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Sammendrag

Motivasjonen til å skrive denne oppgaven er en personlig undring over hvorfor det primært, og ofte 

eksklusivt, fokuseres på det økonomiske aspektet ved utredninger om fri programvare er et godt 

valg for det offentlige. Fri og produsenteid programvare bygger på fundamentalt forskjellige 

ideologier som kan ha implikasjoner utover økonomiske kostnader. Kunnskapskulturen som er med 

på å definere fri programvare er basert på åpenhet, og er en verdi i seg selv. 

Oppgavens tema er programvarelisensen GPL og frihet. GPL-lisensiert programvare gir visse 

friheter i forhold til produsenteid programvare. Mitt spørsmål er om, og eventuelt i hvilken 

utstrekning, disse frihetene blir benyttet av ulike brukere og hvordan de manifesterer seg for disse 

brukerne. Sentrale spørsmål i oppgaven er:

● Hvordan fordeles handlekraft gjennom lisensieringen av programvaren? 

● Hvilke konsekvenser har programvarelisensen for de ulike brukere? 

Fri programvare gir blant annet brukeren mulighet til å studere og modifisere kildekoden. 

Denne formen for frihet erverves gjennom kunnskap og krever at brukeren også er en ekspert. Hva 

skjer med frihetene til GPL når sluttbrukeren er en annen? Dette diskuteres i dialog med 

informantene. 

Jeg har i denne oppgaven samlet inn intervjudata fra IKT-ansvarlige ved grunnskolene i Nittedal 

kommune, driftsansvarlig og IKT-veilederen for skolene i kommunen, samt IKT-koordinator for 

utdanning i Akershus fylkeskommune og bokmåloversettere av OpenOffice.org. Den empiriske 

delen av oppgaven er delt inn i to seksjoner; den første omhandler operativsystemet Skolelinux, den 

andre kontorprogrampakken OpenOffice.org. 

Som vi vil se gir GPL lokal frihet og kontroll gjennom omfordeling av makt fra produsent til 

bruker. Brukerens makt analyseres gjennom begrepene brukermedvirkning og handlingsfrihet. Det 

blir også lagt vekt på strukturelle forhold rundt bruken av teknologi, og spesielt de økonomiske 
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begrepene nettverkseksternaliteter, innlåsing og stiavhengighet. Dette er begreper av spesiell 

nytte når objektet som omsettes eller distribueres er et kommunikasjonsprodukt, fordi verdien til et 

slikt gode for en potensiell bruker avhenger av antall eksisterende brukere av godet. I tilknytning til 

denne problematikken inneholder oppgaven også en diskusjon rundt åpne standarder og formater. 

Oppgaven konkluderer med at de «fire frihetene» som GPL-lisensen er laget for å beskytte er av 

avgjørende betydning for bruken av OpenOffice.org og Skolelinux, i Akershus fylkeskommune 

såvel som i skolene i Nittedal. Distribusjonen av handlekraft er ikke helt symmetrisk. Det er først 

og fremst de profesjonelle utviklerne i Skolelinux som direkte kan nyttiggjøre seg friheten til å 

endre kode, mens en sluttbruker som Nittedal kommune nyttiggjør seg den økonomiske friheten til 

å kunne distribuere programmene. Det er imidlertid også slik at ingen aktør klarer seg uten alle 

disse «frihetene».
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Forord

Mitt første møte med et programs kildekode var gjennom en Commodore 64, og begrenset seg til å 

taste inn instrukser funnet i datablader og lage personlige modifikasjoner av disse. Interessen for 

programmering forsvant med Commodoren, men ble senere forsøkt gjenopplivet gjennom et C++ 

kurs ved HiO og noe HTML-koding. Jeg er i dag ingen programmerer, men interesserer meg for det 

sosiale og politiske aspektet ved programvare. Fri programvare-bevegelsens idéer om deling av 

kunnskap, åpenhet og myndiggjøring av brukere appellerer til meg. Jeg har derfor valgt å skrive 

denne oppgaven for å sette meg mer inn i hva fri programvare egentlig er. 

Først og fremst vil jeg takke min veileder Lars Risan for hans innsikt, engasjement og støtte fra start 

til mål. Denne avhandlingen hadde ikke blitt til uten ham. Tusen takk Lars! Jeg ønsker også å takke 

alle mine informanter for at de tok så godt imot meg og satte av tid til snakke med meg – 

datainnsamlingen ble til en hyggelig og meget lærerik affære. En stor takk til Leo, Ursula og min 

bror Peter for deres generøsitet, mine foreldre for den økonomiske støtten jeg har fått gjennom 

studietiden og til slutt Joakim for korrekturlesing og glimrende kommentarer. 

Takk alle sammen!

Oslo april, 2007

Karol Ptasinski
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«Det er en betydelig mangel at prinsipielle begrunnelser for åpen kildekode ikke nevnes: 

Kan man ha tillit til kvaliteten til programvare som ikke tillater innsikt i hvordan prosesser  

utføres, bare i sluttresultatet?

Bør offentlige oppgaver i et demokrati forvaltes ved hjelp av hemmelige, lukkede systemer 

knyttet opp til sterke økonomiske interesser heller enn løsninger offentligheten har innsyn i?

Bør offentlige midler gå til å styrke posisjonen til kommersielle aktører eller til å etablere 

eller forbedre løsninger som også kan komme innbyggerne til gode?

Er det samfunnsmessig effektivt at løsninger ikke kan gjenbrukes, men må utvikles på nytt  

flere ganger?

Spesielt for oss som representerer høyere utdanning er det naturlig å i tillegg spørre om det

virkelig ikke skal være mulig og legitimt å forske på og undervise i alle detaljer, også tekniske,

rundt ellers åpne prosesser i det offentlige.»

UNINETT i høringsuttalelse om bruk av åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor (14.09.05) 
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Kapittel 1: 
Introduksjon

Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven) gir opphavspersonen «innen de grenser som er 

angitt i denne loven enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig 

eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, 

i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk».1 

Opphavsretten varer i opphavspersonens levetid og 70 år etter utløpet av hennes dødsår.2 

Programvare er verk som også omfattes av åndsverkloven (§ 1 opphavsrettens gjenstand og 

innhold), noe som medfører at programmet ikke er tilgjengelig for allmennheten med mindre 

opphavspersonen gjennom en lisens beskriver bruksretten til verket. Opphavspersonen innrømmer 

gjennom lisensen verkets brukere visse friheter. Disse frihetene er helt sentrale i forståelsen av fri 

programvare. Fri programvare-lisenser skiller seg ut i forhold til produsenteid programvare ved at 

de gir brukeren utvidede friheter. Disse kalles ofte «de fire friheter» og innrømmer brukeren rett til 

å kjøre programmet hvor som helst, studere/endre/tilpasse det, samt kopiere og redistribuere det. 

For å kunne studere og endre et program har man som oftest behov for tilgang til dets kildekode. I 

datamaskinterminologien er kildekode en serie av utsagn skrevet i en eller annen form for 

menneskeleselig programmeringsspråk. Et programs kildekode er en samling av filer som kan bli 

konvertert fra menneskeleselig form til kjørbare maskinkommandoer.3 Tilgang til programmets 

kildekode er derfor en forutsetning for to av de fire frihetene, nemlig muligheten til å studere og 

endre koden. Mens produsenteid programvare benytter opphavsretten til å begrense brukerens 

rettigheter med hensyn til bruk, innsyn, endring, kopiering og redistribusjon, bruker fri programvare 

den samme lovgivningen til å overføre rettigheter fra produsent til mottaker. Den mest brukte fri 

programvare lisensen i dag er GNU General Public License (GPL). Lisensen er forfattet av Free 

Software Foundation (FSF) og klassifiseres som en «copyleft» lisens ved av den innrømmer 

lisenstaker de fire ovenstående frihetene kun under forutsetning av at «senere mottakere av 

programmet gis tilsvarende rettigheter og tilsvarende faktiske muligheter til å utnytte disse».4 Denne 

1 LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk, Paragraf 2
2 LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk, Paragraf 40
3 For en mer detaljert beskrivelse av kildekode, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Source_code
4 http://no.wikipedia.org/wiki/Copyleft  
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oppgaven omhandler GPL-lisensen og dens konsekvenser for ulike brukere.

Forskning rundt fri og åpen kildekode programvare, ofte kalt med samlebetegnelsene5 FLOSS 

(Free/Libre6/Open-Source Software) eller FOSS (Free and Open-Source Software), dekker et vidt 

spekter. Et nylig publisert bok fra MIT Press, «Perspectives on Free and Open Source Software»7, 

viser noe av mangfoldet i forskningen rundt denne type programvare. Studiene varierer fra 

motivasjonsstudier til analyser av ulike forretningsmodeller. Denne oppgaven handler om bruk av 

fri programvare ved grunnskolene i Nittedal kommune og blant de norske oversetterne av 

kontorpakken OpenOffice.org og deres arbeidsgiver, Akershus fylkeskommune. Den studerer hva 

slags «frihet» fri programvare muliggjør, samt hvilke kontekster disse ulike formene for frihet 

muliggjøres i. 

«Friheten» i fri programvare eksisterer som ideologi, som juss og som ulike typer praksis. Det 

er ikke gitt at den er det samme over alt. Det er tvilsomt at den er det samme over alt. Vi vet at det er 

forskjell på det folk sier og det de gjør, det er forskjell på normer, representasjoner og handlinger 

(Holy & Stuchlik 1983). Kunnskap tilegnes av aktører som er sosialt situerte i form av posisjon og 

disposisjon. Deres iakttakelser avhenger av deres fysiske posisjon og den sosiale (og historiske) 

konteksten (Boudon 1989:71-73). Handlingsbegrepet til Alfred Schütz, slik det blir fremstilt av 

Østerberg, inneholder analyse av to typer motiver. «For-å» motiver refererer til den handlendes 

holdninger når han lever i sine pågående handlingsprosesser. Denne kategorien kan bare avdekkes 

av iakttakeren ved å spørre aktøren hvilken mening han tillegger sine handlinger (Østerberg 

1990:65). «Fordi» motivet er derimot en objektiv kategori som er tilgjengelig både for den 

handlende aktøren og observatøren:

«Fordi-motivet konstrueres utfra den tilstand den handlende har skapt i den ytre verden og den 

handlendes holdning til sin handling. Først når den handlende kan vende seg mot sin fortid og 

observere sine egne avsluttende handlinger, kan han lykkes i å gripe tak i det ekte fordi-motivet  

til sin egen handling» (Østerberg 1990:65). 

Videre kan ideologi defineres som et system av ideer i relasjon med samfunnet, og som både er 

5 Disse samlebetegnelsene inneholder både fri programvare og åpen kildekode begrepene, og dermed unngår å 
«velge leir» eller ta stilling til hvilket av disse to begrepene som skal benyttes. Se kapittel 2 for redegjørelse.

6 Ordet «libre» blir brukt for å forklare ordet «free». Det engelske begrepet free software er tvetydig. En uintendert 
betydning, «programvare som du kan få gratis», passer like lett inn som den intenderte betydningen «programvare 
som gir brukeren visse friheter». En del programvare kalles for «free» fordi det ikke koster penger å laste ned 
programmet og bruke det, men uten at brukeren har tilgang til kildekode og mulighet for å lage derivater av den. 
Lisensen som dekker Microsoft Internet Explorer er et eksempel på slik type programvare. Annen programvare 
kalles «free» fordi det og dets kildekode gjøres tilgjengelig og tillater enhver å bruke, kopiere, distribuere 
programmet og dets derivater gratis eller mot en avgift. Det er den sistnevnte typen programvare som utgjør 
bokstavene F og L i FLOSS. 

7 Boken er i sin helhet tilgjengelig her: http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tid=10477&ttype=2
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internalisert og materialisert i ulike former, så som i juridiske dokumenter. Ideologier i ulike former 

samspiller med ulike former for handlingsmotiver, men står ikke i et en-til-en forhold til dem. Jeg 

vil i denne oppgaven fokusere på hvordan friheten i fri programvare både forandrer seg, og 

eventuelt reproduserer seg, når den beveger seg gjennom ulike kontekster. Jeg vil studere den både i 

form av handlende aktørers motiver og i form av tekstlige representasjoner.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i skoleverket har i de senere årene blitt en 

del av den utdanningspolitiske saksorden. I Stortingsmelding 30 (2003-2004) «Kultur for læring», 

beskrives IKT-kompetanse8 som en basiskompetanse på linje med det å kunne lese, regne samt 

skriftlig og muntlig uttrykksevne.9 Meldingen peker også på skolens ansvar for tilegnelsen av denne 

nye kompetansen:

«Digital kompetanse vil i stadig større grad i årene fremover være en kompetanse man trenger 

for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Utdanningen må på alle nivåer bidra til å 

skape et godt grunnlag for dette, og grunnopplæringen er helt sentral i utviklingen av barns og 

ungdoms digitale kompetanse.»10

Bruken av IKT i norske skoler er forutsetningen for og rammen til empirien i denne teksten. Fri 

programvare er i dag relativt lite utbredt i norske skoler. I 2005 var det for eksempel rundt 250 

skoler som hadde Skolelinux, en skreddersydd norsk Linux variant, installert. Prosjektlederen i 

Skolelinux, Knut Yrvin, anslo på den tid at det fantes rundt 3600 skoler i Norge. Skolelinux var 

dermed installert på ca 7 % av skolene.11 Det har blitt gjennomført flere utredninger om bruk av fri 

programvare i de nordiske landene. Disse har (med unntak av noen få, slik som Statskonsult, 

rapport 2003:24) hovedsaklig fokusert på å forklare fenomenet og analysere de økonomiske 

aspektene ved å ta i bruk fri programvare.12 Ser man utover skoleverket og Norge, finnes det en god 

del forskning på bruk av fri programvare i offentlig sektor. Jeg vil her gjengi noen funn fra en 

undersøkelse foretatt i 2005 av United Nations University – Maastricht Economic and Social 

Research and Training Centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT). Dette er foreløpig 

den mest omfattende studien innen EU som ser på bruken av FLOSS i offentlig administrasjon. I 

8 Digital kompetanse defineres i dokumentet som «summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive og 
regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier. IKT-
ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike 
digitale kilder, mens den kritiske og kreative evnen også fordrer evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og 
analyse av digitale sjangrer og medieformer.» St.meld. nr. 30, side 48 

9 St.meld. nr. 30, side 32 
http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20032004/030/PDFS/STM200320040030000DDDPDFS.pdf 

10 St.meld. nr. 30, side 48 
11 http://www.idg.no/produkter/programvare/linux/article10246.ece   
12 Statskonsult, rapport 2003:24, Erfaringer fra bruk av Skolelinux, side 4 

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-24.pdf
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følge studien brukes FLOSS programvare bevisst i 49 % av lokal offentlig administrasjon. 

Ytterligere 29 % bruker FLOSS programvare uten å være eksplisitt klare over det.13 Til tross for at 

en stor andel offentlig administrasjon i EU-landene benytter seg av FLOSS, er det få som bruker 

denne type programvare i stor skala, selv om denne bruken er øker.

Spesielt to temaer fra denne studien er verdt å trekke fram her; motivasjonen for å benytte 

FLOSS samt brukernes tilpasning og deling av kode. Ser man bort fra det økonomiske argumentet, 

reduksjon av lisenskostnader, er to andre motivasjoner for bruk av FLOSS fremtredende. 

Muligheten for å skreddersy eller tilpasse programvaren etter behov og kombinere den med 

produsenteide systemer som allerede er i bruk anses av respondentene som en viktig faktor. Ønsket 

for å bli mer uavhengig av bestemte leverandører er også en sterk motivator for bruk av FLOSS:

«This shows in the strong correlation between a sense of being "too dependent" on vendors and 

a desire to increase future FLOSS use. There is further evidence for the validity of this argument:  

Whilst non-users depend on one to four vendors, FLOSS users benefit from more competition of  

five or more vendors.»14

Selv om de offentlige administrasjonene i studien anser lokal tilpasning av programkode som en 

viktig faktor, utvikles det lite egen, lokal kode. Dessuten blir kode som utvikles i offentlige 

administrasjoner sjeldent delt eller publisert:

«...only a small proportion of the local administrations develop their own software and 

contribute to FLOSS projects and communities. The data from the Netherlands, where an 

extended questionnaire was distributed, may serve as an indicator: 12 percent of Dutch 

administrations own software that could be disseminated under a FLOSS licence. Only 7 percent  

of the public organisations had actually released code or applications under an Open Source 

licence.»15

Hovedspørsmålet som jeg forsøker å besvare er om det overstående funnet også gjelder for 

miljøene som blir undersøkt i denne oppgaven. Blir friheten til å studere og modifisere kode 

benyttet? Er brukerne medprodusenter eller kun «sluttbrukere»? Hvordan manifesterer lisensens 

friheter seg for brukere som ikke er medprodusenter?

13 «An additional 29 percent do not report explicitly use of FLOSS, but mention FLOSS software (GNU/ Linux, 
MySQL, Apache) by name when asked for programs they have implemented.» 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5249

14 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5249   
15 Se forrige fotnote
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Kapittel 2: 
Fri programvare 

Som nevnt gir GPL-lisensen brukere visse friheter gjennom lisensrettighetene. For at noen av disse 

frihetene skal gi mening må leseren imidlertid forstå enkelte grunnleggende prinsipper for 

programvare. Det er vanskelig å forstå politikken og jussen uten en minimal forståelse av teknikken. 

Noe forenklet kan man si at utviklere lager programmer ved å skrive tekst, kalt kildekode (eng. 

source code), i et programmeringsspråk. Dette språket blir deretter oversatt av en kompilator (et 

dataprogram) til et kjørbart program (maskinkode). Så lenge brukere ikke behøver å gjøre endringer 

i programmet er ikke tilgang til kildekode nødvendig. For å gjøre endringer i programmet kreves 

det vanligvis tilgang og tillatelse til å endre kildekoden. Hva et program kan og ikke kan gjøre 

bestemmes dermed av den som besitter kontroll over kildekoden.16 

GPL-lisensiert programvare overfører med visse betingelser denne kontrollen over kildekoden 

fra utvikler til bruker. Dette kapitlet vil kort presentere historien og ideologien bak FLOSS. Den 

historiske framstillingen er på ingen måte ment å være fullstendig, men vil gi et overblikk over noen 

viktige trekk ved utviklingen av fri programvare. Konseptet copyleft (som GPL-lisensen bygger på) 

vil deretter bli introdusert og kapitlet avsluttes med en beskrivelse av Skolelinux, operativsystemet 

som benyttes i mange norske skoler, inklusive Nittedal som har blitt undersøkt. Vi skal først se på 

hvordan friheten i fri programvare ble (og fortsatt er) ideologisk og juridisk konstruert av sentrale 

aktører (for det meste amerikanere), for så, i senere kapitler, å se på de ulike praktiske tilpasninger 

og bruksmåter av fri programvare. Endring og kontinuitet er sentrale begreper inne sosiologien (og 

antropologien). Begreper og forståelser har en tendens til både å endre seg og reprodusere seg etter 

som de reiser i tid og rom (Lan 1985 og Leach 1954), så også med fri programvare, og dens 

«frihet». Som vi skal se har konseptet fri programvare blitt omformet, redefinert og tilpasset for å 

tjene ulike hensikter, fra deling av kildekode på universitetslaboratorier til en idé om å gjøre 

programmer til et rent fellesgode som alle kan nyte godt av, til åpen kildekode som en praktisk 

løsning i programvaremarkedet. GPL-lisensens friheter er tilgjengelige i kraft av brukernes 

kompetanse. Mens for eksempel en informatikkstudent trolig er i stand til å benytte seg av friheten 

16 David A. Wheeler, Why Open Source Software/Free Software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? Look at the 
Numbers!, 2007. Under «A.1 Definitions» http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html
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til å lese og endre et programs kildekode er det mer tvilsomt om skolene i Nittedal kan det. Dersom 

de ikke besitter den nødvendige kompetansen vil de bare være i posisjon til å motta friheten til å 

installere og redistribuere fri programvare. For utviklerne av Skolelinux er alle de lisensierte 

frihetene en forutsetning for selv å være produsenter og distributører. For rene sluttbrukere er trolig 

muligheten til å motta programvaren gratis og eventuelt kopiere og redistribuere den avgjørende 

faktor for å ta i bruk slik programvare. Selv om de ofte da er avhengige av at andre har tatt i bruk de 

utvidede frihetene, er disse gjerne helt uvesentlige i deres «for-å» og «fordi» motiver. 

Fri programvare i et historisk perspektiv 
Konseptet fri programvare er ikke nytt. Datamaskinene ble først tatt i bruk av universitetene hvor de 

var forskningsverktøy, og kildekoden var i fritt omløp. Denne praksisen var i tråd med 

forskningssamfunnets normer, hvor deling av oppfinnelser og metoder for å teste disse var å anse 

som essensielt for forskningen, og dannet gjerne grunnlaget for nye ideer. Forskningsresultater 

etterprøves og kritiseres, og konsepter videreutvikles. Den praktiske konsekvensen, og basisen for 

forskningskulturen, er at man ikke trenger «å finne opp hjulet flere ganger». Programutviklere, også 

kalt «hackere»17, fulgte denne akademisk logikken når de jobbet med kode.18 Nettopp 

forskningsmiljøene, spesielt ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Berkeley, en 

avdeling ved Universitetet i California, kom til å spille en signifikant historisk rolle for fri 

programvare verdenen.

To viktige teknologier som skulle ha stor innflytelse på dagens fri programvare var en tidlig 

form for Internett, ARPAnet (Internett spilte senere en avgjørende rolle for Linux som vokste 

gjennom et virtuelt samfunn av programutviklere)19 og operativsystemet Unix, som i begynnelsen 

ble solgt som kildekode med modifiseringsrettigheter. Begge disse teknologiene ble utviklet i USA 

på 1960-1970 tallet. Senere, når datamaskiner ble tatt i bruk i næringslivet, begynte 

programutviklere og forretningsfolk å livnære seg gjennom å begrense rettigheter til produsert 

programvare samt å ta betaling for hver kopi. Med kommersialiseringen av programvare begynte 

også produsenter av maskinvare å skjule kildekoden for å hemmeligholde hvordan maskinvaren 

fungerte.20 «Tidsånden» ble fanget i 1976 i et, nå kjent, åpent brev skrevet av Bill Gates21 hvor han 

17 Definisjon hentet fra engelsk Wikipedia; «Hacker is a term applied often to computer software or computer 
hardware programmers, designers and administrators, and especially those who are perceived as experts or highly 
accomplished.» http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker 

18 David Lane, A quick history of Open Source (2002), http://www.openz.org/oshistory.php 
19 Utviklingsmodellen til Linux, «the bazaar», beskrives i Eric S. Raymond sin sjangerklassiker The Cathedral & the 

Bazaar. O'Reilly, 1999
20 Fabrikasjonshemmeligheter er i dag normen for maskinvareprodusenter og helt klart et problem for frie 

programvare som ønsker å snakke med maskinvaren.
21 En av Microsoft grunnleggere, verdens rikeste mann de siste 13 årene i følge Forbes magazine 
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anmoder hackere å slutte å stjele fra ham gjennom uautorisert kopiering av hans programvare:

« [...] As the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your software. Hardware 

must be paid for, but software is something to share. Who cares if the people who worked on it  

get paid? Is this fair? [...] One thing you do is prevent good software from being written. Who 

can afford to do professional work for nothing? What hobbyist can put 3-man years into 

programming, finding all bugs, documenting his product and distribute for free?»22

I brevet nevner ikke Gates andre incentiver for programmering enn økonomisk gevinst. 

Eksistensen og fremveksten av fri programvare viser klart at andre motiver for å utvikle 

programvare enn det økonomiske er tilstede. Lakhani og Wolf skriver følgende om motivasjonen til 

FLOSS utviklerne:

«Academic theorizing on individual motivations for participating in F/OSS projects has posited 

that external motivational factors in the form of extrinsic benefits (e.g.; better jobs, career  

advancement) are the main drivers of effort. We find in contrast, that enjoyment-based intrinsic  

motivation, namely how creative a person feels when working on the project, is the strongest and 

most pervasive driver. We also find that user need, intellectual stimulation derived from writing 

code, and improving programming skills are top motivators for project participation. A majority  

of our respondents are skilled and experienced professionals working in IT-related jobs, with 

approximately 40 percent being paid to participate in the F/OSS project.»23

Andre FLOSS studier bygger opp under dette med liknende resultater.24

GNU
Fri programvare som en politisk idé ble unnfanget av Richard Stallman, tidligere forsker ved MIT 

Artificial Intelligence Lab. GNU (Gnu's Not Unix) prosjektet ble startet i 1984 av Stallman med det 

mål å lage et helt, fritt operativsystem for datamaskiner. Året etter dannet han Free Software 

Foundation (FSF),25 en ideell organisasjon som skulle støtte utviklingen av fri programvare, spesielt 

GNU-prosjektet. For å sikre at GNU programvare ville forbli fritt for alle brukere (til å kjøre, 

kopiere, modifisere og distribuere), ble prosjektet lansert under en lisens som var spesielt skrevet 

22 http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/homebrew_V2_01_p2.jpg   
23 Karim R. Lakhani and Robert G Wolf, Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in 

Free/Open Source Software Projects i «Perspectives on Free and Open Source Software» edited by J. Feller, B. 
Fitzgerald, S. Hissam, and K. R. Lakhani, MIT Press, 2005. side 2 i 
http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf

24 Motivasjonen til utviklere av fri programvare er undersøkt i blant annet; Free/Libre and Open Source Software: 
Survey and Study, Part IV: Survey of Developers, International Institute of Infonomics, University of Maastricht, 
side 43-46 og 63-65, http://flossproject.org/report/FLOSS_Final4.pdf

25 http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/open_history.shtml  
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for nettopp å kunne gi brukerne lov til dette, samtidig som lisensen skulle forhindre brukere fra å 

tilføye begrensninger på egenhånd. Denne ideen, som kalles copyleft, ble nedfelt i GNU General 

Public Licence (GPL) som ble gitt ut i 1989. GPL ble på den tid et alternativ til de to hovedmåtene 

programvaredistributører i følge Stallman «begrenset brukernes friheter»; gjennom distribusjon av 

kun kjørbare filer (binærfiler) som ikke er leselige og derved lar seg endre, og ved å legge inn 

begrensninger gjennom lisensen. «GPL versjon 1» sa at dersom en ønsket å distribuere kjørbare 

filer, måtte også kildekoden gjøres tilgjengelig, og dersom man distribuerte GPL-lisensiert 

programvare kunne man ikke legge ytterligere begrensninger til lisensen.26 Det er relativt klart at 

Stallman, selv forsker, hadde forskningsmiljøene i tankene når han forfattet denne lisensen. 

Målgruppen til Stallman var medforskere og informatikkstudenter, noe som er tydelig i hvordan han 

tenker om det å kunne forandre LISP-koden til et program som EMACS (som han selv har vært 

med å utvikle) som en «frihet». EMACS er vanskelig nok å bruke for ikke-informatikere, og krever 

stor kyndighet for å kunne endres.

Kjernen i denne oppgaven er derfor: Hvilken virkning har GPL-lisensen på andre brukere enn 

forskningseliten? Hva slags «frihet» har fri programvare å tilby Norske barne- og ungdomsskoler?

Linux
I 1991 skrev Linus Torvalds, da informatikkstudent ved Universitetet i Helsinki, en Unix-

kompatibel kjerne27 som etter hvert fikk navnet Linux. Torvalds skrev ikke kjernen fra bunnen av, 

men gjenbrukte kode og ideer fra Minix, et lite Unix-liknende operativsystem. Til slutt var hele 

Minix koden borte gjennom total omskriving, men mens den var der forsynte den Linus med 

kunnskap og ideer som bidro til skapelsen av Linux (Raymond 2000:4). Selv om Linux i 

utgangspunktet ikke var fri programvare (ifølge FSF sin definisjon), endret Torvalds lisensen i 1992 

til GNU GPL versjon 2 (som primært skilte seg fra versjon 1 ved å tillate kommersiell 

redistribusjon). I 1992 ble Linux kombinert med GNU systemet, som på den tid fortsatt manglet en 

kjerne, og noen andre frie programmer. Resultatet av dette ble et fult funksjonelt, fritt 

operativsystem. Linux-kjernen ble videreutviklet av mange forskjellige programmerere over 

Internett, og det antas at kun rundt 2 % av den, slik den fremstår i dag, er skrevet av Torvalds selv.

26 http://www.gnu.org/copyleft/copying-1.0.html   
27 Kjernen (eng kernel), i et operativsystem, det vil si den delen av operativsystemet som utfører grunnleggende 

oppgaver som kontroll av PC-ens (eller annen enhets) maskinvare (for eksempel internminne og prosessor), 
administrasjon av ulike prosesser, oppgaver og tildeling av ressurser til disse. 
http://www.dataleksikon.no/index.cfm?id=A571727D-17A4-0F78-3126A3A0AB4DD32F, se også 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_%28computer_science%29 
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OSI
Open Source Initiative (OSI) ble stiftet som en ideell organisasjon i 1998 av Bruce Perens and Eric 

Raymond med det formål å fremme «åpen kildekode» programvare: «To educate about and 

advocate for the benefits of Open Source and to build bridges among different constituencies in the 

open-source community».28 Organisasjonen begynte å bruke betegnelsen «Open Source» i stedet for 

«free software» for å beskrive hva de gjorde. Begrepet var tenkt som en annen tilnærming, en annen 

filosofi og etterhvert andre kriterier for hvilke lisenser som var akseptable.29 Denne endringen ble 

beskrevet av Raymond i hans oppfordring til å begynne å bruke betegnelsen Open Source;

«Second, the term [“Free Software] makes a lot of corporate types nervous. While this does not 

intrinsically bother me in the least, we now have a pragmatic interest in converting these people 

rather than thumbing our noses at them. There's now a chance we can make serious gains in the 

mainstream business world without compromising our ideals and commitment to technical  

excellence – so it's time to reposition. We need a new and better label.»30

Denne endringen ble historisk betydningsfull. Samme året ble Netscape, mest kjent for sin 

nettleser, den første store kommersielle aktøren som åpnet sin kildekode,31 en avgjørelse som i følge 

OSI32 var påvirket av Raymonds bok «The Cathedral and the Bazaar».33 Netscape var på dette 

tidspunktet på vei ut av «nettlesermarkedet», overkjørt av Microsoft Explorer som fulgte med som 

standard nettleser i Windows operativsystem. Netscape startet Open Source prosjektet Mozilla som 

i dag er mest kjent for sin nettleser (Firefox) og e-postklient (Thunderbird). Flere andre 

kommersielle aktører har siden fulgt trenden og åpnet kildekoden til sine programmer. Det mest 

kjente eksemplet er trolig Sun Microsystem's OpenOffice.org-prosjekt og programmeringsspråket 

Java.34 De fleste store IT firmaer er i dag knyttet til fri programvare på en eller annen måte, flere 

trolig med det mål å utforske nye økonomiske modellerer som fri programvare skaper.35

Internett
Internett har vært og er en forutsetning for suksessen av utviklingsmodellen som de fleste fri 

programvare prosjekter bygger på, for eksempel Linuxkjernen. Den distribuerte samarbeidsformen 

28 http://opensource.org/  
29 Det finnes mange fri programvare (FSF) og åpen kildekode(OSI) godkjente lisenser. Kun de mest relevante, GPL 

og LGPL, blir tatt opp i denne oppgaven. 
30 Raymond, Goodbye, "free software"; hello, "Open Source" http://www.catb.org/~esr/open-source.html 
31 Koden ble først gitt ut under Netscape Public Licence, men har senere blitt trippel-lisensiert (GPL/LGPL/MPL).
32 http://www.opensource.org/history   
33 Boken omhandler ulike tilnærminger til utvikling av programvare; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_and_the_Bazaar 
34 Åpningen av kildekoden pågår i 2007
35 Se «3. The economics of FOSS» i UNCTAD secretariat, Free and Open Source software policy and development 

implications, 2004 http://www.unctad.org/en/docs/c3em21d2_en.pdf 
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og tette utvekslingen av programkode forutsetter et medium for rask utveksling og lagring av slik 

kode. Selve konstruksjonen og veksten av Internett er også tett knyttet til fri programvare og åpne 

standarder36, nettet er bygd på en felles plattform av åpne standarder. Mot slutten av 90-tallet, når 

mange internettbaserte selskaper startet opp,37 ble fri programvare svært populær på tjenersiden.38 

Apache, som hadde spilt en nøkkelrolle i begynnelsen av internettutviklingen, ble den mest 

populære nett-tjeneren, noe den fortsatt er i dag. På tjenersiden ble også Linux betydelig utbredt. I 

2006 kjører rundt 60 % av internettjenerne Apache.39 Internett som en konstruksjon er hovedarenaen 

for utvikling av fri programvare i dag, hvor kildekode publiseres og endres, og hvor programvare 

oversettes og diskuteres. Generelt blir en stor mengde fri programvare utviklet og brukt, og et 

substansielt antall frie programmer er i dag de facto-standarder.

Free og Open Source polarisering
Som allerede nevnt brukes betegnelsene FLOSS eller FOSS for å omfatte to begreper, «free 

software» og «Open Source software», eller på norsk fri programvare og åpen kildekode 

programvare.40 Free software bevegelsen med FSF i spissen og Open Source bevegelsen, 

representert av OSI, er i dag av flere sett på som to separate grupper med ulike syn og mål.41 

Richard Stallman karakteriserer skillet på følgende måte; 

«The fundamental difference between the two movements is in their values, their ways of looking 

at the world. For the Open Source movement, the issue of whether software should be Open 

Source is a practical question, not an ethical one. As one person put it, “Open Source is a  

development methodology; free software is a social movement.” For the Open Source movement,  

non-free software is a suboptimal solution. For the Free Software movement, non-free software 

is a social problem and free software is the solution.»42

De to grupperingene beskrives ofte som to politiske leire innenfor fri programvare fellesskapet. 

De er uenige om grunnprinsippene, men er mer eller mindre enige om praktiske anbefalinger, noe 

som gjenspeiler seg i deres lister over godkjente lisenser. 

«The Open Source movement is working toward most of the same goals, but takes a more 

36 Se kapitlet om OpenOffice.org for utdypende forklaring 
37 Beskrevet ofte som dot.com bølgen. Et firma som driver forretningsvirksomhet hovedsaklig via Internett kan 

kalles for et dot.com selskap
38 En «pakkeløsning» for å drive dynamiske nettsider og tjenere som ble spesielt populær var LAMP (Linux, 

Apache, MySQL og PHP) http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_%28software_bundle%29 
39 http://news.netcraft.com/archives/2007/01/05/january_2007_web_server_survey.html   
40 Med tilhørende motsetninger, ufri programvare og lukket kildekode programvare
41 Stallman er en av de som forfekter denne todelingen: http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-

freedom.html 
42 http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html   
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pragmatic approach to them. Followers of this movement prefer to base their arguments on the 

economic and technical merits of making source code freely available, rather than the moral and 

ethical principles that drive the Free Software Movement.»43

Free Software Foundation anser frihetene de tilbyr som essensielle, ikke bare på grunn av 

brukerens rettigheter, men også for å fremme solidaritet gjennom deling og samarbeid. De 

vektlegger spesielt betydningen av disse frihetene i en digitale «verden» som spiller en stadig større 

rolle i våre liv.44

Den offisielle definisjonen av «Open Source software» slik den defineres av Open Source 

Initiative er temmelig lik definisjonen av «free software». Likevel er den noe mer vid og gruppen 

har akseptert noen få lisenser som for free software bevegelsen anses som uakseptable med tanke på 

restriksjoner som pålegges brukeren. Den innlysende betydningen av «Open Source» er at man kan 

har tilgang til å se på kildekoden. Dette innebærer at Open Source programvare kan være fri 

programvare, delvis fri programvare45 og ufri programvare46. Open Source Initiative har forsøkt å 

takle denne betydningsforvirringen gjennom å publisere en presis definisjon av begrepet, slik som 

Free Software Foundation har gjort med begrepet «free software». Stallman skriver selv at 

hovedargumentet for å benytte «Open Source» begrepet i stedet for «free software» er at det 

sistnevnte kan være ubehagelig for en del mennesker,47 noe Raymond er enig i. Begrepet «free» 

inviterer til å tenke rundt frihet og etiske spørsmål som kan knyttes til programvare, og dette kan av 

enkelte oppfattes som, for eksempel, en trussel mot næringsvirksomhet og inntjening. «Open 

Source» omgår denne problematikken ved å henvise direkte til de praktiske fordelene, og slik sett 

passer bedre for visse brukere og spesielt for næringslivet.48 De politiske skillene mellom Linus og 

Raymond på den ene siden som liberale (frihet for enkeltindividet) og Stallman som 

venstreorientert anarkist (community frihet) er tydelige. Raymond formulerte sitt syn på hvilken 

retning utviklingen av fri programvare skulle ta, kommersialisering av fri programvare; 

«Linus Torvalds has been saying in "World Domination 101" that the open-source culture needs 

to make a serious effort to take the desktop and engage the corporate mainstream. Of course he's  

right – and this re-labeling, as Linus agrees, is part of the process. It says we're willing to work 

43 Slackwere Linux Essencials, kapittel 1, http://www.slackbook.org/html/introduction-opensource.html 
44 http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html   
45 Programvare som tillater kopiering, redistribusjon og modifikasjon kun for privat bruk
46 For eksempel Microsoft Shared Source CLI, C#, and Jscript License
47 Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman (57:2002)

http://www.gnu.org/doc/book13.html
48 Hvor tekniske og praktiske fordeler er bedre salgsargumenter enn snakk om frihet; 

http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html For eksempel kommer flere kommersielle 
Linux distribusjoner beregnet på bedriftsmarkedet med forhåndsinstallert ufri og lukket programvare. 
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with and co-opt the market for our own purposes, rather than remaining stuck in a marginal,  

adversarial position. [...] It's crunch time, people. The Netscape announcement changes 

everything. We've broken out of the little corner we've been in for twenty years. We're in a whole 

new game now, a bigger and more exciting one – and one I think we can win.»49

Dersom en kun ser på resonnementene til FSF og OSI forespeiler de et skarpt skille mellom 

utviklerne i disse to gruppene («communities»). I en europeisk studie av FLOSS50 viser dataene 

(basert primært på europeiske utviklere) at dette ikke er tilfellet. Dataene indikerer at det finnes et 

skille mellom de to gruppene, men nesten en femtedel av informantene følte ikke tilhørighet til noen 

av gruppene, mens omtrent 70 % så skillet som enten helt uvesentlig, eller kun et «prinsipielt» 

skille, uten praktisk betydning. 48 % identifiserte seg som en del av free software fellesskapet, 

32.6 % som en del av Open Source fellesskapet.51 Kanskje mer interessant er hvordan de oppfattet 

skillet mellom free software og Open Source: 

«More than half of the sample answered that the difference between the two communities exists  

only on principle, while work in both communities is considered the same. On the other hand, we 

can clearly identify a share of approximately 30 % that can be seen as the ideological hardcore 

movement of the two communities. This group claims that the difference between the two 

communities is not only one in principle, but a clear distinction between two completely different  

ways to think and work. Finally, a remarkable share of 17 % does not care at all about the 

differences between the two communities.»52

Siden definisjonene til FSF og OSI er praktisk talt like, er bruk av disse betegnelsene gjerne 

politisk («free» vs «open» ideologi) eller praktisk (hva en vil formidle) betinget. I denne oppgaven 

brukes begge betegnelsene, avhengig hva hvilket aspekt av FLOSS ønskes belyst. Det er imidlertid 

kun FSF definisjonen som presenteres i detalj siden både GPL (gjennom GNU som grunnstein i 

Skolelinux) og GNU Lesser General Public License53 (forkortet LGPL, lisensen til OpenOffice.org) 

er utarbeidet av FSF. 

49 Raymond, Goodbye, "free software"; hello, "Open Source" http://www.catb.org/~esr/open-source.html
50 Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study, International Institute of Infonomics University of 

Maastricht http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/index.htm 
51 Part IV: Survey of Developers, side 52-53 http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/FLOSS_Final4.pdf 
52 Part IV: Survey of Developers, side 53 http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/FLOSS_Final4.pdf 
53 Hovedforskjellen mellom GPL og LGPL er at sistnevnte kan lenkes til et biblioteker eller programmer som ikke er 

(L)GPL-lisensiert. Disse programmene kan distribueres under valgfrie vilkår, «provided that the terms permit 
modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications»: 
Se LGPL punkt 6. Copyleft restriksjoner gjelder for LGPL-lisensierte programmet, men ikke for programvaren 
som den lenker til. 
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FSF – lisensiert frihet 
I hvilken grad programvare virker ekskluderende avhenger av restriksjonene i lisensen. Noen 

lisenser kan forby, og kreve avgift for, kommersiell bruk, distribusjon og redistribusjon av 

modifiserte versjoner. Slike lisenser finner man typisk for produsenteid (ofte kalt proprietær, fra 

engelske «proprietary») programvare. Jeg har her valgt å bruke termen produsenteid, som brukes av 

blant annet Elektronisk Forpost Norge (EFN), siden ordet markerer at programmet faktisk eies av 

en produsent.54 Produsenteid programvare brukes for å beskrive programvare med lisenser som 

innskrenker brukerens rettigheter til bruk, kopiering og modifisering. Disse restriksjonene, som 

håndheves av eieren, oppnås gjennom rettslige og tekniske virkemidler. De tekniske virkemidlene 

kan blant annet være utgivelse av kun binærfiler (kjørbar kode som kun kan leses av maskinen), de 

rettslige i form av lisenser, opphavsrett og patenter. Produsenteid programvare er et antonym til fri 

programvare og «fienden» til Free Software Foundation (FSF).55 FSF har utarbeidet lisenser som er 

designet for å forhindre kode beskyttet av lisensen i å bli produsenteid. GPL og LGPL fri 

programvare lisenser, som store deler av denne oppgaven handler om, er spesifikke sett av 

distribusjonsbetingelser for å copylefte et program. Disse ble opprinnelig skrevet for GNU 

programvare, men brukes i dag av mange ulike programmer. GPL-lisensen er den mest populære fri 

programvarelisensen56 og Linuxdistribusjoner inneholder stor andel GPL-lisensiert kode.57 GPL er 

skrevet og vedlikeholdt av FSF. Det er derfor interessant å se på hvordan FSF definerer begrepet fri 

programvare. 

Ordet «fri» i begrepet «fri programvare», slik det blir brukt av FSF, handler om frihet, ikke om 

pris. For å forstå konseptet, brukes gjerne analogien frihet som i «free speech», ikke som i «free 

beer». Fri programvare referer til brukernes frihet til å kjøre, kopiere, distribuere, studere, 

endre/forbedre programvaren. FSF har definert fire slike typer frihet:58

1. Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt (frihet 0).

2. Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov. Tilgang til 

54 EFN, svar på høringen om «bruk av åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor»: 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/hdk/2005/0009/ddd/pdfv/258123-horing_kildekode_efn.pdf

55 Richard Stallman, Why “Free Software” is better than “Open Source” http://www.gnu.org/philosophy/free-
software-for-freedom.html

56 Som en antydning var 85 % av prosjektene på SourceForge.net, den største prosjektsiden for fri programvare, i 
2002 lisensiert med GPL. Lerner, Josh & Jean Tirole (2002), tabell 1 
http://www.people.hbs.edu/jlerner/OSLicense.pdf 

57 David A. Wheeler, under seksjon 3.5 “Total Counts by License” i “Estimating Linux's Size” (GPL kode i Red Hat 
Linux); “The GPL is far and away the most common license (by lines of code) of any single license. In fact, the 
category GPL all by itself accounts for a simple majority of all code (53 %), even when not including packages 
with multiple licenses (e.g., LGPL/GPL, GPL/BSD, Artistic or GPL, etc); adding these other packages would have 
made the total for the GPL even higher”. http://www.dwheeler.com/sloc/redhat62-v1/redhat62sloc.html 

58 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html   
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kildekoden er en forutsetning for dette (frihet 1). 

3. Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe din neste (frihet 2).

4. Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til offentlig eie, slik 

at hele samfunnet kan dra nytte av det. Tilgang til kildekoden er også her en forutsetning for 

dette (frihet 3).

Et program defineres av FSF som fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle disse 

frihetene. Man skal kunne redistribuere kopier fritt, enten med eller uten modifikasjoner, enten 

gratis eller ved å ta penger for distribusjonen, til hvem som helst og hvor som helst.59 Å ha friheten 

til å gjøre dette betyr blant annet at man ikke må spørre om eller betale for tillatelse. Man kan lage 

modifikasjoner og bruke dem privat uten å gi dem ut, og dersom en velger å publisere 

forandringene trenger man ikke å underrette opprinnelige utvikleren om at den modifiserte 

versjonen har blitt publisert. Friheten til å redistribuere kopier må også inkludere programmer i 

kjørbar form,60 så vel som kildekode, både for modifiserte og ikke-modifiserte versjoner. For at 

frihetene til å kunne gjøre endringer og publisere disse skal være meningsfulle må man ha tilgang til 

programmets kildekode. Derfor er tilgang til kildekode en nødvendig betingelse for fri 

programvare. Et fritt program er også tilgjengelig for kommersielt bruk, utvikling og distribusjon.61 

Man kan argumentere (slik Raymond og OSI gjør) for at slik fri, kommersiell programvare har en 

viktig funksjon i forhold til utbredelsen av fri programvare siden store IT aktører har større 

gjennomslagskraft i forhold til for eksempel valg av programvare i bedriftsmarkedet. 

Copyleft
Copyright er den mest vanlig metoden for å beskytte programvare. Copyright alene tillater hverken 

redistribusjon (eller bruk) av programvare. Eneste måten en kan bruke eller redistribuere 

programvare er gjennom spesifikke tillatelser i lisensavtalen. Slike lisensavtaler tvinger brukeren 

eller redistributøren til å oppfylle visse betingelser.62 Ulike lisenser bruker denne mekanismen for å 

påtvinge ulike betingelser. Mens lisenser for produsenteid programvare gjerne er svært restriktive, 

har fri programvare lisenser færre restriksjoner. En kan dele fri programvare lisenser i to 

hovedkategorier, de som er copyleft og «non-copyleft». Mens copyleft lisenser, slik som GPL, 

insisterer på at modifiserte versjoner av programmet også må være fri programvare, gjelder ikke 

59 I noen tilfeller kan statenes eksportkontrollreguleringer og handelssanksjoner innskrenke ens frihet til å distribuere 
kopier av programmer internasjonalt. http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 

60 Distribusjon av programmer i kjørbare former er nødvendig for å enkelt kunne installere f.eks. frie 
operativsystemer. 

61 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html   
62 Working group on Libre Software, Free Software/Open Source: Information Society Opportunities for Europe, 

versjon 1.2. side 20-21 http://eu.conecta.it/paper.pdf 
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dette kravet for «non-copyleft» lisenser. Stallman beskriver copyleft på følgende måte;

«To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add distribution terms,  

which are a legal instrument that gives everyone the rights to use, modify, and redistribute the 

program's code or any program derived from it but only if the distribution terms are unchanged.  

Thus, the code and the freedoms become legally inseparable. Proprietary software developers  

use copyright to take away the users' freedom; we use copyright to guarantee their freedom. 

That's why we reverse the name, changing “copyright” into “copyleft”.»63

Copyleft er altså reglen som tilsier at når et program redistribueres, kan ikke distributøren 

tilføye restriksjoner slik at mottakerne nektes de frihetene lisensen gir.64 Copyleft er ment å beskytte 

disse frihetene og bevare dem hele veien fra utvikleren til sluttbrukeren, og gjør dette ved å 

forplikte lisenstakeren til å:

1. Navngi programmets opphavsmenn 

2. Videreformidle at programmet er lisensiert under en åpen lisens 

3. Gi senere mottakere lisens til modifikasjoner på tilsvarende lisensvilkår

4. Gi senere mottakere av programmet tilgang til dets kildekode 

5. Ikke kreve vederlag for den lisensen som gis etter nr. 3. eller den tilgang som gis til  

kildekoden etter nr 4.65

I GPL versjon 2 kommer copyleft til uttrykk blant annet i punkt 2b av lisensen:

«You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is  

derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 

parties under the terms of this License.»66

Copyleft kan anses som et juridisk verktøy for å markedsføre en viss ideologi. Lisenser, som 

GPL, som selv er beskyttet av opphavsretten, er avhengige av copyright (opphavsrett) lovgivning 

for selv å kunne eksistere.67 I den norsk åndsverkloven betyr dette:
63 Richard Stallman, What is copyleft? http://www.gnu.org/copyleft/ 
64 En mer utførlig beskrivelse av copyleft finnes i: Torger Kielland, Copyleft - En analyse av rekkevidden av 

gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett, Complex nr. 7/2005 side 41 samt side 16-17 
http://www.jus.uio.no/ifp/markedsrett/publikasjoner/copyleft.pdf

65 Torger Kielland, Copyleft - En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk 
rett, Complex nr. 7/2005 side 16. Andre delen av punkt 5 (om kildekode) mangler i siterte teksten og er lagt til av 
meg i ettertid.

66 GPLv2 1991, punkt 2b, se vedlegg
67 Selv om copyleft og GPL i utgangspunkt var designet i forhold til den amerikanske opphavsretten, er de 

grunnleggende ideene stort sett identiske internasjonalt blant annet i form av Bern konvensjonen (Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)) 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html og i norsk sammenheng i form av LOV 1961-05-12 
nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html. Et 
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«§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over 

åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det  

tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse,  

i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.»68

Samtidig som copyleft er avhengig av copyright, undergraver altså copyleft-prinsippet bestemte 

former for copyright. Mens copyright er ment å beskytte produsenten, overfører copyleft kontroll 

fra produsent til bruker under betingelsene beskrevet ovenfor. 

Arbeidet til FSF med fri programvare er ideologisk forankret. De hevder at deres arbeid er 

motivert av det idealistiske målet å spre frihet og samarbeid.69 Spredning av fri programvare er noe 

de hevder vil gagne samfunnet. Dette er hovedgrunnen til at GNU General Public Licence er 

skrevet som en copyleft. Siden all kode som dekkes av GPL er fri programvare, kan den deles. FSF 

ønsker dermed å oppmuntre programutviklere til å bruke fri kode og dermed bidra med ny kode 

gjennom en forpliktelse i kraft av GPL-lisensen. Dersom en utvikler gir ut det endrede programmet 

som produsenteid programvare anses dette som et copyrightbrudd i henhold til GPL. Utvikleren har 

da to muligheter, enten å gi ut den nye koden som fri programvare eller ikke gi ut i det hele tatt. På 

en måte kan GPL virke som et lokkemiddel med tanke på allerede tilgjengelig fri kildekode. 

Tankegangen er: «Dersom du vil utgi din programvare som fri programvare, kan du benytte deg av 

denne koden». Samtidig virker lisensen avskrekkende på de som ikke ønsker å dele. 

Fri programvare i skolen – Stallmans visjon
Vi skal begynne å nærme oss skolenorge og se på hvordan den friheten Stallman har åpnet opp for 

ved hjelp av sin copyleft reproduseres eller forandres. Jeg skal begynne med å presentere Stallmans 

visjon for skolene, og etterpå se på den bærende ideen til norske Skolelinux. Modifisering av 

programmer man bruker og deling av endringene er en frihet Stallman ønsker at også skolene som 

institusjon og elevene skal nyte godt av. Denne friheten var han selv opptatt av når han i sin tid var 

programvareutvikler ved MIT AI Laboratoriet.70 I følge Stallman gir fri programvare elevene 

muligheten til å lære hvordan programvare fungerer. Han sier følgende:71

«Free software permits students to learn how software works. When students reach their teens,  

viktig spørsmål er om lisenser som GPL kan håndheves andre land enn USA. Foreløpig rettspraksis tilsier at GPL 
kan håndheves i enkelte europeiske land. Se side 47 i: Torger Kielland, Copyleft - En analyse av rekkevidden av 
gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett, Complex nr. 7/2005

68 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html 
69 Richard Stallman, Copyleft: Pragmatic Idealism http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html 
70 Massachusetts Institute of Technology (MIT) er et kombinert forskningsinstitutt og universitet i USA
71 Stallman, Richard, Why schools should exclusively use free software. 

http://www.gnu.org/philosophy/schools.html
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some of them want to learn everything there is to know about their computer system and its  

software. That is the age when people who will be good programmers should learn it. To learn to 

write software well, students need to read a lot of code and write a lot of code. They need to read 

and understand real programs that people really use. They will be intensely curious to read the 

source code of the programs that they use every day. [...] we encourage students of any age and 

situation to read the source code and learn as much as they want to know. Schools that use free 

software will enable gifted programming students to advance.»

Slik sett vil fri programvare i skolen sette begavede elever i stand til å utfolde seg. Det er 

opplagt at målgruppen til Stallman her ikke er elever i grunnskolen, men i videregående skoler og i 

høyere utdanning. Dette argumentet er derfor mer eller mindre irrelevant i forhold til 

Nittedalskolene. 

Stallman mener at det finnes flere spesielle grunner til at skoler bør bruke fri programvare. Han 

peker på potensielle økonomiske innsparinger.72 Dette argumentet baserer seg på at fri programvare 

gir skoler, som andre brukere, muligheten til å lage kopier for hele maskinparken og redistribuere 

programvare på tvers av skolesystemet kostnadsfritt. Denne grunnen anser imidlertid Stallman som 

heller overfladisk. Utviklere av produsenteid programvare kan dessuten eliminere denne ulempen 

gjennom å donere kopier til skolene eller gi spesielle rabatter, gjerne med «binding» slik at skolen 

forplikter å betale for fremtidige oppgraderinger, eller at skolen betaler lisenser for alle maskinene i 

skolen selv om de kjører andre operativsystemer og programvare.73 

Den normative, politiske begrunnelsen til Stallman for bruk av fri programvare innen 

skoleverket er at skoler bør lære elevene en livsstil som er til nytte for samfunnet som helhet, 

gjennom deling og samarbeid; «The most fundamental mission of schools is to teach people to be 

good citizens and good neighbors – to cooperate with others who need their help. In the area of 

computers, this means teaching them to share software».74 Antakelsen er at det å lære hvordan man 

lager (ikke bare bruker) fri programvare vil stimulere til å lære å dele kunnskap på andre måter, 

som ved å lage Wikipedia for eksempel. 

72 Statskonsult, Rapport 2003_24, side 28
73 I norsk sammenheng har Microsoft avtaler med skolene som i praksis stenger andre leverandører ute. Mange 

kommuner inngår avtaler på vegne av skolene sine, og dermed blir det vanskeligere for konkurrentene å slippe til. 
Selskapet har også utviklet en spesiell skoleavtale som binder skolene til Microsoft for flere år om gangen og der 
det betales for alle PC-ene til skolen, uavhengig av operativsystem og programvare. Skolene betaler altså lisens til 
Microsoft også for de PC-ene som kjører Linux eller Macintosh.
http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article1022965.ece 

74 http://www.gnu.org/philosophy/schools.html   
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Skolelinux
Skolelinux-prosjektet ble startet i 2001 av en gruppe dataentusiaster som ønsket å påvirke IKT 

situasjonen i norske skoler75 og i ytterste konsekvens utfordre Microsoft sin dominans i 

skoleverket.76 Blant grunnleggerne fantes det to nå velkjente talsmenn for fri programvare i norske 

media, Knut Yrvin (nå teknisk prosjektleder for Skolelinux) og Petter Reinholdtsen (nå formann i 

Norwegian Unix User Group (NUUG).77 Prosjektet er knyttet til en idealistisk 

medlemsorganisasjon, «Fri programvare i skolen» (tidligere «Linux i skolen»). Distribusjonen78 har 

i stor grad blitt utviklet som et dugnadsprosjekt med finansiell støtte fra NUUG samt gjennom 

enkelte bidrag fra det private næringsliv, mens Utdanningsdepartementet har tildelt prosjektstøtte til 

rapporter og driftsdokumentasjon. Programkode og oversettelser har kommet fra flere hundre 

frivillige.79 Skolelinux, som skolene i Nittedal bruker, er en spesialtilpasset norsk distribusjon av 

Linux. Den baserer seg på Debian,80 og all tilhørende programvare er fri programvare. Skolelinux 

kjøres gjennom tynnklienter koblet via nettverk mot en tjener,81 er gratis å laste ned og dens lisens 

gjør det mulig å installere den på så mange maskiner en ønsker. Skolelinux, som med tiden også har 

blitt et internasjonalt prosjekt,82 er forøvrig ikke den eneste Linux varianten som brukes i norske 

skoler, men den mest utbredte. OpenOffice.org, som har blitt viet eget kapittel i denne oppgaven, er 

antakeligvis det viktigste brukerprogrammet som følger med distribusjonen. Prosjektet beskriver 

seg selv på følgende måte: 

«Skolelinux er en helhetlig dataløsning skreddersydd etter skolens behov og ressurser. Et ferdig 

75 http://wiki.skolelinux.no/Om/Historien   
76 Slik sett er Skolelinux både et politisk fenomen og en teknisk løsning
77 For en fyldigere versjon av historien bak Skolelinux, se; 

http://developer.skolelinux.no/info/prosjektet/historie/historie.html 
78 En Linux distribusjon er et helt operativsystem som typisk består av en Linux kjerne, GNU verktøy & biblioteker, 

dokumentasjon, et vindusystem (grafisk brukergrensesnitt), vindubehandler og et skrivebordsmiljø (som er 
sammensatt av flere programmer, blant annet en filbehandler). I tillegg følger det gjerne med et utvalg av andre 
frie (og av og til produsenteide) programmer. Det er for tiden over tre hunder Linuxdistribusjoner som er under 
aktiv utvikling (http://distrowatch.com/). Den mangfoldigheten skyldes nok mange ulike faktorer, men de typiske 
er av teknisk, organisatorisk, historisk og filosofisk art. Lisensieringen av fri programvare åpner nettopp 
muligheten for tilpasning og videreutvikling for alle som har nok teknisk innsikt og interesse for det. En skiller 
gjerne mellom kommersielt støttede og «community» baserte distribusjoner, hvor den førstnevnte har en lengre 
tidslinje for utvikling og testing. 

79 Statskonsult, Rapport 2003_24, side 7
80 Debian er et prosjekt for utvikling av et fritt operativsystem basert på GNU prosjektet og Linux kjernen. Debian 

utvikles gjennom samarbeid mellom frivillige over hele verden. Distribusjonen er kjent for sitt troskap til fri 
programvare filosofien og UNIX filosofien, samt et enormt utvalg av programvare beregnet for distribusjonen. 
Debian benytter kode som er hovedsaklig GPL og BSD (Berkeley Software Distribution) lisensiert. BSD er en fri 
programvare lisens, men ikke en copyleft lisens og dermed ikke kompatibel med GPL. (den engelske Wikipedia 
artikkelen et godt utgangspunkt for å få oversikt over UNIX filosofien. Artikkelen har henvisninger til kilder for 
videre lesing http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy).

81 Skolelinux benytter Linux Terminal Server Project (LTSP), en løsning som «leverer et Linux-oppsett med diskløse 
klienter mot en Linux-server». Informasjon hentet i heftet: «definisjoner og beskrivelse av ulike klientløsninger - 
Uninett ABC», side 6 i http://www.uninettabc.no/dok/anbefaling_klientlosninger.pdf

82 Skolelinux distribusjonen brukes nå også i blant annet Tyskland, Frankrike og Spania.
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datasystem for skolene, der skolen selv ikke trenger sette sammen enkeltkomponentene, det  

består av.»83

Målet til Skolelinux er «å lage en komplett løsning som er enkel å installere, drifte og 

vedlikeholde for skolene, med programvare på elevenes eget morsmål».84 Prosjektet har i dag de 

samme målsetningene de hadde i starten:85

● Oversette dataprogram til vårt morsmål for å bøte på et begrenset utbud av produsenteid 

programvare på norsk. Veiskiltene på den elektroniske landevei må være på et språk folk  

forstår. I Norge er det tre offisielle språk: Nynorsk, bokmål og samisk.

● Gjenbruk av programvare og gjenbruk av utstyr. Med Skolelinux kan skolene øke 

levetiden på utstyret med 2-5 år. Man slipper kostbare oppgraderinger og skjult  

foreldrebetaling når elevene gjør lekser på data. 

● Et opplegg for innføring og drift. Skolen får fri tilgang til en velprøvd arkitektur som 

bygger på 12 års erfaring fra datanettet til høyere utdanning og forskning i Norge.

Skolelinux har en pragmatiske tilnærming til fri programvare. Denne tilnærmingen er 

fremtredende i deres tre hovedmålsetninger. De ønsker å ruste opp skolene ved hjelp av fri 

programvare og en tynnklientløsning som muliggjør bruk av gammelt og billig datautstyr og er 

enkelt å sette opp og drifte. Skolelinux er også pragmatiske i forhold til bruk av betegnelsen fri 

programvare. Den norske betydningen av ordet er koblet til ordet «frihet», ikke «gratis», og lider 

dermed ikke av tvetydigheten slik som det engelske ordet «free», selv om det ikke er like entydig 

som «libre» (i «Free Libre Open Source Software»). Det er ordet fri Skolelinux ønsker å assosieres 

med. Begrepet åpen kildekode er ikke lett å forstå for folk uten teknisk innsikt, og det taler ikke til 

beslutningstakerne i skoler og kommuner. Valget å bruke betegnelsen fri programvare er dermed 

strategisk i forhold til å nå fram til beslutningstagerne.86 Språket, et markedsspråk, som brukes i 

dokumentene87 Skolelinux produserer, bærer dermed også preg av å henvende seg til politikere. 

Markedsorienteringen er helt nødvendig for å gi Skolelinux innpass og troverdighet i offentlig 

sektor, hvor det å kunne vise til godt dokumenterte driftsrutiner, besparelsedokumentasjon og 

prognoser er essensielt. Som Yrvin selv sier, krever offentlige myndigheter en troverdig 

organisering og en juridisk ansvarlig økonomisk enhet å forholde seg til.88 Skolelinux er altså 

83 http://wiki.skolelinux.no/Om/Hva   
84 http://wiki.skolelinux.no/Produktet   
85 Notat om Ot.prp. nr 46 Åndsverksloven fra Skolelinux http://developer.skolelinux.no/~knuty/2005-04-06-

stortingsnotat-eucd.pdf 
86 Veiledningssamtale med Lars Risan, mars 2007
87 Samling av dokumentene er tilgjengelig på http://developer.skolelinux.no/~knuty/ 
88 http://forbruker.no/jobbogstudier/studier/article772252.ece   
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opptatt av andre friheter enn de Stallman og FSF fokuserer på. Mens Stallman fokuserer på de 

ideologiske aspektene ved bruk av fri programvare og tilgang til kildekode som en innfallsport for 

elevene til å lære seg programmering og «kodekreativitet», vektlegger Skolelinux den praktiske 

siden av fri programvare.89 De ønsker å gi skolene økonomisk handlingsfrihet ved at skolene kan 

kopiere så mye de vil og ikke telle lisenser. De ønsker å gi elevene mulighet til å benytte seg av sitt 

eget språk i interaksjon med datamaskinen. Skolelinux folkene er ikke opptatte av at elevene skal 

kunne bruke GPL til å hacke. De vil at den friheten de selv nyter, som eksperter og sannsynlig 

målgruppen til Stallman og FSF, skal komme andre til gode.90 Dette blir en annen frihet enn den de 

selv har (det å lese og endre koden). 

Språkpolitikk
To sentrale begreper i forhold til oversettelse av programmer er «internasjonalisering» og 

«lokalisering». «Internasjonalisering» betyr at programmet tilpasses og kodes slik at det er enkelt å 

lage nye språkversjoner. «Lokalisering» innebærer det å lage en ny versjon av programmet tilpasset 

lokalt språk og kultur.91 Et dataprogram består av programkode og et naturlig språk. Gjennom 

internasjonalisering kan man relativt enkelt skille språket fra koden og oversette kun tekststengene 

fra et språk til annet. Dette er vanlig praksis innen lokalisering og også brukt av de norske 

oversetterne av OpenOffice.org. De oversatte strengene blir så lagt tilbake i programmet og testet. 

Tilgang til, og bruk av, programvare i eget språk anses gjerne som et viktig grep for at 

skriftspråket ikke skal svekkes. FLOSS står sterkt i forhold til lokalisering av programvare 

sammenliknet med aktører som Microsoft. For eksempel har den sør-afrikanske staten sammen med 

flere stiftelser og selskaper finansiert et prosjekt for å oversette OpenOffice.org til alle de 11 

offisielle språkene i Sør-Afrika.92 Til sammenlikning støttet Microsoft Office 2003 kun ett av de 

offisielle språkene, nemlig engelsk, i følge deres egne nettsider. Fri programvare trenger ikke å 

gjøre selve oversettingen enklere enn ufri programvare, men friheten, eller makten, som 

programvaren gir brukerne gjør det mulig å oversette til selv de minste språkene, uavhengig av et 

selskaps strategiske overveielser og hvor stort markedet for et gitt språk er.93

89 Det skal bemerkes at menneskene bak Skolelinux også har vært opptatt av tilgang til kildekode for elever. Her et 
utdrag fra et intervju med Yrvin. The KDE Edutainment Project: What made you start with Skolelinux? « [...] It 
was frustrating to see that software in use at Norwegian schools prevented pupils interested in technical, under-
the-hood things from learning by example - from source code written by expert programmers.» 
http://edu.kde.org/interviews/skolelinux.php

90 Veiledningssamtale med Lars Risan, 2007
91 http://www.sprakrad.no/Trykksaker/Spraaknytt/Arkivet/Spraaknytt_2000/Spraaknytt_2000_3/Spraakleg_jamstilli  

ng_paa_dat/ 
92 http://translate.org.za/   
93 Når det er sagt, er det fult mulig at Microsoft med tiden enten tilrettelegger for brukerstyrt oversetting eller tilbyr 

oversettelser i flere språk i konkurranse med annen programvare. Poenget er at både den nettverksbaserte 
produksjonsmodellen til fri programvare prosjekter (behandles i neste kapittel) og tilgangen til kildekode gir 
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Skolepolitisk og språkpolitisk er tilgjengelighet av programvare i alle norske målformer viktig. I 

norske skoler er programvarens språk avgjørende for å gi nynorsk- og bokmålselever samme vilkår. 

Datamaskiner blir brukt som verktøy i undervisningen, og programvarens språk er derfor like viktig 

som språket i lærebøkene. For Skolelinux er distribusjonens lokalisering helt avgjørende for å 

kunne bli vurdert som en leverandør av programvareplattform for norske skoler. Ved å tilby et 

operativsystem i flere målformer appellerer de derfor til skolene og den språkpolitiske skolehverdag 

hvor elevene skal lære sitt språk, noe som er spesielt viktig på grunnskolenivå, hvor elevene ikke 

har tilegnet seg nok engelskkunnskaper. Skolelinux sin språksatsing kan slik sett anses som en 

middel for å selge seg inn i en norsk skolepolitisk hverdag. Fri programvare lisensen bidrar til å 

muliggjøre dette. Prosjektets fokus på språk har vært framtredende, noe som kan ses gjennom den 

kontinuerlige dugnadsinnsatsen94 og koordineringen av oversettelsene.

brukere større makt over slike prosesser som oversettelse av programvare er. 
94 «Flere personer hadde oversatt nynorskutgaven av KDE ledet av Gaute Hvoslef Kvalnes. Christian A. Strømmen 

hadde oversatt til bokmål nærmest helt alene. Han har gjort en fantastisk jobb etter å ha ryddet opp etter et par 
amerikanere som innledningsvis hadde oversatt KDE. De hadde øvd seg på norsk gjennom å oversette KDE. 
Christian har lagt avgjørende vekt på konsistens og rett språk ved oversetting av KDE-programmer. Dette arbeidet 
følges også opp av Skolelinux sitt samarbeide med Språkrådet.» 
http://developer.skolelinux.no/info/prosjektet/innlegg/innlegg_linmag.txt 
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Kapittel 3: 
Teori

Vi har nå sett at GPL-lisensen gir brukerne visse friheter. Gitt disse GPL-frihetene, skal det i dette 

kapittelet presenteres en generell, teoretisk diskusjon av «frihet» og «avhengighet» i forhold til 

informasjonsteknologier, spesielt etter at de har blitt internettbaserte. Kapittelet har to 

hovedseksjoner, en som omhandler økonomi, nettverkseksternaliteter og kunnskapallmenninger, og 

en som omhandler distribusjon av kunnskap, makt og handlekraft. Begrepene som presenteres her 

brukes som fortolkningsverktøy i analysen.

Nettverkseffekter
En nettverkseffekt karakteriseres ved at et verdien til et gode for en potensiell bruker avhenger av 

antall eksisterende brukere av godet. En av konsekvensene av slik nettverkseffekt er at eksisterende 

brukere drar indirekte fordel av at nettverket får nye brukere. Et klassisk eksempel er telefonen, en 

aktørs anskaffelse av en telefon gjør andre telefoner mer nyttige ved at brukerbasen øker. Denne 

formen for bivirkning kalles gjerne for nettverkseksternaliteter. Man har sterke nettverkseffekter 

også innen programvaremarkedet. Det kan derfor være hensiktsmessig i forhold til analysen å sette 

dataprogrammer i en markedskontekst. For å få en forståelse av hvorfor en viss teknologi brukes 

kan begrepet nettverkseksternaliteter være et brukbart verktøy. Begrepet har blitt benyttet i 

litteraturen om standarder, hvor den primære interessen er valget av en riktig standard. Begrepet har 

også spilte en rolle i litteraturen om stiavhengighet (eng. path dependence).95

En av grunntankene til Skolelinux, operativsystemet som brukes i Nittedalskolene, er at IKT i 

skolen skal baseres på faglig-pedagogiske prinsipper og ikke styres av hvilken programvare som er 

mest utbredt.96 Microsoft Windows er det dominerende operativsystemet for PC-er i verden i dag. 

Det antas at Windows i en eller annen form er installert på minst 9 av 10 maskiner på verdensbasis. 

Analyser som måler utbredelse av operativsystemer på bakgrunn av internettaktivitet viser 

Windows' enorme dominans. Selv om tallene varierer noe avhengig av kilder, f.eks. 87.3 %97 og 

95 Stan Liebowitz, What are network effects? http://www.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/network.html 
96 Statskonsult, Rapport 2003_24, side 7
97 Februar 2007; http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
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96.97 %98, viser de tydelig Windows sin posisjon som skrivebordsmiljø. Grunnene til at Windows 

har oppnådd en slik dominerende posisjon er trolig mange og sammensatte, og er utenfor denne 

analysen. Det vil kun trekkes fram observasjoner som kan være relevante for denne oppgaven.

«Operativsystemet er selve kjernen i ethvert digitalt produkt. Den som kontrollerer 

operativsystemet har en unik mulighet til å forenkle og forbedre sine egne sluttprodukter, samtidig 

som man også har muligheten til å vanskeliggjøre konkurrentenes produktutvikling» (Figenschou 

1999:16). Windows er den primære plattformen for Microsoft Office, en kontorprogramvarepakke 

som ikke er tilgjengelig for frie operativsystemer, og som benytter lukkede dokumentformater som 

standard. Utbredelsen av disse dokumentformatene er viktig, for når utbredelsen blir høy nok, blir 

formatet en de facto-standard. Dette bidrar til en leverandørinnlåsing (eng. vendor lock-in), som er 

en situasjon hvor brukeren er så avhengig av en leverandørs produkter og tjenester at han ikke kan 

bytte til en annen leverandør uten betydelige antatte eller reelle byttekostnader. Gjennom sine 

lukkede formater produserer Microsoft Office en slik innlåsing.

Videre har Microsoft lisensavtaler med maskinvareprodusenter, og de fleste PC-ene (og PC 

maskinvaren) som selges til sluttbrukere i dag er designet for Windows, har Windows 

forhåndsinstallert og tilbyr full driverstøtte og teknisk støtte for systemet. Dette gjør systemet til et 

standardvalg for store deler av PC-markedet, som igjen er en forsterkende effekt for systemets 

popularitet. Med popularitet følger gjerne også produksjon av et stort utvalg programvare for 

plattformen, noe som igjen forsterker plattformens dominans. «Den store installerte base tiltrekker 

komplimentærprodukter, og gjør standarden mer attraktiv»99 som Ole Hanseth sier. En installert 

base innebærer at det som allerede finnes påvirker det som kommer. Her kan begrepet 

stiavhengighet brukes for å forklare de strukturelle elementene i valg av teknologi gjennom 

teknologiens anvendelseshistorie og tilpasningshistorie. Teknologiens egenskaper alene bestemmer 

altså ikke hvilken teknologi som vil vinne frem.100 Bruk av en teknologi fører gjerne til ytterligere 

eksperimentering med denne teknologien, noe som øker dens fordeler framfor uprøvde alternativer. 

En bygger på hva man allerede har og gjør det beste ut av det. Slik sett har aktører begrensede 

incentiver for å undersøke om hva vi har er hva vi «bør» ha; «are we optimizing in some global 

sense, or are we just finding some minor, local and insignificant optimum?» som Liebowitz sier.101 

Samtidig har aktørene en begrenset mulighet til å gjøre endringer som påvirker andre aktører. Som 

98 August 2006; http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox46-operating-systems-market-share.html 
99 Ole Hanseth, The Economics of Standards, side 1; http://heim.ifi.uio.no/~sturlaba/Hanseth_EoS 
100 Jens Petter Madsbu, Sosial konstruksjon av teknologi. Konstruktivistisk perspektiv på teknologianvendelse og 

-utvikling, eksemplifisert ved SMS. http://fulltekst.bibsys.no/hihm/notat/2004/10/not10_2004.pdf 
101 Liebowitz, Stan & Stephen E. Margolis, Path Dependence http://www.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/palpd.html 
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Madsbu102 påpeker er f.eks bredden på jernbaneskinnesystemet i den vestlige verden nærmest 

irreversibel. Stiavhengigheten for fremtidige konstruksjoner av tog er ytterst sterk. En slik sterk 

materiell stiavhengighet er diskutabelt ikke tilstede for programvare, siden programvare kan byttes 

med annen, tilsvarende programvare som fortsatt kan brukes med den samme maskinvaren. I en 

situasjon med nettverkseksternaliteter er «bandwagon effect» (eller på norsk «å følge strømmen») 

mekanismen (en form for positiv «feedback loop») utgangspunktet for stiavhengigheten ved at den 

fører til et forsterkende mønster hvor brukere heller i retning av en teknologi framfor en annen. 

Bandwagon effekten oppstår når folks preferanser for en vare øker med utbredelsen av varen. 

Effekten er et samspill mellom tilbud og etterspørsel, og er en forstyrrende faktor for den generelle 

teorien om tilbud og etterspørsel som antar at forbrukere foretar sine valg utelukkende på grunnlag 

av personlige preferanser og pris.103 Liebowitz karakteriserer nettverkseksternaliteter slik:

«Network externality has been defined as a change in the benefit, or surplus, that an agent  

derives from a good when the number of other agents consuming the same kind of good changes.  

As fax machines increase in popularity, for example, your fax machine becomes increasingly 

valuable since you will have greater use for it. This allows, in principle, the value received by 

consumers to be separated into two distinct parts. One component, which in our writings we 

have labeled the autarky value, is the value generated by the product even if there are no other 

users. The second component, which we have called synchronization value, is the additional  

value derived from being able to interact with other users of the product, and it is this latter  

value that is the essence of network effects.»104

Verdien til et nettverk avhenger altså av antall aktører som allerede er tilknyttet dette nettverket. 

Generelt sett ønsker brukere å være tilkoblet så store nettverk som mulig. Dette innebærer at dersom 

det er flere tilbydere av nettverk, er det en stor fordel for brukerne at de ulike nettverkene er 

forbundet. Internett er verdifull fordi det er bygd på en felles plattform av åpne standarder som 

tillater ulike nettverk og åpne standarder å kobles og snakke sammen.105 Selv om interoperabilitet106 

vanligvis er i samfunnets interesse, behøver det ikke å være slik for private interesser. For private 

selskaper kan det være en fordel å unngå interoperabilitet for å bevare markedsmakt.107 Noen vil 

102 Jens Petter Madsbu, Sosial konstruksjon av teknologi. Konstruktivistisk perspektiv på teknologianvendelse og 
-utvikling, eksemplifisert ved SMS

103 Path dependency, engelske Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Path_dependency
104 Liebowitz, Stan & Stephen E. Margolis, What are network effects? 

http://www.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/network.html 
105 Hal R. Varian, Market Structure in the Network Age, University of California, Berkeley, 1999; 

http://www.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/doc/doc.html
106 Sintef sin definisjon: «Med interoperabilitet så menes to eller flere systemers evne til å utveksle informasjon og å 

nyttiggjøre seg av informasjonen som er utvekslet». http://www.sintef.no/content/page1____3760.aspx 
107 Hal R. Varian, Market Structure in the Network Age, University of California, Berkeley, 1999
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jobbe aktivt for at løsninger ikke virker sammen og dermed låse kundene til sine produkter.108 

Microsoft er et av de mest kjente selskapene til nettopp å praktisere en slik innlåsing. Et av 

eksemplene på innlåsing er deres strategi «embrace, extend and extinguish», beskrevet i 

dokumentene fra United States vs Microsoft antitrust rettsaken.109 Kort fortalt innebærer denne 

strategien å ta i bruk åpne standarder, modifisere dem med produsenteid teknologi, for deretter å 

bruke disse endringene som et konkurransefortrinn, som for deres nettleser Internet Explorer. Et 

annet eksempel på innlåsing er som allerede nevnt Microsoft Office sine filformater, som er lukkede 

og derfor i prinsippet ikke kan leses/kjøres av andre programmer. For at programvare skal dra fordel 

av nettverkseffekter fra hverandre må de være kompatible. Microsoft har valgt kontroll framfor 

åpenhet rundt sin teknologi. Det er sannsynlig at Sun Microsystems og de andre bak det åpne 

filformatet ODF (OASIS Open Document Format for Office Applications) ønsker å finne små 

nettverk de kan dominere (ny installed base) og deretter komme inn igjen i markedet som nå 

domineres av Microsoft. Vi skal senere se at dette i hvert fall er noe både Skolelinux og Akershus 

Fylkeskommune er opptatte av, ikke bare (eller primært) for å komme inn på et marked, men som et 

politisk prosjekt; for å lage kunnskapsallmenninger. Deres middel er i så måte åpen, internasjonal 

standard og kompatibilitet og fri programvare lisenser. For Sun er også plattformuavhengigheten til 

OpenOffice.org en inngangsport. En skal samtidig være klar over at Microsoft sin langvarige 

dominans har medført at relativt mange har opparbeidet seg Microsoft spesifikk kompetanse. 

Selskapet har slik sett i en viss grad kontroll ved å ha IT-ansvarlige på mange arbeidsplasser i 

«deres rekker». «Windows maskinen og Windows mannen produserer hverandres nødvendighet».110 

IT-ansvarlige kan derfor være negativt innstilt til endring og innføring av annen programvare i frykt 

av å bli avmektiget.111 Dette styrker stiavhengigheten. 

Informasjon i nettverk 
En viktig endring i det industrialiserte samfunnet de senere årene er overgangen til en 

kommunikasjonsmodell basert på billige prosessorer med stor regnekraft som kobles sammen i et 

(verdensomspennende) nettverk, et fenomen som vanligvis forbindes med utbredelsen av Internett. 

Denne endringen muliggjør mer omfattende informasjons- og kulturell produksjon hvor viktigheten 

av rene markedsrelasjoner reduseres. Organiseringen av denne produksjonen er også radikalt mer 

desentralisert enn tidlige. Benkler kaller dette for en nettverksbasert informasjonsøkonomi (eng. 
108 Dette er en velkjent strategi i teknologimarkedet, for å sitere tekst fra Sun Microsystems Norge: «Til tross for at vi 

konkurrerer med leverandører som forsøker å låse inn kundene i sine egne produktstrategier, har vi hele tiden 
holdt våre systemer åpne.» http://no.sun.com/aboutsun/historie/index.html 

109 Side 22 i http://cyber.law.harvard.edu/msdoj/transcripts/1110a.doc 
110 Veiledningssamtale med Lars Risan, 2007
111 Brian Fitzgerald, Has Open Source Software a Future? i «Perspectives on Free and Open Source Software». Side 

136
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networked information economy):

«A system of production, distribution, and consumption of information goods characterized by 

decentralized individual action carried out through wildly distributed, nonmarket means that do 

not depend on market strategies» (Benkler 2006:15) 

Informasjon produsert og gjort tilgjengelig i digitale nettverk har potensiale til å øke individets 

autonomi gjennom å øke rekkevidden og mangfoldet av ting individer kan gjøre selv, for seg selv 

og med andre. I følge Benkler løftes nå de materielle restriksjonene som representerte den 

industrielle økonomien. Konstruksjonen av (for)brukere som passive, manipulerbare objekter som 

er typisk for tv-kulturen er i ferd med å miste sin dominans. (For)brukerne endres i en viss grad fra 

å være mottakere av informasjon til å bli medium for informasjon. De fleste verktøy og plattformer 

som er nødvendige for handling i et informasjonssamfunn er tilgjengelige for de fleste individer i 

økonomisk sterke land (Benkler 2006:145). Digitale nettverk øker omfanget og utvalget av 

tilgjengelig informasjon, og er et medium hvor alle individer teoretisk sett kan bidra med innhold.112 

Noen av disse verktøyene, nødvendige for handling i informasjonssamfunnet, er fritt tilgjengelige i 

form av fri programvare. Benkler skriver:

«Each of the thousands of volunteers who participate in free software development projects [...]  

or in any of the many other peer-production projects [...] has decided to take advantage of some 

combination of technical, organizational, and social conditions within which we have come to 

live, and to become an active creator in his or her world, rather than merely to accept what was 

already there. The belief that it is possible to make something valuable happen in the world, and 

the practice of actually acting on that belief, represent a qualitative improvement in the 

condition of individual freedom. They mark the emergence of new practices of self-directed 

agency as a lived experience, going beyond mere formal permissibility and theoretical  

possibility.» (Benkler 2006:149)

I den nettverksbasert informasjonsøkonomien har brukeren en annen posisjon enn tidligere i 

forhold til informasjonsproduksjon og -utveksling. Aktørene kan opptre både som (for)brukere og 

som produsenter. Kostnadene for å ta i bruk denne kommunikasjonsteknologien har blitt såpass lave 

at langt flere nå har tilgang til de materielle midlene som kreves for å delta i informasjon- og 

kulturproduksjon. Når de materielle hindringene lempes åpnes potensialet for denne nye 

nettverksbaserte informasjonsøkonomien. Resultatet, som Benkler antyder, er en blomstrende sektor 

utenfor det tradisjonelle markedets begrensninger i form av eierskapet og kontrakter, med 

112 Det nå gigantiske, flerspråklige og frie nettleksikon der alle brukere kan redigere eksisterende artikler og lage nye 
er et lett tilgjengelig eksempel på et digitalt nettverk med brukerstyrt produksjon www.wikipedia.org 
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informasjon, kunnskap og kulturell produksjon basert på samarbeid i et nettverksorientert miljø. Fri 

programvare, hvor produksjon, deling, bruk og gjenbruk av kode er sentralt, er i så måte en frukt av 

denne nye informasjonsøkonomien. Dataprogrammer, og generelt digitale media, kan karakteriseres 

som overflodsteknologier. De er i utgangspunktet ikke berørt av materiell knapphet som slik som 

materielle goder er av natur. Denne knappheten kan kun konstrueres kunstig, rettslig i form av 

opphavsrett, patenter osv, og teknisk i form av kopisperrer og Digital Restrictions /Rights 

Management teknologier (nå også juridisk håndhevet i flere land). Diskusjonen om kode som 

overflodsteknologi er tema for neste avsnitt.

Kode som et kollektivt gode
Begrepet kollektive goder113 (alternativt fellesgoder, eng. public goods) er i mikroøkonomisk teori 

definert på følgende måte; 

«The defining characteristic of a public good is that it is non-rival: consumption of it by one 

individual does not actually or potentially reduce the amount available to be consumed by 

another individual» (Begg, Dombusch & Fisher 1994:281)

Det sentrale i en slik definisjon er at «for å finne nytten av godet må en se på nytten til mange 

personer» og «siden behovet for å ta hensyn til nyttevirkninger for mange er det sentrale for 

kollektive goder, bør det styre hvilke goder vi definerer som kollektive».114 Rene kollektive goder 

har to egenskaper, de er ikke-ekskluderende og ikke-rivaliserende. Det førstnevnte innebærer at 

eksklusjon av brukere som ønske å konsumere godet ikke er mulig; når godet blir tilgjengelig for en 

bruker blir det også tilgjengelig for alle andre. Det sistnevnte betyr at en brukers konsum av godet 

ikke forringer en annen persons konsum av godet; et individs bruk av tjenesten medfører ikke 

knapphet for andre.115 Definisjonen er en teoretisk konstruksjon siden eksistensen av helt ikke-

ekskluderende og ikke-rivaliserende goder er uviss. Noen goder besitter likevel disse egenskapene i 

så høy grad at konseptet anses som meningsfullt. Christiansen stiller dog spørsmål om ekskludering 

i det hele tatt bør trekkes inn i definisjonen av et kollektivt gode:

«Det er et selvstendig og viktig spørsmål om det er samfunnsøkonomisk ønskelig eller uheldig å 

ekskludere noen fra et kollektivt gode. Det har først og fremst å gjøre med om bruken av det  

kollektive godet påfører andre kostnader for eksempel i form av trengselskostnader (eller andre 

113 «I økonomisk teori brukes termen «goder» som en fellesbetegnelse på varer og tjenester». Punkt 4.4.1, Svanhild 
Aabø, Bibliotek i samfunnsøkonomisk perspektiv, Høgskolen i Vestfold, 2002 http://www-
bib.hive.no/tekster/ekstern/aaboe/kapittel4.html

114 Vidar Christiansen, Kollektive goder, notat 
http://www.oekonomi.uio.no/info/EMNER/h03/ECON3610VCnotat.doc 

115 Frank Olsen, Kollektive goder og asymmetrisk informasjon – SOK 1001, lysark fra forelesning 
http://home.samf.norut.no/frank/kollektive%20goder.pdf 
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eksterne effekter) eller påfører det kollektive godet slitasje og lignende (eksempelvis veislitasje).  

Hvis det skjer, er det et argument for å kreve en pris for bruken av det kollektive godet (bruk av 

veier med køproblemer, adgang til museer, parker eller naturområder med trengsel).»116

Typiske eksempler på goder som tradisjonelt sett har blitt regnet som kollektive er ren luft, 

rettsvesen, politi, brannvesen osv. På den andre siden i spekteret av goder opererer man med 

konseptet individualgoder eller privatgoder. Disse defineres som goder hvor brukeren disponerer de 

med enerett gjennom kjøp av eiendomsretten. Denne formen for goder kjennetegnes ved 

rivalisering og ekskluderbarhet. Prissystemet fordeler godene etter betalingsvilje.117 

ekskluderende ikke-ekskluderende

rivaliserende individuelle goder: bil felles ressurser: fisking, jakt

ikke-rivaliserende klubbgoder: kabel-tv kollektive goder: rettsvesen

Fig 1. klassifisering av ulike typer goder

En må være oppmerksom på at det samme godet kan falle i ulike kategorier avhengig av 

omstendighetene. Det er videre ikke alltid opplagt hvordan et gode skal klassifiseres, da det kan 

være vanskelig å avgjøre hvilke egenskaper det har.118

Et problem som tilskrives kollektive goder er at det er vanskelig å avgiftsbelegge noe som ikke 

ekskluderer, da forbruket vanskelig kan begrenses til de som betaler for det. For en potensiell 

produsent innebærer det at økonomiske incentiver til å frembringe godet forsvinner. Alle potensielle 

brukere har mulighet til å være gratispassasjer, altså aktører som har nytte av kollektive goder, men 

som ikke selv kan eller er villige til å delta i finansieringen eller produksjonen av godene.119 

Kollektive goder har dermed et iboende potensiale for gratispassasjer. 

Gratispassasjerproblematikken betegnes ofte av økonomer som en form for markedssvikt hvor 

ukoordinerte markeder ikke er i stand til å tilby godene i ønsket kvantitet. Markedsmekanismen 

fungerer derfor ifølge denne logikken best når kjøperen erverver en eksklusiv bruksrett til varen.120 

Denne eksklusiviteten, som vi skal se, gjelder ikke for GPL-lisensiert kode hvis store deler er 

frembragt gjennom frivillige bidrag. Mange økonomiske FLOSS-studier har diskutert problemet 

med «gratispassasjerer». FLOSS viser at det ikke dreier seg om «markedssvikt», men om en 

bytterasjonalitet som ikke skjer i «rene» markedsrelasjoner.

116 Vidar Christiansen, Kollektive goder – Ekskluderbarhet, notat 
117 Frank Olsen, Kollektive goder og asymmetrisk informasjon – SOK 1001, lysark fra forelesning
118 Svanhild Aabø, Bibliotek i samfunnsøkonomisk perspektiv, Høgskolen i Vestfold, 2002 kapittel 4
119 NOU 1995: 21 Organisering av forbrukerapparatet, 7.5 Kollektive goder og offentlig finansiering 

http://www.hr.dep.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/1995/NOU-1995-21/8/5.html?id=337874
120 Se punkt 2.6 Effektivitet i Didrik Seip, Konkurranse på norsk. Norsk konkurransepolitikk 1990-2003, Unipub AS, 

2003 http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapp2003/rapport69/index-2_6.html
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Fri programvare og kode kan defineres som kollektive goder. Koden kan tilbys gjennom ulike 

distribusjonsmetoder til alle som har utstyr til å bruke den. Den spesielle egenskapen med 

programkode er den digitale formen siden nedlasting og bruk fra en person ikke reduserer 

muligheten for andre til å gjøre det samme. Når et program er produsert kan det kopieres uendelig 

mange ganger uten forringelse av kvalitet, og med bortimot ingen kostnad. Distribusjon av 

kildekoden forsterker FLOSS kodens ikke-ekskluderende karakteristikk. Slik sett vil FLOSS i større 

grad enn produsenteid programvare ha en forutsetning til å falle inn under kategorien kollektive 

goder.121 Den digitale formen gjør det også mulig å betrakte kode både som en lokal og global 

kollektiv gode. Teoretisk sett, i forhold til en økonomisk forståelse som skaper «gratispassasjer 

problematikk», skulle mangel på økonomiske incentiver ført til at programutviklere sluttet å 

investere tid og kunnskap i å utvikle fri programvare. Empirisk sett er bildet betydelig mer nyansert. 

Ser man på motivasjonsstudier er incentiver for å programmere også varierende, slik det allerede er 

antydet i innledningen av denne oppgaven. Kommersialisering av FLOSS og inntjening er også 

mulig, noe som vises i analyser av ulike forretningsmodeller.122 Disse forretningsmodellene innfører 

imidlertid en eller annen form for ekskludering. Kommersielle selskaper ønsker å maksimere profitt 

gjennom å generere utbytte og redusere kostnader. Begge disse målene er mulige å nå ved bruk av 

FLOSS. På kostnadssiden kan firmaer gjenbruke kildekode fra andre FLOSS kodeprodusenter, 

gjerne i form av «utvikler-communities» og dermed redusere egenproduksjon. Utbytte kan i likhet 

med produsenteid programvare produseres gjennom tilbud som teknisk støtte, serviceavtaler, 

sertifisering, opplæring osv (Krishnamurthy 2005:280). Et eksempel på denne modellen er 

Skolelinux, startet som et dugnadsprosjekt, hvor flere utviklere så muligheten til å selge sine 

tjenester ganske tidlig.123 En kan derfor ikke trekke en klar grense mellom produsenteid og fri 

programvare som tjeneste og definere de som ulike typer goder.

Hva med selve koden? Lisenser til produsenteid programvare inneholder typisk restriksjoner 

som forbyr kopiering, slik at produsenten kan ta betalt per bruker. Lisensen virker ekskluderende, 

men programvaren kan fortsatt regnes som et kollektiv gode fordi ubegrenset bruk er mulig dersom 

den kunstige sperren fjernes. Innenfor immaterialretten er opphavsrett124 og patenter de to mest 

effektive rettslige mekanismene for å gjøre kollektive goder ekskluderende.125 Den økonomiske 

rollen til opphavsrett og patenter er å opprette en kunstig knapphet på informasjon, her i form av 

121 Side 6-7 i UNCTAD secretariat, Free and Open Source software policy and development implications, 2004 
http://www.unctad.org/en/docs/c3em21d2_en.pdf

122 Se seksjon 4, «Free/Open Source Software Economic and Business Models» i Perspectives on Free and Open 
Source Software» edited by J. Feller, B. Fitzgerald, S. Hissam, and K. R. Lakhani, MIT Press, 2005

123 Linuxlabs.no er et slikt firma http://www.linuxlabs.no/produkter/skolelinux.shtml 
124 Se Lessig(2004), kapittel 6 - «property», for en historisk fremstilling av copyright lovgivningen
125 Public Goods: A Brief Introduction, http://www.bellevuelinux.org/public_good.html
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kildekode, ved å begrense tilgang, reproduksjon og distribusjon av godet og ved å tillate 

midlertidige monopoler.126 Ifølge marxistisk teori må kapitalen gjerde inn allmenninger (eng. 

commons127) for å opprettholde knappheten som kreves for å opprettholde profitt. Hvis en ressurs 

skal kunne utnyttes kommersielt av en aktør, må han sørge for at ingen andre kan utnytte samme 

ressurs (Haugseth 2004:27). De Angelis definerer inngjerding (eng. enclosure) slik: 

«One main component of neo-liberal strategies is what we can call enclosures. I use the word 

enclosures in a general sense, not simply in the sense that Marx used it to refer to the enclosure 

of common land in Britain. Enclosure essentially means the separation of people from commons 

– from direct access to social wealth.»128 

Opphavsrett og patenter kan slik sett ses som strategier for å gjerde inn ideer og kunnskap, 

analogt med den inngjerdingen og overføringen av eiendomsretten fra den offentlige til private 

sfæren i det England som Marx beskrev. Ting som tidligere ble ansett som enten felles eiendom 

eller som ikke kunne bli til handelsvare er nå dekket av nye eller nylig utvidede immaterielle 

rettigheter (Boyle 2003:37). Den fundamentale forskjellen mellom de to typene inngjerding er 

rivalisering, som beskrives av Boyle på følgende måte:

«Unlike the earthy commons, the commons of the mind is generally “nonrival.” Many uses of  

land are mutually exclusive. If I am using the field for grazing, it may interfere with your plans  

to use it for growing crops. By contrast, a gene sequence, an MP3 file, or an image may be used 

by multiple parties; my use does not interfere with yours.»129

Siden kode er av ikke-rivaliserende karakter, brukes eksklusjon for å begrense tilgangen og 

skape en kunstig knapphet. Eksklusjon brukes for å luke ut gratispassasjerer, og samtidig kan den 

også effektivt skape kunstige monopoler. GPL-lisensiert programvare er i denne sammenhengen 

126 Side 8 i UNCTAD secretariat, Free and Open Source software policy and development implications, 2004 
127 Lawrence Lessig definerer commons slik; «By a commons I mean a resource that is free. Not necessarily zero 

cost, but, if there is a cost, it is a neutrally imposed or equally imposed cost. [...] The public streets are a 
commons: on no one’s schedule but your own, you enter the public streets, and go any direction you wish. You 
can turn off of Broadway onto Fifty-second Street at any time, without a certificate or authorization from the 
government. [...] Open Source, or free software, is a commons: the source code of Linux, for example, lies 
available for anyone to take, to use, to improve, to advance. No permission is necessary; no authorization may be 
required. These are commons because they are within the reach of members of the relevant community without 
the permission of anyone else. They are resources that are protected by a liability rule rather than a property rule. 
Professor Reichman, for example, has suggested that some innovation be protected by a liability rule rather than a 
property rule. The point is not that no control is present, but rather that the kind of control is different from the 
control we grant to property.» side 3-4 i Lawrence Lessig, The Architecture of Innovation, 51 DUKE L. J. 1783 
(2002). http://conserveonline.org/workspaces/commons/PDF%20Background%20Documents/Lessig%20  -  
%20Architecture%20of%20Innovation.pdf 

128 Massimo De Angelis, Enclosure and integration. I Workers' Liberty #63 (2000) 
http://archive.workersliberty.org/wlmags/wl63/massimo.htm

129 Side 41 i Boyle, James. The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain i «Law and 
Contemporary Problems, Vol. 66:33», 2003 http://www.law.duke.edu/pd/papers/boyle.pdf
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spesiell, for selv om validiteten av lisensen er avhengig av opphavsretten, er programvaren både 

ikke-ekskluderende og ikke-rivaliserende. Lisensen inneholder betingelser som forbyr koden og 

dens derivater å bli redistribuert som produsenteid kode. GPL krever at derivatkode må distribueres 

som kildekode under samme lisens, og betingelsen fjerner på denne måten muligheten for å gjøre 

GPL-lisensiert kode ekskluderende.130 I hvilken utstrekning GPL koden kan brukes, endres og 

forbedres avhenger således kun av kunnskap og kreativitet, ikke av begrensende lisenser, pris eller 

markedsmakt.131 Fri programvare-bevegelsen er det mest «fullkomne» eksemplet på det Benker 

kaller «commons-based peer production»132, som kan oversettes til «felleskapsbasert produksjon 

mellom likeverdige». Begrepet kunnskapsallmenninger fungerer kanskje bedre. Risan definerer 

kunnskapsallmenninger som:

«...steder som er eid av et samfunn, hvor samfunnets deltagere kan hente ut kunnskap, og hvor 

alle har en forpliktelse til å bidra. Akkurat som landbrukets allmenninger, kan 

kunnskapsallmenninger godt være profesjonelle og kommersielle, men de er også kollektive og 

sosiale. Skolelinuxmiljøet lager en "kunnskapsallmenning", nemlig Skolelinux-distribusjonen.  

Denne allmenningen er igjen basert på en internasjonal allmenning kalt "Debian", som igjen 

inneholder store allmenninger som "Linuxkjernen" og "Apache-serveren".»133

Deltakelsen i slike kunnskapsallmenninger er tema for neste avsnitt. 

GPL – distribusjon av handlekraft og kunnskap
Som vi så i forrige kapittel er den lisensierte friheten til GPL basert på ideen om å overføre 

rettigheter fra produsent til bruker av koden. Lisensen er rettslig sett betinget ikke-ekskluderenede. 

Selv om GPL-lisensiert kode kan regnes som et fellesgode, kan kildekodefellesskapet (utviklere) 

ses som en privilegert gruppe som gjennom tilegnelse av kunnskap har muligheten til å manipulere 

koden på egne premisser.

130 Bruce Perens, The Emerging Economic Paradigm of Open Source http://perens.com/Articles/Economic.html 
131 Side 9 i UNCTAD secretariat, Free and Open Source software policy and development implications, 2004
132 «Free software, or Open Source, is an approach to software development that is based on shared effort on a 

nonproprietary model. It depends on many individuals contributing to a common project, with a variety of 
motivations, and sharing their respective contributions without any single person or entity asserting rights to 
exclude either from the contributed components or from the resulting whole. In order to avoid having the joint 
product appropriated by any single party, participants usually retain copyrights in their contribution, but license 
them to anyone—participant or stranger—on a model that combines a universal license to use the materials with 
licensing constraints that make it difficult, if not impossible, for any single contributor or third party to appropriate 
the project. This model of licensing is the most important institutional innovation of the free software movement. 
Its central instance is the GNU General Public License, or GPL.» Side 75 
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf

133 Lars Risan. 
http://www.narvikskolen.no/hoved/index.php/hoved/arkiv/utviklersamling/deltakere_utviklersamling/lars_risan 
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Et argument brukt til fordel for FOSS er at sikkerheten134 og kodekvaliteten øker ved at 

kildekoden er tilgjengelig for alle som ønsker å lese den.135 Antakelsen er at gitt en stor nok tester- 

og medutviklergruppe vil de fleste svakheter og programfeil (eng. bugs) bli fort funnet og korrigert, 

eller «given enough eyeballs, all bugs are shallow» som E. Raymond sier det (Raymond 2000:8). 

Jeg vil her undersøke hvor mange som faktisk ser den åpne kildekoden og hvor omfattende denne 

peer-produksjonen som kjennetegner fri programvare er. 

Flere studier av vellykkede FOSS prosjekter viser at de har en liten kjerne av utviklere som 

bidrar til store deler av ny kode og som gjør endringer i koden, en større gruppe som deltar i retting 

(eng. fixes) av programfeil (eng. bugs) og en enda større gruppe som rapporterer inn problemer. I en 

studie av Mozilla varierte kjernegruppen mellom 22 og 35 personer avhengig av modul, fellesskapet 

som la fram programrettelser som ble innlemmet i koden varierte mellom 47 og 129, og mellom 119 

og 623 for de som rapporterte programfeil som ble fikset. Den estimerte totale populasjonen som 

rapporterte programfeil var mellom 600 og 3000 individer.136 Utviklingen av Linux kjernen er et 

annet eksempel. Torvalds holder egen statistikk over hvem som sender ham programfikser.137 Det 

finnes en relativt lang hale av bidragsytere; over 1000 sender ham programfikser direkte eller 

indirekte i løpet av et år. «Topp 20» utviklere står for det meste av arbeidet og rundt 50 

programmerere bidrar til så å si alt av fundamental betydning. De perifere bidragsytere sender 

gjerne veldig små kodesnutter (typisk en linje). Denne bidragsytermassen er også i stadig endring, 

mens kjerneutviklerne jobber med prosjektet over lang tid. Disse tallene gir ingen svar på hvor 

mange av brukerne som faktisk inspiserer kildekoden eller modifiserer den uten å bidra med sine 

modifikasjoner tilbake til fellesskapet. En ting er likevel relativt klart, at endringer i felles kodebase 

for disse prosjektene foretas av innvidde personer138 i en kunnskapsallmenning. Aktørene er sosialt 

134 Innen kryptografi er dette intet nytt. Allerede i 1883 ble prinsippet lagt fram av Auguste Kerckhoffs. Det har vært 
vanlig praksis å anta at motstanderen kjenner til designet av systemet og eneste måten å forhindre 
kompromittering er å nekte ham kjennskap til en temporær variabel, nøkkelen. Bruce Schneier, «Secrecy, Security, 
and Obscurity».
http://www.schneier.com/crypto-gram-0205.html#1

135 Sun Microsystems er en av de som bruker dette argumentet: «Sun initiated this effort by donating the StarOffice 
software source code and engineering to the OpenOffice.org community. One of the major benefits of community-
based development is peer review, which has resulted in a stable, secure and flexible software package.». 
http://www.openoffice.org/about_us/ooo_release.html

136 Audris Mockus, Roy T. Fielding, and James D. Herbsleb, Two Case Studies of Open Source Software 
Development: Apache and Mozilla» side 202 i MIT Press, «Perspectives on Free and Open Source Software»

137 Intervju med Torvalds i Zdnet Australia; 
http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/Kernel_developers_are_unfriendly_Torvalds/0,130061733,33927310
1,00.htm

138 Et eksempel på slik innvielse beskrives av Gabriella Coleman; «As part of the process to become a ‘Debian 
Maintainer’ the prospective developer has to pass a short test about the Debian Free Software Guidelines and their 
Social Contract. Although this is a very informal process, it marks a rite of passage into a project where ethics are 
made manifest through initiation exercises. Ethics are also realized in the detailed and complex discussions that 
occur on mailing lists, IRC and conferences about software licenses, the practicalities of what licence to apply to 
your code, and even reflective discussion on the political nature of Debian itself». (Coleman 2003:5)
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situerte og besitter en spesiell kompetanse, noe som gjør at de er i posisjon til å gjøre disse 

kodeendringene. Man skal likevel huske på at selv om gruppen av personer som bidrar med kode i 

dag kanskje kan karakteriseres som relativt liten139 – til tross for at kildekoden er tilgjengelig – er 

prosjektet, i motsetning til produsenteid programvare, prinsipielt åpent for deltakelse. Den store 

halen av involverte som ikke bidrar med kode bør heller ikke undervurderes, da disse personene helt 

klart er verdifulle for kjerneutviklerne ved å rapportere feil og ved å fungere som «testere» gjennom 

tilbakemeldinger og ønsker om endringer til utviklerne. Slik sett vil selv sluttbrukerne av 

programvare kunne være verdifulle og bidra til utviklingen. Peer-produksjonen minker terskelen for 

å bidra. 

Et annet element som er verdt å merke seg i forhold til utviklingen av Linux kjernen er hvem 

som faktisk foretar endringer i den. Nettstedet LWN.net har blant annet undersøkt hvilke firmaer 

utviklerne av Linux kjernen jobber for. Selv om undersøkelsen kan kritiseres for metodologiske 

feil,140 gir den en viss pekepinn for hvilke selskaper noen av utviklerne på ett eller annet tidspunkt 

har vært knyttet til. Resultatet indikerer at minst 65 % av koden som ble endret for 2.6.20 kjernen 

var skrevet av utviklere med tilknytting til IT-selskaper, mens under en tredel av koden trolig er 

skrevet av frivillige.141 Selv om den sistnevnte andelen kan oppfattes som liten innebærer det likevel 

at betydelige deler av ny kode i Linux kjernen var skrevet av frivillige.

Den diskutabelt relativt lave andelen bidragsytere til koden kan ha mange forklaringer,142 men 

det vil her kun påpekes på en åpenbar og direkte relevant delforklaring. For å kunne bidra med kode 

må en først og fremst kunne programmere og deretter kunne programmeringsspråket som benyttes 

for prosjektet. Programmering, og spesielt skriving eller endring av kode i en allerede eksisterende 

programvare, krever at bidragsyteren må investere tid og ressurser for å forstå koden som 

programmet består av, gjerne hele programmet, siden deler kan være svært sammensveisede og 

avhengig av hverandre. Videre har prosjekter som Linux kjernen en veldig høy terskel for i det hele 

tatt å kunne delta. Et sitat fra Torvalds illustrerer dette:

139 Relativt få utviklere står for det meste av arbeidet, mens tallet på perifere bidragsytere er relativt høyt. Tall for 
arbeidet med 2.6.20 kjernen: «Who wrote 2.6.20?»; http://lwn.net/Articles/222773/ 

140 Dataene ble samlet inn på følgende måte: «Any patch whose author's given email address indicates a corporate 
affiliation is assumed to have been developed by an employee of that corporation.», noen av de metodologiske 
problemene beskrives av forfatteren selv slik: «Things are complicated by the fact that many people who work for 
companies do not use corporate addresses; it is not unheard-of for companies to have policies explicitly 
prohibiting code contributions associated with their domains. Your editor has coped with this problem by filling in 
the relevant developer's affiliation whenever it is known to him; in some cases, the developer was asked for this 
information. This method has the effect of crediting all of an employee's work to his or her employer. In many 
cases, the situation is probably more complicated than that.» http://lwn.net/Articles/222773/ 

141 Under tittelen «Who paid them», http://lwn.net/Articles/222773/ 
142 f.eks. vi l noen prosjekter ønske å være mer lukkede enn andre og legge inn mekanismer som hindrer eller 

begrenser ekstern utvikling. Videre er det rimelig å anta at noen prosjekter organisatorisk sett fungerer best med en 
begrenset antall deltakere. 
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«It's a lot harder to enter the kernel development process today than it was five or 10 years ago.  

Over the years, one of the sad parts is we have got so much better that it has raised the bar.  

There are no problems that the person can see as an obvious problem and an obvious 

solution.»143 

Utviklerne har makten til å forandre kode ved å bruke den kunnskapen de besitter. De er den 

privilegerte gruppen som fullt ut kan benytte seg av GPL-lisensens alle friheter. 

Brukere av fri programvare – Nittedal
Hva kan så denne kunnskapen om hvem som utvikler Linux-kjernen fortelle om bruken av fri 

programvare i Nittedalskolene? I lys av denne fremstillingen er det sannsynlig at for at endringer i 

kode skal kunne produseres lokalt i Nittedal, kreves det aktører med tilstrekkelig kompetanse. Det 

må også finnes behov for slike tilpasninger. Samtidig er det som tidligere poengtert noe naivt å tro 

at skoleansatte og elever i grunnskolen vil kunne ha direkte nytte av tilgang til kildekode. Som 

Statskonsult poengterer antas det at brukeren det refereres til i fri og åpen kildekode programvare 

definisjonene, personen som gis frihet til å bruke og modifisere kildekode, er «en kompetent 

programvareutvikler og ikke en vanlig pek-og-klikk sluttbruker siden brukerperspektivet i åpen 

programvaremiljøer er meget utviklerorientert».144 Det blir derfor interessant å se hvordan frihetene 

i GPL manifesterer seg i det empiriske materialet.

I fri programvare fellesskapet produserer kode av mange ulike aktører. Den utvikles av 

enkeltindivider eller i et større fellesskap. Kode utvikles ofte av en eller noen få programmerere, og 

distribueres deretter til allmennheten for tilbakemeldinger. Dersom programmet er nyttig for andre 

enn utviklerne, vil de nye brukerne kunne delta i utviklingen som medprodusenter, ved for 

eksempel å legge til andre funksjoner, være med på å forbedre den eksisterende koden osv. Fri 

programvare utvikles slik sett av sluttbrukere, selv om dette da er ganske spesielle sluttbrukere hva 

IT-kompetanse angår. Ressursbruk og risiko knyttet til utviklingen distribueres mellom utviklere når 

et prosjekt danner et fellesskap utenfor de opprinnelige utviklerne. Alle brukere av fri programvare 

starter som «gratispassasjerer» ved å laste ned, prøve ut programmet og begynne kanskje å bruke 

det fast. Brukere tenker ikke nødvendigvis, og mest sannsynlig ikke i det hele tatt, på å bidra til 

programmets utvikling før de allerede bruker programmet og ønsker tilleggsfunksjonalitet eller å 

endre andre ting i programmet.145 Felles for brukere av fri programvare er at de mottar mer enn det 

143 Intervju med Linus Torvalds på Linux.conf.au 2007, 
http://www.zdnet.com.au/news/software/soa/Kernel_developers_are_unfriendly_Torvalds/0,130061733,33927310
1,00.htm 

144 Statskonsult, Rapport 2003_24, side 6
145 Bruce Perens, The Emerging Economic Paradigm of Open Source http://perens.com/Articles/Economic.html 
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de gir. 

Primærdataene i oppgaven er delt inn etter ulike brukere, og deres ulike kunnskaps-makt og 

derav tilhørende handlekraft. Kriteriet som er benyttet for inndelingen er stilling og dermed nærhet 

til og bruk av kildekode. De ulike brukerne har, som vil bli vist, ulik motivasjon for å benytte fri 

programvare. GPL-lisensen gir dem forskjellige handlingsrom. Lisensen gir mulighet for lokal 

frihet og lokal kontroll ved at den omfordeler makt fra produsent til bruker. Intensjonen bak 

lisensen er som nevnt å gjøre brukere til medprodusenter. Lisensens effekt på de ulike brukerne 

analyseres i forhold til deres stilling og kunnskapsmakt.
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Kapittel 4: 
Metode

Valg av datainnsamlingsmetode avhenger av spørsmålene en ønsker å finne svar på. I denne 

oppgaven handler det om fri programvare og de friheter en bestemt lisens gir. Spørsmålet i 

oppgaven er om, og eventuelt hvordan, disse frihetene blir benyttet av ulike brukere og hvilke 

konsekvenser (kontroll, økonomi, tilgjengelighet, kompetanse, kompatibilitet) lisensieringen har på 

de respektive brukerne. Et sentralt spørsmål vil være hvordan handlekraft fordeles gjennom lisensen 

og hvilken effekt den har på brukermedvirkning. Fellestrekkene mellom fri programvare og åpne 

standarder vil også bli undersøkt. I forhold til utarbeidelsen av en problemstilling i et 

forskningsopplegg er to spørsmål fundamentale. For det første; «hvordan kan man studere det?» og 

for det andre «hva kan vi si noe om…?» Ulike metoder tillater ulike spørsmål og svar. Det er 

ønskelig å lage en mest mulig presis problemstilling samtidig som man er åpen for å revidere den da 

man med sikkerhet ikke kan forutse prosjektets forløp. For å kunne svare på spørsmålene som 

stilles i denne oppgaven er det hensiktsmessig å benytte kvalitativ metode, primært i form av 

halvstrukturerte intervjuer og sekundært i form av observasjon. Metoden vil kunne gi et nært og 

dynamisk forhold til informantene, noe som er viktig da denne oppgaven har et eksplorerende preg 

hvor informantenes fortellinger om og forklaringer på hva, hvordan og hvorfor står i sentrum.

Data
På grunnlag av arbeidets karakter og omfang er oppgaven tids- og ressursmessig avgrenset. 

Datainnsamlingen for denne oppgaven kan deles inn i primærdata og sekundærdata. Primærdata er 

samlet gjennom intervjuer med IKT-ansvarlige i grunnskolene i Nittedal kommune, driftsansvarlig 

og IKT-veileder for skolene i kommunen. På et senere tidspunkt ble utvalget utvidet til å omfatte to 

oversettere av OpenOffice.org til norsk, samt IKT koordinator for utdanning i Akershus 

fylkeskommune. Til sammen er det gjennomført 14 intervjuer hvor varigheten har variert fra 20 

minutter til over en og halv time. To klasseromsobservasjoner i Nittedal er også en del av 

primærdataene. Sekundærdata består av dokumenter som har direkte relevans i forhold til 

spørsmålene i oppgaven og i forhold til de samlede primærdataene. Oppgaven tar i omfattende grad 

bruk av datakilder hentet fra Internett. Enkelte kilder foreligger kun i elektronisk form, men de 
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fleste er digitale versjoner av trykte verk. Ved bruk av definisjoner og informasjon hvor innhold kan 

variere vesentlig avhengig av forfatter er det brukt flere kilder for å verifisere informasjonen. 

Enkelte steder refereres det kun til Wikipedia leksikonet. Disse referansene er i utgangspunktet å 

regne som lenker til videre lesing gjennom artikkelens kildehenvisninger.

Kvalitativ metode 
Intervjuer kan gi kunnskap og informasjon om hva subjektet selv sier at det gjør (forholdet mellom 

hva vi sier at vi gjør og hva vi faktisk gjør er underforstått og uansett interessant for senere 

diskursanalyse) og hvordan subjektet forstår det det gjør (forholdet mellom beskrivelse og 

begrunnelsen). Det er ikke mulig å med 100 % sikkerhet vite om temaet som skal diskuteres i et 

intervju anses for følsomt av informantene. Dersom temaet er av slik karakter kan det være 

tilbøyelig å anta at informanten kan være reservert i å dele alle erfaringer med intervjueren. En 

mindre åpen informant gir mindre informasjon og gir dermed et fattigere datagrunnlag for analyse. I 

forhold til temaet i dette arbeidet kan intervju som metode gi innsikt i deskriptiv 

forståelse/kunnskap og mulige svar på spørsmål av typen hva og hvordan. Videre gir intervjudata 

muligheten til å tolke normative spørsmål, «hvorfor?» (f.eks. hvorfor er det slik og hvorfor det bør 

være slik). Dette gir forskeren mulighet til å forstå hvilke diskurser, ideologier og forståelser av 

selvet som ligger i et transkribert intervju (konversasjonsanalyse146). Et potensielt problem i forhold 

til intervju som metode er dobbeltheten i det; vi fortolker en allerede fortolket virkelighet. 

Informanten tolker tema som intervjuet handler om, men også selve intervjusituasjonen, slik at 

situasjonen må være godt «forberedt» fra forskerens side. Med dette menes at forskeren bør påse at 

informanten føler en viss trygghet i situasjonen, at personen er klar over at det ikke er snakk om å 

«prestere» noe. For eksempel kan forskeren med fordel ta en rolle som lærling i forhold til en «stiv» 

og kanskje stereotypisk forskerrolle hvor forskeren fremstår som allvitende. Dette kan tenkes å føre 

til at informanten antar forskeren allerede vet så mye at det ikke er nødvendig å nevne «alt».

Ulike metodetilnærminger muliggjør ulike spørsmål og svar. Figur 1 kan illustrere forholdet 

mellom de ulike metodologiske tilnærmingene i kunnskapsproduksjonen og hvilken type kunnskap 

en kan få gjennom disse:

146 Konversasjonsanalyse er en tilnærming til studiet av samtaler der en er opptatt av hvordan sosiale fenomener blir 
produserte og strukturerte lokalt av deltakerne i samtaler. Konversasjonsanalyse er en videreføring av 
etnometodologi. Analysemåten baserer seg på lydbåndopptak eller video av dagligdagse samtaler og 
transkripsjoner av de som skal få fram at snakket i virkelige samtaler er langt mer komplekst og tilsynelatende 
uordnet enn lingvistenes idealiserte setninger. Likevel greier deltakerne både å gjennomføre meningsfulle og 
vellykkede samtaler, og de skaper og opprettholder former for sosial orden (Sosiologisk leksikon 1997:161). 

45



Fig.2147

 «fakta» «forståelse»

hva gjør subjektet? hvordan forstår subjektet det 

det gjør?

strukturer diskurs, ideologi, selvet

forsker i tolkning/analyse

kunnskap om relasjoner

I en intervjusituasjon er alle med i tolkningsprosessen og kunnskapsproduksjonen (også jamfør 

intervjusituasjonens dobbelthet, dobbel hermeneutikk). Man kan i et transkribert intervju (data) 

«finne» intensjoner hos informantene som er vanskelig å få tak i under observasjon. Videre kan en 

analysere materialet med hensyn til diskurs, ideologi og forståelsen av selvet, altså hvilke begreper 

blir brukt for å beskrive ting, analogier, forståelsen av sin aktivitet i et større perspektiv (for 

eksempel «sånn gjør vi det bare» eller «det er slik det fungerer her»). Man får kunnskap om hvilke 

kategorier som benyttes og hvordan informantene definerer seg selv, andre og den gitte situasjonen. 

Observasjon derimot, kan gi kunnskap om hvordan «ting» faktisk foregår i en gitt situasjon, et 

godt eksempel på fruktbarheten av observasjon som metode er Dag Albums observasjoner av 

pasienters og personellets beveger seg i forhold til pasienter som ligger i sengen (Album:1996).

Begge metodene kan knyttes til begrepene nærhet og distanse på ulike nivåer. Observasjonens 

type (for eksempel fugleperspektiv eller aktiv deltakende) kan ha innvirkning på hva slags 

kunnskap/informasjon man samler. Under et intervju er det viktig å balansere mellom 
147 Figuren hentet fra personlige notater fra forelesning med Karin Widerberg, 19.02.2002
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empati/innlevelse og en viss distanse som gir forskeren mulighet til å stille kritiske spørsmål til ting 

som kan tas for gitt. På et mer overordnet plan, og generelt for feltforskning som sådan, er dette 

begrepsparet knyttet til en balansegang hvor det på den ene siden finnes «go native» problematikk 

og på den andre siden mangel på innlevelse. 

Min bakgrunn
Jeg ønsket å kartlegge mine forkunnskaper og fordommer i forhold til temaet i tidlig fase av 

prosjektet, da det er viktig å være bevisst sin forutinntatthet. For min del er det blant annet snakk 

om føringer i forhold til forståelsen av programvare som språk. Programvare er koder skrevet i 

forskjellige språk (for eksempel Java, C++ osv) som maskinen leser og utfører ulike operasjoner på 

bakgrunn av. Jeg er tilbøyelig til å tolke programvare som språk med analogi til menneskelig språk. 

Dette medfølger spørsmålsstillingen: Bør gitte formuleringer av språket være felles menneskelig 

«kulturskatt» eller skal de hemmeligholdes og eies av produsenten? 

Personlig har jeg et godt forhold til fri programvare og foretrekker å bruke det der hvor det er 

mulig. Filosofien bak fri programvare tiltaler meg og jeg anser slik kunnskapsdeling og åpenhet 

som verdier det bør strebes etter. Fri programvare er et politisk prosjekt så vel som et praktisk 

verktøy. Prosjektet bygger på en viss filosofi som det allerede har blitt redegjort for. Filosofien som 

kommer til uttrykk gjennom GPL-lisensen er gjenstand for undersøkelse i denne oppgaven. 

Intervju
I sosiologisk forskning er intervjuet en metode som er mye brukt for å samle inn data. Det finnes 

ulike typer forskningsintervjuer som blir brukt til ulike formål. I tråd med utbredte metodologiske 

prinsipper har intervjuet blitt regnet som en særskilt form for sosial interaksjon. Forholdet mellom 

intervjuer og informant skal være nøytralt, avgrenset og spesifikt i forhold til samhandlingstemaet. 

Intervjueren skal stille spørsmålene etter et gitt system og alle spørsmål skulle formuleres entydig 

og likt til alle informantene. Slik ville intervjuet produsere verbale responser som var nøytrale 

rapporter om faktiske forhold utenfor intervjusituasjonen. Meningen var å produsere objektiv 

kunnskap. Disse prinsippene er langt på vei rådende når det gjelder intervjuing ved hjelp av 

spørreskjema eller standardiserte intervjuer der alle spørsmål er formulert på forhånd. Dette synet 

på intervjuing har blitt kritisert, noe som har ført til en større interesse for etnografiske intervjuer og 

det som noe upresist er kalt kvalitativt intervju. Gjennomgående er dette intervjuer som i langt 

mindre grad er prekonstruerte; ulike informanter får ulike spørsmål og spørsmålene er gjerne ulikt 

formulerte. Informantene blir oppfordret til å være aktive i intervjusituasjonen og intervjuerens rolle 

er først og fremst å få informanten til å snakke. Intervjuet er ikke lenger regnet som en nøytral 
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metode for informasjonsoverføring, det er snarere regnet som en sosial situasjon der informasjon 

blir produsert og prosessert i interaksjon mellom intervjuer og informant. Dermed er selve 

intervjusituasjonen viktig, som kilde til informasjon, i forhold til hvordan data skal tolkes, i forhold 

til den refleksive og interaktive produksjonen av data og i forhold til den indirekte og implisitte 

informasjonen informanter gir fra seg. Denne orienteringen krever tekniske hjelpemidler, som 

lydbånd eller video, til registrering av data (Sosiologisk leksikon 1997:137). Tilnærminger og 

analyseteknikker fra kommunikasjonsetnografi, konversasjonsanalyse og andre former for analyse 

av sosial samhandling blir brukt i analysen av denne type intervjumateriale. 

Jeg har valgt halvstrukturert kvalitativt intervju som hovedmetode da jeg anser den som den 

mest hensiktsmessige datainnsamlingsmetoden for dette arbeidet. Begrunnelsen ligger i at jeg 

ønsker å analysere brukernes forståelser av programvarelisenser og makt/avmakt. Menneskenes 

intensjoner er i relativt liten grad mulig å fange gjennom observasjon. 

Observasjon
Observasjon kan gi oss kunnskap om hvordan «ting» faktisk gjøres. Som forskere må vi dog være 

bevisste på hvilke briller vi bærer med oss og bruker i en gitt observasjonssituasjon i form av 

teorier, forståelser og forutinntatthet. Man bør i tillegg være oppmerksom på at gjennom valg av 

ulike observasjonsperspektiver kan man oppleve ulike ting. Observasjon gir i beste fall en viss grad 

av informasjon om intensjonene til subjektene som er i relasjon i forhold til hverandre (eller i 

forhold til objekter, her datamaskiner og programvare) i en gitt situasjon. Det viktige ved 

observasjon er å ha detaljerte referater av observasjonen, da «observasjonen» i stor grad skjer etter 

at en har vært og sett noe. Det er i skriveprosessen etterpå at sanseinntrykk gjøres om til tekst. Slik 

sett foregår den delen av analysen allerede gjennom valg av kategorier og begreper i tolkningen av 

sanseinntrykkene, selv om idealet kan være å skrive mest mulig detaljert og nøytralt.

I løpet av arbeidet med denne oppgaven gjennomførte jeg to observasjonsøkter i skolenes 

datarom hvor elevene jobbet med tekstskriving. Denne metoden benyttet jeg meg av først og fremst 

for å se med egne øyne et eksempel på hvordan datamaskiner brukes i undervisningen og dermed å 

kunne danne meg et fyldigere bilde av elevenes bruk av datamaskiner i skolen. Observasjonsdata 

jeg samlet inn blir i oppgaven brukt som et supplement til mine intervjudata.

Intervjuguide 
Intervjuet kan som nevnt belyse hvordan informantene forstår situasjonen de er i, deres relasjoner i 

forhold til hverandre og objektene de forholder seg til (her programvare og lisenser), både 

deskriptivt og normativt. Denne type data er derfor viktig å fange opp under intervjuet gjennom de 
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gode spørsmålene for temaene som blir diskutert. Siden informantene i oppgaven er ulike type 

brukere fant jeg det hensiktsmessig å ha ulike sett med spørsmål for de ulike gruppene. Jeg 

utarbeidet dermed flere intervjuguider148. Noen ble revidert i løpet av datainnsamlingsprosessen. 

Revisjonene fungerte som korrektur av intervjustrukturen (rekkefølgen av spørsmål og tema) og 

innholdet (hva informantene faktisk kunne fortelle meg og temaer som jeg hadde oversett ved 

utformingen av de første intervjuguidene). 

Eksempel på intervjuguide: (Her viser jeg temaer og tilhørende korte stikkord på spørsmålene 

som kunne blitt stilt, avhengig av hvordan intervjuet utviklet seg. Noen spørsmål var faste, mens 

andre fungerte for å få mer flyt i samtalen)

● Data på skolen: «PC-tall», «hva kjøres hvor», «hvor lenge har dere hatt denne ordningen», 

«hva brukte dere før», «kom nye systemet med nye maskiner», «hvilke programmer brukes 

på skolen og hva brukes mest»

● Hvem er brukeren: «Hva innebærer stillingen din, hvor lenge har du vært i denne stillingen 

og hvorfor søkte du stillingen», «hvilken formell og uformell opplæring har du i forhold til 

arbeidet ditt (hva mener informanten om sin egen kompetanse, hvordan vil personen 

beskrive sine ferdigheter)» 

● Brukererfaringer: «hva var grunnen til at dere begynte å bruke denne programvaren», 

«hvordan var overgangen?», «hva synes du om programmene og operativsystemet som 

brukes», «hva synes de andre lærerne om systemet og programmene», «hvordan skjer 

lagring av dokumenter», «erfaringer med bruk av multimedia i undervisningen»

● Undersøke kunnskap om programvare hos informanten, en type «kontrollspørsmål»: «Er du 

kjent med forskjellen mellom en binærfil (kjørbar programfil) og kildekode», «kjenner du til 

begrepene fri programvare og åpen kildekode, vet du eventuelt forskjellen mellom de to 

begrepene»

● Rettigheter: «hvilke brukerrettigheter har elevene, lærerne, du», «hva kan du gjøre med 

programvaren og systemet» 

148 En intervjuguide er et oppsett av punkter en ønsker å få belyst i forhold til prosjektets tema.
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● Lisens: «har du kjennskap til lisensieringen av Skolelinux (rettigheter & plikter)», «hva 

betyr lisensen for deg (spesielt interessant om friheten til å modifisere programmet benyttes. 

GPL krever kunnskap for å gi frihet, hva slags kunnskap kreves)», «har lisensen hatt noen 

reell effekt i forhold til bruk av data på skolen», «hva slags kontroll har skolen over 

programvaren»

● Normative utsagn: «hvilke argumenter har du for eller imot å bruk av den aktuelle 

programvaren (praktisk, økonomisk, politisk)», «hvem tjener på at dere bruker denne 

programvaren»

Forskningsetikk
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap149 sier blant annet at en skal være veldig nøye 

med å ikke skrive noe som kan avsløre informantenes identitet. Når man skal rekruttere 

intervjudeltagerne må en passe på å gjøre dette på en måte som ikke gjør at folk føler seg presset til 

å delta. Det er viktig å informere om at deltakelse er frivillig, og at benyttelse av båndopptaker ved 

intervjuet på ingen måte kompromitterer informantens anonymitet. Ikke alle vil føle seg like 

komfortable med båndopptaker, noe en må vise forståelse for. Man må presisere overfor deltagerne 

at man garanterer anonymitet dersom de ønsker det. Informanten skal også kunne føle seg trygg i en 

intervjusituasjon. Det kan hende at informanten gir fra seg data under intervjuet, men ikke ønsker at 

forskeren skal bruke den informasjonen videre, og disse dataene skal slettes. Informanten skal også 

gi sin samtykke til bruk av innsamlet data. Man kan si at begrepene «takt og tone» samt «god 

folkeskikk», nokså diffuse sådan, kan være beskrivende for en foretrukket forskeroppførsel i en 

intervjusituasjon. Selv om temaet i denne oppgaven er ikke av ømfintlig karakter har jeg i 

utgangspunktet tilbudt informantene en viss anonymitet, samtidig som det er åpenbart at jeg vil 

referere til de 10 IKT-ansvarlige i barne- og ungdomskolene i Nittedal kommune, driftsansvarlig, 

IKT-ansvarlig for skolene i kommunen samt oversetterne av OpenOffice.org og IKT ansvarlig i 

Akershus fylkeskommune. Jeg har fått tillatelse til å bruke navn på de personene som er vanskelig å 

anonymisere og valgt å anonymisere de 10 IKT-ansvarlige i Nittedalskolene.

Feltarbeidet
Et testintervju kan gi oss pekepinn på hvor fokuset skal være i påfølgende intervjusituasjoner. Man 

149 Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (Revidert 2006): 
http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer/NESHretningslinjer/06
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ønsker av praktiske grunner (og i forhold til hvor interessant det er i forhold til temaet) å begrense 

hva en skal spørre om. Testintervjuet ble gjennomført ved en skole i Nittedal i slutten av mai 2006.

Refleksjoner etter testintervju
Intervjusituasjonen er i utgangspunktet en uvant situasjon som krever trening og erfaring for å 

mestres. Under ustrukturerte og halvstrukturerte intervjuer kan det være problematisk å uttrykt klart 

ovenfor informanten hva man er ute etter. Formuleringsevnen, samtaletempoet og interaksjonen 

med informant er alle elementer som krever trening. Intervjuutskriften fra testintervjuet viste at 

informanten til en viss grad ble påvirket av spørsmålsformuleringene. En kan si at det til en viss 

grad ble «konstruert» forståelser i samhandlingen mellom intervjuer og informant. Videre viste 

utskriften mulige tap av data på grunn av manglende oppfølgingsspørsmål. Disse funnene bidro i 

vesentlig grad til endringer i de påfølgende intervjuene. 

I hvilken grad er min forståelse den samme som informantens egen forståelse? Testinformanten 

har ikke hatt anledning til å komme med tilbakemelding på min analyse av hans forståelser. Analyse 

baserer seg på en dialog mellom teori og data, og fjerner seg i så måte fra individets eget perspektiv. 

Dette er på en måte et overgrep mot individers selvforståelser, noe som Goffmansk sosiologi i sin 

helhet kan beskyldes for (Album 1996:50). Jeg mener likevel, at jeg gjennom testintervjuet har 

strebet etter å rette opp dette forholdet, gjennom å la informanten «komme til orde». 

Refleksjoner rundt intervjuene
Generelt sett økte kvaliteten på intervjuene med trening samtidig som variasjonen også var 

avhengig av informanten. Enkelte ønsket å dele mye og gjorde det (noen snakket på et slikt 

detaljnivå og utover spørsmålene at det til tider var vanskelig å styre samtalen over til neste tema 

uten å være uhøflig), mens andre ga veldig korte svar og lite utover de spørsmålene som ble stilt. 

Informantene var også nysgjerrige på hva jeg drev med og hvorfor jeg akkurat ville snakke med 

dem. Dette kan ha sammenheng med at gruppen det er snakk om ikke har blitt utsatt for 

«forskerslitasje150». En interessant observasjon i forhold til intervjuene som ble gjennomført var at 

informantene ofte ville snakke etter at det formelle intervjuet var over. Det var også i denne fasen at 

samtalen ble spesielt interessant. Informantene var klare over at opptakeren fortsatt var på, men de 

virket mer avslappet i forhold til under intervjusituasjonen. Felles for alle mine informanter var den 

åpenheten de viste for meg og temaene jeg ville snakke om. Selv informanter som formulerte seg 

kortfattet ga meg en positiv intervjuopplevelse.

150 Den type slitasje kan oppstå ved at informantene utsettes for omfattende intervjuing slik at går lei av rollen som 
informant. 
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Analyseplan
Under oppstarten av analysen ble det utarbeidet en analyseplan i form av en oversikt over sentrale 

temaer, kategorier og deres innbyrdes forbindelser. Analyseplanen ble brukt til å strukturere 

datamaterialet, bestående av transkriberte intervjuer og observasjonsnotater. I samsvar med den 

kvalitative forskningens fortolkende perspektiv skal analysen føre frem til en helhetsforståelse av 

dataenes meningsinnhold. En helhetlig forståelse av dataene er knyttet til ulike analysenivåer. 

Temasentrerte analyser innebærer at hvert enkelt tema utgjør enheten i analysen (Thagaard 

1998:125). 

Datamaterialet ble delt inn i temaer, og disse ble behandlet hver for seg for deretter å bli studert 

i forhold til den helheten de var en del av. Dette var for å unngå at deler av teksten skulle løsrives 

fra sin opprinnelige sammenheng. To overordnede kategorier ble brukt for å strukturere materialet: 

● Brukere (IKT-ansvarlig, driftsansvarlig, oversetter osv)

● Brukerens handlingsrom (ulike former for frihet)

Informantene ble gruppert etter type brukere. Data, ordnet etter tema, ble sammenliknet for hver 

gruppe. Deretter ble sammenhengen mellom de ulike temaene analysert. Dette, sammen med 

analyse av tekstdeler i lys av konteksten de står i (altså hele intervjuet), er grunnleggende for å 

kunne oppnå en helhetlig forståelse i en temasentrert analyse (Thagaard 1998:150). Bruk av 

halvstrukturerte intervjuer gav data som var sammenliknbare. Kategoriene som ble brukt for 

sammenlikninger inneholdt nok data fra alle informanter slik at den temasentrerte analysen kunne 

bli meningsfull. 

Saklighet og pålitelighet 
Begrepene objektivitet, reliabilitet (gjentatte målinger gir samme resultat) og validitet (instrumentet 

måler det det var ment å måle) er begreper som har utviklet seg innen kvantitativ forskning som 

hjelp til motivasjon av kunnskapskrav. Disse begrepene passer dårlig for kvalitativ forskning da det 

er lite hensiktsmessig at forskeren er utskiftbar (reliabilitet). Det er heller ikke bestemt på forhånd 

hva en kommer til å måle (validitet). Den kvalitative forskeren skal være saklig og pålitelig ved å 

grundig dokumentere og diskutere sine valg og tolkninger fortløpende i forskningsprosessen 

(Widerberg 2001:18).

Deltakerberetninger, her i form av avtalte intervjuer, kan vurderes etter hva de kan fortelle oss 

om et fenomen. En trenger ikke å avvise eller for den saks skyld godta beretningens validitet bare 

fordi de er subjektive. Vi alle er deltakende observatører og informantens kunnskaper i kraft av 

deres deltakelse i den sosiale verden som studeres er viktig ressurs selv om dataenes gyldighet ikke 
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uten videre kan godtas (Hammersley & Atkinson 1996:151). Under mine intervjuer har 

informantene delt sine oppfatning er, antakelser og kunnskaper relevante for temaene i dette 

arbeidet. 

Beretninger er også viktige i den grad de kan si noe om personen som avgir dem. Det 

informantene forteller under intervjuet kan også si noe om deres perspektiver og miljøet de befinner 

seg i (Hammersley og Atkinson 1996:152). Spesielt interessant i denne sammenhengen, som vi 

senere skal se, er informantenes og miljøets begrunnelser for valg av programvare og insentiver til å 

jobbe med den type programvare. Konteksten som disse perspektivene gir intervjudataene kan 

fortelle noe om subjektiviteten (skjevhetene) til informasjonskilden. 
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Kapittel 5: 
Fri programvare i Nittedalskolene

Intensjonen bak og den juridiske oppbygningen av GPL-lisensen og fri programvare generelt har 

blitt diskutert i de forutgående kapitlene. GPL-lisensiert programvare gir som vist visse friheter i 

forhold til produsenteid programvare. Den muliggjør lokal frihet og kontroll ved å omfordele makt 

fra produsent til bruker. Noe av denne makten er avhengig av en spesiell kompetanse, IT-kunnskap, 

for å bli realisert. Bemektigelsen kan i dette tilfellet dermed kun skje gjennom besittelse av denne 

kunnskapen, derav frihet gjennom kunnskap. Oppgavens overordnede spørsmål er i hvilken grad 

disse frihetene blir benyttet av ulike brukere og hvordan handlekraft fordeles gjennom 

lisensieringen av programvaren. Et av underspørsmålene er om de studerte brukerne er 

medprodusenter eller kun rene sluttbrukere. I dette kapitlet skal det utredes hvilke konsekvenser 

programvarelisensen har for forskjellige brukere. Begrepsapparatet presentert i teorikapitlet blir 

brukt som et verktøy i analysen av det empiriske materialet.

Valget av Nittedal kommune som første sted for datainnsamling har en todelt begrunnelse. For 

det første var kommunens geografiske beliggenhet, den korte avstand fra Oslo, av praktisk 

betydning for intervjueren. Geografien viste seg også å spille en rolle i informantenes forklaringer 

på hvorfor Nittedal valgte Skolelinux som IT løsning i skolene. I løpet av intervjurunden pekte flere 

informanter på kommunens nærhet til Oslo som en form for sikkerhet gjennom kontinuerlig tilgang 

til nødvendig kompetanse.151 Den andre grunnen til at kommunen ble valgt har med tid å gjøre. 

Nittedal var en av de første kommunene i Norge til å ta i bruk Skolelinux i skolene. Pilotskolene 

Holumskogen og Ulverud fikk installert Skolelinux høsten 2002 mens operativsystemet fortsatt var 

i prøveutgave. En informant omtalte personene som installerte Skolelinux som «Linux entusiaster 

fra Blindern». 

«Startet med Skolelinux høsten 2002. Har fungert som pilotskole for utarbeidelse av kurs i Linux 

for ikt-ansvarlige på skolen. Har også vært testarena for utbygging av datanett og oppsett av 

tynnklienter i skolehverdagen.» (Holumskogen skole)

«Startet med Skolelinux våren 2003. Har fungert som pilotskole for utarbeidelse av driftskurs i  
151 Skolelinux Drift AS beskriver sin lokasjon på følgende måte: «Vi holder til i Linpro-bygget på Storo i Oslo hvor 

mesteparten av Linux-kompetansen i Norge er samlet». http://www.slxdrift.no/index.php/slx/kontakt
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Linux for ikt-ansvarlige på skolen.» (Ulverud skole)

«Takket være god hjelp fra Ragnar Wisløf (Skolelinux-utvikler) og Linux entusiaster ellers har vi  

nå de første 12 tynnklienter oppe og går»152 (Nittedal Ungdomsskole)

Det siste sitatet peker tilbake på den nærheten kommunen har til forskningsmiljøet i Oslo og 

utviklerne av Skolelinux. Siden Nittedal kommune var en av de første til å ta i bruk dette 

operativsystemet vil de potensielt ha opparbeidet seg bred erfaring i forhold til bruk av systemet i 

skolene. Dette er videre relevant i forhold til refleksjoner rundt bruken av denne programvaren, noe 

kommuner som er i startfasen av en slik overgang vil mangle. 

Informantene
Målet med datainnsamling er selvsagt å finne data som kan belyse en problemstilling. Analysen 

reflekterer den innsikt forskeren får av feltet gjennom bearbeidelsen av de innsamlede data. 

Materialet presentert i dette kapitlet representerer min forståelse av datahverdagen ved 

Nittedalskolene. Informantene i kapitlet er IKT-veileder i kommunen, driftsansvarlig for kommunen 

og IKT-ansvarlige ved de enkelte skolene. Rekrutteringsprosessen var forholdsvis enkel, alle 

informantene ble i første omgang kontakt via e-post hvor de ble forespurt om å delta. Avtaler ble 

gjort kort tid senere. Intervjuene ble gjennomført i løpet av juni 2006. IKT-ansvarlige i skolene ble 

intervjuet før IKT-veilederen og driftsansvarlig. I tillegg ble det gjennomført to 

klasseromsobservasjoner. Informantenes ulike arbeidsoppgaver og derav ulike handlingsrom 

inviterte til en differensiering av spørsmålene under intervjuene. Det ble derfor brukt to forskjellige 

intervjuguider, en for IKT-ansvarlige i skolene og en for IKT-veilederen i kommunen og 

driftsansvarlig. Denne inndelingen virket mer og mer hensiktsmessig i takt med gjennomføringen 

av intervjuene. Informantenes ulike perspektiver viste seg å være svært interessante og var med på å 

utforme den endelige problemstillingen i oppgaven. 

Intervjuene skulle belyse flere temaer. For det første; hva innebærer IKT i skolen, altså alt fra 

hvordan datamaskiner brukes i undervisningen, hvilke programmer som benyttes, tekniske og ikke-

tekniske muligheter og begrensninger til IKT-ferdigheter blant lærere og elever. Her er også såkalte 

«brukerrettigheter» relevante, hva kan de ulike brukere gjøre? Hvem blir bemektiget og hvem blir 

begrenset og hvordan? Som jeg vil beskrive nedenfor gir oppsettet av tynnklientløsningen i 

Nittedalskolene elever begrensede brukerrettigheter, eller handlingsrom. Stort sett kan sluttbrukeren 

i Skolelinux-systemet kun tilpasse sitt eget grafiske skrivebord. Denne begrensingen er mer et 

spørsmål om drifting av et stabilt system enn om programvarens lisens, men er allikevel avgjørende 

152 Hentet fra liste over skoler som bruker Skolelinux. 
http://www.skolelinux.no/slschools/slschools.php?lang=nb_NO&orderBy=postCode 
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i distribusjonen av ulike handlingsrom. Muligheten til å bruke samme programvare hjemme som på 

skolen uten ytterligere kostnader er derimot knyttet til programmets lisens, representert i form av 

friheten til å kopiere og redistribuere. Her er det derfor ønskelig å undersøke om brukere benytter 

seg av noen av de frihetene fri programvare tilbyr.

Deretter stilles spørsmålene hvorfor Nittedalskolene gikk over til Skolelinux, hvordan 

overgangen har vært og hva slags inntrykk brukerne har av operativsystemet og programvaren og 

generelle meninger om fri programvare. Disse spørsmålene knyttes til diskusjonen rundt grunnlaget 

for valg av fri programvare.

Til slutt settes det fokus på hvem informantene er og hvilken kompetanse de besitter. Hva vet de 

om programvare og fri programvare? Har de kjennskap til GPL-lisensen, dersom ja, hva har den 

betydd for dem og for skolen? Spørsmålene her knyttes til betydningen av brukernes posisjon og 

kompetanse i forhold til verdsettelse av de ulike frihetene i GPL-lisensen. Åpner GPL forskjellige 

dører for de ulike brukerne? Hvilke praktiske innvirkninger har lisensen på de ulike brukerne?

IKT i Nittedalskolene 
Nittedal kommune har ca 20.000 innbyggere153 og er nabokommune til Oslo. Bygda har 10 skoler, 

tre ungdomsskoler (8-10 klasse) og syv barneskoler (1 - 7 klasse). Pr november 2005 var elevtallet 

3120.154 Høsten 2004 brukte samtlige skoler Skolelinux. 

Valget av Skolelinux 
Kommunestyret i Nittedal tok avgjørelsen om å prøve ut Skolelinux i 2002. Plattformen skulle 

prøves ut med den hensikt å kunne spare penger slik det framgår fra intervjuet med IKT-veilederen i 

kommunen.155 Det var Skolelinux som tok initiativet til utprøvingen. Flere informanter tilskriver 

noe av grunnen til kommunens vedtak det faktum at faren til Knut Yrvin, Ole-Erik Yrvin, som på 

det tidspunktet var kommunepolitiker i Nittedal og satt i kommunestyret,156 var en sterk pådriver i 

for at kommunen skulle teste ut Skolelinux157 (Knut Yrvin var initiativtager og prosjektleder for 

utprøvingen i kommunen158 og er i dag fortsatt prosjektleder for Skolelinux). Argumentasjonen var 

først og fremst sparing av penger og tid, penger ved at man ikke trengte å betale lisenser og kunne 

bruke eldre maskiner, tid fordi det ville bli lettere å drifte et nettverk sentralt enn å drifte en og en 

153 http://www.nittedal.kommune.no/   
154 http://www.nittedal.kommune.no/etorg/fastinfo.nsf/webpages/skolene_i_nittedal   
155 Intervju 9
156 Nittedal Arbeiderparti, oversikt over kommunestyregruppa: 

http://akershus.arbeiderparti.no/index.gan?id=248&subid=0 
157 Intervju 9
158 Aftenposten (27. juli 2001), Dugnad for gratis programvare. http://tux1.aftenposten.no/nyheter/nett/d223903.htm 
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maskin.159 Knut Yrvin og Skolelinux tok kontakt med kommunen og hørte om de kunne prøve ut 

systemet deres på en testskole. De holdt en presentasjon om sin løsning og utførte etterhvert også et 

testprosjekt. Faktumet at utdannings- og forskningsdepartementet (nå kunnskapsdepartementet) 

hadde tildelt prosjektstøtte160 til Skolelinux sin forprosjektrapport161 kan ha bidratt til en form for 

bekreftelse av prosjektets seriøsitet. Departementet stilte krav til sikre og gode driftskonsepter, 

mulighet til å vinne erfaring med klare krav til kompetansespredning, rapportering og 

dokumentasjon, undersøkelse av antakelser om økonomiske forhold og vektlegging på å få fram 

god praksis som kan gi overføringsverdi.162

Overgangen til Skolelinux medførte overgang til en tynnklientløsning, ett av elementene i 

pengeinnsparingen gjennom forenklet drift. I Nittedal ble det gjennomført en dugnad i regi av 

veiledningstjenesten i samarbeid med IKT-ansvarlige på skolene.163 Det ble samlet inn eldre 

maskiner gjennom blant annet foreldre og bedrifter. De innsamlede maskinene ble deretter klargjort 

for drift med Skolelinux.164 Etterhvert som skolene kom igang med Skolelinux fikk de flere 

maskiner ved at bedrifter, fylkeskommunen med flere ga eller solgte billig gamle maskiner som 

kunne gjøres om til tynnklienter.

Kommunen hadde en 50 % stilling for skole-IKT når de første skolene tok i bruk Skolelinux. 

Stillingsinstruksen innebar oppgaver som installasjon, drift, vedlikehold, ansvar for det pedagogiske 

innholdet samt kursing av lærere og elever. Etterhvert ble stillingen utvidet til to 50 % stillinger, 

IKT-veileder i Nittedal kommune og driftsansvarlig av skolene i kommunen. IKT-veilederens 

oppgaver i dag er koordineringsansvar i forhold til skolene, å være bindeleddet mellom kommune 

og drift av Skolelinux, koordinering av samlinger165 med IKT-ansvarlige ved skolene, kursing av 

lærere, all koordinering av innkjøp (tjener, tynnklienter, programvare, forsikringsavtaler), 

tyverimerking av utstyr osv.166 Hovedoppgaver for driftsansvarlig er kontinuerlig 

vedlikehold/drifting av systemet samt gjennomføring av kurs og samlinger for IKT-ansvarlige ved 

skolene. 

Siden introduksjonen av Skolelinux har maskinparken i kommunens skoler vokst kraftig 

(omtrent tidobling allerede i 2004167). Antallet maskiner tilgjengelig har naturlig nok medført mer 

159 Intervju 10
160 Brev fra utdannings- og forskningsdepartementet om tildeling av finansiell støtte til Skolelinux' forprosjekt. 

http://developer.skolelinux.no/brev/2001-10-04-KUF-penger_small.jpg 
161 Skolelinux-rapporten http://d.skolelinux.no/forprosjekt.html 
162 I Skolelinux ABC. http://developer.skolelinux.no/~knuty/abc.pdf
163 Intervju 10
164 Tynnklientløsningen til Skolelinux krever et nettverkskort med visse spesifikasjoner i tynnklientene. 
165 En samling med ikt ansvarlige i skolene kan bestå i f.eks. opplæring i bruk av OpenOffice.org 
166 Intervju 09
167 http://www.skolelinux.no/slschools/slschools.php?lang=nb_NO&orderBy=postCode   
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bruk og derav mer administrasjon. Med maskinparkens vekst ble drifting av kommunens skoler 

gjennom en 50 % stilling vurdert vanskelig å gjennomførte på en tilfredsstillende måte. Det ble 

derfor i en periode leid inn hjelp av Linuxlabs AS168. I dag blir driftsansvarlig, som har startet eget 

firma og vil i løpet av høsten bli en del av Skolelinux Drift AS, leid inn av kommunen. Samtidig 

leier han inn hjelp fra Skolelinux Drift AS (eid av SLX Debian Labs stiftelsen169 og InOut170) ved 

behov. Administrasjonen ved alle skoler driftes av kommunen selv, kun elev- og lærersiden av 

skolene driftes av ham. Kommunen har vurdert å la IT-avdelingen i kommunen ta over drifting av 

skolene over tid, noe som ville innebære behov for heving av deres Linux kompetanse, men pr i dag 

ser det ut til at kommunen vil fortsette å sette ut denne driften.171 

Generelt ser overgangen til Skolelinux i Nittedal ut til å være preget av relativt nært forhold til 

Skolelinux folkene, også i forhold til informantenes beskrivelse av beslutningsprosessen for valg av 

operativsystemet, men den nærheten er spesielt synlig på driftssiden. I begynnelsen av overgangen 

var Skolelinux utviklere i direkte kontakt med IKT-ansvarlige på skolene. Etterhvert tok 

driftsansvarlig i kommunen (og nå, innleid av kommunen) over. 

«Driftsansvarlig er super, jeg bare sender ham en melding, mail eller ringer ham, så hjelper han 

meg, det er supert. Før ham var det Ragnar Wisløff (Skolelinux-utvikler) som jeg hadde en del  

kontakt med. Han ble leid inn som en ekstern i forbindelse med Linux i begynnelsen, men nå kan 

jo driftsansvarlig nesten like mye som ham.»172

Sitatet over viser at driftsansvarlig har bemektiget seg gjennom tilegnelse av kunnskap, han har 

nå et annet handlingsrom i forhold til programvaren enn da han var IKT-ansvarlig ved en av 

skolene. Hans brukerrettigheter, og dermed hans handlingsmuligheter, har blitt endret. Gjennom 

hans arbeid er han også i direkte kontakt med koden til systemet. 

Tynnklientløsning 
Alle skoler i kommunen har pr i dag installert Skolelinux. Systemet kjøres via terminaltjenere173 og 

tynnklienter. En klientløsning er definert av Uninett ABC som et fellesbegrep for systemer som 

kjører på datamaskiner som brukere har tilgang til. Det er en teknisk og organisatorisk løsning for 

disse datamaskinene, klientene. Valg av klientløsning har store konsekvenser for programvare, 
168 LinuxLabs er et firma startet av noen Skolelinux utviklere som tilbyr tjenester knyttet til Skolelinux
169 SLX Debian Labs er en stiftelse opprettet av Nuug som blant annet finansierer Skolelinux
170  InOut tilbyr systemløsninger for skoler og driftstjenester for IT-løsninger i skolen. InOut har siden 2004 hatt 

ansvaret for Utdanningsdirektoratets ordning for overføring av IT-utstyr fra næringslivet til skoleverket. Se 
http://www.skoleavtalen.no/ 

171 Intervju 10
172 Intervju 8
173 Terminaltjener er en tjener som tynne klienter kobles til og som utfører oppgaver for tynne klienter. 

http://www.uninettabc.no/?p=ordliste&ord=terminaltjener
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maskinvare og driftsprosesser.174 Man skiller gjerne mellom tre ulike typer klientløsninger; tykke 

klienter, tynne klienter og halvtynne klienter. Uninett ABC har utarbeidet et arbeidsdokument175 

som beskriver forskjellene mellom de ulike klientløsningene:

● «Tykke klienter er maskiner som jobber selvstendig og kan kjøre programvare lokalt på 

maskinen og har et operativsystem som kan drive en selvstendig arbeidsstasjon. På tykke 

klienter blir programvare kjørt og filer lagret lokalt på maskinen. Tykke klienter krever i  

utgangspunktet mer driftsstøtte enn tynne klienter. Tykke klienter kan ha god støtte for  

avansert grafikk- og bildebehandling samt musikk- og videoredigering. Bærbare 

maskiner er et eksempel på tykke klienter.

● Tynne klienter er maskiner som kjører lite eller ingen programvare lokalt på maskinen.  

Tynne klienter skal kunne starte opp over nettet og motta skjermbilder over nett fra en 

tjener som kjører programmene. Tynne klientene er diskløse (uten harddisk,  

diskettstasjon eller CD-ROM/DVD-spiller) og trenger lite minne og prosesseringskraft. 

● Halvtynne klienter er klienter som har muligheten til å kjøre noe programvare lokalt på 

maskinen. Disse kan ses på som en mellomting mellom tynne og tykke klienter. Det er 

vanlig at disse klientene henter ned den programvaren de trenger fra en sentral tjener 

når de starter opp. De inneholder vanligvis mer maskinvare og programvare enn tynne 

klienter. Siden programmer kjøres lokalt på maskinen er disse mer egnet til multimedia 

og grafikk enn tynne klienter.»

Nittedalskolene bruker en tynnklientløsning, noe som innebærer altså at disse klientene verken 

har harddisk, cd-rom, diskettstasjon eller annet som kjøres lokalt, kun nettverkskort, skjermkort, 

tastatur og mus er i bruk på disse terminalene.176 En slik sentralisering er betydelig mindre 

ressurskrevende for administratorer enn et høyt antall enkeltinstallasjoner, blant annet ved at nye 

maskiner enkelt kan rulles ut og ikke krever lokal installasjon og konfigurasjon.

I Unix-systemer, og Unix-liknende som Linux, kan man definere og delegere såkalte 

«brukerrettigheter» meget presist, og strengt hierarkisk. «Sluttbrukere» kan gis meget begrensede 

rettigheter til å endre systemet, i forhold til såkalte «superbrukere». Oppsettet følger brukeren 

uansett hvilken maskin det logges på. Systemet i Nittedal er ordnet slik at standardbrukere ikke har 

mulighet til å endre systemet utover private endringer i oppsett av skrivebordet. Endringene får 

derfor kun følger for enkeltbrukeren, ikke maskinen brukeren benytter. Denne begrensningen 

174 Uninett ABC, «Anbefaling om klientløsninger».Side 4 i heftet
http://www.uninettabc.no/dok/anbefaling_klientlosninger.pdf

175 Se forrige fotnote
176 Dagens IT (04. november 2005), Det er ikke et prisspørsmål. http://www.dagensit.no/itavisen/article665717.ece
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definerer samtidig handlingsrommet til brukere av tynnklientene i Nittedalskolene. Elever og lærere 

har nesten identiske brukerrettigheter på datamaskinene. Den eneste forskjellen mellom disse 

brukergruppene er tilgang på enkelte områder på tjeneren. Begge gruppene har i utgangspunktet 

ikke tilgang til å installere programvare.177

Tynnklientløsning-strategien gir i følge driftsansvarlig økonomiske ringvirkninger. Tynne 

klienter trenger svært lite ressurser for å vise et skjermbilde sendt fra en terminaltjener. Derfor kan 

Nittedal kommune basere seg på å bruke brukte og gamle maskiner i skolene. Det eneste kravet er 

at maskinen må ha et relativt nytt nettverkskort som støtter denne typen drift.178 Det finnes også 

ulemper med tynnklientløsninger da ulik bruk krever ulike løsninger. I Nittedal har lærere og elever 

uttrykt manglende støtte for multimedia (lyd, lydredigering, fotoredigering, presentasjoner med lyd, 

videoredigering osv) som en ulempe ved en ren tynnklientløsning. Skolene har derfor anskaffet 

tykke klienter, blant annet bærbare PC-er som kjører Windows til multimediabruk. For eksempel 

bruker alle ungdomsskolene Windows maskiner i musikkundervisning til innspilling og 

redigering.179 Lagring over nettverk som eneste mulighet er også en begrensning ved 

tynnklientløsningen som blir kommentert av informantene. Elever og lærere har etterspurt støtte for 

usb penn som de kan bruke til flytting av dokumenter. For IKT-ansvarlige betyr bruk at tynnklienter 

en forenkling ved klargjøring av nye maskiner, de krever kun enkel maskinvaretilpasning for å bli 

operative; Som en informant sa:

«Det er stort sett bare å bytte nettverkskort så er vi oppe og går og det er jo veldig lettvint, bare 

å plugge de inn så virker de.»180

Erfaringer med drift 
Utvalgte skoler i Nittedal kommune var testarenaer for Skolelinux som da fortsatt var på et tidlig 

utviklingsstadium. Tidlige versjoner av Skolelinux beskrives av IKT-veileder i ettertid som 

«forferdelig». Vi syntes ikke at det var forferdelig da, men i ettertid så ser vi at det var det. Men det  

var mye problemer med de første prøveversjonene, det var det. Det koster å være en testskole.  

Inntrykket av stabiliteten på systemet i 2006, når intervjuene ble gjennomført, var gjennomgående 

positivt. Alle informantene kunne fortelle om en stabil plattform med minimale problemer i forhold 

177 En relatert poeng, men ikke relevant for spørsmålene i oppgaven er valgfriheten i Skolelinux distribusjonen. IKT-
ansvarlige er av den oppfatning at elevene gis for mange alternativer på maskinen, for eksempel er det fem 
forskjellige skriveprogrammer tilgjengelige i programmenyen og elevene velger ikke nødvendigvis 
OpenOffice.org. De mener det kunne ha vært fordelaktig å gi elevene færre valg eller skjule alternativene bedre. 
Dette sammenfaller også med observasjonsdata.

178 Se forrige fotnote
179 Intervju 9
180 Intervju 1
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til drift. Driftsansvarlig karakteriserte overgangen fra Windows 98 til Skolelinux som ganske 

smertefri, og beskrev den som mindre enn fra Windows 98 til Windows XP. Programvaren som 

følger med distribusjonen fungerer og systemet har vært stabilt over tid. Driftsansvarlig 

karakteriserer brukervennligheten for brukerne som god og på linje med Windows. Det har vært et 

ønske fra elever og lærere om å få inn flere halvtykke klienter181. Halvtykke klienter er dyrere enn 

tynnklienter ved innkjøp, men er på driftssiden utgiftsmessig likestilt med tynnklienter siden de 

fortsatt driftes sentralt i motsetning til de gjenværende Windows 98 maskinene.182

PC-dekning og internettilgang
PC-dekningen i Nittedal var i 2005 8,9 elever per PC på barneskoletrinnet og 4,4 elever per PC på 

ungdomsskolen. Nittedal kommune ønsker å mer enn doble dekningen innen 2008.183 Til 

sammenlikning med nasjonal statistikk for 2005 var snittet 6,5 elever per PC i norske grunnskoler. 

Barneskolene hadde en gjennomsnittlig dekning på 7,1 elever per maskin og rene ungdomsskoler 

hadde 5,8 elever per maskin. Det var større forskjeller mellom skolene på barnetrinnet enn på 

ungdomstrinnet. Gjennomsnittstallene presentert her dekker også over store ulikheter.184

Nittedal Gjennomsnittet
Barneskoler 8.9 7.1
Ungdomsskoler 4.4 5.8
Barne- og ungdomsskoler 6.5

Fig 3. PC-dekning i Nittedal i forhold til gjennomsnittsverdiene på landsbasis. Elever pr PC.

Økt PC-tetthet medfører generelt mer bruk av maskiner. IKT-ansvarlige er samstemte i at når det 

kommer flere maskiner økter bruken, enkelte steder så kraftig at for eksempel internettforbindelsen 

blir overbelastet. Hva gjelder internettilgang er de fleste maskinene som er tilgjengelige for elever i 

Nittedal knyttet til Internett.185 Internettilgang er som vi skal se viktig i forhold til pedagogisk 

programvare og plattformuavhengighet. 

Programvare i skolen 
Elevene i Nittedalskolene bruker for det meste kontorpakken OpenOffice.org, nettleser til søk på 

Internett og pedagogisk programvare som også ligger på Internett.186 Programmene som kjøres gjør 

181 Maskiner med egen harddisk, optisk drev og muligheter for multimedia
182 Intervju 10
183 Dagens IT (04. november 2005), Det er ikke et prisspørsmål. 
184 Utdanningsdirektoratet (2005), Kartlegging og rapportering av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen. 

Side 7 http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=673
185 Skolepolitisk rammeplan for Nittedal kommune (2005), punkt 7.3 

http://www.nittedal.kommune.no/etorg/FastInfo.nsf/.XAppWPLookupNewsByUniversalID/AC3E4714FD1B2098
C125707D0037AA82!OpenDocument 

186 Forlag som produserer lærebøkene legger for eksempel ut oppgaver knyttet til lærebøkene på nettsidene sine.
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Nittedalskolene mindre plattformavhengige, og som vi snart skal se også mindre stiavhengige, noe 

som gir dem større handlefrihet. OpenOffice.org er tilgjengelig på de mest populære plattformene 

som både elever og lærere har tilgang til hjemme. Pedagogiske verktøy og læremateriell er 

tilgjengelig via Internett, noe som gjør skolene mer avhengig av en stabil internettforbindelse enn 

av programvare fra en spesifikk produsent.187 

En ulempe som av informantene tilskrives Linux er den relativt beskjedne tilgangen til 

pedagogisk programvare for plattformen, samtidig er de pedagogiske programmene for Windows 

som kommunen har kjøpt lisenser til så gamle at de heller ikke fungerer med nyere Windows 

versjoner. Noe pedagogisk programvare kjøres fortsatt på Windows 98 maskiner, spesielt lese- og 

skrive kurs for elever med lese- og skrive problemer, som kommunen har kjøpt lisenser til. Her bør 

leseren være oppmerksom på at det skilles mellom generelle pedagogiske programmer og 

spesialpedagogiske programmer for elever med spesielle behov. Elever som har bruk for de 

sistnevnte har gjerne allerede egen PC med nødvendig programvare. Spesialpedagogisk 

programvare blir stort sett brukt av spes. ped.-lærere.

«De som i utgangspunktet har behov for pedagogisk programvare er elever som har ekstra  

undervisning, og de får egen PC og har det på dem.»188

To trender ser ut til å minke den relative mangelen på pedagogisk programvare for Linux. For 

det første produseres det flere nettbaserte versjoner av pedagogiske programmer.189 Noe som i denne 

sammenhengen anses som et stort framskritt for driftsansvarlig er at fra høsten av vil Grieg 

Multimedia, som står bak Drillpro190, lansere sitt eget nettsted med nettbaserte pedagogiske 

programmer. Drillpro er kommersiell programvare og man må kjøpe lisenser for å kjøre de 

nettbaserte programmene, men programmene skal kunne kjøres uavhengig av hvilket 

operativsystem man bruker, noe som hindrer innlåsing mot en spesifikk plattform. Med tall fra 

2005, hvor det på landsbasis var 74 % elevdatamaskiner på barnetrinnet og 93 % på ungdomstrinnet 

knyttet til Internett, er det lett å se potensialet i bruk av slike internettbaserte løsninger. Samtidig er 

det verdt å merke seg at nettsteder og nettmateriell også kan låses mot et spesifikt produkt. Det er 

ikke uvanlig i dag at enkelte nettressurser kun støtter Microsofts Internet Explorer slik at brukere av 

andre nettlesere (og operativsystemer) lukkes ute. Problemet er gjerne at koden som brukes har 

187 Forøvrig, under mine intervjuer og observasjoner var det flere forespørsler fra lærere til IKT-ansvarlige om 
internettforbindelsen i forhold til andre datarelaterte spørsmål.

188 Intervju 2
189 Denne trenden ble tydelig belyst i intervjuene med IKT-ansvarlige i skolene. De kunne fortelle at den type 

programvare var på full fart inn i undervisningen. Et eksempel på det er nettressurssiden til Nittedalskolene kalt 
Lenkestua som samler relevante lenker til nettbasert fag og temaundervisning i grunnskolen. 
http://www.smile.no/lenkestua/

190 Drillpro er et program for lese - og skrivetrening som brukes mye i skolen. 
http://www.griegmultimedia.no/?dokument=2005-05-31.14:03:44.txt 
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kostet penger å utvikle og det anses som lønnsomt å fortsette å bruke denne framfor å utvikle ny 

kode som øker kompatibilitet med foreløpig heller marginal brukermasse. Et eksempel på slik 

nettleseravhengighet er Sør Korea. Landet er unikt ved at ca 99.9 % av alle datamaskinene bruker 

Microsoft Windows. Brukere av andre operativsystemer har ikke tilgang til nettbanker, kan ikke 

foreta kjøp eller bruke statens e-government nettsteder via PC. Linuxbrukere, Mozilla Firefox 

brukere med flere er utestengte fra disse sidene fordi all kryptert kommunikasjon på nettet er gjort 

via Microsoft eide Active X kontroll.191

For det andre produseres det i stadig mer pedagogisk og skolerettet programvare til Linux. 

Trenden er at stadig flere skoler i Europa og forøvrig i verden tar i bruk Linux. Den økende 

utbredelsen ser ut til føre til større produksjon og utvalg av programvare for plattformen. Den 

voksende installerte basen tiltrekker seg altså komplimentærprodukter. Bruk og utvikling av 

Linuxdistribusjoner i og for skoleinstitusjonen gjør også at man har en skolespesifikk utvikling 

mens Windows først og fremst er en standard installasjon som tar lite hensyn til installasjonsmiljøet. 

Her vises styrken til fri programvare som gjennom sin form for lisensiering muliggjør andre enn 

den originale produsenten til å ta i bruk koden, omforme den, tilpasse den et spesielt 

installasjonsmiljø og deretter dele den med andre, slik Skolelinux gjør. Som en informant uttrykker 

det: 

«Det er positivt at man har Skolelinux som er en organisasjon som jobber med en skoleversjon 

av et operativsystem. Det er stort sett folk som har en eller annen erfaring fra skoleverket og vet  

hva vi trenger og tar hensyn til hva vi etterspør. Driftsansvarlig har jo jobbet i skoleverket i  

ganske lang tid. Og han skal begynne å jobbe i Skolelinux til høsten.»192

Nettverkorientert operativsystem er også en fordel i skolesammenheng hvor det er ønskelig å 

bruke tynnklienter.193 En skole har mange ulike brukere og man får naturlig et nytt kull med nye 

elever hvert år og andre brukere som forsvinner. Det er stor gjennomstrømning av brukere som ikke 

har noe spesielt forhold til sin egen PC når alle PC-ene står rundt omkring tilgjengelige for alle i et 

nettverk. 

Lærerens rolle
Bruken av digitale verktøy i undervisningen avhenger ikke alene av de strukturelle rammene som 

PC-dekning, klientløsninger, utvalg av programvare osv. Læreren spiller en viktig rolle her. Hver 

191 Web Standards Korea (12. mai 2006), Korean Approach to Interoperability. 
http://webstandard.or.kr/en/2006/05/12/korean-approach-to-web-accessibility/ 

192 Intervju 4
193 Se avsnitt om fordeler og ulemper ved bruk av tynnklienter og tykke klienter
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enkelt lærer er ansvarlig for bruk av data i undervisningen med sine klasser. IKT-ansvarlige ved 

skolene holder eventuelt en introduksjon av nye læreverktøy for klasser og lærere, men står 

vanligvis ikke for undervisning med PC i andre klasser bortsett fra sin egen. Det er opp til hver 

enkelt lærer å gi elevene opplæring i hvert enkelt fag. Det er opp til lærerne å bestemme hvor mye 

de vil sette seg inn i programvaren og bruke den i undervisningen. Lærere har vist seg å være både 

mer skeptiske og tregere enn elever til å ta i bruk de digitale verktøyene. En del lærere har 

manglende kompetanse i programvaren eller mangler generell erfaring i bruk av data. En del av 

lærerstaben er eldre mennesker med begrensede eller ingen tidligere erfaring med datamaskiner. Det 

er dermed en utfordring å bruke datamaskiner for disse personene i en skolesituasjon hvor alt av 

arbeidsplaner og temaplaner skrives på data. 

«Det går gradvis over, de fleste lærere har ikke så god kjennskap til data, få som har tatt  

videreutdanning, ganske mange godt voksne, det er en del forskjeller, og de voksne tar det ikke 

så raskt som ungene gjør. De tror at det er så mye vanskelig og forskjellig at det ikke er så bra,  

det er det å få tid til å vise og se at mulighetene er der, men det er det til å få tid. Det er så mye 

som skal gjøres. Ting tar tid å sette seg inn i. Dette krever interesse, innsatsvilje og prioritering 

av tiden. Det går mye på det. Ting tar tid å bli kjent med det.»194

Dette reflekteres i bruken av datamaskiner i undervisning. Lærere som er fortrolige med 

teknologien bruker maskinene flittigere i undervisningen enn de som ikke er det. Læreren er altså 

enten en viktig fordel eller ulempe i forhold til undervisning ved hjelp av digitale verktøy, alt 

ettersom hvor mye kompetanse læreren besitter og er villig til å bruke den med klassen sin. 

Informantene illustrerer:

«Kommunen har kjøpt inn «It's learning» læringsplattform, og her har vi to ivrige lærere som 

bruker det mye i undervisningen, så de bruker datarommet mye.»195

«Det så vi også på eksamen i matematikk. Det var ingen elever som benyttet muligheten til å  

bruke regneark på datamaskinen. Grunnen til det er at lærerne har verken kompetanse til å drive 

undervisning på data og de har heller ikke tilgang til å kjøre systematisk opplæring her.»196

Sammen med de strukturelle forutsetningene er lærerens IKT-kompetanse, hennes 

handlingsfrihet, viktig for å kunne handle i et IKT rom. Lærerne har ikke hatt noen spesielle kurs i 

forhold til IKT i skolen. Skolene har et stående tilbud fra IKT-veilederen i kommunen som kan 

arrangere kurs for lærere i bruk av Skolelinux og programvare som benyttes ved skolen. Problemet i 

følge informantene har vært å få det inn i tiden for pedagogisk utviklingsarbeid. Lærerne er utsatt 
194 Intervju 7
195 Intervju 2
196 Intervju 6
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for tidspress, og som en informant sier, «mye skal gjøres for å få en skole til å gå rundt, krav fra 

kommunen om hva som skal gjøres osv».197 

Vane – stivavhengighet i videste forstand
Det ble rapportert at overgangen til nytt operativsystem stort sett har vært uproblematisk. IKT-

ansvarlige er mer eller mindre samstemte i at systemet er enkelt å manøvrere og at terskelen for å ta 

det i bruk er liten. De synes også at brukergrensesnittet er bra og de daglige administratoroppgavene 

er lett tilgjengelige og greie å bruke. Programvaren som blir brukt i skolen, bortsett fra pedagogisk 

programvare, som forøvrig i økende grad er tilgjengelig gjennom en nettleser, er stort sett en 

kontorpakke, nettleser og en e-postklient. Den type programvare har mange fellestrekk uansett 

hvilken produsent som har laget den. Dette gjelder også til en viss grad grafiske miljøer for 

operativsystemer. Funksjoner som «skriv ut», «lagre», «lagre som», «ny», «åpne» osv befinner seg 

gjerne i de samme områdene på skjermen. Antakelsen er at lærere og elever som besitter denne 

kompetansen kan betydelig lettere bytte programvare og ta i bruk nye programmer.198 Slik 

kompetanse defineres her som grunnleggende datakompetanse, evnen til å jobbe generisk med 

programvare. Dette er ikke et spesielt trekk ved programvaren som benyttes i Nittedal og er like 

aktuelt i skoler som bruker andre operativsystemer og programmer i undervisningen. Likevel har 

det vært en viss motstand mot å ta i bruk Skolelinux og OpenOffice.org blant lærere som har noe 

erfaring med data. Denne motstanden springer ut fra vane og frykten for det ukjente. En situasjon 

som beskriver vanens makt er følgende: Ved flere skoler har det blitt satt opp PC-er på 

arbeidsrommene til lærerne, typisk en maskin med Windows installert og flere maskiner som kjørte 

Linux. Linuxmaskinene ble så å si aldri brukt:

«Lærere venter heller enn å bruke Linux og det er kø på Windows maskinen. De ville ikke sjekke 

e-posten sin engang med Linux. Det er bare vane. Og lærerstanden er en relativt konservativ 

gjeng har jeg funnet ut. De er veldig skeptiske til alt nytt. Det vi kanskje burde ha gjort er å 

droppe Windows maskinene helt og bare brukt Linux, så de ikke ville hatt noen valg. Jeg har  

sagt til en del lærere: lær deg å bruk Linux, så slipper du kø, og det er noen som har skjønt det.  

Og de som har skjønt det ser at det ikke er noe særlig forskjell. Her har vi lærere som ikke har 

vært villige til å lære å bruke PC ennå, det er relativt høy snittalder på lærerne her og de vil ikke 

ta i en PC. Så det har vært en del motstand, mest fra lærere som er uvillig til å lære seg nye 

197 Intervju 8
198 Under begge klasseromsobservasjonene var spørsmål knyttet til konkret bruk av programvare den klart 

dominerende forespørselen rettet mot lærer. Observasjon 1 og 2. Eksempler på slike forespørsler hentet fra 
observasjonene; «hvordan får jeg fram store bokstaver», «hvordan skal jeg lagre», «hvordan skal jeg skrive ut», 
«hvordan virker stavekontrollen i OpenOffice.org» osv
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ting.»199

Ved flere skoler har nå lærere fått egne tynnklienter på arbeidsplassen sin, disse maskinene blir 

også foreløpig lite brukt da lærere fortsatt har tilgang til Windowsmaskiner på lærerværelset og som 

en IKT-ansvarlig sier, «en vane kan være vanskelig å vende.»200 

I begynnelsen av overgangen var det også et spørsmål om gjenkjennelighet og frykt for å bruke 

noe nytt. Skrivebordsmiljøet til Skolelinux er ikke identisk med Windows sitt. 

«For lærerne så var overgangen litt vanskelig, Skolelinux ser ikke akkurat sånn ut som det gjør  

hjemme hos dem og det blir liksom litt andre menyer på programmene og de heter noe annet,  

ting ligger litt forskjellige steder, men opplegget er jo veldig likt så det handler litt om det å 

bruke det.»201

«Lærerne har iallefall blitt flinkere til å bruke Linuxmaskiner, i starten så ville de ikke det, men 

de har blitt merkbart mye bedre, spesielt etter at vi fikk den nye Skolelinux versjonen og så 

kjører vi OpenOffice.org 2.0 som intuitivt er ganske likt Office pakken til Windows. Den har  

fungert bra.»202 

Nettverkseksternaliteter og lock-in effekter virker på mange nivåer. På et nivå må Skolelinux 

konkurrere i et marked hvor de jobber mot sterke leverandør-lock-in-avtaler. 12 av 17 

fylkeskommuner har inngått en avtale med Microsoft om å også betale lisens til Microsoft for 

Macintosh og Linux maskiner. Her ser vi at den stiavhengigheten som er en del Microsofts 

markedsmakt også virker lokalt.

Vi kan også øyne en annen inngang til «frihet»: Frihet til å slippe å velge, slippe å lære seg noe 

nytt. Frihet til å kunne fortsette å bruke det man er vant til. Dett er en annen type frihet enn den 

Skolelinux og fri programvarebevegelsen kjemper for. 

Situerte brukere
De handlende aktørene presenteres her utfra hvilket handlingsrom de besitter i kraft av deres stilling 

og kompetanse. 

IKT-ansvarlige ved skolene
Ved alle skoler i Nittedal finnes det en IKT-ansvarlig, typisk en lærer, som tar seg av det daglige og 

mindre tekniske vedlikeholdet av datasystemet på skolene. De påser at maskiner og skrivere er oppe 

199 Intervju 2
200 Intervju 10
201 Intervju 1
202 Intervju 4
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og går, setter opp nye maskiner og vedlikeholder de eksisterende, oppretter/sletter og administrerer 

brukere, står for oppdatering og vedlikehold av skolens hjemmesider, er ressurspersoner for elever 

og lærere som kommer med spørsmål eller som har problemer og de «tar seg av småting som de 

klarer å fikse selv».203 Stillingsinstruksen omhandler også oppgaver som kartlegging av 

datakunnskaper til nye elever, kursing i grunnleggende dataferdigheter til dem som trenger det, 

vurdere oppgraderinger av skolens PC-er og gi hjelp til nyinnkjøp av datamateriell. Timeantallet 

som de har til rådighet ser ut til å variere fra skole til skole, ca. fra 3 til 6 timer. Samlet er dette 

tidskrevende oppgaver og flere av IKT-ansvarlige mener at de har for lite tid til å kunne utføre de. 

En informant beskrev sin situasjon på følgende måte: 

«Jeg har 3 timer pr uke og da skal jeg drifte systemet på skolen og sørge for at alt er oppe og 

går både for lærere og elever. Linuxnettverket, trådløse nettverket, brukeradministrasjon osv. 3 

timer holder jo ikke i det hele tatt. Det går jo i rykk og napp i perioder. Det har egentlig vært et  

kjempestabilt system, nesten ikke noe nedetid, men kabling og klargjøring av maskiner kan være 

relativt tidskrevende selv om systemet går av seg selv. Mye av det er ikke så greit å holde på 

mens andre sitter og jobber på maskinene.»204

Mangel på tid ser ut til å være en betydelig begrensende faktor for utførelsen av deres oppgaver 

ved skolene. Skolelinux har holdt kurs for IKT-ansvarlige i begynnelsen av overgangen til 

Skolelinux.205 IKT-veileder i kommunen har sammen med driftsansvarlig også holdt samlinger, men 

flere av de IKT-ansvarlige er relativt nye i stillingen og har derfor ikke deltatt på slike samlinger. 

Noen har også etterspurt dette og uttrykt misnøye med manglende kursing ved og etter tiltredelse i 

stillingen.206 Felles for alle IKT-ansvarlige er deres kontaktpersoner; driftsansvarlige angående drift 

og IKT-veileder i kommunen for bestilling av programvare, maskinvare, forespørsler om kurs osv. 

Hva slags datakompetanse besitter de IKT-ansvarlige? I intervjumaterialet tegnes et bilde av 

mennesker som egenhendig og forholdsvis enkelt opparbeider seg kompetanse gjennom deres virke. 

En informant påpeker at programvarebiten er liten i forhold til oppgaver knyttet til maskinvare. Det 

er derfor ikke noe spesielt problem for ufaglærte å utføre arbeidet. Dersom man har problemer er 

driftsansvarlig også lett å få tak i. Bare to av IKT-ansvarlige har tilegnet seg IKT-kompetanse 

gjennom skolesystemet, i form av 10 vekttall IKT ved høyskole. Ytterligere to har opparbeidet 

relevant kompetanse gjennom tidligere arbeid og hobby. Resten er det de selv kaller seg; 

203 Intervju 1
204 Intervju 4
205 En introduksjon hvor det ble snakket om bakgrunnen for prosjektet, hvordan systemet er bygd opp osv. Deretter 

ble det gitt opplæring i oppsett av tynne klienter, brukeradministrasjon, bruk av aktuelle skoleprogrammer osv. Se 
forøvrig Skolelinux (26. juni 2002), Delrapport fra kursgjennomføringa i Nittedal. 
https://init.linpro.no/pipermail/skolelinux.no/linuxiskolen/2002-June/004776.html 

206 Blant annet intervju 5, 6 og 7
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«selvlærte», altså at de har tilegnet seg kunnskap gjennom manualer, veiledninger/instrukser og 

minimalt gjennom kursing. Ingen hadde tidligere kunnskap om eller erfaring med Linux. De har 

heller ikke Linux hjemme, selv om alle har privat datamaskin. Forklaringen som gikk igjen på 

hvorfor det er slik var at Windows kom preinstallert ved kjøp maskinen. Flere har imidlertid 

installert OpenOffice.org på maskinene hjemme, de synes at det er både et billig og godt alternativ 

til Microsoft Office. Det er også praktisk siden skolen bruker OpenOffice.org, som en informant 

uttrykte det:

«Jeg bruker OpenOffice.org også på den nye maskinen, valgte å ikke kjøpe den office-pakka, det  

er vel rundt 1500 kr og jeg er jo nå vant til å bruke OpenOffice.org så det er absolutt like greit.»

Felles for IKT-ansvarlige er at de med enkelte unntak er ganske godt vant med Microsoft 

Windows fra tidligere. Den sterke dominansen av Windows som skrivebordsmiljø illustreres 

gjennom dette utsagnet: 

«Nå har jeg PC hjemme, men jeg synes at Skolelinux er helt greit å bruke det og»

Her brukes ordet PC som et synonym for en maskin med Windows operativsystem installert.

Relatert til GPL-lisensens friheter er både IKT-ansvarliges stillingsinstruks og deres kompetanse 

grensesettende faktorer. IKT-ansvarlige er de eneste med utvidede brukerrettigheter207 for 

datasystemet i de respektive skoler. De kan i prinsippet installere programvare ved behov i kraft av 

sine rettigheter, men de fleste, om ikke alle, mangler kompetanse til å gjøre dette:

«Vi bruker den gamle versjonen av OpenOffice.org ennå, den nye skulle ha egentlig blitt lagt inn 

for en stund siden, men jeg er ikke kompetent nok til å gjøre det, så vi venter på driftsansvarlig.  

Det har vært noe prøving og feiling på ungdomsskolen så vi venter i kø.»208 

Kopiering og redistribusjon er de to frihetene de eventuelt kan benytte seg av. Disse blir også i 

en viss grad brukt, , noe vi skal se i neste kapittel, om OpenOffice.org i Nittedalskolene. I neste 

avsnitt undersøkes handlingsrommet til de resterende informantene i Nittedal.

IKT-veileder i kommunen og driftsansvarlig
IKT-veilederen i kommunen har først og fremst et koordineringsansvar for innkjøp og er 

bindeleddet mellom kommunen og driftingen av Skolelinux, en tjeneste som leies.209 

Eiendomsetaten i kommunen har tatt over ansvaret for kabling i skolene slik at koordinering av 

dette ikke lenger faller inn under IKT-ansvarliges oppgaver. Driftsansvarlig står for oppdatering og 

207 Administrator-rettigheter 
208 Intervju 8
209 Tidligere var det en kommunal veiledningstjeneste direkte under skolesjefen som sto for drift og innkjøp.

68



drifting av systemet. Han holder også kurs og samlinger for IKT-ansvarlige ved skolene samt lærere 

ved forespørsel. 

Av formell kompetanse har IKT-veilederen 60 studiepoeng i «IT og læring» utover 

lærerutdannelsen. Driftsansvarlig er tidligere IKT-ansvarlig ved en av skolene og senere også IKT-

veileder i kommunen. Når Skolelinux skulle prøves ut i Nittedal hadde han på dette tidspunktet 

ingen tidligere erfaring med Linux og kun hobbybasert datakompetanse. Han beskriver sin første 

kontakt med Skolelinux slik: 

«Vi ville ha og skulle kjøpe et serverbasert opplegg. Vi ringte og fikk tilbud fra Windows verden,  

så ble det så dyrt og så slo det meg en tanke, hvorfor ikke prøve Linux, men jeg hadde ikke 

annen erfaring med det enn at jeg hadde hørt om det, man ser det i media og all ting. Jeg bare 

tenkte, hvorfor ikke prøve Linux, det er jo tross alt uten lisenskostnader, hvorfor ikke finne ut om 

det finnes noe alternativ som vi kan kjøre. Universiteter og høyskoler har jo kjørt UNIX baserte  

løsninger i alle år, så i skolesammenheng så har det blitt brukt mye før egentlig, iallefall på 

server siden. Når jeg hørte at Skolelinux folkene var i Nittedal og hadde et testprosjekt her,  

kjørte jeg til skolen for å se hva som skjedde.»

I startfasen kunne han altså ingenting om Linux. På den tid var for eksempel installasjonen til 

Skolelinux helt tekstbasert og mye av oppsettet ble styrt fra kommandolinjen210. Han fikk 

grunnleggende opplæring i drifting av systemet. Når han hadde problemer ringte han 

Skolelinuxutvikler Petter Reinholdtsen som da guidet ham gjennom pr telefon. Denne 

læringsprosessen legger han stor vekt på siden det ikke kom en person og fikset problemet, men han 

ble heller veiledet og gjorde jobben selv. Som en informant sa:

«Han bygde det opp fra starten av, han skaffet seg kompetansen på egenhånd.»211

Driftsansvarlig har bemektiget seg gjennom kunnskap. Denne kompetansen gir ham i 

utgangspunktet større handlingsrom i forhold til bruk og manipulasjon av fri programkode. Hans 

stilling plasserer ham også nærmere denne koden. 

Informantenes forståelser av fri programvare og lisenser 
Hva vet informantene om fri programvare og hva vet de om GPL-lisensen? Dette spørsmålet stilles 

for å se om informantene har et bevisst forhold til fri programvare og de iboende frihetene i GPL. 

210 «En kommandolinje (også kjent som CLI, eng. Command Line Interface) er et brukergrensesnitt hvor brukeren 
kommuniserer med et dataprogram eller operativsystem ved å skrive kommandoer på et tastatur, og få 
tilbakemeldinger i form av tekst på en skjerm». Ved bruk av kommandolinje ligger grensesnittet mellom 
menneske og maskin nærmere maskinen enn ved bruk av grafiske brukergrensesnitt». Definisjonen hentet fra 
norske Wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Kommandolinje
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Intervjuguiden inneholdt noen standardspørsmål som ble stilt til alle informantene. Spørsmålene 

skulle peile inn informantenes begrepsforståelse av ordene binærfiler/kjørbar kode, kildekode, fri 

programvare og åpen kildekode. 

Ingen av informantene kunne redegjøre for begrepene binærfiler/kjørbar kode og kildekode. 

Noen hadde hørt begrepene, men kunne ikke forklare dem. Flere hadde hørt om begrepene fri 

programvare og åpen kildekode, enkelte kunne forklare dem. Generelt rådet det imidlertid tvil over 

hva disse begrepene betydde. Her er noen eksempler på forklaringer av begrepene: 

«Fri programvare har jeg jo hørt om, men det andre har jeg ikke hørt om, nei. Det er  

driftsansvarlig som legger inn alle programmene som vi har her.»212

«Fri programvare er vel programvare som du kan laste ned gratis og bruke som du vil. Åpen 

kildekode er vel når du programmerer og at det ikke ligger inne noen bugs som kan gjøre at du 

kan tyde det. Det er noe hackerne og crackerne driver med, så det vet jeg.»213

«Jeg kjenner til begrepet fri programvare, som man kan laste ned å bruke. Det med åpen 

kildekode er at man kan på en måte både forbedre og gjøre om på programvare.»214

«Forskjellen mellom fri programvare og åpen kildekode, det skal jeg vite. Åpen kildekode er 

f.eks. sånn som Linux, at man kan gå inn og forandre og gjøre forbedringer så mye man vil. Fri  

programvare, da er det gratis programvare, men du har ikke en sjanse å gå inn og gjøre noen 

forandringer.»215

I forhold til lisensens effekt på ulike brukere, er det interessant å undersøke hva informantene 

selv sier om lisensen til Skolelinux og OpenOffice.org, hva de legger vekt på og hvordan de 

beskriver lisensen til programvaren som skolen deres bruker:

«Det er vel en gratis lisens på en måte til disse skolene som de kan bruke fritt.»216

«Det er vel kommunen som kjøper lisens og betaler for å bruke i hele bygda så vidt jeg har 

skjønt. Alt som er lagt inn her er det driftsansvarlig som legger inn.»217

«Kan hende at forrige IKT-ansvarlige fikk informasjon om lisensiering. Det er gratis, det var 

fellesinformasjon som skolen fikk når det var klart at vi skulle gå for Skolelinux.»218

«Jeg kjenner ikke til lisensieringen av Skolelinux. Den er gratis. Vet ikke hva mer det innebærer,  

212 Intervju 1
213 Intervju 2
214 Intervju 4
215 Intervju 6
216 Intervju 1
217 Intervju 2
218 Intervju 3
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alt det der er det driftsansvarlig som tar seg av.»219

«Har ikke kjennskap til lisensen til Skolelinux. Jeg har aldri hatt noe spesielt med det å gjøre.  

Skolelinux er gratis, det er derfor vi bruker det.»220

«Har egentlig ikke kjennskap til lisensieringen av Skolelinux, altså jeg vet at det er fri  

programvare så vi trenger forsåvidt ingen lisenser på det. Jeg regner med at IKT-veilederen i  

kommunen har peiling på dette her. Slik sett har ikke lisensieringen noen betydning for meg som 

IKT-ansvarlig.»221

«Man tenker ikke over det i hverdagen, for man bruker det fritt, den har ikke noen lisens vi må 

betale, ikke slik som Windows.»222

Utdragene fra intervjuene viser at lisensen til Skolelinux er mer eller mindre ukjent for IKT-

ansvarlige i disse skolene. Ordet lisens har også en spesiell betydning, det brukes for å beskrive en 

betalingsordning, og siden så godt som alle informantene er klar over at systemet er gratis setter de 

likhetstegn mellom gratis og lisensfritt. Noe annet som er verdt å legge merke til er henvisninger til 

driftsansvarlig og IKT-veilederen i kommunen som kilder til mer informasjon om lisensieringen av 

systemet. Informantene gir uttrykk for at de ikke har noe med lisensieringen å gjøre, den har ingen 

direkte effekt på dem og bruker det for å forklaring på manglende kjennskap til lisensen. 

IKT-veilederen er heller ikke spesielt skolert i begrepsapparatet til FLOSS. Åpen kildekode 

beskrives som programvare hvor ingen eier koden slik at man i prinsippet kan gå inn og forandre 

den, mens fri programvare beskrives som gratis programvare uten at man nødvendigvis eier 

kildekoden. OpenOffice.org ble brukt som eksempelet på fri programvare: «du kan bruke 

programvaren gratis, men du kan kanskje ikke nødvendigvis gå inn og og forandre den.» Utsagnet 

tyder også på manglende kjennskap til lisensieringen av OpenOffice.org. Informanten har heller 

ikke «mye kjennskap til lisensieringen av selve Skolelinux.»223

Driftsansvarlig kjenner til begrepene fri programvare og åpen kildekode. GPL for ham betyr at 

man kan endre og forbedre koden til et program siden kilden er tilgjengelig; «i praksis kan alle  

endre på et program. Det viktige er at de som har skrevet og GPL-lisensiert koden må dele sin 

endring med andre også under GPL dersom man velger å gjøre koden tilgjengelig». 

Selv om det er et skille mellom driftansvarlig og resten når det gjelder kunnskap om GPL, er det 

allikevel påfallende hvor lite alle vet om begrepene rundt fri programvare og åpen kildekode.
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Betydninger av GPL for Nittedalskolene
Denne delen av kapitlet skal ta for seg effektene av fri programvare lisensene i Nittedalskolene. 

Som diskutert i de forutgående kapitlene er Skolelinux-prosjektet opptatt av å gi sine brukere visse 

friheter. Disse skiller seg fra de frihetene Stallman og FSF fokuserer på. Det er for eksempel ikke 

funnet noen data relatert til Skolelinux-prosjektet som tilsier at de gjennom GPL ønsker å gi elevene 

mulighet til å hacke. Skolelinux er opptatt av å gi skoler økonomisk handlingsfrihet, gi dem 

mulighet til å kopiere så mye de vil, ikke telle lisenser. De ønsker å tilpasse Linuxdistribusjonen 

Debian til norsk skolekontekst. Dette gjenspeiler seg også i deres oversettelsesarbeid av 

distribusjonen til norsk, nynorsk og samisk.224 GNU programvare er grunnsteinen for både 

Skolelinux og Debian distribusjonen.225 Store deler av Skolelinux koden er derfor dekket av GPL. 

Friheten til GPL de selv nyter og er avhengige av i sin produksjon kommer slik sett andre til gode, 

men i en annen form.226 Jeg skal gruppere disse ulike frihetene i tre kategorier; økonomisk, 

pedagogisk, og de fire frihetene til GPL. 

Økonomisk
Kommunestyrets avgjørelse om å prøve ut Skolelinux i Nittedal ble først og fremst tatt av 

økonomiske hensyn.227 Intervjumaterialet viser at kostnaden for å ta i bruk programvaren (gratis), 

den relativt enkle driften gjennom tynnklientløsning228 (ressursbesparende) og muligheten til å 

bruke eldre maskinvare (utvidet maskinpark) er hovedforklaringene på hvorfor Nittedalskolene 

bruker fri programvare. Skolelinux vektlegger som allerede nevnt kommuneøkonomien som et av 

hovedargumentene for bruk av fri programvare i skolene. De ser for seg flere gevinster ved bruk av 

programvaren de tilbyr. Skolelinux hevder at ved en overgang til fri programvare i undervisningen 

vil man kunne frigjøre midler som for eksempel kan omdisponeres til læreropplæring, bredbånd, 

nyere maskinpark, IKT-drift og faglig/pedagogisk bruk av IKT. I rapporten «Skolelinux-prosjektet», 

en prosjektoppsummering av arbeid foretatt i den frivillige organisasjonen Linux i Skolen,229 

utarbeidet med støtte fra Utdannings- og Forskningsdepartementet skriver de følgende:

«Det kan følgelig opprustes vesentlig på ikt i skolen uten ytterligere bevilgninger på eksisterende 

budsjettrammer. I tillegg kommer de økonomiske og praktiske fordelene med et vesentlig mer 
224 I første omgang er det begrenset til nordsamisk. Se forøvrig Linux i skolen (1. februar 2002) - søknad om 

prosjektstøtte til samisk oversettelse. http://developer.skolelinux.no/info/samisk/soknader/20020201-sverige.pdf 
225 http://wiki.skolelinux.no/Om/Hva   
226 Det må samtidig poengteres at Skolelinux bidrar også til fri programvarefellesskapet gjennom kodeproduksjon. 

De har skrevet en forenklet installasjonsrutine for Debian som også benyttes i mange andre prosjekter i dag. Se 
Skolelinux – artikkel i engelske Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Skolelinux

227 Dagens IT (04. november 2005), Det er ikke et prisspørsmål. http://www.dagensit.no/itavisen/article665717.ece
228 En teknologisk løsning som finnes både i produsenteide og frie versjoner
229 Nå kalt «Fri programvare i Skolen». FRISK beskriver seg selv som en idealistisk medlemsorganisasjon som vil 

tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare i den norske skolen. Styret i FRISK har som oppgave å 
organisere aktivitetene rundt utviklingen av Skolelinux-prosjektet. http://www.friprogramvareiskolen.no/ 
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stabilt teknisk driftsmiljø på skolene. En overgang til fri programvare vil medføre vesentlig 

lavere oppgraderingsbehov for maskinparken, hvilket igjen gir lengre levetid på eksisterende og 

framtidige tekniske investeringer.»230

Argumentene for bruk av fri programvare i skolen som Skolelinux benytter sammenfaller med 

de argumentene informantene brukte i Nittedal. Kommunen sparer penger ved å bruke fri 

programvare. De får dermed også et større økonomisk handlingsrom. 

IKT-veilederen i kommunen er enig i dette. Den økonomiske gevinsten er et hovedelement, det  

er gratis, det koster ingenting. For kommunen som skoleeier har det betydd at de har råd til flere 

maskiner, i følge veilederen flere maskiner enn om de måtte betale for lisenser til operativsystem og 

programmer. Når Skolelinux ble introdusert kunne skolene bruke maskinene de allerede hadde. 

Disse, ca 120 maskiner, måtte kastes dersom det skulle blitt installert nyere, individuelle 

operativsystemer på dem. Kommunen har også kjøpt inn brukte maskiner og dermed fått langt flere 

maskiner enn om man hadde kjøpt nye. Slik har man økt maskintettheten på skolene. Fordelen med 

Skolelinux i følge driftsansvarlig er at det er enkelt å drifte og dermed relativt lite ressurskrevende. 

Samtlige IKT-ansvarlige ved skolene var også av den oppfatning at bruk av Skolelinux har medført 

flere maskiner for elever og lærere og at systemet også er driftsmessig besparende. En av 

informanten sa følgende: 

«Det er jo det økonomiske, at vi har fått økt antall maskiner betraktelig etter at vi fikk det, så har 

det vært veldig driftsikkert, veldig lite problemer. Det er veldig greit og lettvint med det her 

Linuxsystemet med tynnklienter, veldig lett å administrere og få opp maskiner.»231

Skolesjefen i Nittedal kommune er av samme oppfatning: 

«Valget av operativsystemet Skolelinux har gjort det mulig for oss å få opp et stort antall  

klientmaskiner (elevmaskiner) siden vi kan ta i bruk skolens eksisterende maskinpark og siden 

innkjøp av brukte maskiner er svært rimelig i forhold til innkjøp av nye maskiner.»232

Kun en av de IKT-ansvarlige fremhever det å eie programvaren og det å ikke være bundet mot 

produsenteid programvare som spesielt viktig og kaller det «økonomisk sunt»;

«Vi eier programvaren, det er viktig. Så forutsetter vi at Linux utvikler seg iallefall i samme takt  

som Windows, og det ser ut som det gjør. Vi vet av erfaring med Windows, at den forandres hele 

tiden og betaling kreves for oppgradering etterhvert, det håper vi at vi selvsagt unngår med 

230 Skolelinux forprosjekt, gevinster: 
http://developer.skolelinux.no/rapporter/forprosjekt/node4.html#SECTION00412000000000000000 

231 Intervju 1
232 Skolesjef Egil Moe i Nittedal 19.11.2003 i Skolelinux ABC http://developer.skolelinux.no/~knuty/abc.pdf 
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Linux.» 

De andre IKT-ansvarlige har ikke noe spesielt forhold til eierskap av programvare, her illustrert med 

et utsagn fra en av dem: 

«Jeg tror ikke at vi på bakkeplanet tenker på politiske konsekvenser i forhold til eierskap av 

programvaren, kanskje på et høyere nivå. Jeg ser først og fremst på det med stabiliteten og at det  

er billigere å få inn, at vi kan få flere maskiner og at det blir en større PC-tetthet for elevene.»233

Bevisstheten rundt eierskap og innlåsing mot en spesifikk produsent er heller fraværende blant 

informantene i materialet. Det er de umiddelbare fordelene som vektlegges.

Pedagogisk 
Flere av informantene framhever at bruk av Skolelinux fører til en pedagogisk gevinst for elevene. 

Det argumenteres for at de tjener på å bruke et annet operativsystem enn Windows. Siden de aller 

fleste bruker Windows hjemme lærer de dermed å bruke flere operativsystemer ved å benytte seg av 

Linux på skolen. Dette anses av informantene som en verdifull ressurs elevene kan ta med videre i 

livet.234 Det andre elementet som fremheves i en pedagogisk sammenheng er at Skolelinux i 

motsetning til Windows er et spesialtilpasset, lokalt skreddersydd operativsystem for norske skoler. 

Brukerne i Nittedal og Akershus fylkeskommune er som tidligere sagt ikke i en posisjon, slik 

Stallman tenkte seg, hvor de har pedagogisk nytte av å se eller manipulere kildekode. «Kildekoden» 

tilhører de profesjonelle eller dedikerte informatikerne.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er GPL-lisensen som muliggjør spesialtilpasningen 

ved å gi de lokale utviklerne bak Skolelinux-prosjektet friheten til å bruke, forvandle, tilpasse og 

redistribuere kode. Samtidig ser vi at de IKT-ansvarlige som vet å merke seg effekten av denne 

tilpasningen, i liten grad har kunnskap om hva denne lisensen faktisk muliggjør. Der de står, i en 

norsk skole, er det produktet Skolelinux de ser, ikke prosessen hvorved systemet er skapt.

Driftsansvarlig for Nittedalskolene er den eneste i datamaterialet fra Nittedal som har et bevisst 

forhold alle de fire frihetene GPL-lisensen gir. Han er også den eneste som har anledning til å ha en 

direkte kontakt med kildekoden i programvaren i kraft av sin stilling og kompetanse. Videre er han 

den eneste personen blant informantene i dette kapitlet som uttrykker klar ideologisk tilknytting til 

verdiene rundt fri programvare. Han ønsker at det over tid skal fokuseres mer på den politiske delen 

233 Intervju 8
234 Argumentet mot dette perspektivet går på at elevene trolig ikke vil få bruk for sin kompetanse med annen 

programvare siden Windows og Microsoft Office er de facto-standarder i næringslivet. Det er imidlertid relativt 
sikkert at elevenes «fri programvare kompetanse» fra skolen øker deres generiske datakompetanse gitt at de 
bruker annen programvare hjemme.
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av fri programvare og var den eneste som til meg uttrykte et ønske om en bevisstgjøringsprosess 

hos elevene. I dag bryr ikke elevene seg hva de bruker, de er ganske likegyldige. Driftsansvarlig i 

Nittedal så for seg at fri programvare med tiden kunne bli et tema i skolens pedagogiske opplegg.235

De fire frihetene
Bruk av fri programvare åpner for utstrakt deling av kunnskap og teknologi. Kommunesektorens 

interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) som har lansert et forslag til nasjonalt 

kompetansesenter for fri programvare har et poeng i at teknologi basert på fri programvare som er 

utviklet et sted enkelt kan komme til gode andre steder. I «Forslag til nasjonalt kompetansesenter 

for fri ..» skriver KS:

«Fri programvare er basert på en tanke om samhandling og deling av både teknologi og 

kompetanse. Med utgangspunkt i at alle kommuner i hovedsak skal utvikle de samme 

teknologiske tjenestene mot publikum kan det være store gevinster å hente ved å etablere et  

«økosystem» av kommuner som utvikler for eksempel portalfunksjonalitet for så å dele denne 

funksjonaliteten med andre kommuner innenfor samme økosystem.»236

Det samme argumentet kan gjøres gjeldende for skoler, som er forholdsvis monogame 

institusjoner med liknende teknologiske behov. Det er rimelig å tro at løsninger utviklet et sted kan 

gjenbrukes andre steder, slik også det EU-finansierte prosjektet «Public Sector & OSS project» 

argumenterer for.237 En slik løsning benytter seg av de «fire frihetene» til GPL-lisensen, og er både 

ressursbesparende og i tråd med verdiene for kunnskapsformidling i skolen som institusjon. 

 Friheten til kopiering og redistribusjon er basisen for den økonomiske betydningen av fri 

programvare i Nittedalskolene. Vi har imidlertid sett at det å utveksle og utvikle kode – som 

menneske-lesbar kildekode heller enn som kjørbare programmer – er noe som krever 

ekspertkunnskap, og som i liten grad praktiseres i Nittedal. Det er kunnskap – og frihet – som er 

ganske eksklusiv for Skolelinux-folkene «på Blindern». 

Jeg har ikke funnet noen bevis på at det produseres kode lokalt i Nittedal. Driftsansvarlig kunne 

gi meg kun et eksempel på kode, i form av en kodesnutt (eng. script) som han benyttet utenom den 

preinstallerte programvaren. Linuxlabs, et firma som blant annet selger Skolelinuxtjenester, har 

laget en kodesnutt for Kongsvinger kommune som flytter brukerne fra en brukerdatabase over i en 

gruppevare brukerdatabase. Kodesnutten er GPL-lisensiert og driftsansvarlig i Nittedalskolene 

«låner skriptet til bruk i sitt arbeid» som han sier. 

235 Data hentet fra intervjuer med IKT-ansvarlige og observasjonsnotater
236 KS IKT-forum. http://ksikt-forum.no/temaer/apen_kildekode_fri_programvare 
237 Se nettside http://www.publicsectoross.info/index.php og rapportene (Gosh et al 2006a) og (Gosh et al 206b).
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GPL-lisensiert distribusjon av programvare til elever muliggjør at de også hjemme kan ha 

tilgang til programvaren som brukes mest på skolen. Dette gjelder spesielt OpenOffice.org som er 

det mest brukte programmet i undervisningen. Oversettelsen av dette programmet til norsk blir av 

flere informanter beskrevet som «det store deleprosjektet». 

Skolelinux-prosjektet eksisterer i kraft av de fire GPL frihetene. For Nittedalskolene oppfattes 

imidlertid kun de to frihetene, kopiering og distribusjon, som betydningsfulle. Nittedal er veldig 

pragmatiske i forhold til valg av programvare. Den bakenforliggende ideologien til GPL er for 

informantene fjern. Det finnes heller ikke tilstrekkelig kompetanse i deres skolesystem slik at de 

kunnskapkrevende frihetene, innsyn i og endring av kildekode, ikke kan tas i bruk.

76



Kapittel 6: 
Akershus fylkeskommune og OpenOffice.org

Kontorprogramvare er sentral i undervisning med datamaskin i norske skoler. Akershus 

fylkeskommune hadde i 2006 ca 6500 arbeidsstasjoner som kun brukte OpenOffice.org i 

videregående skoler, dette utgjorde bortimot 20000 brukere (elever). Fylkeskommunen hadde til 

sammen 12000 arbeidsstasjoner totalt. Bortsett fra de 6500 som kun brukte OpenOffice.org var det 

ca 3000 arbeidsstasjoner som kjørte både OpenOffice.org og Microsoft Office (brukere ved disse 

stasjoner har et valg) og ca 2000-3000 som kun brukte Microsoft Office. Blant annet 

administrasjonen inngår i de sistnevnte tallene.238 

Et viktig kriterium for skolebruk er at all programvare bør være norskspråklig og i begge 

språkformer, nynorsk og bokmål.239 Språkets betydning åpenbarte seg under 

klasseromsobservasjonene i Nittedal, utdraget er fra observasjonsrapport:

En elev lurer på hva lyspæren nederst til høyre er for noe i OpenOffice.org. Læreren sier at det  

er en hjelper. Eleven trykker på ikonet. Engelskspråklig hjelp dukker opp. Eleven titter på 

teksten, lærer skumleser teksten. Deretter stenges hjelpervinduet.240 

Informantene i Nittedal la i samtalene om skolens databruk stor vekt på OpenOffice.org. Jeg vil 

i dette kapitlet undersøke hvilken rolle programmets lisens spiller for oversetterne av programmet 

og deres arbeidsgiver, Akershus fylkeskommune.

OpenOffice.org
OpenOffice.org er en fri, multiplattform241 kontorprogramvare og en konkurrent til Microsoft 

Office. Programmet har støtte for mange ulike dokumentformater, blant annet ganske god støtte for 

de produsenteide filformatene til Microsoft Office. OpenOffice.org bruker det åpne filformatet 

OpenDocument (ODF), en OASIS242 standard, som forvalgt lagringsformat. ODF er også en 

238 Intervju 13, grove tall og stammer fra sommeren 2006
239 Se forøvrig side 36 i Utdanningsdirektoratet, Innkjøpsguiden. Anbefalinger om anskaffelse av IKT-infrastruktur i 

grunnopplæringen. Revidert utgave – mars 2007 
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Brosjyrer/Innkjopsguide_IKT.pdf

240 Observasjon 1
241 Multiplattform betyr at programmet kan kjøres på flere operativsystemer, f.eks. Linux, Windows, Mac OS osv. 
242 Godkjent i 2005 av OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), et 

77



godkjent internasjonal standard (ISO/IEC 26300:2006243). OpenOffice.org har sin opprinnelse i 

StarOffice, en produsenteid programvare utviklet av StarDivision, som Sun Microsystems kjøpte i 

1999. I 2000 fulgte de etter Netscape, som to år tidligere hadde gitt ut kildekoden til sin nettleser, og 

ga ut kildekoden til programmet under en dobbellisens, LGPL og SISSL, med en intensjon om å 

bygge et fri programvare utviklerfellesskap rundt programmet.244 Prosjektet fikk navnet 

OpenOffice.org. Fra og med 2005 er programmet kun lisensiert gjennom LGPL245 som er den andre 

copyleft-lisensen til FSF og brukes primært for programvarebiblioteker. Den viktigste forskjellen 

fra GPL er at programmer som bruker LGPL kan lenke med et program som ikke er frigitt under 

(L)GPL så lenge brukeren har lov til å modifisere dette programmet for personlig bruk.246 Sun 

sponser utviklingen av OpenOffice.org og er den primære bidragsyteren til koden.247 

OpenOffice.org er lagt opp som «community» nettsted,248 men det er klart at Sun, et stort 

multinasjonalt IT selskap med 34600 ansatte som i 2007 befinner seg på 187 plass på Fortune 500 

rangeringen av USAs største selskaper,249 har egen agenda. Selskapet gikk i 2002 til privat antitrust-

sak mot Microsoft hvor de anklaget Microsoft for ulovlig oppførsel som skadet Java plattformen. 

Sammendraget over anklagene inneholdt blant annet: 

« [...] the suit specifies that Microsoft: Engaged in illegal monopolization and/or monopoly 

maintenance [...] of the: Intel-compatible PC operating system market, Web-browser market,  

Office productivity suite market. [...] Engaged in illegal tying of its: Internet Explorer web 

browser to its Windows PC operating system [...] Exchange server software to Office 

productivity suite.»250 

Sitatet over inneholder både anklagene Netscape tidligere hadde satt fram mot Microsoft251 og 
internasjonal «not-for-profit» konsortium som driver med utvikling av «e-business» standarder. http://www.oasis-
open.org/who/ ODF-formatet ble utviklet av SUN Microsystems spesielt for OpenOffice.org, og Sun 
Microsystems er, sammen med bla IBM og Microsoft, også aktiv i styret av OASIS. OASIS' styreleder er fra 
SUN. 

243 Godkjent i 2006. http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=43485 
244 OpenOffice.org community announces OpenOffice.org 1.0: free office productivity software. «OpenOffice.org is 

the home of the Open Source project and its community of developers, users and marketers responsible for the on-
going development of the OpenOffice.org 1.0 product. The mission of OpenOffice.org is to create, as a 
community, the leading international office suite that will run on all major platforms and provide access to all 
functionality and data through open-component based APIs and an XML-based file format.» 
http://www.openoffice.org/about_us/ooo_release.html

245 http://www.openoffice.org/FAQs/license-change.html   
246 Se http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html og 

http://no.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
247 http://about.openoffice.org/index.html#history   
248 Se for eksempel: http://contributing.openoffice.org/index.html
249 Microsoft ligger til sammenlikning på plass 49. 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2007/full_list/index.html
250 Sun Microsystems v. Microsoft Private Antitrust Suit - Fact Sheet. http://www.sun.com/lawsuit/summary.html
251 Microsoft anklaget for å ha ha misbrukt sin maktposisjon i markedet ved å integrere Internet Explorer inn i 

Windows. Netscape v. Microsoft (22. januar 2002), Complaint. 
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/microsoft/ntscpmcrsft12202cmp.pdf
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anklager i forhold til monopolsituasjonen på kontorprogramvare-markedet. Det er åpenbart at Sun 

ønsker med OpenOffice.org, plattformuavhengig fri programvare med et åpent lagringsformat, å 

komme inn på dette markedet som nå domineres av Microsoft. I 1998 vitnet også SUNs sjef, Scott 

McNealy mot Microsoft, i Senat-høringen omkring de mange monopolanklagene mot Microsoft.

 Programmet er det største fri programvare-prosjektet i verden i dag, med over 7.5 millioner 

kodelinjer.252 Dets utvikling kan likne på utviklingen av Linuxkjernen, et av de andre store fri 

programvare prosjektene, ved at meste av arbeidet som utføres på OpenOffice.org koden blir gjort 

av rundt 100 fulltidsansatte Sun programmerere.253 I følge The Guardian hadde ingen av bidragene 

til koden kommet fra amatører de fem første årene som programmets kildekode var tilgjengelig. 

Personer som har gitt tilbakemeldinger og har vært med på utviklingen er profesjonelle ansatt av 

ulike Linuxfirmaer. I 2005 hadde ca 500 mennesker tilgang til å sende inn kode til prosjektet, og 

siden denne tilgangen også innebar tilgang til å gjøre endringer på selve nettsiden kan en anta at 

færre enn 500 utenforstående har sendt inn programkode.254 Brian Behlendorf, en av grunnleggerne 

til CollabNet255, sier følgende:

«When OpenOffice.org was released, it was a tremendous amount of code with a very deep 

history, and thus we knew it would take a lot of time and effort to reach a critical mass of  

community participation. The project has now attracted a significant amount of outside 

involvement, some of it in pretty interesting areas like marketing and quality assurance.»256

I følge egne tall hadde Sun mer enn 10000 frivillige involvert i prosjektet ved lanseringen av 

versjon 1.0 i 2002. Det er de andre prosjektene som pågår ved siden av selve programkodingen hvor 

antallet frivillige involverte er stort. Terskelen for å bidra i for eksempel oversettelses- og 

dokumentasjonsarbeidet er lavere enn for å bidra med kode. Sitatet fra Community Manager Louis 

Suárez-Potts beskriver dette: 

«Participants in the Community work on projects ranging from code development to porting and 

localization, to bug reporting, documentation, product marketing, local language sites and 

mirror sites for software download. [...] All of these are run by members of varying 

technological skill; some, in fact, are quite technologically inexperienced.»257

Felles for disse sideprosjektene er at de inviterer til å minke skillet mellom «utvikler» og 

252 Til sammenlikning har Linux 2.6.0 kjernen rundt 6 millioner kodelinjer. http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel
253 The Guardian (8. desember 2005), If this suite's a success, why is it so buggy? 

http://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,16376,1660763,00.html 
254 Se forrige fotnote
255 CollabNet tilbyr et versjonskontrollsystem for infrastrukturen til OpenOffice.org. 
256 Fra kunngjøringen om utgivelsen av versjon 1.0. http://www.openoffice.org/about_us/ooo_release.html
257 http://www.openoffice.org/about_us/quotes.html  
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«sluttbruker». Frivillige kan delta som medprodusenter, selv om vi skal se at de norske brukerne 

som deltar i oversettelsen av OpenOffice.org nok mer er å regne som ganske dedikerte og godt 

informerte «superbrukere» enn «sluttbrukere».

Den norske oversettelsen
Oversettelsen av OpenOffice.org til norsk og nynorsk skjer i regi av stiftelsen «Åpne 

kontorprogram på norsk» som formelt ble stiftet i august 2005. Stiftelsen er ikke næringsdrivende. 

Arbeidet med oversettelsene har foregått siden våren 2002. Sentralt i arbeidet står Skolelinux, 

Akershus fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Også flere andre fylkeskommuner 

og organisasjoner har bidratt til arbeidet. Oversettelsene er gjort i tett samarbeid med Skolelinux-

prosjektet.258 Stiftelsen samarbeider med Skolelinux også om språklige retningslinjer259 og 

fellesordliste for dataord260. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra ulike hold, blant annet fra 

Utdannings- og forskningsdepartementet, Læringssenteret, NUUG og andre261. Stiftelsen har 

oppnådd en viss anerkjennelse for sitt arbeid med å oversettelsen av OpenOffice.org. I 2006 mottok 

de NUUG262 og HiOs263 «Pris for fremme av fri programvare»264 og Rosings språkpris som er et 

samarbeidstiltak mellom Språkrådet og Den Norske Dataforening. Prisen blir gitt for godt norsk 

språk i IKT-sammenheng.265

Stiftelsens formål er følgende:

«Stiftelsen har som formål å øke kunnskapen og bruken av fri programvare og verdiene denne 

bygger på i offentlig og privat sektor. Hovedaktiviteten er å oversette, markedsføre og gjøre 

OpenOffice.org tilgjengelig for alle operativsystem. Stiftelsen arbeider også for å påvirke 

relevante aktører til å legge til rette for å integrere fagsystemer som f.eks. økonomi, saks- og 

arkivsystem med OpenOffice.org.»266

Stiftelsens formål harmonerer godt med beskrivelsen av sideprosjektene i OpenOffice.org 

fellesskapet til SUNs Community Manager, Louis Suárez-Potts, ovenfor. 

I det videre skal vi både se hvordan OpenOffice.org brukes av sluttbrukere, og på hvordan 

programpakken utvikles, og lokalt tilpasses, på måter som er muliggjort gjennom lisensieringen. Jeg 

vil først ta for meg Akershus fylkeskommune som bruker av OpenOffice.org. 
258 http://no.openoffice.org/translation.html   
259 http://i18n.skulelinux.no/retningslinjer.html   
260 http://i18n.skulelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html   
261 For liste over bidrag, se: http://no.openoffice.org/sponsors.html 
262 Norwegian UNIX User Group
263 Høgskolen i Oslo
264 http://www.nuug.no/prisen/   
265 http://www.sprakrad.no/Aktuelt/Rosings_spraakpris/   
266 http://no.openoffice.org/vedtekter-AAKPN.html   paragraf 2
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Akershus fylkeskommune 
Primærdataene i denne seksjonen stammer fra intervjuet med Stein Lier, IKT-koordinator for 

utdanning i Akershus fylkeskommune og styremedlem i stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk». 

Lier har ansvaret for en helhetstenkning rundt IKT og utdanning, det gjelder alt fra pedagogisk bruk 

av IKT til datasystemer som håndterer administrasjon, inntak og skoleadministrasjon.267 Han har 

tidligere vært systemansvarlig ved en skole og har i løpet av sitt nåværende engasjement 

opparbeidet seg noe formell IT kompetanse samt bygd opp en realkompetanse i kraft av hans 

arbeidsoppgaver i stillingen.

Hvorfor ble fylkeskommunen involvert i oversettelsen 
Et vesentlig spørsmål i forhold til betydningen av programmets lisens for ulike brukere er hvorfor 

de i utgangspunktet tar i bruk programvaren. Nittedal kommune viste seg å ha et svært pragmatisk 

forhold til lisensenes betydning. De var opptatt av å spare penger og de praktiske ringvirkningene 

bruk av en billigere løsning medførte, blant annet større PC-dekning. Akershus fylkeskommune, 

som også er en økonomisk bundet institusjon, vil også antakeligvis ha et liknende forhold til 

lisensene som Nittedal kommune. Utdraget under skisserer fylkeskommunens engasjement med 

oversettelsen av OpenOffice.org: 

«Vi ble involvert i oversettelsen av OpenOffice.org på grunn av lisenspolitikken til Microsoft som 

irriterte oss ganske kraftig. Det var tidligere IT sjef som kom i kontakt med den gang Skolelinux 

og fikk ideen til at vi kanskje kunne oversette dette produktet til norsk. Det var ingen utredning.  

Vi fikk en prislapp og det var tre fylkeskommuner (Akershus, Møre og Romsdal og Sør 

Trøndelag) som sammen la 50000 kr i potten for å komme i gang. Vi visste lite om 

OpenOffice.org, det var helt nytt for oss, men vi hørte om det, prøvde det og fant ut at det hadde 

en grei funksjonalitet og det gjorde det det skulle gjøre. Vi var på utkikk etter noe som kunne 

gjøre en grei jobb og vi fant ut at det gjorde det.»268 

Begrunnelsene som brukes her viser at fylkeskommunen ønsket et rimeligere alternativ til 

Microsoft Office. Årsaken til deres bidrag til oversettelsen av OpenOffice.org kan således tilskrives 

deres ønske om økonomisk og praktisk gevinst. 

Fylkeskommunen foretok i 2002 beregninger for økonomisk besparing ved overgang til 

OpenOffice.org. Beregningene viste i følge Lier at de kunne spare noen millioner kroner over år. 

Disse tallene er ikke riktige lenger, for etter at oversettelsesarbeidet kom i gang har prisene på 

Microsoft produkter gått «ganske mye» ned, slik at lisensbesparingen er nok atskillelig mindre enn 

267 Intervju 13
268 Intervju 13

81



det fylkeskommunen opprinnelig hadde antatt.269 Lier er av den oppfatning at dersom ikke de hadde 

startet med deres prosjekt, så ville Microsoft også hatt høyere priser i dag. Slik sett har de også fått 

lisensbesparelser på Microsoft siden. Antakelsen til IKT-koordinatoren kan meget godt stemme 

fordi denne taktikken til Microsoft finnes det flere eksempler på. Stater, store bedrifter og 

institusjoner som annonserer at de ønsker å bytte til fri programvare-løsninger kan få et godt tilbud 

fra Microsoft.270 Et lokalt eksempel er Nesodden videregående skole med ca 900 maskiner bruker 

bare MS Office da de får gratis lisenser.271

Erfaringer med OpenOffice.org i skolene 
Lier karakteriserte erfaringene hos skolene i overgangen som «veldig varierende». I første omgang 

var det et tilbud til skolene, ikke et krav, slik at overgangen skjedde forholdsvis sakte. Noen skoler 

hadde engasjerte systemansvarlige som syntes dette var en god idé, andre var ikke så interesserte, 

noen skoler kjørte et skikkelig opplegg med innføring mens andre «bare installerte det og sa vær så 

god og bruk». Ulike tilnærminger ga ulike reaksjoner og varierende suksesser. 

Et problem i følge Stein Lier var bruk av to plattformer side om side, «dersom brukere ikke 

klarer å beherske en av dem, så blir det en dyr løsning, så det beste er å holde seg til en faktisk». 

Det andre elementet som ble framhevet under samtalen var knyttet til kompetansenivået og 

tilegnelse av «digitale ferdigheter». Lier påpekte at det er stor forskjell mellom elever og lærere i 

forhold til hvor lett de ulike gruppene tilegner seg «digitale ferdigheter». Lærernes manglende 

ferdigheter kan slik sett anses som en brems for pedagogisk bruk av datamaskiner i undervisningen. 

Oppsummerende kan man si at utfra de erfaringene Akershus fylkeskommune, i følge Lier, har med 

overgang til OpenOffice.org er det to hovedvariabler knyttet til grad av deres suksess; valgfrihet 

eller krav (og en eller flere plattformer samtidig) og brukernes ferdigheter og tilegnelseprosess av 

de nødvendige ferdighetene. Begge disse variablene var tydelige også i materialet fra Nittedal som 

diskutert i forrige kapittel. 

Lisensens betydning for Akershus fylkeskommune
Lier mener selv at LGPL-lisensen ikke har en direkte innvirkning på hans arbeid, «det er 

oversetterne som jobber med og forholder seg til den».272 Han deler sine betraktninger av lisensen:

«Det som er prinsippet med GNU lisensiering er at utvikling og videreutvikling skal leveres 

tilbake til konsortiet. Det man produserer er gjenstand for deling og det synes jeg er en fin idé.  

269 Intervju 13
270 Peru er et eksempel. Se IT-avisen (30. juli 2002), Microsoft presser Peru. 

http://www.itavisen.no/php/art.php?id=248180
271 Personlig e-post-korrespondanse med Lier
272 Intervju 13
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Du kan si at vi ikke er opptatt av å selge et produkt for å tjene, men er opptatt av å spre 

informasjon om det og målet er at flest mulig skal bruke det, da tror jeg at vi står sterkere både 

med tanke på å få midler og at formatet skal få gjennomslag.»273

Sitatet ovenfor kan deles i to, en personlig meningsytring og et utsagn på vegne av stiftelsen 

«Åpne kontorprogram på norsk». Selv anser han kunnskapsdeling og samarbeid som «fine idéer» 

knyttet til GNU lisensiering. Videre, og mer på vegne av stiftelsen er han opptatt av spredning, 

økonomiske midler og gjennomslag. 

«Jeg har allerede nevnt frihet, frihet til å dele, frihet til å formidle. Du kan også si fokus på 

samarbeid, at det appellerer til samarbeid, det gir gjenbruk, man putter noe inn, men får også 

noe igjen. Økonomisk sett så er det jo ikke basert på lisenser, så på den måten er det positivt.  

Juridisk sett så står du fritt til å bruke det, du slipper å telle, det er jo også et overordnet viktig 

prinsipp synes jeg.»274 

De involverte parter i oversettelsen er i så måte med i en kunnskapallmenning. LGPL-lisensen 

til OpenOffice.org overfører i likhet med GPL makt fra opprinnelige utvikleren til andre utviklere, 

oversettere og brukere. Seksjon 2 i lisensen sier:

«You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work 

based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of  

Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions [...] »

Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk» har kontroll over den norske oversettelsen av 

programmet som er tilgjengelige i dag ved å være de ansvarlige for den norske oversettelsen det 

internasjonale lokaliseringsprosjektet på OpenOffice.org. De har tilegnet seg en kunnskapsforvalter-

rolle i kraft av lisensen til programvaren. Lisensiering av oversettelsen kan ses som eierskap av 

kunnskap i et fellesskap. 

Praktiske konsekvenser for fylkeskommunen
For fylkeskommunen er den praktiske konsekvensen av å bruke OpenOffice.org klarere enn den 

økonomiske effekten i et kortsiktig tidsperspektiv. Det at programvaren i utgangspunktet er gratis 

betyr ikke at totalkostnaden av å bytte er null, installasjon, kursing av brukere osv inngår gjerne i 

slike kalkyler.

«Vi kan bruke den fritt og behøver ikke å telle lisenser, det er befriende at det er ingen kontroll,  

det kommer ingen revisjon, vi slipper å spørre oss selv om hvor mange lisenser har vi og sånn.  

273 Intervju 13
274 Intervju 13
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Det å slippe å telle er jo utmerket. Det gir oss en frihet, altså vi slipper å ha fokus på for oss  

uvesentlige ting.»275 

Lisensen virker her befriende for aktøren. Dens rettigheter er på en måte motsetningen til det 

juridiske ansvaret aktører godtar ved å bruke produsenteid programvare hvor alle lisenser må telles 

og gjerne betales. Det å telle lisenser kan virke trivielt, men i følge «Notat om Ot.prp. nr 46 

Åndsverksloven fra Skolelinux» brukte Akershus fylkeskommune 300.000 kroner på eksterne 

konsulenter kun for å telle lisensene på 32 videregående skoler i 2004. I tillegg kom interne 

kostnader hvor lærere måtte rapportere til konsulentene.276

Andre praktiske konsekvenser med hensyn til bruk av OpenOffice.org som Lier nevner er 

følgende:

«Det er et fritt produkt, elever kan installere det hjemme, de kan bruke det fritt, «brukere kan 

sende dokumenter i et åpent filformat og vite at andre ikke behøver å betale for å lese dem». Og 

det at det også kan generere PDF dokumenter gjør at alle som har en PDF leser har mulighet til  

å lese dokumentet.»277

En liknende forklaring ble også brukt av noen IKT-ansvarlige ved skolene i Nittedal hvor 

skolene kunne tilby CD-er med OpenOffice.org til de som ønsker å ha det hjemme. På denne måten 

kunne elevene ha samme programvare hjemme som på skolen uten kostnader for hjemmet. 

Interoperabilitet og plattform- og produktuavhengighet gjennom åpne standarder er essensen i den 

andre praktiske konsekvensen. Hva innebærer det?

Åpne standarder 
I Utdanningsdirektoratets innkjøpsguide heter det at «åpen standard har ingenting med åpen 

kildekode å gjøre».278 Jeg vil her argumentere for at fri programvare i stor grad er knyttet til åpne 

standarder. En åpne standard har pr definisjon sin kildekode åpen ved at spesifikasjonene av 

formatet279 er kjent og tilgjengelig for alle. Fri programvare har en viktig rolle i forhold til 

implementering av åpne standarder da innsyn i kildekoden er verdifull for de som ønsker å se 

hvordan en åpen standard kan implementeres (for eksempel OpenOffice.org og ODF). Fri 

programvare referanseimplementasjoner er slik sett svært nyttige for å vise hvordan en standard 

275 Intervju 13
276 Notat om Ot.prp. nr 46 Åndsverksloven fra Skolelinux: http://developer.skolelinux.no/~knuty/2005-04-06-

stortingsnotat-eucd.pdf side 6
277 Intervju 13
278 Utdanningsdirektoratet, Innkjøpsguiden. Anbefalinger om anskaffelse av IKT-infrastruktur i grunnopplæringen. 

Revidert utgave – mars 2007 side 30
279 Et format er en spesifikk ordning av data på et datamedium, dataene lagres på en bestemt måte etter en bestemt 

standard. Definisjonen er hentet fra: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html 
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skal virke i praksis, deres kode kan samtidig gjenbrukes.280 Sitert fra høringsuttalelsen til 

UNINETT281 om bruk av åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor; «Åpen kildekode 

øker slik sannsynligheten for at de potensielle fordelene ved åpne standarder i det hele tatt kan 

realiseres».282 Benevningen åpen standard angir måten et program kommuniserer med omverden på. 

Den benytter en eller flere standardformater der spesifikasjonene utvikles uavhengig av at 

standardiseringsorgan og er tilgjengelig for alle283 (f.eks. WTC284). Teknologirådet, som er et 

uavhengig, offentlig organ som skal vurdere muligheter og konsekvenser av ny teknologi, beskriver 

åpne standarder for programvare som «regler og retningslinjer for lagring og utveksling av data som 

kan fremme både demokratisk tilgjengelighet og effektiv konkurranse».285 Utdraget om åpne 

standarder fra rapporten til teknologirådet fortsetter slik:

«Retningslinjene bør være tilgjengelige for liten eller ingen kostnad, slik at alle har en reell  

mulighet til å få tilgang til dem. Det er også viktig at en åpen standard forvaltes av ikke-

kommersielle organisasjoner eller organisasjoner med et internasjonalt mandat. Dersom en 

kommersiell organisasjon skulle forvalte en standard, kan man tenke seg at standarden kunne 

endres på kort varsel, på en slik måte at det ga en konkurransefordel for den organisasjonen som 

forvalter standarden.»286

EU definerer generiske standarder med hensyn til organisatorisk, semantisk og teknisk 

samspillsevne (interoperability). Minstekravene for å oppnå status som åpen standard er beskrevet i 

«European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services» dokumentet:287

• The standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit organization, and its  

ongoing development occurs on the basis of an open decision-making procedure available to  

all interested parties (consensus or majority decision etc.).

280 Moderniseringsdepartementet, rapport «Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor», seksjon 
6.3: «Web-tjeneren HTTP Server fra Apache er en referanseimplementasjon av http-standarden. Nettlesere og 
andre produkter som ikke virker mot denne tjeneren har de facto ikke implementert http-standarden korrekt». 
HTTP-Server bruker Apache License 2.0 som er godkjent av Open Source Initiative (OSI). 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Horinger/Horingsdokumenter/2005/Horing-Bruk-av-apne-standarder-
og-apen-k.html?id=97645

281 UNINETT-konsernet eies av Kunnskapsdepartementet og driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler, 
forskningsinstitusjoner og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. http://www.uninett.no/om.html

282 UNINETT høringsuttalelse om bruk av åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor, side 5, 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/hdk/2005/0009/ddd/pdfv/257665-horing_kildekode_uninett.pdf 

283 Utdanningsdirektoratet, Innkjøpsguiden. Revidert utgave – mars 2007 side 30
284 World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3.org/Consortium/
285 Teknologirådet: Rapport om programvarepolitikk for fremtiden. Side 1
286 Teknologirådet: Rapport om programvarepolitikk for fremtiden. Side 1. For diskusjon rundt definisjonen av åpne 

standarder, se punkt 4.1.2 i rapporten, samt høringsuttalelsen til Standard Norge om bruk av åpne standarder og 
åpen kildekode i offentlig sektor: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/mod/hdk/2005/0009/ddd/pdfv/257924-
horing_kildekode_standard_norge.pdf 

287 http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761   side 9
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• 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 intellectual property - i.e. patents possibly present - of (parts of) the standard is made 

irrevocably available on a royaltyfree basis. 

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

OpenDocument fyller disse kravene, med mulig unntak av kravet om intellektuell eiendom i 

form av patenter. Standarder som ikke fyller disse kravene kan regnes som lukkede eller 

produsenteide standarder. Programmer som bruker åpne standarder for å kommunisere har flere 

fordeler over produsenteide standarder; de kan gjøre informasjonsflyten enklere, informasjon og 

data mer tilgjengelig og føre til mer effektiv konkurranse blant programvareprodusenter. Jeg vil 

gjengi en analogi som Jørund Leknes, politisk rådgiver i Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet bruker på åpen standard:

«Informasjonen i datasystemet kodes i nuller og enere. Dette kan sammenliknes med 

morsealfabetet. Hvis man ikke kjenner til hvordan man skal tyde morsealfabetet, er det vanskelig 

å hente ut informasjon. Oppskriften for å tyde morsealfabetet er allikevel tilgjengelig for alle.  

Enkelte IT-selskaper har valgt å holde denne informasjonen skjult slik at det bare er deres egne 

programmer som kan dekode informasjonen. Slik blir man låst fast til en eller flere 

leverandører.»288

Det direkte relevante eksemplet på innlåsing av brukere gjennom lukkede formater, og samtidig 

eksekusjon av potensielle mottakere, er Microsoft Office-filformatene. For å illustrere eksklusjon 

følger det en analogi: Man ringer et offentlig kontor og får beskjeden at tjenesten kun støtter Nokia 

telefoner. Det virker kanskje usannsynlig for de fleste, men slik eksklusjon gjennom lukkede 

dokumentformater er vanlig praksis i offentlig datautveksling i Norge i dag. For eksempel er 

Microsoft sitt .doc format et utbredt dokumentformat i både intern og ekstern kommunikasjon, 

særlig i norske kommuner. Dette betyr at den typiske norske bruker, enten han er borger, skoleelev, 

bedriftsleder eller pensjonist, for alle praktiske formål må være Microsoftkunde.289 For Leknes er 

bruk av åpne standarder en politisk sak: 

«Vi ønsker å ta i bruk åpne standarder. Vi tror dette vil føre til en mer åpen konkurranse i det  

norske IT-markedet, Åpne standarder og åpne kildekoder vil igjen føre til en større kultur for 

288 Skolenettet (2. februar 2007), Lansering med kraftig fokus på åpen programvare. 
http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=38441&epslanguage=NO 

289 Teknologirådet: Rapport om programvarepolitikk for fremtiden. Side 25
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samarbeid og deling. Vi ønsker en programvarepolitikk som bygger opp under samarbeid, deling 

og fellesløsninger, slik kan IT-løsninger brukes flere ganger.»290 

Fri programvare og åpne standarder har slik sett også noe ideologisk til felles, samarbeid og 

deling. Når det er sagt er ikke åpne standarder nødvendigvis ensbetydende med fri programvare. 

Selv om et selskap følger åpne standarder, er det ikke nødt til å avsløre alle spesifikasjonene i 

produktet. Åpne standarder gir rom for forretningshemmeligheter, samtidig som man sikrer at data 

og informasjon kan utveksles uavhengig av programvareleverandør.291 Opera, et norsk 

programvarefirma som lager produsenteide nettlesere for ulike plattformer er et eksempel på 

nettopp dette skillet mellom åpne standarder og fri programvare. Deres «vision-statement» fanger 

sammenhengen mellom interoperabilitet og åpne formater:

«The Internet should stay open and free to all users, regardless of which browser-application 

they are using. Standards are much like the spirit of the Internet; a structure on which human 

innovation can prosper to the benefit of everyone.»292

Håkon Wium Lie, teknologisjef i Opera viser til Internett som verdens største fri programvare-

bevegelse i kraft av at man kan se kildekoden til de fleste sider i form av HTML, CSS, javascript.293 

Interoperabiliteten kan bli ivaretatt selv om selve programmet, som for eksempel Opera, ikke er fri 

programvare. Åpne standarder bidrar ikke bare til å fremme ytringsfrihet og umiddelbar 

tilgjengelighet gjennom å sikre fri utveksling av informasjon, men er også høyst vesentlig i forhold 

til ivaretakelse av kulturarven. Bruk av lukkede formater har potensielt uheldige langsiktige 

effekter. Som Gisle Hannemyr sier; «I verste fall risikerer vi at store deler av kulturarven låses inn i 

teknologi som det om noen år (ti, hundre, eller tusen?) ikke lenger finnes noen nøkkel som kan låse 

opp».294

OpenDocument (ODF) er som nevnt et åpent format for lagring og utveksling av dokumenter 

som notater, rapporter, bøker, regneark, databaser, grafikk og presentasjoner. Standarden er basert 

på XML295 og er opprinnelig utviklet av OpenOffice.org med Sun Microsystems som hovedutvikler. 

Standarden og dens spesifikasjoner er fritt tilgjengelige og kan brukes kostnadsfritt både av fri og 

ufri programvare.296 OpenDocument formatet muliggjør dermed produsentuavhengighet og er et 

290 Skolenettet (2. februar 2007), Lansering med kraftig fokus på åpen programvare.
291 Teknologirådet: Rapport om programvarepolitikk for fremtiden. Side 1
292 http://www.opera.com/company/vision/   
293   26. oktober 2006, Tale ved utdelingen av NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare
294 Hannemyr, Gisle (25. april 2005), Åndsverksgoder til alle. I Impuls 05 ss. 80-84. Oslo. 

http://folk.uio.no/gisle/essay/ipr11.html
295 XML er et markeringsspråk for strukturering eller beskrivelser av data (metadata) i elementer. XML bruker 

tekstkoding eller markeringskoder kalt tagger. http://no.wikipedia.org/wiki/XML / http://www.w3.org/XML/ 
296 Mer informasjon om lisensiering: http://www.oasis-open.org/committees/office/ipr.php 

87



alternativ til de ulike ukompatible formatene som finnes i dag.

Lier i Akershus fylkeskommune og oversetterne av OpenOffice.org er opptatt av nettopp disse 

fordelene en åpen standard gir, Lier sier:

«Det som nå er viktig er at det leverer på en standard som er ISO sertifisert, nemlig ODF 

formatet, så vi ser en del muligheter der, at vi står friere med tanke på framtiden, blant annet at  

vi skal kunne lese dokumentene våre i framtiden også. [...] Det at det nå leverer på ODF 

standarden, en ISO standard, hvis det kreves at det skal leveres på det formatet, så kan man 

kanskje i framtiden slutte å spørre hvilket program man har brukt. Det som betyr noe er hvilket  

produkt du får ut. Mitt ønske er at man skal kunne lese dette formatet på alle tekstbehandlere 

eller regneark eller hva det måtte være.»297

Axel Bojer, som jobber med oversettelsen av OpenOffice.org og som vi skal møte senere, er 

også av liknende oppfatning: 

«Det er veldig bra at vi har gått over til ODF. Det fine med det er at det er et generelt og åpent  

format som kan brukes av hvem som helst […] Koffice, Abiword og flere andre programmer har  

støtte, og det viser at når formatet er åpent så tar folk det i bruk, og det er et kjempepluss og det  

er sånn det burde være. Det har også blitt et standard ISO-format og det er den veien man burde 

gå. Jeg mener også at det har gitt veldig mye positiv oppmerksomhet til OpenOffice.org som har 

vært den programpakken som først tok det i bruk – og kanskje den som har aller best støtte for  

det formatet også.»298

Sertifisering av et format gjør formatet mer legitimt både for offentlige instanser og næringsliv. 

Det er tydelig at et åpent og sertifisert format kan bli helt avgjørende for fremtiden til 

OpenOffice.org i kontorprogramvaremarkedet. Sun, som er involvert i OASIS, tilbyr programvare 

som bruker et åpne og sertifiserte formatet. Det er rimelig å anta at først når disse faktorene blir 

utslagsgivende for valg av kontorprogramvare at Sun vil bli en sterk konkurrent i 

kontorprogrammarkedet. 

Interoperabilitet 
Dataene fra Nittedal kan illustrere kompatibilitetsproblemer ved bruk av lukkede formater i 

utveksling av data. Flere av dokumentene produsert i eller for skolene i Nittedal er laget i Microsoft 

Office-filformater (.doc, .xls, .ppt osv), det kan for eksempel være årsplaner, ukeplaner, lekseplaner 

osv. Siden disse er lukkede formater har ikke andre produsenter innsyn i hvordan de fungerer. 

297 Intervju 13
298 Intervju 11
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OpenOffice.org har en god, men ikke perfekt støtte for MS Office-filformater og de fleste 

informantene hadde positive tilbakemeldinger om programmets håndtering av disse lukkede 

formatene. Støtten for MS Office-filformater i OpenOffice.org er gjort mulig gjennom det man 

kaller reverse engineering.299

«OpenOffice.org allows users on Windows, Mac, and Linux to open and save native Microsoft  

Office document formats, such as Word (.doc), Excel (.xls), and PowerPoint (.ppt) files. To be 

able to read and write these proprietary formats, Open Office software engineers had to reverse 

engineer the Microsoft Office file formats to be able to read and write them.»300

Støtten for MS Office formater i OpenOffice.org er som nevnt relativt god, men ikke helt 

problemfri. Mer kompliserte dokumenter med tabeller, spesiell formatering, fonter osv blir ikke lest 

korrekt og dette er om ikke annet et mindre problem som brukerne, her i Nittedalskolene, må leve 

med:

«Konvertering fungerer ok, nye OpenOffice.org 2.0 er mye bedre enn forrige. Den gamle 

versjonen var ikke så bra med tabeller og litt sånn forskjellig. I noen tilfeller er den bedre enn 

Microsoft Office fordi ved konvertering kan det å åpne et Office XP/2003 dokument på Windows 

98 og gammel Microsoft Office installasjon være problematisk, mens OpenOffice.org 2 på 

Windows 98 åpner filen fint.»301

Inkompatibilitet hindrer informasjonsflyten. Et annet eksempel er administrasjonene i 

Nittedalskolene som bruker utelukkende Windows operativsystem da de er direkte koblet mot 

kommunesystemene som også bruker Windows. IKT-ansvarlig ved en av skolene i Nittedal sier 

følgende:

«Når du har skrevet i OpenOffice.org så må du lagre det som Word fil, vi gjør det, for hvis da vi  

skal sende en mail til rektor som sitter med sin Windows maskin så får hun ikke åpna det her hvis  

vi har lagra det i OpenOffice.org, men det er liksom bare å lære seg at du på filnavn huker av på 

Word, men det har vi forklart mange ganger, men det tar litt tid å få inn sånne enkle, egentlig 

enkle ting.»302

Inkompatibilitet har vært hovedargumentet til lærerne i Nittedal mot å ta i bruk OpenOffice.org. 

299 Reverse engineering innebærer at en ut fra programmets maskinkode forsøker å rekonstruere kildekode 
(dekompilering).Juridisk sett ser metoden ut til å være lovlig, i det minste i Norge, i henhold til norsk lov om 
opphavsrett til åndsverk. Se Torvund, Olav (12. november 2005), Opphavsrett - en introduksjon. 
http://www.torvund.net/artikler/art-opphav.asp#reverse og Hannemyr, Gisle (2003), Åndsverk og opphavsrett. 
http://hannemyr.com/essay/ipr04.html 

300 Webmilhouse.com, An Overview of the Legality and Ethics of Reverse Engineering Software. 
http://www.webmilhouse.com/files/reverse_eng_paper_final.pdf

301 Intervju 7
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Innlåsingen til MS Office gjennom dets filformater er tydelig her. En IKT-ansvarlig ved en skole 

formulerer det slik:

«Lærernes hovedargument er at de ikke kan jobbe hjemme på grunn av kompatibilitet, jeg sier at  

det kan de. OpenOffice.org leser jo Word, men det er omvendt, Microsoft har jo, det er ikke 

tilfeldig spør du meg, de skal jo holde på sitt monopol ikke sant, laget Word slik at det ikke kan 

lese andre dokumenter. For noen blir det for mye å lagre et dokument i .doc format i  

OpenOffice.org. De kan jo også installere OpenOffice.org hjemme, det er gratis og da blir  

kompatibilitetsproblemene borte.»303

En annen sa følgende: 

«Vi har jobbet med Windows og utviklet våre planer: årsplaner, ukeplanter og sånne ting, og når 

det blir overført til Linux så blir innstillinger som marger og tabeller forskyvet. Det har vært en 

frustrasjon for mange lærere. Så det er der hvor de fleste har opplevd irriterende elementer.»304

I dette utdraget impliserer overgangen til Skolelinux en overgang til OpenOffice.org, og siden 

en tekstbehandler er det programmet lærere i følge informantene bruker mest, er det en betydelig 

overgang med tanke på kompatibilitet mellom formater. Ved flere skoler hvor brukere har tilgang til 

Windows maskiner har man lagt inn OpenOffice.org for å slippe formateringsproblematikken.305 

Noen IKT-ansvarlige har også satt opp Windowsmaskiner til å åpne MS Office dokumenter i 

OpenOffice.org:

«Jeg har stilt det inn slik på Windows maskiner at Word dokumenter åpnes automatisk i  

OpenOffice.org, det kan bidra til at de å jobber mer med det, bruker det.»306

Hannemyr mener at det offentlige «bør ha et særlig ansvar for at offentlig informasjon er 

tilgjengelig for samtlige borgere, uten at disse er nødt til å anskaffe kostbare programpakker eller 

låse seg opp til bestemte leverandører».307 Nittedalskolene er på vei til å komme seg ut av denne 

innlåsingen. Samtidig viser eksemplene ovenfor problemene som oppstår når de ekskluderte, her 

brukere som ikke lenger er Microsoft kunder, ønsker å utveksle data med MS Office brukere.

Plattformavhengighet
Microsoft Office med de tilhørende ekskluderende filformatene har pr i dag gjennom dens 

303 Intervju 2
304 Intervju 5
305 Blant annet intervju 2 og 4
306 Intervju 6
307 Hannemyr, Gisle. Eksempler på eksklusjon. Se «offentlig forvaltning». http://folk.uio.no/gisle/essay/lovofe.html
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installerte base til en hegemoni i kontorprogramvaremarkedet.308 Med plattformavhengighet menes 

det programvare som er knyttet til plattformen den kjøres på. Det er først og fremst programmer 

brukere benytter og utvikler ferdigheter i og tilvenning til, ikke selve operativsystemet. De 

videregående skolene i Akershus fylkeskommune bruker nesten utelukkende Windows som 

skrivebordsmiljø. Det er derfor snakk om en Windows installasjon av OpenOffice.org i denne 

sammenhengen. Programmet er som sagt tilgjengelig på flere plattformer. Multiplattform 

programvare muliggjør valgfrihet av plattform samtidig som den minker terskelen for å bytte 

plattform vesentlig siden overgangen blir minimal når brukere kan fortsette å benytte seg av det 

samme programmet som tidligere. Det finnes også en tydelig kobling mellom åpne formater og 

plattformuavhengighet. Åpne filformater er viktige dersom en ønsker å unngå innlåsing mot 

spesifikk plattform eller programvare. Åpne formater er derfor viktige i forhold til både produkt- og 

plattformuavhengighet. 

Oversettere av OpenOffice.org
De siste intervjuene for denne oppgaven ble gjennomført med oversettere av OpenOffice.org til 

bokmål, Jørgen Grønlund og Axel Bojer. Begge er tilknyttet til Skolelinux som bidragsytere, 

spesielt i oversetting hvor Bojer er prosjektleder.309 Grønlund er også på frivillig basis kasserer og 

nestleder i «Fri programvare i skolen» prosjektet som står bak Skolelinux.310 Arbeidsgiveren til 

oversetterne av OpenOffice.org til bokmål er stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk». 

Grønlund jobber stort sett med oversettelse og noe koordinering til norsk bokmål fra engelske 

versjonen av OpenOffice.org. Bojer er språkkoordinator i stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk» 

og er ansvarlig koordinator for oversettelsesarbeidet. Arbeidet hans innebærer blant annet det å påse 

at lønnslister blir sendt inn, hyre inn nye oversettere når de har ekstra mye å gjøre, passe på at 

oversettere har kontrakter, holde kontakt med styre og passe på at de faktisk har penger til det de 

skal gjøre. Bojer og Gaute Hvoslef Kvalnes (oversetter til nynorsk) startet i 2002 oversettelsen av 

det som den gangen var versjon 1.02 til bokmål og nynorsk. Kvalnes er ansvarlig for at alt det 

tekniske fungerer; at tekstene deres blir meldt inn og at deres oversettelser ikke brekker eller 

ødelegger noe når de legger til språkspesifikke ting. Han står for innmelding til OpenOffice.org 

sentralt og er også oppført som prosjekteier hos OpenOffice.org. Tilsammen er det fire personer 

som jobber fast med å oversette OpenOffice.org til norsk, Grønlund og Bojer som oversettere til 

bokmål mens Kvalnes og Eskild Hustvedt oversetter til nynorsk. Enkelte ganger jobber flere med 

308 Hannemyr, Gisle (2003), Digital tilgjengelighet. Lov om åpne digitale formater og tjenester. 
http://folk.uio.no/gisle/essay/lovofb.html

309 KDE til bokmål
310 Intervju 12
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oversettelsen, og antallet har i følge Bojer med bevilgninger av penger å gjøre.311 Økonomiske 

begrensninger ble spesielt nevnt av Bojer under samtalen hvor det praktiske oversettelsesarbeidet 

var tema. 

«Problemet er som alltid finansiering. Vi har slitt fra begynnelsen av med finansiering, og vi  

sliter ennå med det. Til å begynne med så var jeg ansatt fra måned til måned fordi det var aldri  

sikkert om det var penger nok til neste måned.»312 

God kunnskap om norsk språk er det viktigste for en som oversetter programvare til norsk 

hevder Bojer, selve terminologien kan man lære seg etterhvert. «Det er en forutsetning at 

oversettere kan kommaregler, staveregler osv. Datakompetanse er en fordel, men det viktigste er å 

kunne språket godt».313 Likevel, de fire faste oversettere har høy datakompetanse og alle har med 

programkode å gjøre i deres arbeid. Hustvedt er vedlikeholder av MagicPO programmet som brukes 

i oversettelsen (mer om dette litt lenger ned), Kvalnes er datautdannet og ansvarlig for det tekniske 

mot OpenOffice.org sentralt. De to informantene, Grønlund og Bojer, er også godt over det man kan 

kalle normale databrukere. Grønlund har en mastergrad i informatikk. Han har ikke språkutdanning, 

men er interessert i språk og har via deltidsjobbing med OpenOffice.org i 3–4 år opparbeidet en 

uformell kompetanse. Bojer har mastergrad i tysk og har tilegnet seg datakunnskap på fritiden og 

gjennom hans arbeid, og er dessuten datalærer ved steinerskolen på Nesodden, hvor han bor. 

Oversettelsesprosessen
Skolelinux sitt engasjement i oversettelsen av OpenOffice.org er relativt omfattende. De har bidratt 

med oversettere og rammeverket som brukes og videreutvikles i dagens oversettelse er konstruert 

gjennom Skolelinux prosjektet. Fellesordlista for dataord314 og språklige retningslinjer315 er to 

hovedbjelker for oversettelsen. Disse er en konkretisering av hva oversetterne gjør og hva slags mal 

de holder seg til, noe som er viktig i forhold til enhetlig terminologi. Det jobbes mye med språkvask 

av oversettelsen slik at nettopp denne enhetlige terminologien kan opprettholdes. Språkvask er en 

form for kvalitetssjekking, det skjer både ved bytting av tekststrenger mellom oversettere og 

gjennom kvalitetssjekking i selve grensesnittet, det vil si ved bruk av programmet. 

Oversetterne bruker hovedsaklig to verktøy. Kbabel316, et GPL-lisensiert verktøy, brukes til PO 

filer, det vil si rene tekstfiler som deles opp i to strenger der den ene er engelsk og den andre er 

norsk. Dersom den norske strengen er tom, så oversettes den ved å fylle inn norsk oversettelse i en 
311 Intervju 11
312 Intervju 11
313 Intervju 11
314 http://i18n.skolelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html   
315 http://i18n.skolelinux.no/retningslinjer.html   
316 http://kbabel.kde.org/   
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rute. Man kan kopiere tagger, HTML-kode og liknende over og oversette kun det som er selve 

oversettelsene. Prosessen krever noe teknisk kunnskap siden man må vite hva som er kode og hva 

som er oversettbart. I tillegg bruker de MagicPO, et verktøy som de selv har utviklet.317 Programmet 

brukes til automatisk konvertering av en nynorsk fil til en bokmål fil og omvendt. Etter 

konvertering går filene gjennom språkvask. Bojer anslår at de sparer minst en tredel av 

oversettelsestiden ved bruk av dette verktøyet. Programmet er i likhet med Kbabel GPL-lisensiert. 

Dets utbredelse utover eget bruk er ukjent for Bojer. 

Sett bort fra selve programmet blir også hjelpetekster til OpenOffice.org oversatt av stiftelsen. 

Disse er foreløpig ikke ferdig og dermed ikke tilgjengelige. Veiledninger til de ulike programdelene 

som er å finne blant annet på den norske OpenOffice.org nettsiden er tilgjengelig på norsk. De er 

laget av Bjørnar Pedersen318 og er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Veiledningene er utgitt 

under Public Documentation License (PDL)319 slik at hvem som helst kan bruke dem som de vil, en 

ordning som Bojer sier «alle nyter godt av» og som er i tråd med kunnskapdelingsprinsippene fri 

programvare-bevegelsen forfekter. Denne dokumentasjonen gis altså ut i en copyleft kompatibel 

form.

Oversetternes motivasjon
Hvordan beskriver informantene programvaren som de selv oversetter? Grønlund beskriver 

OpenOffice.org som en programpakke som er fri og åpen med det som det innebærer, altså alt fra 

rettigheter til hva folk kan gjøre med pakka, den er gratis, den er lett for folk å oversette til andre 

språk dersom de vil det osv. 

«For eksempel så har ikke Microsoft Office blitt oversatt til mange små språk fordi de ikke ser 

noen profitt i det, mens OpenOffice.org kan bli oversatt til alle mulige språk så lenge noen 

gidder å gjøre det, alle har lov til å gjøre det. I tillegg så er det da en pakke som alle kan få 

innsyn i og lettere gi tilbakemeldinger på feil og mangler. Det er en stor, utbredt pakke som 

bruker åpent dokumentformat som andre typer programmer kan bruke. Lagringsformatet gjør 

det lettere å dele dokumenter med hverandre og ulike formater, muligheter for å lagre lettere 

eksportrutiner til andre formater, mye enklere enn et lukket format, det er en stor fordel vil jeg 

påstå.»320

Den første delen av sitatet kan problematiseres. Programvare basert på lukket kildekode kan 
317 Harald Thingelstad fra Skolelinux er opprinnelige utvikleren, men programmet blir nå vedlikeholdt av Eskild 

Hustvedt som er en av de fire faste oversetterne av OpenOffice.org til norsk. 
318 Pedersen driver et firma med spesialitet innen opplæring i bruk av IT (OpenOffice.org, MS Office, Lotus Notes 

m.m.): http://www.kursing.no/ 
319 PDL er en fri dokumentasjon lisens. http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html 
320 Intervju 12
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oversettes av en tredjepart dersom produsenten åpner for det. Microsoft har i det siste innsett at fri 

programvare oversettes til mange små språk. For å møte konkurransen kan Microsoft sette igang 

oversettelsesprosesser basert på frivillig arbeid. Poenget er likevel av fri programvare prinsipielt sett 

kan oversettes av en tredjepart, mens muligheten til dette med produsenteid programvare varierer ut 

fra hva produsenten tillater. Videre, og beskrevet i kapitlet om fri programvare og i innledningen av 

dette kapitlet, er utsagnet om at alle kan få innsyn og lettere gi tilbakemeldinger gyldig på mer et 

prinsipielt plan enn i faktisk praksis, da det å kunne lese og forstå kildekode og hvordan et så stort 

program fungerer krever svært høy kompetanse, noe som gjerne reflekteres ved antall personer som 

faktisk sender inn feilrettelser for programmet. Det siste poenget, åpent dokumentformat, er 

uproblematisk siden bruk av et åpent format er en praktisk ordning som forenkler deling av 

dokumenter, som vi har sett. Som han selv sier, kom Grønlund i nåværende jobb gjennom sin 

interesse for fri programvare. Han var med i Skolelinux før han startet å jobbe med oversettelsen av 

OpenOffice.org. Det var gjennom Skolelinux nettverket han fikk vite at det var behov for 

oversettere av OpenOffice.org. Han beskriver sin motivasjon på følgende måte:

«Vi er i utgangspunktet opptatt av frihet til å kunne dele, at man lager et produkt som folk kan 

bruke fritt og kostnadsfritt, gi folk en valgmulighet til andre etablerte varianter som for det  

meste koster penger i dag, Det å gi et godt produkt som faktisk kan brukes er å gi folk frihet, det  

er viktig. Jeg gjør dette for jeg synes at det er viktig at det blir en kontorpakke tilgjengelig på 

norsk for de som ikke vil bruke Microsoft Office. Det er viktig for Skolelinux at det er en Office 

pakke som er med i produktet som skolene kan bruke. Av dette får jeg penger nok til å leve av 

ved siden av studiene, samtidig som jeg får god samvittighet for å bidra.»321

Grønlund er altså opptatt av valgfrihet og et alternativ til MS Office, og legger også vekt på 

betydningen av OpenOffice.org som nettverksbasert produksjon. 

Bojer var også først involvert i Skolelinux før han startet med oversettelsen av OpenOffice.org. 

Som han selv beskriver det: 

«Det er veldig spennende å være med i et nettverk hvor alle kan bidra og at det er åpent, at man 

kan bidra uten å ha så høy terskel på det, det var veldig spennende. At man har et fellesskap 

rundt det og man har andre å være sammen med, det er også noe av det viktigste, at man ikke 

sitter alene på gutterommet eller hva det skal være. Det er et absolutt pluss. Uten det så hadde 

jeg kanskje ikke gjort dette så lenge. Jeg kjente ingen fra før i nettverket, de ble jeg kjent med via 

nettet og ved å være med på møtene.»322
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Hvorfor er deres motivasjon relevant for kapitlet? Som det ble diskutert tidligere har FLOSS 

utviklere gjerne ofte andre insentiver enn økonomiske for å delta i prosjekter. Bojer og Grønlund er 

begge ideologisk motiverte. De deltar i en kunnskapsallmenning gjennom å være medprodusenter 

av Openoffice.org. Fri programvarelisensene muliggjør slik deltakelse. Derfor er lisensen for Bojer 

personlig viktig. Han er en tilhenger av filosofien til fri programvare, det å skape og dele:

«Det er rett og slett veldig god mening bak det i og med at man ikke finner opp hjulet flere 

ganger, som Knut Yrvin bruker å si, at man kan jobbe med det en gang og når man har gjort det  

ferdig, så kan alle dra nytte av det. Det er som en bok, når man har skrevet en bok, så kan alle  

lese den og gi den videre. Poenget er, hvis du ser på historien, hvordan utvikling skjer: ingen 

starter fra null. Alle gjør det som Newton sa: vi står på gigantenes skuldre. Det ville vært  

meningsløst å starte fra bunnen av. Så vi er nødt til å bygge på andres arbeider og fortsette med 

det. Men om man prøver å lage mekanismer som hindrer andre i å gå videre, så er man dømt til  

å gjøre dobbeltarbeid, da dømmer man andre til å gjøre den samme jobben om igjen. Det er 

meningsløst. Det er bortkastet arbeid, rett og slett og samfunnsøkonomisk feil. Selvfølgelig, for 

akkurat den lille organisasjonen som sitter inne med copyright på det eller det, så kan det over 

en viss begrenset tidsperiode være nyttig. Men hvis man ser historisk over lengre tid, hvis man 

ser på et større fellesskap, så er det uten tvil den store fordelen å være åpent.»323 

Han viser en sterk tilknytting til den akademiske kunnskapskuluren. Han sier videre: 

«For det første jobber jeg med noe jeg liker, for det andre jobber jeg med noe jeg tror på. For 

det tredje tjener jeg penger … Jeg tror på det som kalles tregreningsteorien, den er utviklet av 

Rudolf Steiner på begynnelsen av forrige århundre, og den går ut på en tredeling av samfunnet i  

økonomisk liv, rettsliv (eller politisk liv) og åndsliv (eller kulturliv); og jeg mener at det  

økonomiske livet skal være uavhengige de andre. Programmet tilhører åndslivet, det er ditt  

skaperverk og skal ikke bli bestemt over av det økonomiske liv. Og det er såvidt jeg kan se bare 

fri programvare som gjør dette, alle andre behandler åndsverk som en vare som skal kjøpes og 

selges. Vi gjør ikke det. Vi behandler det som noe du får betalt for å gjøre riktignok, for du 

trenger å bli betalt for å gjøre noe, men hvem som helst kan bruke det fritt, fri konkurranse i  

åndslivet. Det er min personlige overbevisning.»324

Denne oppfatningen har en klar kobling til synet på fri programvare som et ikke-ekskluderende 

fellesgode. Denne ikke-ekskluderende egenskapen oppnås gjennom å copylefte programvare. Bojer 

viser her at hans ideologiske syn stemmer overens med GPL-lisensen, som er den opprinnelige 

323 Intervju 11
324 Intervju 11
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formen for copyleft.

Lisensen som frihet gjennom kunnskap
For oversettere betyr lisensen av OpenOffice.org at de kan oversette til norsk uten å søke om det, 

uten å betale for det og at de kan gi ut den norske versjonen gratis uten at noen kan si noe på det.325 

Det muliggjør deling av språkpakkene de gir ut, noe som gir brukerne, for eksempel Akershus 

fylkeskommune, økonomisk handlingsfrihet. Akershus fylkeskommune har slik sett hverken mer 

eller mindre kontroll over programvaren enn andre brukere. De har heller ingen garantier fra 

OpenOffice.org. De betaler for oversettelsen og har den garantien at oversetterne jobber og at 

produktet av deres arbeid blir fritt tilgjengelig for bruk. Selve tekststrengene som blir oversatt er i 

likhet med OpenOffice.org LGPL-lisensiert.326 De som utfører oversettelsen og stiftelsen blir 

kreditert for disse strengene, mens de deles under lisensen til alle som vil bruke dem.327 

Lisensieringen innebærer at dersom noen ønsker å endre strengene og gi de ut, så må de gi ut den 

endrede versjonen tilbake til resten av miljøet. 

I dag er OpenOffice.org prosjektet relativt lite tilrettelagt for kodebidrag fra frivillige,328 det er 

som sagt et stort og komplisert system. Utviklingen skjer hovedsaklig sentralt, i regi av Sun 

Microsystems. Det er innlysende at dersom en ønsker å lage egen versjon av programvare, må man 

ha teknisk innsikt i hvordan programmet er bygd opp, forstå det og kunne forstå hva en kan endre 

på og eventuelt gjøre bedre. Skal en for eksempel tilpasse en språkmodul i OpenOffice.org, så bør 

man kunne språket og kjenne til verktøyene som trengs for å oversette. Fellesnevneren er 

kunnskapsnivå, mulighet til å gjøre endringer krever alt fra minimum datakunnskap til 

spisskompetanse. En kan si at handlingsrommet til brukeren avhenger av hans kompetansenivå, jo 

høyere kompetanse brukeren har til å benytte seg av lisensens friheter, jo større er handlingsrommet 

for brukeren. 

Bojer peker også på et annet element ved lisensen i forhold til kunnskap:

«Å benytte friheten i en slik lisens krever kanskje kunnskap om det fellesskapet vi står i, at dette 

ikke er den samme tankegangen som ellers: at man lukker alt, jobber internt og passer på at  

ingen andre får vite om det. Her er det stikk motsatt: her gjør man det så åpent som mulig slik at  

alle skal kunne titte på det, komme med sine kommentarer og ta hensyn til dem hvis man synes  

de er relevante. Det er på en måte en annen filosofi, som krever innsikt i en annen måte å tenke 
325 Intervju 12
326 I følge Bojer og Grønlund
327 Intervju 12
328 For eksempel i motsetning til nettleseren Firefox hvor det er relativt enkelt å programmere utvidelser eller 

tilleggsfunksjonalitet for programmet. Samtidig har Firefox en liknende sentralstyrt utvikling som 
OpenOffice.org, selv om programmet er langt fra så komplisert som sistnevnte. 
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på.»329

Sitatet over viser et viktig poeng, nemlig at kunnskapsallmenninger er «sosiale verdener» og 

også krever sosial kompetanse, i tillegg til teknisk og faglig kompetanse.

329 Intervju 11
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Kapittel 7: 
Konklusjon 

De ulike ideologiene330 til free software og Open Source organisasjonene kan sammenliknes med 

ulike brukere i denne oppgaven. Man kan her skille mellom pragmatiske og ideologiske brukere. 

Mine data indikerer at brukere som jobber med kode har et annet forhold til lisensen og dens 

«friheter» enn de som bruker den klargjorte, kjørbare koden. De førstnevnte har en klar ideologisk 

forankring mens Nittedal kommune, Akershus fylkeskommune og IKT-ansvarlige i skolene har 

fokus på lisensens økonomiske effekter (økt økonomisk handlingsrom) og tilhørende praktiske 

konsekvenser, som større maskintetthet i skolene og mulighet for å gi elevene kopier av 

programvare uten å måtte forholde seg til lisenser. For disse brukerne er «free beer» viktigere enn 

«free speech». Ideologien bak copyleft lisensen betyr lite, om ingenting, i forhold til det faktum at 

programvaren i utgangspunktet er gratis. Dette har klar sammenheng med kommunaløkonomien, 

hvor det legges vekt på innstramming. I Nittedal kommune, hvor valget av Skolelinux var 

økonomisk begrunnet, er dette spesielt tydelig.331 Fokuset på økonomi kom også til uttrykk i 

intervjuene med alle informantene, bortsett fra driftsansvarlig og oversetterne. Det ble benyttet 

bedriftsspråk, merkantile ord, for å forklare valget av et antatt billigere alternativ. Denne 

observasjonen er i tråd med det generelle fokuset på det økonomiske i samfunnet. Som språkforsker 

Helene Uri sier: «Språket endrer seg når samfunnet endrer seg, den økonomiske tankegangen preger 

nå hele skolesystemet, selv universitetene betraktes som produksjon av vekttall, noe som er svært 

viktig for inntjeningen».332

Tilgang til kildekode er for disse brukerne ikke viktig. Det kreves i utgangspunktet betydelig 

kompetanse for å kunne forstå og modifisere kildekode, en kompetanse Nittedal kommune ikke 

besitter. Fri programvare kan lett forveksles med gratis programvare, eller billig, produsenteid 

programvare, av aktører som ikke har denne kompetansen. Dette er tilfellet blant IKT-ansvarlige i 

Nittedalskolene, som har liten eller ingen kjennskap til GPL-lisensen og begreper som åpen 

330 jfr. det ideologiske begrepsskillet i kapittel 2
331 Økonomi er også hovedbegrunnelsen for å ta i bruk Skolelinux i Statskonsult rapporten «Erfaringer fra bruk av 

Skolelinux» Rapport 2003_24
332 Aftenposten 12.11.06, Lærerne slår ned på språkmakere 
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kildekode og fri programvare, i kontrast til informantene i de andre posisjonene.333

Innsyn, modifikasjon og videredistribusjon av kode

Utbredelsen og lisensieringen av Skolelinux gjør at jo flere som bruker det og jo flere som 

oversetter programmer, jo flere har erfaringer. Større brukermasse genererer mer kompetanse, og 

kan bidra til mer omfattende utveksling av erfaringer og teknologi. Samtidig er både Debian, som 

Skolelinux baserer seg på, og OpenOffice.org to store, tunge programpakker som utvikles og 

vedlikeholdes av et fellesskap av personer med spesialkompetanse. Jeg kunne ikke avdekke noen 

kode som var produsert eller endret lokalt, verken i Nittedal eller i Akershus fylkeskommune. Det 

eneste beviset for produksjon av kode var en GPL-lisensiert kodesnutt som hadde blitt laget for en 

annen kommune, men ble brukt i Nittedal. Produksjon av slik kode begrenser seg dog til de som 

kan programmering, slik at det stort sett er folk tilknyttet Skolelinux som utfører kodingen på 

forespørsel. Det er også tilfellet at de profesjonelle informatikerne i Skolelinux sentralt, som blant 

annet jobber på UiO, har utviklet kode til Debian som derved brukes internasjonalt av alle Debian-

distribusjoner.

Nåværende driftsansvarlig i Nittedal ser ut til å ha spilt, og fortsetter å spille, en viktig rolle for 

overgangen til, og bruken av, Skolelinux. Som Risan påpekte: «Windows maskinen og Windows 

mannen produserer hverandres nødvendighet». Driftsansvarlig, som i utgangspunktet var IKT-

ansvarlig ved en av skolene, var positivt innstilt til innføringen av fri programvare og var aktivt 

engasjert i etableringen. Han tilegnet seg Skolelinux-kompetanse og er nå en relativt ressurssterk 

bruker, men han er fortsatt en bruker og ikke produsent. Produksjon og endring av kode ser slik sett 

ut til å være forbeholdt kun de med høy kompetanse og gode programmeringsferdigheter. 

OpenOffice.org-oversettere, som til daglig jobber med kildekoden, er de eneste produsentene 

blant informantene. De hverken endrer eller lager ny kode, men produserer den norske språkdrakten 

til programmet. De er dermed medprodusenter av OpenOffice.org. Samtidig er de også medeiere av 

hva de produserer. Imidlertid har hverken de eller deres arbeidsgiver, Akershus fylkeskommune, 

enerett på oversettelsen etter at den er publisert, da copyleft i lisensen overdrar rettigheter til 

brukere av oversettelsen.

Friheten i fri programvare 
Frihet nr 2 i FSF definisjonen av fri programvare, friheten til å redistribuere kopier, er befestet i 

GPL og LGPL-lisensen, og blir brukt både av Akershus fylkeskommune, Nittedalskolene og i en 

333 Brian Fitzgerald , Has Open Source Software a Future? side 202 i MIT Press, «Perspectives on Free and Open 
Source Software» side 101
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viss grad også av lærere og elever. I Nittedal kan elevene i kraft denne friheten kopiere programvare 

slik at de også hjemme har tilgang til den programvaren som brukes på skolen. De kan utstyres med 

CD-er eller selv laste ned programmene uten å måtte forholde seg til programvarelisensen. Dette 

gjelder spesielt OpenOffice.org, som er det mest brukte programmet i undervisningen. De andre 

GPL-frihetene blir ikke direkte benyttet av disse brukerne. 

For å kunne ta i bruk de frihetene i GPL-lisensen som tillater innsyn og endring av kildekode 

kreves det som sagt programmeringsferdigheter, og terskelen for å benytte seg av dem er dermed 

høy. Copyleft forflytter rettighetene, man kan si makten, fra produsent til bruker. Friheten til 

kopiering og redistribusjon er her den viktigste virkningen av denne forflytningen. De fleste effekter 

av lisensen i den empiriske delen av denne oppgaven er knyttet til kopiering og redistribusjon, og 

følgelig til det økonomiske aspektet. I dette tilfellet er de fire FSF frihetene virksomme lenger oppe 

i «verdikjeden». Skolelinux prosjektet har benyttet seg av hele spekteret av frihetene som knyttes til 

copyleft og GPL. De har brukt store deler av andres kode, modifisert den, produsert ny kode og 

redistribuert den i form av et operativsystem tilrettelagt for skoleverket. Som det står i rapporten til 

Statskonsult om Skolelinux: 

«De har tilpasset et generelt system til et bestemt miljø. [...] Det finnes ikke noe "Skolewindows".  

Den versjonen av Windows som skoler benytter er den samme som alle andre benytter med sine 

styrker og svakheter.»334 

Dette kan være et tegn på fleksibiliteten til fri programvare – tilgang til kildekode og friheten til 

å manipulere og redistribuere er nyttig og innbyr til kreativ handling.

For Nittedal kommune gir «lisensbesparelser», i kombinasjon med teknologien Skolelinux 

bruker for å kjøre tynnklientløsning, skolene flere og billigere maskiner som krever mindre 

administrasjon og driftsutgifter. For Akershus og Nittedal innebærer bruk av fri programvare også 

en frihet til å «ikke måtte telle lisenser», slik en informant uttrykte det. OpenOffice.org-oversetterne 

gis frihet til å oversette, dvs frihet gjennom kontroll av språket.

De «fire frihetene» som GPL-lisensen er laget for å beskytte er av avgjørende betydning for 

bruken av OpenOffice.org og Skolelinux, i Akershus fylkeskommune såvel som i skolene i Nittedal. 

Distribusjonen av handlekraft er ikke helt symmetrisk. Det er først og fremst de profesjonelle 

utviklerne i Skolelinux som direkte kan nyttiggjøre seg friheten til å endre kode, mens en 

sluttbruker som Nittedal kommune nyttiggjør seg den økonomiske friheten til å kunne distribuere 

programmene. Det er imidlertid også slik at ingen aktør klarer seg uten alle disse «frihetene».

334 Statskonsult Rapport 2003_24 «Erfaringer fra bruk av Skolelinux», side 26
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En politikk for kunnskapsallmenninger, og noen utfordringer
Helt til slutt ønsker jeg å vende tilbake til utgangspunktet for denne oppgaven, en undring over 

hvorfor det primært fokuseres på det økonomiske aspektet ved utredninger om fri programvare er et 

godt valg for det offentlige. Denne avhandlingen er ikke ment å ta stilling til om det er teknisk, 

praktisk, etisk eller økonomisk hensiktsmessig å bruke fri programvare i skoleverket, men heller 

kartlegge effektene av fri programvarelisensen GPL på ulike brukere. Gjennom oppgaven har jeg 

likevel vist viktigheten av åpenhet for å oppnå et inkluderende digitalisert samfunn. Dette gjelder 

spesielt for filformater. Under innsamlingen av data og spesielt i løpet av intervjurundene, ble det 

klart hvor viktig begrepene åpne standarder og -filformater var i fri programvare sammenheng. 

Åpne standarder kan tilby alle borgere fri tilgang til offentlig informasjon uavhengig av plattform 

og programvare. Videre, offentlige data lagres og kan regnes som historiske dokumenter, disse bør 

også kunne leses i ettertid. Åpne standarder vil kunne sørge for at det vil være enklere å lese 

dokumentene også i fremtiden. Det er imidlertid også slik at fri programvare er viktig for utvikling 

og implementering av åpne standarder, fordi disse kan brukes som referanseapplikasjoner som kan 

studeres. Aktivistene og utviklerne bak Skolelinux er også klare over dette, og er politisk aktive i 

kampen for åpne standarder. En kan spørre seg om tjenester som i stadig større grad blir en del av 

den grunnleggende infrastrukturen mennesker benytter seg av i sitt dagligliv, og som institusjoner 

bruker som en del av sin digitale funksjonalitet, bør bli styrt av en gitt produsent. 

Programvaremarkedet er et marked med nettverkseksternaliteter. Microsoft's sterkt dominerende 

rolle i markedet fører til en viss stiavhengighet både når det gjelder programvare og 

lagringsformater. Med sistnevnte er også innlåsing et problem, noe som ble observert blant brukerne 

av OpenOffice.org i Nittedalskolene. 

Avslutningsvis skal jeg være eksplisitt politisk i forhold til en kunnskapsproduksjon jeg har 

sympati med, og også påpeke noen utfordringer som fri programvare-bevegelsen står overfor.

Hva angår fri programvare og kildekodens tilgjengelighet kan en lett se koblingen til den 

akademiske kunnskapskuluren,335 hvor tilgang og bruk av andres data er selve basisen i det vi kaller 

«fremgang». Vi har sett hvordan GPL-lisensen muliggjør en kunnskapsmakt og derved et 

handlingsrom for slik «fremgang». Under prisutdelingen av «Pris for fremme av fri programvare» i 

2006 la Per Øystein Staff fra HiO i sin tale vekt på at ideologien bak fri programvare, hvor åpenhet 

og spredning av kunnskap er sentrale verdier, stemmer godt overens med kulturen innen 

335 Om denne kulturen er i ferd med å forandres innen visse felt er ikke tema her, men det finnes eksempler på avvik 
fra normen. Her er et programvare relatert eksempel: Jeffrey Benner (4. januar 2002), Public money, private code. 
The drive to license academic research for profit is stifling the spread of software that could be of universal 
benefit. http://dir.salon.com/story/tech/feature/2002/01/04/university_open_source/index.html
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akademia.336 Fri programvare går gjerne gjennom fagfellevurdering (peer review)337 i en eller annen 

form før utgivelse, og slik som for publisert vitenskapelig arbeid, kan den utgitte kildekoden 

studeres, «etterprøves» og videreutvikles. Forvaltning av kunnskap gjennom fri kunnskapsdeling 

verdsettes høyt både innen akademia og av fri programvare-bevegelsen. Deres grunnleggende syn 

på kunnskapsutvikling er at kunnskap bygger på annen, allerede tilgjengelig kunnskap, og at det 

beste tas med og videreutvikles i en innovasjonsprosess. Innen programvareutvikling betyr det at 

produsenter av lukket og ufri programvare således ekskluderer seg selv fra kunnskapfellesskapet 

gjennom hemmelighold.

Et konsept som er i et motsetningsforhold til, og en trussel mot, fri programvare er 

programvarepatenter338. Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem, der løsningen 

har teknisk karakter og effekt, og er reproduserbar. Patentet gir innehaveren enerett til å utnytte sin 

oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom. I denne perioden kan patentinnehaver hindre 

andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som en har patentert.339 I bytte mot å få 

enerett på utnyttelsen av en oppfinnelse for inntil 20 år, beskriver oppfinneren oppfinnelsen på en 

måte som gjør det mulig for andre å kopiere oppfinnelsen når patentet utgår. Patentsystemet er i 

likhet med opphavsrettlovgivningen rettslige tiltak som i programvaresammenheng gjør kode 

ekskluderende. Hensikten med patentlovgiving er, i likhet med intensjonen til opphavsretten, å gi 

oppfinnere et insentiv til ideskapning (i form av monopol), samtidig som også samfunnet får noe 

igjen (nye produkter basert på gode ideer, samt en beskrivelse av ideene som andre senere kan 

bruke).340 Det kan stilles spørsmål ved validiteten av monopol som et insentiv til kreativitet og dens 

reelle effekter, altså om systemet fungerer i tråd med dens begrunnelser. Det foreligger blant annet 

forskningsdata som tilsier at programvarepatenter gjerne fungerer hemmende for utvikling og 

innovasjon.341 Kreativiteten blant programvareutviklere er neppe avhengig av garantier om monopol 

på programløsninger. Effekten av patenter kan derimot hindre programvareutvikling ved at 

programmerere må sette seg inn i, og lete blant, store mengder patenter, eller som Gisle Hannemyr 

sier «bevege seg i minefelt av programvarepatenter», for å se om deres programvare ikke bryter 

noen av de allerede eksisterende patentene, noe som trolig vil virke avskrekkende og dempende på 

produksjonen av nye programvareløsninger siden «en fri programmerer som jobber gratis risikerer å 
336 Høgskolen i Oslo, Festsalen, Anna Sethnes hus 26.10.2006
337 Fagfellevurdering innebærer at en vitenskaplig artikkel blir vurdert av et fagpanel før den blir akseptert for 

publisering. Dette bidrar til sikring av kvalitet og vitenskapelig godkjenning. 
http://www.ub.uib.no/felles/IK/Lenketekster/Definisjoner/peerreview.htm 

338 For en diskusjon knyttet til definisjonen av programvarepatenter se side 7 i Bessen, James & Robert M. Hunt 
(2004), An empirical look at software patents. working paper no. 03-17/R. 
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf, se også http://en.wikipedia.org/wiki/Software_patent 

339 Patentstyret – definisjon av et patent. http://www.patentstyret.no/no/Patent/#hva 
340 Teknologirådet: Rapport om programvarepolitikk for fremtiden. Side 39
341 Bessen, James & Robert M. Hunt (2004:41) 
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bli konfrontert med millionsøksmål for patentinngrep».342

Programvarepatenter er et aktuelt problem for utviklere av fri programvare av flere grunner. For 

det første koster det penger å søke om et patent, forsvare et patent, forsvare seg mot et patent og å 

lisensiere et patent. Dette favoriserer store og kapitalsterke aktører i (og utenfor343) IT bransjen som 

kan tilegne seg og holde store mengder patenter og i praksis sikre seg markedsmonopol og effektivt 

forhindre konkurranse.344 Videre er programvareløsninger av annen natur enn materielle 

oppfinnelser. Det kreves ikke dyrt utstyr, laboratorier osv for å skrive innovativ kode- det eneste 

som kreves er en datamaskin. Tidsperspektivet for patenter, opp til 20 år, er samtidig også i utakt 

med programvareutviklingen, som foregår på «daglig» basis. Patenter på programvareløsninger kan 

også være så generelle at det grenser til det banale. Som Hannemyr sier: «Dette er patenter som ved 

hjelp av programvare muliggjør det samme vi har gjort gjennom fysiske handlinger i århundrer; 

plukke opp en vare, samle varer i en kurv og betale». Han beskriver Amazon.com sitt «1-Click» 

patent (U.S. Patent 5,960,411)345, en måte å foreta internettkjøp via «ett klikk» gjennom bruk av 

nettleserens evne til å behandle informasjonskapsler346. Denne funksjonaliteten og idéen var, når 

patentet ble godkjent, så innlysende at det ble benyttet av flere konkurrerende netthandlere, blant 

annet Barnesandnoble.com som ble stevnet av Amazon.com 20 dager etter at patentet ble 

godkjent.347

Programvarepatenter innebærer at programvare klassifiseres som en oppfinnelse. Fri 

programvare-bevegelsen betrakter derimot programvare blant annet som matematiske formler (dette 

er i tråd med hvordan datamaskiner fungerer teknisk, hvor binærkode er et sett matematiske 

342 Hannemyr, Gisle (25. april 2005), Åndsverksgoder til alle. I Impuls 05 ss. 80-84. Oslo.
343 Det finnes for eksempel selskaper som spesialiserer seg på å kjøpe patenter og leve av å forvalte større eller 

mindre patentporteføljer, enten gjennom lisenspenger, eller gjennom søksmål mot påståtte overtredere. Digi.no 
(14. mars 2007), Sterke krefter strides om nytt patentsystem. http://www.digi.no/php/art.php?id=373084 

344 I et notat internt i Microsoft fra 1991 skriver Bill Gates, daværende sjef for Microsoft følgende: «If people had 
understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented, and had taken out patents, 
the industry would be at a complete standstill today. I feel certain that some large company will patent some 
obvious thing related to interface, object orientation, algorithm, application extension or other crucial technique. If 
we assume this company has no need of any of our patents then the have a 17-year right to take as much of our 
profits as they want. The solution to this is patent exchanges with large companies and patenting as much as we 
can. Amazingly we haven't done any patent exchanges that I am aware of.» Microsoft fikk godkjent sitt første 
patent i 1988, sitt hundrede patent i 1995 og tusende i 1999. I dag har selskapet en patentportefølje på over 6000 
patenter, med 1463 godkjente patenter i USA bare i fjor. Kilder: Notat fra 1991: 
http://www.bralyn.net/etext/literature/bill.gates/challenges-strategy.txt Microsoft patenter: 
http://arstechnica.com/news.ars/post/20070313-analysis-microsofts-software-patent-flip-flop.html Tall for 2006: 
http://www.ificlaims.com/press_release012007a.htm

345 Amazon One-Click Shopping patent. http://cse.stanford.edu/class/cs201/projects-99-00/software-
patents/amazon.html 

346 Informasjonskapsel (eller cookie på engelsk) er en liten tekstfil som inneholder informasjon slik at nettsider kan 
kjenne igjen brukeren. Ved hjelp av informasjonskapsler kan for eksempel en nettbutikk huske hva man har lagt i 
handlekurven. Kilde: http://www.hardware.no/ordbok?searchString=cookie&search=S%F8k 

347 Amazon One-Click Shopping patent. http://cse.stanford.edu/class/cs201/projects-99-00/software-
patents/amazon.html
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instruksjoner).348 Logikken deres er at matematiske formler ikke et patenterbare og dermed skal 

heller ikke programvare være patenterbart. En annen vri på denne logikken er å se programvare som 

litterære verk, og som dermed omfattes av copyright, ikke av patenter. Programvare, og spesielt 

kildekode, kan derfor også kobles til ytringsfrihet. Et eksempel på en slik argumentasjon benyttes 

av LAME prosjektet349. LAME er en populær mp3350omkoder, eller mer spesifikt er LAME 

kildekoden til en mp3 omkoder. Kun kildekoden blir distribuert, og praktisk anvendelse krever bruk 

av en C-kompilator351. Bruk av omkoderen kan juridisk anses som brudd på mp3 patenter som 

Thomson Multimedia og Fraunhofer innehar.352 LAME forsøker å omgå problematikken ved å ikke 

distribuere binærfiler. Fra deres nettside:

«The LAME project tries to avoid all these legal issues by only releasing source code, much like 

the ISO distributes MP3 "demonstration" source code. Source code is considered as speech,  

which may contain descriptions of patented technology. Descriptions of patents are in the public 

domain.»353

Det juridiske problemet med en slik tilnærming er at brukeren, og ikke forfatteren, blir ansvarlig 

i forhold til patentbrudd. Videre, slik det fremkom av et utkast til programvarepatent-direktivet for 

EU, kan publisering av kildekode som beskriver patenter også bli juridisk regnet som et direkte 

patentbrudd354 dersom et slikt direktiv vedtas. Bruk av mp3 dekoder og omkoder sammen med 

GPL-lisensiert programvare er problematisk. Patentavgifter er et av problemene ved at det 

begrenser muligheten til redistribusjon av kode til de som kan betale avgiftene. GPL krever at all 

redistribuert kode som inneholder implementeringer av et patent inkluderer avgiftsfri redistribusjon 

som dekker patentet. Fra forordet til GPL-lisensen:

«We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain 

patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear 

that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.»355

Fordi mp3 er patentert og avgiftsfri redistribusjon ikke er tillatt, kan GPL-lisensierte mp3 

348 Teknologirådet: Rapport om programvarepolitikk for fremtiden. side 40
349 LAME er en MPEG Audio Layer III (MP3) omkoder lisensiert under LGPL: 

http://lame.sourceforge.net/index.php 
350 Mp3 er pr i dag det mest utbredte digitale musikkformatet på Internett 
351 En kompilator er et oversettelsesprogram for datamaskiner som oversetter fra programmeringsspråk som 

mennesket kan lese til dataspråk. C er et populært programmeringsspråk. 
352 Mp3licencing.com, Patent Portfolio. http://www.mp3licensing.com/patents/index.html 
353 Taylor Mark (juni 2000), LAME Technical FAQ. punkt 6: Does LAME use any MP3 patented technology? 

http://lame.sourceforge.net/tech-FAQ.txt 
354 Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), Frequently Asked Questions about software patents. 

http://www.ffii.org/Frequently_Asked_Questions_about_software_patents#head-
2ee985e85d9535126618649aa85f21f1354cbfb5 

355 GPL versjon 2, forord. Se også punkt 7 i lisensen. 
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dekodere og omkodere anses som ulovlige, om ikke av andre grunner enn at distributøren av den 

GPL-lisensierte koden ikke kan garantere andre de privilegiene han selv ikke har. Mp3 dekodere og 

omkodere følger derfor vanligvis ikke med Linuxdistribusjoner. 

Programvarepatenter kan samtidig også være en trussel mot åpne standarder, da det kan være 

tilfeller hvor patentene ikke er kjent når et format standardiseres. Et eksempel på denne 

problematikken er JPEG standarden356, hvor det i ettertid har blitt framsatt krav på eierskap av 

teknologien som brukes i JPEG med påfølgende rettsaker for brudd på patenter.357 OpenDocument 

formatet er også berørt av programvarepatenter, siden man ikke kan være sikker på at ingen vil 

fremme krav på eierskap av enkelte elementer i teknologien som brukes av formatet. Sun 

Microsystems, som er den største bidragsyteren til OpenOffice.org prosjektet og opprinnelig 

utvikler av ODF formatet, har patentert deler av teknologien som brukes i ODF. Sun har satt fram 

garantier (irrevocable intellectual property covenant) at de ikke vil forsøke å håndheve noen av sine 

patenter mot noen av implementeringene av OpenDocument spesifikasjonen. Denne garantien kan 

tolkes til å være begrenset til versjoner av OpenDocument spesifikasjonen som Sun har vært med på 

å utvikle. Dersom dette er rettslig gyldig,358 betyr det av framtidige versjoner av ODF vil være 

avhengige av Sun, og viser i så måte hvordan programvarepatenter potensielt begrenser 

«åpenheten» i «åpne standarder».

Jeg skal ikke spekulere i Sun Microsystems intensjoner, men det er klart at det ikke er noen 

grunn til å tro at denne amerikanske programvaregiganten er på det «godes side», mot det, 

presumptivt, «onde» Microsoft. Det vil komme nye utfordringer, og nye antakelig, mektige aktører i 

programvaremarkedet, fordi nettverkseksternalitetene virker så sterkt i dette 

kommuniksjonsmarkedet, også hvis og når programpakker som OpenOffice.org for alvor slår an.

Offentlig forvaltning og utdannings- og forskningsinstitusjoner har et spesielt ansvar når det 

gjelder bruk av teknologi. Teknologirådet, i sin rapport om programvarepolitikk for fremtiden, 

peker på tre forhold som gjør at det er viktig med en bevisst programvarepolitikk: 

«Valg av programvare handler om kontroll av informasjonsstrømmene i hverdagen. Mange 

nettbanker, kringkastere som NRK og TV2, og også regjeringens direktesendte pressekonferanser 

356 Pr i dag er JPEG en de facto-standard for digitale bilder
357 Patentkravet ble avslått av United States Patent and Trademark Office i 2006. Kilde: Public Patent Foundation, 

Forgent JPEG Related Patent. http://www.pubpat.org/forgentjpeg.htm Situasjonen i Europa er uklar: Foundation 
for a Free Information Infrastructure (FFII), Lossy Compression (JPEG et al) patents. 
http://eupat.ffii.org/pikta/xrani/jpeg/index.en.html 

358 OASIS-open.org (29. september 2005), Sun OpenDocument Patent Statement. http://www.oasis-
open.org/committees/office/ipr.php
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krever i dag at brukerne har programvare fra Microsoft for å få enkel tilgang til tjenestene.  

Dersom informasjon låses til bestemte formater, blir porten til informasjonssamfunnet smal, og  

den demokratiske tilgangen til informasjon svekkes. Vi kan si at programvaren fungerer som 

portvakt til informasjon.

Programvaremarkedet er et spesielt marked, som er preget av det vi kaller nettverkseffekter. Kort  

fortalt går dette ut på at markedet favoriserer det produktet som de fleste bruker. Dette medfører 

at det kan oppstå tilnærmede monopolsituasjoner i de ulike segmentene i programvarebransjen.

Det offentlige har en spesiell posisjon som viktigste kunde og regulerende myndighet i  

programvaremarkedet. Fordi offentlige valg legger premissene for alle borgerne i  

informasjonssamfunnet, har det offentlige et spesielt ansvar for de valgene som tas.»359

Fri programvare og åpne standarder er slik sett, på hver sin måte, viktige verktøy for 

realiseringen av en demokratisk programvarepolitikk, hvor fri tilgang til informasjon og deltakelse 

er sentrale elementer.

359 Teknologirådet, Rapport om programvarepolitikk for fremtiden, Rapport 2, november 2004, side 1 
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