne
stammer typisk fra salg af standarder (via print eller web), og/eller
medlemsafgifter for de deltagende virksomheder. Andre (så som IETF) er mere
løst koblede og netbaserede organisationer, hvor specialister diskuterer
udviklingen af nye standarder, ofte baseret på erkendte sikkerheds- eller
interoperationsproblemer med den eksisterende teknologier. IETF har ikke en
formel medlemsskabsstruktur, og man kan blive medlem af organisationen ved
at lade sig optage på en arbejdsgruppes mailingliste. Standardiseringen er
opdelt i arbejdsområder, og arbejdsgrupperne refererer til IESG (Internet
Engineering Steering Group), som udpeger arbejdsgruppelederne på de
forskellige områder.

Åbenhed i standardudvikling
En betydelig del af den eksisterende litteratur handler om at beskrive de mange
forskellige måder, standarder udvikles og udbredes på: Hvilke typer
organisationer findes der, hvad er deres status ift. offentlige myndigheder,
hvilke aktører deltager i organisationernes arbejde, hvordan er arbejdet med
standarder organiseret, osv.
En måde at definere åbne standarder overfor lukkede, tager udgangspunkt i
karakteren af den organisation, der godkender og fremlægger den endelige
standard: I en del af litteraturen anerkendes alene statsligt sanktionerede
aktører som f.eks. ANSI, der kræver at en række krav om deltagelse og
gennemsigtighed i standardiseringsprocessen er opfyldt, for at en standard kan
opnå godkendelse.
Åbenhed i markedsstyret standardudvikling
I praksis er de markedsudviklede standarder ofte proprietære, og de opnår
hyppigt deres virkning som standarder ved at blive de facto-standarder, som
f.eks. .doc-dokumentformatet, der i mange år har været med til at fastholde
Microsofts dominerende markedsposition på kontorpakker. De udvikles af
enkeltvirksomheder som Microsoft, eller af lukkede konsortier, hvor en mindre
gruppe virksomheder i fællesskab udvikler en teknologi. Et eksempel er
filformatet PLS er anvendes til play-lister.
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Motiverne til at deltage i lukkede konsortier er bl.a. udsigten til at sætte en de
facto-standard, og den økonomiske gevinst, der følger heraf. Eftersom den
lukkede standardproces er fuldstændig privat styret af virksomhederne, er
muligheden for at deltage kun pr. invitation.
En central ulempe ved den markedsstyrede standardudvikling er, at der er en
stor risiko forbundet med processen for producenten, da man risikerer at ende i
en såkaldt standardkrig, som den der for nylig har udspillet sig mellem Blu-ray
og HD DVD-formaterne, som Blu-ray-formatet vandt. Standardkrige er en
konstant mulighed når udviklingen foregår i lukkede fora, og udviklingen af
standardorganisationer har bl.a. netop haft til formål at mindske risikoen for
disse krige. Standardkrige er ikke alene problematiske for producenter af
hardware så som HD DVD-afspillere. Også på software-området udgør
muligheden for kamp mellem forskellige standarder en risiko. På smartphones
kan udviklere af ”apps” til videoafspilning f.eks. løbe en betydelig risiko, hvis
de baserer deres produkt på en videostandard, der senere taber til en anden
standard. Både fordi omstillingen af en app til at kunne afspille et nyt format
kan være bekostelig i sig selv, og fordi man kan have tabt markedsandele til
andre, som det kan vise sig svært at indhente igen. Eksistensen af parallelle
standarder kan også være fordyrende på den måde, at udviklere tvinges til at
satse på at understøtte flere formater samtidig.
Markedsstyret standardudvikling kan således skabe situationer, hvor
forskellige, inkompatible standarder konkurrerer i flere år, og hvor forskellige
teknologiske universer eksisterer parallelt. Dermed opstår risikoen for at ende
som en såkaldt angry orphan, dvs. en der har investeret i applikationer eller
apparater, der baserer sig på en tabende standard.
Standardkrigen mellem Philips og Sony om formatet på hjemmevideoudstyr i
starten af 1980’erne (hvor Sonys Betamaxformat tabte til Philips’ VHS-format)
peger på en anden potentiel ulempe ved den markedsstyrede
standardudvikling, da Betamaxformatet faktisk er VHS teknisk overlegent. Når
Philips vandt alligevel skyldtes det, at det lykkedes dem at indgå en alliance
med centrale indholdsleverandører (filmselskaber) om eksklusivt at levere film
på VHS-formatet, og derved samlet set gøre VHS mere attraktivt for
forbrugerne. Markedsstyret standardisering fører altså ikke altid til at de mest
optimale, tekniske løsninger vinder kapløbet.
En traditionel indvending mod lukket standardudvikling er, at den fungerer
tilstræbt monopolistisk, og ikke promoverer hurtig innovation, da en vinder af
en standardkrig typisk ikke vil have noget incitament til at videreudvikle sit
produkt, da de kun vil konkurrere mod sig selv. Dette er der også bred støtte
for i den empiriske og økonomiske litteratur om emnet, men det påpeges
samtidig, at lukkede processer har mulighed for hurtigere at nå frem til et
resultat, og derfor kan være med til at åbne nye markeder hurtigt. Et eksempel
findes flere steder i det argument, at nogle af de ’klassiske’ åbne standarder, der
ligger under internettet og e-mail-systemer (TCP/IP og SMTP), der blev
udviklet af IETF, faktisk blev udviklet på et tidspunkt, hvor IETF var en lukket
gruppe under det amerikanske forsvarsministerium, og kun rekrutterede efter
invitation.
Åbenhed i organisationsstyret standardudvikling
I den organisationsstyrede standardudvikling skabes standarderne i et forum,
hvor nogle af de uønskede virkninger ved den markedsstyrede
standardudvikling kan undgås, bl.a. fordi den omkostningstunge kamp om at
etablere en vindende, proprietær standard, på denne måde undgås. Den
kollektive standardudvikling muliggør tillige en højere grad af koordination
mellem interessenterne på markedet, sådan at efterfølgende tilretninger af en
publiceret standard potentielt minimeres.
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Det er imidlertid lang fra klart, hvorvidt organisationsstyret standardudvikling
altid faktisk er åben.
De uformelle standardorganisationer er som regel medlemsorganisationer, og
deres åbenhed er i vidt omfang afhængig af, hvor vanskeligt det er at opnå
adgang til organisationen og arbejdsgrupperne. Der er flere faktorer, der kan
bidrage til at nominelt åbne standardorganisationer i praksis kan være meget
lukkede:
Medlemsgebyret kan være så højt, at små og mellemstore virksomheder ikke har
råd til at betale, og dermed er udelukkede fra at få adgang til de
arbejdsgrupper, hvor standarderne udvikles. Priserne varierer fra ingenting, til
medlemspriser der gradueres efter virksomhedsstørrelse, til faste priser på
mange tusinde kr. pr. organisation pr. år.
Arbejdsbyrden kan være så stor, at kun store virksomheder, der kan afsætte
mange ressourcer i form af arbejdstid og deltagere, har mulighed for at deltage.
Dette åbner desuden også for den mulighed, at en stor virksomhed kan kapre
en åben standardiseringsproces, der involverer mange mindre interessenter,
simpelthen ved at kaste mange ressourcer ind i arbejdet, og på den måde løbe
fra de mindre interessenter. Denne kritik har bl.a. været rejst overfor IETF og
W3C, der normalt fremhæves som eksemplariske eksempler på åben
standardudvikling, men hvor de ledende poster i vidt omfang beklædes af
repræsentanter for multinationale virksomheder på internetområdet.
Kvalifikationskravene kan være særdeles høje. I en række arbejdsgrupper i IEEE
er der f.eks. krav om, at de deltagende ingeniører har en bestemt IEEEcertificering, for at kunne deltage. For at opnå denne certificering skal man
typisk tage en række kurser hos standardorganisationen, og prisen på disse,
samt kravet om at undvære medarbejdere i den tid de skal bruge på
certificeringen kan være prohibitiv for mindre virksomheder.
Publicering af standarderne. Mange standardorganisationer finansierer deres
virksomhed gennem publikation af de standarder, de har godkendt. Størrelsen
på den pris, der tages for standarderne, har direkte indflydelse på, hvorvidt
standarden (der meget vel kan være udviklet i et forholdsvis åbent forum) i
praksis fungerer som en åben standard på det pågældende marked.

Sammenfatning
Åbenhed i standardudviklingsprocessen er i det ovenstående diskuteret ud fra
en række af de dimensioner, litteraturen har identificeret. Det fremgår at
dimensionerne er ikke enten åbne eller lukkede, men skal opfattes som
graduerede skalaer. Eksempelvis er der store forskelle på medlemsgebyrerne i
standardorganisationerne, ligesom reguleringen af kompetencekravene og
arbejdsbyrden for de deltagende ingeniører også varierer.
En central observation fra litteraturstudiet er, at kategorielle, normative krav
om åbenhed i standardiseringsprocessen ikke kan stå alene: Ressourcestærke
interessenter vil let kunne omgå mange af dem, og vil kunne trække processen i
den retning de ønsker. Litteraturen anbefaler derfor, at man som
rekvirent/aftager anlægger en gradueret opfattelse af
standardiseringsprocessen som udgangspunkt for vurderingen af standardens
åbenhed og eventuelle barrierer.
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Standarder og immaterialrettigheder
Som vinder af en standardkrig får man mulighed for at udnytte
netværkseksternaliteterne ved en de facto-standard maksimalt, da man får
adgang til en stabil indtægt fra salg af software eller gennem royalties og
licensering. Udviklingen af åbne standarder er imidlertid ikke i sig selv nogen
garanti for, at anvendelsen af den pågældende standard ikke medfører
betragtelige omkostninger: ”Åben” og ”gratis” er ikke det samme.
Litteraturen om åbne standarder har imidlertid demonstreret en række
vanskeligheder med at opnå åbenhed omkring hvilke patenter der indgår i en
given standard, og har identificeret en række strategiske muligheder for at
bruge vilkår i patentlovgivningen til at omgå standardorganisationers
retningslinjer for standardudvikling.

Åbenhed og immaterialrettigheder
På IT- og teleområdet er standarder som oftest del af høj-komplekse
standardiseringssystemer, hvor de enkelte standarder refererer til hinanden, og
hvor komplekse standarder bygger videre på funktionaliteten i underliggende
standarder. Eksempelvis består GSM-standarden for mobiltelefoni af adskillige
tusinde standarder, der tilsammen definerer systemet.
Standarder refererer imidlertid også til implementeret teknologi, der ofte er
sammensat af talrige delkomponenter, der hver især er patenterede, eller
trækker på patenterede elementer. En standard kan meget vel være åben, og
samtidig trække på patenteret teknologi, som det koster royalties at benytte. På
hardwareområdet sker beskyttelsen direkte gennem patenter, hvilket især
under amerikansk lov også i betydeligt omfang er tilfældet på softwareområdet.
På softwareområdet bruges foruden softwarepatenter også de muligheder, der
ligger for at binde brugeres data til bestemte systemer, ved at holde kildekode
til proprietære systemer hemmelig. Eksempelvis har Microsofts .doc-format i
mange år været hemmeligholdt, således at indholdet af filerne kun kunne tilgås
gennem Microsoft Word. Det er imidlertid muligt (også udenfor USA) at tage
patentet på bestemte algoritmer, hvilket ofte indebærer at man skal betale
royalties for at anvende den pågældende proces. Et eksempel på dette er MP3formatet, der indkodes gennem en royalty-belagt proces.
Et centralt problem i forholdet mellem standarder og patenter er, at hverken
åbne standarder eller specifikationer nødvendigvis angiver hvilke patenter, der
indgår i den underliggende teknologi, og det er heller ikke klart, hvilken status
en liste over implicerede patenter i givet fald ville have: Det er ikke let at finde
ud af, hvilke patenter, der har relevans for en given teknologi, og en væsentlig
omkostning i forbindelse med udvikling af ny teknologi er patent-research.
Man taler ofte om the patent thicket, dvs. en urskov af patenter, der er filtret ind i
hinanden, og som der potentielt skal betales royalties for. Hertil kommer at det
kan være vanskeligt at afgøre om et patent har relevans for en given teknologi,
hvorfor man i praksis afhængig af, at patentejeren hævder (anmelder) sit
patent, før det kan tælles med, hvilket ikke altid sker (enten af strategiske
årsager eller pga. rettighedshaverens uvidenhed om patentets relevans for den
pågældende teknologi). I litteraturen nævnes det, at prisen for juridisk bistand i
forbindelse med en grundig patentresearch ligger i omegnen af $100.000.
Selv om en ambition i forbindelse med nogle definitioner af åbne standarder er,
at standarden skal inkludere lister over berørte patenter, er det ikke klart
hvilken vægt en sådan liste vil have i en eventuel retssag mellem en udvikler,
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der har baseret sit produkt på en standard, der ikke nævner et givet patent, og
en rettighedshaver til det pågældende patent.
Patenter kan således betragtes som en væsentlig hindring for udvikling og
innovation, og fremhæves ofte som indbegrebet af de negative aspekter af
proprietær teknologi. Samtidig er patenter og indkomst fra
immaterialrettigheder imidlertid en af de centrale indtægtskilder på IT- og
teleområdet og håndteringen af immaterialrettigheder figurerer som et af de
mest centrale emner i de sidste 10 års litteratur om åbne standarder.
Det er således væsentligt, at en stærk styring i retning af åbne standarder
potentielt kan ende med at skubbe i retning af lukkede/konsortiumstyrede
udviklingsmodeller, da en central del af motivationen til at deltage i åbne
standardiseringsforløb er forrentningen af immaterialrettigheder.
Royalties
En central betalingsmekanisme i forbindelse med standarder er betalingen af
royalties og licenser for brug af patenterede teknologier og processer. En typisk
forretningsmodel på området er, at en virksomhed udvikler en teknologi og
patenterer den, og dernæst frigiver en specifikation af, hvordan den fungerer.
Derefter betaler aftagerorganisationer og forbrugere for at bruge teknologien,
f.eks. gennem royalties. MP3-teknologien er et eksempel på dette.
MP3 indgår i en række forskellige ISO-standarder, men algoritmerne, der
bruges til at indkode et givet lydsignal i en mp3-fil er patenterede, og er belagt
med royalties. Indholdet af standarden er således kendt, men hvis man ønsker
at fremstille et program der kan skabe mp3-filer, skal man i skrivende stund
betale mellem $3,25 og $5,75 per program man distribuerer (cf. raterne på
www.mp3licensing.com/royalty). Der er næppe nogen tvivl om at mange af de
eksisterende programmer, der tillader ind- og afkodning af mp3-filer ikke
betaler dette royalty, men virksomheder, der baserer forretning af en vis
størrelse på fremstilling af programmer, der kan indkode mp3-filer som en del
af deres forretning, vil skulle tage dette i betragtning. Ønsker man at bruge mp3
som lydformat i et computerspil betales $2.500, og (måske væstentligst) hvis
man ønsker at streame mp3-indhold betales 2% af overskuddet af den
pågældende aktivitet i royalty."
Formatet er udviklet og ejes af et privat, tysk udviklingskonsortium, Fraunhofer
Society, og det anslås at Fraunhofer tjener omkring €100 mio / år i royaltyindtægter.3 Disse indtægter kommer f.eks. fra Apple, der antageligvis betaler
for at gøre MP3-formatet tilgængelig på Mac OS X. Af samme årsag er Linuxsystemer ikke umiddelbart i stand til at afspille MP3-filer, da det royaltybelagte format ikke kan indlejres i en åben platform.
royalty stacking
En faktor i forbindelse med udviklingen af åbne standarder er, at nye
standarder i vid udstrækning trækker på eksisterende standarder. Dette har
den meget direkte effekt, at omkostningerne ved at bruge en åben standard af
denne type kan være betydelige, da en aktør der ønsker at implementere
standarden skal betale royalties til ejerne af de samtlige de underliggende
patenter / proprietære teknologier, hvorved der opstår såkaldt royalty stacking –
de forskellige royalties skal lægges sammen.

3

http://web.archive.org/web/20071213035617/http://www.britischebotschaft.de/en/e
mbassy/r&t/notes/rt-‐fs005_Fraunhofer.html
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For komplekse systemer kan antallet af patenterede/proprietære teknologier
være særdeles omfattende: En liste over de patenter, der er blevet hævdet i
forbindelse med DVD-standarden tæller i dag i omegnen af 350 numre. I
litteraturen er der fundet flere tusinde patenter i forbindelse med teknologier,
der er i bred anvendelse, bl.a. RFID-teknologi og WiFi.
Omfanget af royalty stacking er således betragteligt, og selv om det konkrete
niveau for betaling af royalties typisk ofte hemmeligholdes af de involverede
virksomheder, så nævnes det undertiden, at 25% af prisen for nye systemer
udgøres af royalties til patentejere.4
En anden angivelse af prisniveau for royalties stammer fra mobilområdet, hvor
det anslås at udgøre mellem 20%-25% af prisen for en GSM-telefon – og det
dobbelte for en dualband-telefon, der både kan forbinde til GSM og 3G-nettet,
da der skal betales for begge patentportefølger. I den sammenhæng er det
centralt at mange af de standarder, der tilsammen udgør GSM- og 3Gstandarden, hyppigt betegnes som åbne standarder, og f.eks. er udviklet under
ETSI (European Telecommunications Standards Institute), der er en EUanerkendt standardiseringsorganisation på teleområdet.
Disse forhold kan være med til at sænke omsætningshastigheden og dermed
innovationstempoet, da udviklingen af en åben standard pga. efterfølgende
royalty stacking kan vise sig at gøre standarden umulig at implementere i praksis
for andre end de virksomheder, der i forvejen ejer en del af patentrettighederne.
Deltagelsen i åbne standardiseringsprocesser har klare fordele, men kan
paradoksalt nok især være interessante for virksomheder, der har stærke
interesser i immaterialrettigheder på det pågældende område.
Dels får de ad den vej mulighed for at tilse, at deres patenter fortsat er en
central del af et givet område, og ad den vej holde konkurrencen på et lavt
niveau.
Dels har de mulighed for at holde priserne nede for sig selv og høj for alle
andre, ved at pulje deres patenter sammen med andre centrale rettighedsejere i
konsortier, og ad den vej friholde medlemmerne af konsortiet for indbyrdes
rettighedsbetaling, mens andre må betale for at bruge hele pakken af
konsortiets patenter.
Store organisationer kan således profitere på at deltage i udviklingen af åbne
standarder da de ad den vej for mulighed for at promovere underliggende,
proprietære teknologier, som de har patent på, og kan kræve royalties for, når
den åbne standard etableres.
Patent holdup
En yderligere faktor i dette spil er, at ejerskabet af de underliggende teknologier
ikke altid er kendt mens standarden skrives, f.eks. fordi de underliggende
teknologier stadig er under udvikling, eller patenterne ikke endnu ikke er
offentliggjort. Deltagere i kollektive standardudviklinger kan således spekulere
i at tage patent på del-teknologier undervejs eller ligefrem efter publikationen
af en åben standard (såkaldt patent ambush eller patent hold-up). Patent holdups
realiseres ved at brugere af en færdigudviklet og publiceret (åben) standard,
efterfølgende konfronteres med krav om royalty-betaling. Den ovenfor omtalte
sag mellem Rambus og FTC er et typisk eksempel på patent holdup.

4

Tallet kendes fra retssager om patentrettigheder,	
  hvor royalty-‐eksperter fra	
  
industrien undertiden fungerer som ekspertvidner.	
  Der skal	
  derfor tages forbehold for
variationer mellem brancher osv.
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I den økonomiske litteratur om ”patent holdups” er det blevet sandsynliggjort,
at muligheden for at hævde patentrettigheder overfor virksomheder, der ikke
har været klar over patentets eksistens/relevans i deres udviklingsproces,
faktisk fører til et højere niveau for royalties, da forhandlingssituationen
entydigt er i patentejerens favør, når først der er investeret i R&D baseret på
patentet.
En komplicerende faktor i forebyggelsen af patent holdups og lignende
procedurer er, at de kan opstå uden ond vilje fra de impliceredes sider: Det er
ikke sikkert at en virksomheds repræsentant i en arbejdsgruppe i en
standardudviklingsproces er bekendt med hele sit firmas portefølje af
immaterialrettigheder, og det er heller ikke givet at alle patentholdere er
repræsenteret i standardudviklingen. Tiltag til at afkræve deltagere i en
arbejdsgruppe en liste over de patenter de ejer, der er relevante for en den
endelige standard vil således maksimalt være dækkende for deltagerne i
arbejdsgruppen, men ikke patentejere, der står udenfor.

Konklusion
I overvejelser om anvendelse af åbne hhv. proprietære standarder bør man
anlægge en flerdimensionel betragtning af begrebet ”åbenhed”, og samtidig
være opmærksom på at der er tale om graduerede skalaer.
Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der sker en glidning, hvor
store spillere der tidligere har brugt proprietære standarder som et
konkurrenceværn, i stigende omfang deltager i standardiseringsprocesserne –
og i visse tilfælde dominerer dem. Dette har medført, at der bag en række
tilsyneladende ”åbne” standarder skjuler sig farer i form af patenter og royaltybelagte teknologier. Standarden er åben i betydningen (beskrevet og universelt
tilgængelig), men det kommer til at koste penge at anvende den.
Står man som myndighed overfor at skulle give generelle anbefalinger i
standardiseringsspørgsmål skal man derfor være opmærksom på processen der
har ledt frem til standardens formulering OG på mulige bagvedliggende
patenter og rettigheder der kan fordyre anvendelsen af standarden.
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Omkostninger ved brug af lukkede standarder
Switching costs og standarder
Et af de hyppigste argumenter for at anvende åbne standarder i stedet for
lukkede er, at de forbedrer konkurrencen mellem softwareleverandører. Hvis
dokumentformater er åbne, kan en aftager skifte tekstbehandlingsprogram
uden samtidig at skulle bruge ressourcer på at konvertere sit
dokumentbibliotek fra det gamle til det nye format. I et bredere perspektiv kan
man også argumentere for, at åbne standarder gør det muligt at kombinere
forskellige produkter (’mix and match’), så man kan bygge en suite af
programmer, der kan fungere sammen, og som opfylder ens behov.
Muligheden er attraktiv, da man på denne måde kan slippe for at købe
funktionalitet, man reelt ikke har behov for, og på den måde slippe for at betale
for meget, og fordi man kan matche software man allerede anvender i andre
systemer med nye systemer. Mix and match kan imidlertid besværliggøres af
lukkede/proprietære standarder og systemer.
Mulighederne for at redigere dokumenter via et intranet kræver f.eks. at de
involverede programmer (webservere, fildelingssoftware og
tekstbehandlingsprogrammer) kan fungere sammen, og her kan proprietære
standarder være med til at gøre ønskede kombinationer af forskellige stykker
software umulige.

Switching	
  costs og	
  lukkede	
  standarder
Den empiriske litteratur understøtter den ovenstående antagelse, da det klart er
demonstreret at lukkede standarder typisk fører til højere omkostninger for
forbrugerne på etablerede markeder.5
Et centralt element i fordyrelsen er, at lukkede standarder gør det dyrere at
skifte mellem forskellige softwaresystemer end det behøver være.
Første gang man indfører et IT-system (f.eks. et kundestyringssystem) på et
givet aktivitetsområde, vil der være en række etableringsomkostninger, bl.a. i
form af uddannelse af personale til at betjene systemerne, lavere produktivitet i
den periode hvor systemet tages i brug og integreres i virksomhedens
arbejdsgange etc. Hvis de systemer, man tager i anvendelse, baserer sig på
lukkede standarder, vil man skulle afholde en del af disse udgifter hver gang
man skifter system, hvorimod de kun skal afholdes én gang så længe man
forbliver på den samme platform, og en mindre del hvis man vælger et system
baseret på åbne standarder. Den situation, hvor man er ’låst’ til et proprietært
system, og ikke kan skifte uden betragtelige omkostninger (switching costs), 6
kaldes vendor lock-in.

5

Zhu, K., Kraemer, K. L., Gurbaxani, V., & Xu, S. X. (2006). Migration to open-‐
standard interorganizational systems: Network effects, switching costs, and path
dependency. MIS Quarterly, 30; se også Greenstein, S. M. (1997). Lock-‐in and the cost
of switching mainframe computer vendors: What d buyers see? Industrial and	
  
corporate change, 6(2).

6

Beggs, A., & Klemperer, P. (1992). Multi-‐Period Competition with Switching Costs.
Econometrica, 60(3)
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I litteraturen opdeles switching costs generelt i en række forskellige
dimensioner:7
•
•
•

•
•

Teknologisk kompatibilitet. For fysiske systemer skal de forskellige dele
fungere sammen. For IT-systemer eksempelvis data- og netværksporte,
apparatdimensioner etc.
Transitionsomkostninger. Selve skiftet mellem to
systemer/leverandører kan være behæftet med omkostninger, f.eks. i
form af filkonverteringer, nyanskaffelse af software etc.
Kompetenceomkostninger. Uddannelse af brugere i nye
programfunktionaliteter, tab af synergieffekter mellem forskellige
programtyper f.eks. i form af tab af ensartede brugergrænseflader (e.g.
genvejstaster i Word og Excel).
Omstillingsomkostninger. Afledte omkostninger i form af f.eks.
usikkerhed og ekstraarbejde med at sikre sig at nyt/ukendt programmel
kan levere de ydelser, der forventes.
Tab af relationsværdier. Tab af opsparet værdi i form af goodwill eller
andre incitamenter hos hidtidig leverandør, f.eks. uddannelseskuponer,
personlige kontakter til account managers etc.

Transitionsomkostninger
I spørgsmålet om åbne vs. lukkede standarder er det oplagt især at se på
transitionsomkostninger, dvs. udgifter til skift mellem forskellige systemer, som
knytter sig til værdien af eksisterende data, der i de fleste tilfælde langt vil
overskride værdien af selve den software, man ønsker at udskifte.
Den præcise omkostning forbundet med skift mellem forskellige systemer
afhænger naturligvis af karakteren af den software, man er i færd med at
udskifte og den enkelte kundes brug af denne software. I forbindelse med
udskiftning af en kontorpakke, der baserer sig på et proprietært filformat, vil
udgiften afhænge af mængden af eksisterende dokumenter der skal konverteres
samt kravet til denne konvertering (f.eks. om der skal ske en konvertering hvor
dokumenterne skal kontrolleres for eventuelle layout-ændringer i forbindelse
med konverteringen). Med et begrænset antal dokumenter kan udgiften
begrænse sig til et antal licenser af det oprindelige program, der kan bruges til
konvertering i den takt man får behov for at anvende tidligere dokumenter.
Hvis man skifter mellem mere komplekse systemer, som f.eks. CAD-systemer,
vil konverteringer evt. indebære kontrol af at konverteringen er foregået
korrekt (målfasthed etc.).
Det er væsentligt at være opmærksom på, at anvendelsen af åbne standarder
ikke eliminerer transitionsomkostninger til konverteringer, da man stadig ikke
kan være sikker på at systemer er født kompatible, og at filer kan læses på
tværs af systemer. Såfremt der er tale om systemer, der er i udbredt anvendelse
kan man dog regne med at der eksisterer konverteringsværktøjer der kan løse
opgaven.

7

Farrell, J., & Klemperer, P. (2006). Coordination and Lock-‐In:	
  Competition with
Switching Costs and Network Effects. In M. Armstrong & R. Porter (Eds.), Handbook of
Industrial	
  Organization, online version:	
  www.paulklemperer.org.
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Samtidig er det givet, at systemer, der baserer sig på proporietære standarder
og formater vil indebære transitionsomkostninger, og at disse vil være udgiftsog/eller licenskrævende.
Strategisk brug	
  af switching	
  costs i kontraktforhandlinger
Det ses ofte i forbindelse med kontrakt-forhandlinger om køb af IT-systemer, at
der ydes klækkelige rabatter på prisen for software-licenserne, dvs. den sum,
der skal betales i forbindelse med anskaffelsen af systemet. Litteraturen
dokumenterer, at der bl.a. i forbindelse med store kontrakter på serversoftware
gives rabatter på mellem 60%og 90% af listeprisen af softwarelicenserne, og i
forbindelse med mindre kontrakter (i størrelsesordenen kr.500.000) ofte gives
rabatter på omkring 50%. Studier af switching costs har argumenteret for, at
den rabat der ydes på softwarelicenserne, reelt kan betragtes som en forhandlet
estimat af købers switching costs ved et skift til et nyt system. Forskningen
dokumenterer, at nye kunder får betydeligt bedre rabatter end kunder der
fornyer eksisterende kontrakter.
Sælgers motiv for at give disse rabatter er dobbelt:
•
•

Dels er værdien af licenserne reelt fiktiv, da omkostningerne med at
producere nye eksemplarer af allerede udviklet software er ubetydelige,
og der derfor ikke er et direkte tab forbundet med at sælge billigt.
Dels, og væsentligere, ligger langt den største del af indtjeningen på
softwarekontrakter på de service, opgraderings- og uddannelsestilbud,
der indgår som en del af de fleste softwarekontrakter.

Sælgers strategi i forbindelse med softwarekontrakter benævnes i litteraturen
som ”bargain then rip-off”, dvs. en proces, hvor man først forhandler om prisen
på produktet, for derefter, når køberen først er bundet til systemet, presser
maksimal profit ud af dem.
Det er klart, at systemer, der anvender lukkede standarder, stiller brugeren
dårligere i en kontraktforhandling, end hvis systemet baserer sig på åbne
standarder, da bindingen til det eksisterende system er hårdere med lukkede
standarder.
I den empiriske litteratur findes en række eksempler, som ud fra reelle
kontraktdata, forsøger at estimere værdien af switching costs ud fra rabatterne
på softwarelicenser. Rationalet er, at den rabat der gives på licenserne, kan ses
som et forhandlet udtryk for sælgers og købers opfattelse af købers udgift ved
at skifte system: Sælger er klar over at køber vil have udgifter, og er samtidig
interesseret i at køber rent faktisk skifter til sælgers system, så sælger kan
profitere på de lukrative servicekontrakter. Køber er klar over at der vil være
udgifter forbundet med et skift, og rabatforhandlingerne er det væsentligste
sted, der kan opnås kompensation for switching costs.8

8

Zhu, K., Kraemer, K. L., Gurbaxani, V., & Xu, S. X. (2006). Migration to open-‐standard
interorganizational	
  systems:	
  Network effects, switching costs, and path dependency.
MIS Quarterly, 30, 515-‐539, og Larkin, I. (2007). Bargains-‐then-‐ripoffs: Innovation,
pricing and	
  lock-‐in in enterprise software.	
  Harvard Business School Working
Paper.

Version 1.0

Zangenberg & Company

21

Samlet finder litteraturen, at de aggregerede switching costs typisk ligger
omkring 25-30% af værdien af listeprisen på licenserne.9
Eksistensen af lukkede standarder er ikke alene, og heller ikke i hovedsagen, et
problem, der knytter sig til transitionsomkostningerne. De er i lige så høj grad
et problem, fordi de manifesterer en klar binding til en kundes eksisterende
system (kunden er låst), og denne binding er befordrende for en
forhandlingsdynamik, der for køber sætter fokus på at indhente en specifikke
udgifter i forbindelse med skiftet, og dermed lægger op til en ”bargain then ripoff”- model fra sælgers side.

9

Det skal	
  understreges at der må forventes betragtelig variation mellem systemtyper,	
  
da nogle vil have langt større lock-‐in-‐effekter end andre, og	
  at antallet af empirisk	
  
dokumenterede studier for begrænset, især pga. af kontraktsforhandlingernes
lukkethed.	
  Der angives dog et antal	
  branchekendte tal	
   litteraturen, som understøtter
de empiriske fund.

Version 1.0

Zangenberg & Company

22

Beregning af meromkostningen
Som beskrevet ovenfor er prissætningen af software meget dynamisk og
prissætningen overfor den enkelte kunde sker i vid udstrækning i forhold til de
alternativer, kunden har. Det gælder når kunden skal købe ny software og det
sker i forhold til den årlige vedligeholdelsesafgift en kunde betaler.

Køb af ny software
I situationen hvor en kunde står foran et softwarekøb til en helt ny opgave
(altså hvor kunden ikke skal erstatte et stykke software med et andet) vil enhver
softwareleverandør se på købsprisen og på den efterfølgende årlige
vedligehold. I denne sammenhæng er det årlige vedligehold langt vigtigere end
købsprisen. Ofte vil kunder bruge den sammen software over en længere
årrække, og for visse softwarekategorier som databaser, ERP-systemer,
operativsystemer mm kan en leverandør regne med vedligeholdelsesgebyrer i
10 år eller mere. Listepriser er derfor relativt fiktive – rabatter på mellem 30 og
50 procent er normen og ikke sjældent ses rabatter helt op til 90 procent. Prisen
fastsættes typisk efter hvad kundens alternativer er, og i dette tilfælde vil det
være prisen på alternative stykker software der kan løse samme opgave.

Udskiftning af software – og beregning af ”den accepterede merpris”
Kunden der i dag anvender et stykke software og overvejer at skifte til et andet
stykke software (f.eks. udskiftning af en kontorpakke med en anden eller
udskiftning af et stykke analytisk software med et andet) vil se på
omkostningerne forbundet med det nye software og på omkostningerne ved at
gennemføre skiftet. I regnestykket kan den samlede omkostning/besparelse til
skiftet beregnes ud fra følgende formel
Omkostning/besparelse = Vnu*P – (MO + LP + Vny*P)
Hvor:
Vnu = Årlig Vedligeholdelse for eksisterende produkt
Vny = Årlig vedligeholdelse for nyt produkt
P = Periode
MO = Migreringsomkostninger
LP = Licensprisen for nye licenser
Denne omkostning skal stå mål med den merværdi den nye software tilbyder
(det kunne være bedre funktionalitet, skalerbarhed eller andet). Hvis den nye
software ikke tilbyder væsentlige forbedringer, skal regnestykket vise en
egentlig besparelse før en kunde vil tage besværet med at skifte.
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Hvis en leverandør vil erobre en kunde, skal leverandøren altså sikre, at
omkostningen ved at skifte bliver mindst mulig. Til brug for vore beregninger
ser vi på situationen hvor det er omkostningsfrit at skifte:

Vnu*P = MO + LP + Vny*P
Her kan vi udtrykke den ”acceptable merpris for eksisterende løsning” (AM)
som er den ekstra pris den eksisterende software kan koste, uden at det kan
betale sig at skifte. Dette er differencen mellem den aktuelle
vedligeholdelsespris (Vnu) og den tilbudte nye vedligeholdelsespris (Vny):
AM = Vnu-Vny = (MO + LP)/ P
Med andre ord: en leverandør kan opretholde en årlig ”licensoverpris” der
svarer til summen af migreringsomkostningerne og licensomkostninger for de
nye licenser divideret med afskrivningsperioden. Vores erfaringer viser, at man
typisk ser disse investeringer i et tre-årigt perspektiv. Selvom man investerer i
software med en forventning om at anvende denne software i mere end tre år,
er der ingen der vil skifte med mindre der enten er væsentlige funktionelle
fordele ELLER hvis man kan opnå en besparelse indenfor en overskuelig
periode, da der jo ikke er nogen der ved, hvad der sker med softwarepriserne
på langt sigt.
Som tidligere anført kan licensprisen for den nye software sættes relativt
vilkårligt, og i princippet gå mod 0, hvorved vi kan udlede, at den acceptable
merpris vil være mindst:
AM > MO/P
Denne lovmæssighed vil gælde for alle typer af software uanset om de betjener
sig af åbne eller lukkede standarder. I den situation hvor
migreringsomkostningerne er lave vil der følgelig være en lille mulighed for
merbetaling i forhold til et alternativ-produkt, og der vil være en reel
priskonkurrence. Hvis migreringsomkostningerne derimod er høje, vil
leverandøren kunne opretholde en højere årlig vedligeholdelsespris end
konkurrenterne.
Databasemarkedet er et glimrende eksempel på det dette.
Migreringsomkostningerne er ofte relativt høje for denne produkttype.
Markedet domineres af et mindre antal spillere, hvor de dominerende er
Microsoft, Oracle og IBM. I dette felt tilbyder Microsoft de billigste produkter.
Historisk skyldes dette at produkterne havde et smallere funktionssæt og ikke
havde den skalérbarhed og robusthed, der blev tilbudt hos Oracle og IBM. I takt
med at produkterne er blevet udviklet udgør Microsofts databaseprodukter
imidlertid et reelt alternativ for flere og flere kunder. Der er en betydelig årlig
besparelse at hente ved et sådant skift, men Oracle og IBM tilnærmer ikke deres
priser til Microsoft, netop på grund af migreringsomkostningerne.
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Som det tidligere er beskrevet, vil migreringsomkostningerne væk fra et system
der anvender proprietære standarder (MOp) være højere end omkostningerne
væk fra et system der anvender åbne standarder (MOå). Det følger af
ovenstående, at denne forskel kan oversættes direkte til en merpris i den årlige
vedligeholdelsesomkostning. Den årlige meromkostning ved at anvende et
system der betjener sig af proprietære standarder (i forhold til at anvende et
system der anvender åbne standarder) må altså være:
Accepteret årlig merpris = (MOp-MOå)/P

Modelberegning
Migreringsomkostningerne vil som tidligere nævnt variere betydeligt fra
produkttype til produkttype, men som tidligere beskrevet viser litteraturen at
de aggregerede ”switching-costs” ofte udgør 25-30% af værdien af listeprisen på
den aktuelle software. Migreringsomkostningerne er en delmængde af dette. En
gennemgang af en række transitionsprojekter vi har fået forelagt viser, at
migreringsomkostningerne ofte udgør et sted mellem 25 og 50% af switching
cost. I vores modelberegning sætter vi migreringsomkostningerne til ca en
tredjedel af switching-cost – det giver en MOp værdi svarende til 10% af
listeprisen for softwaren.
MOå vil alt andet lige være væsentligt lavere (mellem 0 og 5%). Sættes P til 3 (jfr
tidligere begrundelser) vil den årlige accepterede merpris være mellem 5/3%
og 10/3% (mellem 1,5% og 3%) af listeprisværdien for den anvendte software.
Dette er et ganske betydeligt beløb. Danske virksomheder brugte i 2008 ca. 6
mia. kr. på standardsoftware (Kilde: Danmarks statistik – ”Danske
virksomheders it-udgifter 2008”, udgivet 21/4 2010) Den årlige udgift svarer til
ca. 20% af licensprisen, så alt andet lige burde de 6 mia. kr. svare til en
licensværdi på ca. 30 mia. kr. Hvis al denne software var proprietær, ville det
svare til en årlig meromkostning på mellem 450 og 900 mio. kr. om året. Dette
er beløb repræsenterer den samlede potentielle omkostning for danske
virksomheder, hvis man alene anvender software baseret på proprietære
standarder i stedet for åbne standarder.

Afgrænsning af modelberegningen
Den ovenstående modelberegning tager konservativt udgangspunkt i
omkostninger, der med sikkerhed må påregnes ved skift mellem systemer. I
tilgift til de ovenstående, modellerede omkostninger vil der typisk støde flere
andre typer til, så som afhængigheder mellem delsystemer, der skal tilpasses
osv. Det er imidlertid ikke muligt at angive niveauet for størrelsesordenen af
disse udgifter, da de er kritisk afhængige af, hvilken systemtype, der er tale om.

Konklusion
I modsætning til hvad visse software-leverandører giver indtryk af, bliver
software prissat dynamisk i forhold til den enkelte kundes reelle alternativomkostninger. Løbende vedligehold prissættes dynamisk i forhold til
alternativerne OG kundens omkostninger ved at skifte. Det er alt andet lige
dyrere at skifte fra et system eller en arkitektur der betjener sig af lukkede
standarder end at skrifte fra et system eller en arkitektur der betjener sig af åbne
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standarder. Det betyder, at man kommer til at betale en overpris, ved at vælge
systemer der betjener sig af lukkede standarder. Overprisen afhænger af
systemtype og kontekst, men modelberegningen i denne analyse viser, at en
årlig værdi mellem 1,5% og 3% af softwarens listepris er sandsynlig.
I situationer hvor man skal træffe et valg mellem to løsninger bør man derfor
tage hensyn til denne merpris, når det samlede regnestykke skal gøres op.
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Kommenteret bibliografi
I dette afsnit gives en kortfattet, kommenteret bibliografi, der dække de
væsentligste områder, der har indgået i litteraturreviewet. Der er lagt vægt på
at præsentere centrale og overbliksskabende værker: De mere detaljerede
diskussioner vil kunne oprulles med udgangspunkt i de her anførte værker.
Bemærk i øvrigt, at en stor del af den angivne litteratur foruden de benyttede
udgaver også findes til fri download i manuskriptform på nettet.

Standardudvikling
Et opdateret og autoritativt overblik over feltet findes i antologien Shane
Greenstein & Victor Stango (eds.) Standards and Public Policy, Cambridge:
Cambridge University Press, 2007.
I denne antologi kan især Joel Wests bidrag, The economic realities of open
standards: Black, white and many shades of grey, fremhæves. Denne tekst giver et
nuanceret overblik over feltet, og placerer spørgsmålet om åbenhed vs.
lukkethed i forhold til især økonomiske forhold. Teksten kan desuden fungere
som en tilgængelig og ikke-teknisk introduktion til feltet i det hele taget, især
hvis man læser den sammen med samme forfatters artikel Seeking open
infrastructure: Contrasting open standards, open source and open innovation, hvor en
række konsekvenser af de vilkår en åben standardproces sættes i forhold til
spørgsmål om innovationstempo og -økonomi. Et andet bud på de
dimensioner, man kan bruge til at bestemme en standards åbenhed findes i Ken
Krechmer (2006): ”Open standards requirements”. International Journal of IT
Standards and Standardization Research 4(1). En kortere diskussion af
’åbenhed’ findes i Andrew Updegrove (2005): ”The many faces of ’open’”.
Consortium Standards Bulletin 4(3).
Et instruktivt, empirisk studie af vanskelighederne forbundet med at bringe
åbne standarder ind på et marked, der i forvejen domineres af lukkede
standarder, findes i Shah, R., Kesan, J., & Kennis, A. (2007). Lessons for Open
Standard Policies: A Case Study of the Massachusetts Experience.

Standarder og IP
Problemerne forbundet med patentering og innovation er beskrevet godt i
Shapiro (2000), ”Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools
and Standard-setting”, Competition Policy Center Working Paper CPC00-11,
University of California, Berkeley.
Diskussionen af, hvordan åbne standarder gennem strategisk aktivitet fra
diverse stakeholders kan udvikles til lukkede/halvlukkede standarder findes i
Shapiro & Varian (1999), Information Rules: A Strategic Guide to the Network
Economy. Harvard Business School Press, Boston.
En autoritativ udlægning af de økonomiske og forhandlingsstrategiske aspekter
af patent hold-up og royalty stacking findes i Mark A. Lemley & Carl Shapiro’s
artikel Patent Holdup and Royalty Stacking, Stanford Law and Economics Olin
Working Paper Series no. 324.
En mere detaljeret diskussion af patent holdup og anti-trust-lovgivningen i USA
findes i Joseph Farrell m.fl. (2007): Standard Setting, Patents, And Hold-Up,
Antitrust Law Journal no. 3.
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