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Sammanfattning 

Denna studie har behandlat fri mjukvara ur ideologanalytiskt perspektiv. Studien bygger 

på en analys av Free Software Foundation, mjukvaruplattformen GNU samt ett forum som 

främst diskuterar fri mjukvara. Studien har först och främst behandlat ämnet som en 

social rörelse, och sökt att förstå de ideologiska resonemangen som görs inom rörelsen, för 

att kunna se vad rörelsen ställer för krav och hur de önskar att världen ”borde vara”. 

Genom att använda en så kallad ”diskursiv ideologianalys”, så har materialet sållat fram 

värden, tankar och idéer. Genom materialet har det funnits en idé att undersöka hur de 

olika delarna tolkar varandra, och hur ideologin har samspelat mellan dem. Dessa har 

sedan försökts att förstås och problematiserats genom olika ideologiska texter och teorier, i 

hoppet om att förstå vad för världsbild som faktiskt konstrueras. Men det har också varit 

av vikt att undersöka om det faktiskt råder en konsensus i det som har funnits, eller om det 

istället har handlat om ideologiska krockar inom rörelsen. 
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Förord 

Den här studien hade aldrig varit möjlig att genomföra utan allt stöd jag har fått. Jag vill 

först tacka min handledare som har kommit med insiktsfulla kommentarer, tips och tankar 

när processen har stannat av. Jag vill även passa på att tacka de människor som kanske 

läser detta, och som då varit en del av materialet. Utan alla er hade den här studien aldrig 

kommit till världen. Jag vill även tacka mina väldigt goda vänner på universitetet för att de 

har stöttat mig genom processen, och dessutom för de här tre åren. Chansen finns att jag 

inte hade suttit här idag utan er. Jag vill passa på att tacka min familj som på håll har hejat 

på mig i mitt skrivande, det har betytt väldigt mycket för mig. Slutligen, vill jag tacka den 

person som har lyckats stå ut med mitt frenetiska skrivande. Caroline, du anar inte vilken 

stöttepelare du har varit under hela mitt arbete. Du är värd allt gott här i världen.  
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Inledning, syfte och frågeställning 

Inledning 

För gemene samhällsvetare låter det kanske besynnerligt att vilja undersöka ett ämne som 

tillhör den tekniska arenan. Men som så många andra gånger, när en ger sig in i ett område 

så är inte allt vad det verkar vara på ytan. Detta är bara en av anledningarna till varför jag 

valde till min studie att undersöka Open Source samt rörelsen i den som förespråkar det 

som “fri mjukvara”.  

För den som inte är familjär med termen, så förklarar Fadi P. Deek och James A. M. 

McHugh att Open Source kan förstås som en attityd när det kommer till 

mjukvaruutveckling, med andra ord utveckling av program och tjänster som används på 

datorer, telefoner och liknande. I grund och botten menar de att det fokuset inte ligger på 

att skapa profit, utan att förespråka ett intellektuellt förhållningssätt där det handlar om 

att lära och förstå mjukvaran i fråga. Det handlar om transparens i skapandeprocessen 

menar de, det finns möjlighet att ändra och bygga vidare på koden om det så önskas.1 Att 

måla upp motsatsen till Open Source är svårare, som Deek och McHugh säger, framförallt 

eftersom det finns så mycket mer varianter av mjukvara som inte är Open Source.2 Men ett 

tydligt exempel som en skulle kunna använda som riktmärke är operativsystemet 

Windows, som ägs av ett företag som inte gör det möjligt för användaren att ändra hur 

denna önskar. Dessutom sker det enbart en försäljning av operativsystemet för att 

distribuera det, och därmed finns det en önskan om profit.  

Med denna förståelse kan en fråga sig varför detta spelar roll för en samhällsvetare. 

Jag har valt att se en specifik del av Open Source, nämligen Free Software Foundation och 

deras projekt; mjukvaruplattformen GNU. Dessa kommer jag att utforska hur de själva ser 

sig, som en social rörelse, vilket kan ses på GNU’s egna hemsida: “...free software is a social 

movement. For the free software movement, free software is an ethical imperative, 

essential respect for the users’ freedom.”3 Utifrån detta citat skapas också den kärna som 

studien vilar på; varför? Varför väljer rörelsen att fokusera på mjukvara, och varför 

(åtminstone ur detta citatet) blir frihet centralt? Det är någonting som händer, en 

spänning mellan utsagor om frihet och viljan att välja ett annat operativsystem. Det tåls att 

utforskas vilken världsbild som existerar inom rörelsen.  

Frågan vissa läsare kanske ställer sig nu, och som de med all rätt bör ställa sig, är 

varför? Vad har detta för betydelse och varför bör en sån här studie ens genomföras? 

Svaret på den frågan kommer dels bli tydlig i studiens slut. Men svaret på frågan ligger 

                                                   

1 Fadi. P. Deek, James A. M. McHugh, Open source: technology and policy, (Cambridge, 2008), s. 1 

2 Deek, McHugh, s. 2f 

3 Richard Stallman, Why Open Source misses the point of Free Software (2016), 

https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html, (Hämtad: 20/4 -18) 
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också i det som ens gör det möjligt för mig att skriva denna text, och som kanske även gör 

det möjligt för läsaren att ta del av den. Teknikens framfart, vårt ökade behov av datorer i 

vår vardag, är också en anledning till min undersökning. Sett till att Open Source och fri 

mjukvara öppnar upp fler alternativ till användandet av datorer och andra tekniska och 

digitala tjänster, gör att det finns en relevans att utforska de alternativ som finns, denna 

dolda tekniska kamp som vi varken ser eller hör på våra kontor, i våra hem m.m. Denna 

kamp om något annat i vår vardag, som gör ämnet högst relevant att undersöka. 

 

Syfte och Frågeställning 

Syftet i den här studien är att analysera Free Software Foundation (FSF) och deras projekt; 

mjukvaruplattformen GNU. Studiens uppgift är att förstå de politiska resonemangen de 

använder sig av och söka en förståelse i hur de kan ses som en social rörelse. En viktig 

punkt är hur fri mjukvara politiseras i deras resonemang, och deras hur politiska 

resonemang används i deras incitament i hur världen bör vara.  

 

● Hur kan FSF och GNU förstås som en social rörelse? 

● Vilka politiska idéer kan urskiljas ur FSF och GNU’s verksamhet och följeslagare? 

● Hur konstrueras verkligheten i rörelsen och hur samverkar detta med de politiska 

idéerna? 

 

Avgränsning 

Studiens mål har, som det kanske redan framgått, varit att undersöka Open Source. 

Eftersom detta fältet är väldigt brett har därför studien valt att se till en specifik del, 

nämligen FSF och GNU. Mer specifikt, avgränsas studien till FSF och GNU’s verksamhet, 

och ett forum som specifikt diskuterar Open Source, i termer av hur FSF och GNU 

förklarar det. Med verksamheten menas dels GNU manifestet, dels olika filosofiska 

dokument samt sidor på deras hemsida där de diskuterar olika licenser och deras 

arbetssätt i verksamheten. För att kunna beakta anhängare och förespråkare av FSF och 

GNU, har studien undersökt forumet FreeSoftware. Att valet föll på detta forumet kommer 

bli klarare längre in i arbetet, men för tillfället kan det konstateras att detta är ett forum 

som pratar om Open Source, på samma sätt som FSF gör. Allt material som har hämtats in 

har därför gjort detta via internet. 
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Bakgrund 

FSF, GNU och det tekniska fältet 

Vad är FSF och GNU, mer i detalj? Deek och McHugh skriver att Richard Stallman, som 

var grundaren till FSF, valde i mitten på 1980-talet att avsluta sitt arbete, för att dedikera 

hela sin tid åt att koda mjukvaruplattformen GNU. Hans mål var att skapa ett helt “fritt” 

operativsystem, ett som inte skulle begränsas med en “stängd” källkod, med andra ord att 

en kunde ha en insyn i programmets grundläggande komponenter och ändra den. Hans 

mål var att skapa ett operativsystem som skulle vara fritt, i samma andemening som att en 

har rätt till yttrandefrihet. System skulle kunna ändras, byggas på och delas helt fritt med 

andra ord.4 För att förverkliga detta skapade Stallman licensen “General Public License” 

(GPL) för att skydda GNU och bevara frihet. Detta betyder att licensen skyddar företag 

från att ta koden (och andra delar av mjukvaran) och sälja den under låsta förhållanden, 

där användaren inte har möjlighet att påverka det. Idag är licensen mer känd som GNU 

GPL, och används flitigt av användare och förespråkare av fri mjukvara.5 GNU har hittills 

förklarats som en mjukvaruplattform. Mer konkret så har Richard Stallman förklarat det 

som ett operativsystem,6 men idag är det mer diffust än bara ett operativsystem. Istället 

finns det flera distributioner (ett annat sätt att se på det är att använda ordet “versioner”) 

av GNU idag, men att de använder samma sätt att hantera program på många sätt så att de 

nästan helt och håller kan byta och ändra program mellan distributioner.7 Detta beror på 

att GNU till stor del baserar sitt program på Unix, vilket operativsystemet Linux också 

gör.8 Detta ger då en förklaring till begreppet GNU/Linux som har stötts på utanför 

studien i materialet, all mjukvara kan bytas mellan de olika distributionerna och de 

fungerar väldigt lika, pga. deras gemensamma användande av Unix-systemet.9 Vi kommer 

dock komma tillbaka till varför all mjukvara dock inte välkomnas här, på samma sätt som 

fri mjukvara gör. 

En central del inom FSF och GNU är att de behandlar till mjukvara, och mjukvarans 

relation till diverse samhällsstrukturer och hårdvara. Mjukvara, som i sig är ett väldigt 

brett begrepp, innebär den del av datorn och liknande som inte täcks in av hårdvaran. 

Denna definition presenteras i “Open Source: A Multidisciplinary Approach”, och inom 

denna definition så finns det olika distinktioner. I denna studien kommer vi enbart stöta 

                                                   

4 Deek, McHugh, s. 298f 

5 Deek, McHugh, s. 250 

6 Deek, McHugh, s, 298 

7 Free Software Foundation, About the GNU Operating System (2018) , https://www.gnu.org/gnu/about-

gnu.html, (Hämtad: 20/4-18) 

8 Deek, McHugh, s. 80 

9 Deek, McHugh, s.89 

https://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html
https://www.gnu.org/gnu/about-gnu.html
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på några av dem, närmare bestämt applikationer och operativsystem.10 En annan viktig 

kunskap är att förstå vad källkod är. Källkod kan förstås som det språk en programmerare 

skriver in i datorn, som datorn sedan tolkar och slutligen verkställer. Om koden därmed är 

“öppen” så kan användare gå in och se, ändra och förstå den, och därmed få en större 

förståelse kring programmets uppbyggnad och funktion.11 

Det är även viktigt att en förstår några benämningar inom den Open Source, för att 

kunna utforska ämnet på ett lämpligt sätt. Inom forskningen för Open Source så finns det 

flera olika benämningar för olika delar av fenomenet. Open Source är egentligen olikt 

“Free Software” (Fri Programvara) som FSF förespråkar. Per definition är det två olika 

strömningar inom Open Source, den ena som representeras av FSF och förespråkar Fri 

Programvara och den andra som representeras av Open Source Initiative (OSI) som 

förespråkar “Open Source mjukvara”.12 En mer faktisk förståelse mellan dessa två kan då 

göras i vilken licens som går att söka till sin mjukvara hos respektive organisation. Vi har 

redan en ungefärlig förståelse av licensen GPL, så kan blicken riktas mot OSI-licensen. Den 

har något mildare kriterier, däribland att den får distribueras som en betald vara. Termer 

som då ibland används för att beskriva de båda strömningarna är FLOSS 

(Free/Libre/Open Source Software) och FOSS.13 Till den här studien är det viktigt att 

förstå de olika termerna, framförallt då termen Open Source i många fall kommer ses i 

samma anda som Fri Mjukvara. Materialet kommer i vissa enstaka fall att beröra de olika 

strömningarna, men i stora drag kan begreppen ses som synonyma med varandra. 

 

Tidigare forskning 

För att kunna ha en förståelse av det här ämnet gäller det att även ta del av den tidigare 

forskning som kan vägleda och hjälpa i studiens sökande. Därmed finns det en idé med att 

se till forskning som har gjorts om Open Source överlag. Paul-Brian McInerney skriver i 

“Technology Movements and the Politics of Free/Open Source Software” ett mycket viktigt 

argument som också ligger till grund för den här studien, är att även teknologiska områden 

kan vara politiska. Först av allt, lägger han fram argumenten att teknik kan förstås som en 

politisk tanke, om en betraktar det som en “artefakt”. Vad han menar med detta är att 

artefakternas värde ändras och omformas i takt med hur människor använder sig av dessa 

artefakter.14 Ett bra exempel på detta är hur iPod, som blir artefakten här, innehar 

intressen från musikbranschen. Mer specifikt pekar han på att hur du lägger över musik på 

                                                   

10 Moreno, Muffatto, Open Source : A Multidisciplinary Approach, (London, 2006), s. 24 

11 Muffato, s. 24f 

12 Deek, McHugh, s. 2 

13 Deek, McHugh, s. 2 

14 Paul-Brian McInerney, ”Technology Movements and the Politics of Free/Open Source Softwares”, Science, 

Technology, & Human Values, Vol. 34, (2009:2), s. 206-233, s. 207f 
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dess hårddisk, kan inte musiken delas mellan enheterna. Detta gör att iPodens sätt att 

“skydda” musik från fildelning, har samma intressen som förespråkas av The Recording 

Industry Artists of America, vilket kan förstås som ett sorts fackförbund för musiker. 15 

Vidare ställer han sig då frågan, hur dessa artefakter spelar roll när en tittar på 

FOSS. “Problemet”, om en väljer att kalla det så, är att koden till programmen, som här 

fungerar som artefakter, alltid är öppen för förändring och påbyggnad. Vad han menar 

istället, är att koden i sig blir ett sorts recept för politisk aktion. Kodens utformande är 

politik, och sättet som den därmed försvaras av anhängare till FOSS, gör det till ett högst 

politiskt ställningstagande.16 Hans text pekar på Circuit Riders, en ideell organisation som 

riktar in sig på att bidra med teknologisk kunskap och expertis. Vid ett tillfälle riktade 

rörelsen in sig specifikt på FOSS, och band samman ord med FOSS och deras ideella 

arbetssätt. Ord som då förknippades i intervjuer med dem var “frivilligt”, “samarbete”, 

“samverkande” och “antikapitalism”.17 Rörelsen och FOSS blir bärare av värden. 

Detta är inte den enda studien som har hävdat att FOSS är icke-politiskt och till 

synes neutralt. Ursula Holtgrewe & Raymund Werle har skrivit texten “De-Commodifying 

Software? Open Source Software Between Business Strategy and Social Movement”, som 

behandlar Open Source i termer av intellektuell egendom. De pekar på att mjukvara idag 

har blivit en vara, som kan handlas med och som står separat från hårdvara. Mjukvaran i 

fråga, har skapats genom ett intellektuellt arbete och skyddas, precis som varor inom 

informationssektorn, genom licenser och patenter.18 En annan del av detta, som blir 

nästan som en motsats, är istället för att skydda den intellektuella egendomen så kan den 

istället ses som något som skapas och delas för allmänhetens bästa. Detta förhållningssätt 

är särskilt tydligt hos samhällsinstitutioner som fokuserar på kunskapsgenerering och 

uppfinnande, t ex av universitet och andra forskningsinstitutioner.19 Motståndet till det 

förstnämnda, denna kommodifiering, förespråkas främst av FOSS, vilket blir en av de 

viktigaste punkterna i texten.20 

En viktig poäng dock i deras resonemang är att Open Source inte blir ett totalt 

motstånd, utan snarare en andemening som rör sig mellan de båda. Motståndet blir 

särskilt synligt bl a i hur Open Source söker att skapa “frihet” i “frihet att använda datorer”. 

Det blir då ett sätt att sträva ifrån monopolisering som sker i det som händer när endast 

företag äger mjukvara. Därmed är mjukvaran i sig själv inte Open Source, utan attityden 

bakom mjukvaran som skapar den. Processen i sig är Open Source. Men motståndet 

                                                   

15 McInerney, s. 209. 

16 McInerney, s. 209f. 

17 McInerney, 214f 

18 Ursula Holtgrewe, Raymund Werle, ”De-Commodifying Software?”, Science Studies, Vol. 14, (2001:2), s. 

43-65, s. 43 

19 Holtgrewe, Werle, s. 44 

20 Holtgrewe, Werle, s. 57 
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fallerar i vissa fall, menar Holtgrewe och Werle, när det kommer till varje individuellt fall 

av mjukvaran och dess aktörer. Förvisso är mjukvaran i sig skyddad, men processen i sig 

själv, denna intellektuella egendom som skapas och genereras genom skapandet, finns 

kvar. Det blir en restprodukt, som vissa väljer att använda i företag och vissa väljer att dela 

fritt.21 

Det finns dock forskning som pekar på andra faktorer inom FOSS, mer än att det 

bara skulle handla om något politiskt. I John L. Sullivans text “Free, Open Source Software 

Advocacy as a Social Justice Movement” ser snarare FOSS som en social rörelse. Vad han 

pekar på är att de som väljer att programmera Open Source-mjukvara, skapar ett 

ställningstagande i själva programmerandet. Genom denna handling så blir de en del av 

den rörelse som förespråkar att andra ska ta del av Open Source-mjukvara och kan 

använda sig av denna, däribland organisationer, företag och statliga institutioner.22 

Det finns dock fler faktorer som han använder för att hävda att FOSS anhängare kan 

ses som en del av en social rörelse. Sullivan pekar på ett flertal artiklar som alla definierar 

FOSS, och anhängare till dess mentalitet, som sociala rörelser. Bl a pekar texten på andra 

studiers resultat som utforskat diskurser har hittat “rörelse ideologier” inom FOSS, där 

öppenheten till källkoden har förespråkats.23 Vad han i grund och botten pekar på, och det 

som kommer spela en särskild roll för den här studien, är hans slutsats att det handlar om 

en social rörelse inom datorvärlden som framförallt pekar på frihet i att använda sin dator 

hur en önskar.24 

Slutligen är det också av värde att lyfta Ekaterina Tarasovas avhandling ”Anti-

nuclear Movements in Discursive and Political Contexts”. Vad som framförallt är relevant 

att hämta från den är hur diskurser spelar en roll för anti-kärnkraftsrörelser, och dessa 

pekar hon på hämtas ifrån de diskurser från de som förespråkar och arbetar med 

kärnkraft. De hämtar sina resonemang ur ”diskursiva pooler”, och därmed samverkar de 

med de som från första början skapade det problemet som de kämpar mot.25 T ex, pekar 

hon på hur ryska diskurser om det positiva med kärnkraft, främst belyser den ekonomiska 

tillväxten, gentemot vad andra länder gör. Samtidigt är det diskurser rörelserna använder 

för att peka på att det är dåligt ekonomiskt sätt, med tanke på att resurserna är ändliga.26 

Idéen med ”diskursiva pooler” har varit särskild betydande, åtminstone som en tanke till 

                                                   

21 Holtgrewe, Werle, s. 60ff 

22 John L. Sullivan, “Free, Open Source Software Advocacy as a Social 

Justice Movement”, Journal of Information Technology & Politics, 8, (2011:3), s. 223-239, s. 227 

23 Sullivan, s. 227 

24 Sullivan, s. 237 

25 Ekaterina Tarasova, Anti-nuclear Movements in Discursive and Political Contexts, Diss. Södertörn 

University, (Huddinge, 2017) s. 259f 

26 Tarasova, s. 259f 
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hur materialet har hämtat sina idéer och tankar från sina egna ”pooler”, med andra ord 

hur rörelsen har hämtat sina egna politiska och ideologiska resonemang.  

Sammanfattningsvis, har den tidigare forskningen metodologiskt arbetat på ett 

liknande sätt genom att peka på vilka värden FOSS bär på, samt hur detta kan fungera som 

en social rörelse. Samtidigt, ser den också till hur sociala rörelser bär på olika världen, och 

använder sig av dem. Denna studien tillför därför till detta fältet, och pekar på liknande 

sätt på att Open Source har inneboende idéer och värden i sig.  

 

Teoretisk förankring 

Några viktiga teorier som kommer spela särskild roll, åtminstone i de inledande delarna i 

analysen, är de som behandlar sociala rörelser. I det här fallet har Donatella della Porta 

och Mario Diani’s bok “Social movements: An introduction” spelat en särskild roll för 

denna förståelse. Vad de framförallt givit är en insikt i varför sociala rörelser finns till, och 

hur vi kan förstå dem. Det som boken framförallt hjälpt till med, är att peka på vad som är 

utmärkande i en social rörelse. Det handlar då om vilka rörelsen ser som motståndare och 

problem, hur rörelsen i stora drag är sammansatt och opererar samt vad som skapar 

rörelsens identitet. 27 Det som blir särskilt viktigt att förstå i hur sociala rörelser fungerar, 

är att de har skapat en tolkning av världen, där de kan finna ett särskilt problem med hur 

världen är organiserad och hur den därför bör se ut.28  

Della Porta och Diani’s bok har ackompanjerats av boken “Sociala rörelser” av Åsa 

Wettergren och Andrew Jamison. I denna bok har framförallt kapitlet ”Sociala rörelser och 

vetenskap: ett kognitivt perspektiv” varit särskilt betydande i vilken roll som rörelsen har 

betytt för samhället i övrigt, och vad resultaten som presenteras därmed kan ha för faktisk 

betydelse. Men, boken har även varit väldigt betydande i förståelsen av sociala rörelser 

överlag, och bidragit delvis till varför sociala rörelser har varit ett relevant perspektiv för 

denna studie.29 Det som framförallt har spelat roll i studien har då varit idéen om sociala 

rörelser som kognitiva. En social rörelse kan förstås som en ”läromästare” och i vissa fall 

en utmanare av vetenskaplig praxis, som Wettergren och Jamison skriver.30 Rörelsen i sig 

blir en spegel av vad det är för ”fel” på samhället och sätter tryck på det, det blir en ”viktig 

kanal för kognitiv och kulturell förändring”.31 

                                                   

27 Donatella della Porta, Mario Diani, Social movements, Blackwell, 2006, s. 20 

28 Diani, della Porta, s. 22f 

29 Andrew Jamison, ”Sociala rörelser och vetenskap”, i Sociala rörelser, red. Åsa Wettergren, Andrew 

Jamison, (Lund, 2006), s. 45-65 

30 Jamison, s. 59f 

31 Jamison, s. 61 
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Sett till teorierna om sociala rörelser, så har jag även funnit användning att förstå 

idéer om framsteg, av Georg Henrik von Wright. I boken ”Myten om framsteget” talar han 

om att idéen med framsteg är att den alltid uppfattas som positiv, den är optimistisk och 

välkomnar nya tankar och idéer. 32 Vad han bl a bygger resonemanget på är att begreppet 

framsteg stundtals syftar som en nödvändighet, det är något som anses viktigt för vår 

överlevnad.33 Han pekar därmed på att framsteg i någon mån bygger på idéen om 

upplysning, och det finns tre sfärer som därmed syftat att befria från ett förmyndarskap: 

kunskap, moral och konst.34 Främst har tankarna kring moralen använts, där det handlar 

om att vi ”ska” nå en tolerant och demokratisk syn på världen och sina medmänniskor, och 

därmed att framsteg inom moralen gör oss till bättre människor. Utifrån detta pekar han 

på att det finns fasta ramar inom detta för att framsteget skall klara av att äga rum. 35 

Det har, som studien syfte kanske redan avslöjat, varit relevant att använda sig av 

politiska teorier. I detta skedet har studien tagit hjälp av Will Kymlickas bok “Modern 

politisk filosofi”. Här har många olika delar från boken utforskas, men den överhängande 

har setts i ljuset av det sjätte kapitlet; “Kommunitarismen”.36 Boken har dock varit en 

stöttepelare på olika ställen, och har tagit hjälp av flera andra samhällsteoretiker. John 

Rawls har använts, men i väldigt liten omfattning, eftersom hans tankar var svårare att dra 

en parallell mellan materialet och slutsatserna. Dock har hans tankar om frihet varit 

väldigt betydande i analysen, vilket därmed handlar om vad människor är fria att göra, och 

hur dessa restriktioner ser ut för individen.37 Vidare har Nozick varit ännu mer betydande, 

pga. den frihet han pekar på har varit annorlunda från Rawls. Här har hans koncept om 

frihets relation till en stats ”tvungna existens”, för att kunna säkerställa att människor kan 

överleva få vissa rättigheter varit särskilt centrala, bl a i termer av att staten ska vara en 

skyddssammanslutning som finns till för att skydda individen.38 Ett annat viktigt verk som 

har setts i ljuset av materialet är ”Det kommunistiska manifestet” av Karl Marx och 

Friedrich Engels. Här har då deras tankar kring hur avlönat arbete, och tanken över en 

produkt som ökar ett kapital för den som äger arbetskraften varit särskilt hjälpsamma i 

studien. Tankarna har då särskilt belyst hur pengar kan vara förödande för arbetare, och 

vad det då skapar för förhållanden hos arbetaren. 39 

                                                   

32 Georg Henrik von Wright, Myten om framsteget, (Stockholm, 1994), s. 35 

33 Wright, s. 41f 

34 Wright, s. 44 

35 Wright, s. 46f 

36 Will Kymlicka, Modern politisk filosofi, (Nora, 1995), s. 201 

37 John Rawls, En teori om rättvisa, (Göteborg, 1999) s. 195-204 

38 Robert Nozick, Anarki, stat och utopi, (Stockholm, 1986), s. 29-70, 110-124 

39 Karl Marx, Friedrich Engels, Kommunistiska manifestet, (Stockholm, 2009) s. 29-57 
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Metod 

Urval 

Som det redan har etablerats så har jag valt att titta på en specifik del av Open Source; 

GNU och FSF verksamhet. Eftersom tid och pengar spelade roll, som Bryman pekar att det 

ofta gör inom forskning,40 så var denna avgränsning från resten av Open Source-rörelsen 

nödvändig för att arbetet skulle fungera. En idé hade kanske varit att behandla en annan 

rörelse som arbetar på ett liknande sätt, men då hade studien förlorat ett viktigt syfte, 

nämligen utforskandet av politiska resonemang inom ett tekniskt fält. 

När denna avgränsningen väl var gjord, gällde det att hämta information som skulle 

vara relevant för detta fältet. Det var tydligt att en del av informationen skulle hämtas från 

“officiella dokument”. Mer konkret så valde jag att gå in på FSF och GNU’s hemsida för att 

samla material. Sett till detta materialet blev urvalet därför målstyrt, urvalet blev starkt 

anknutet till den frågeställning som studien har, som Bryman skriver.41 Väl på hemsidan 

upptäckte jag att Richard Stallman hade skrivit ett manifest över vad han såg för fel med 

hur mjukvara hanterades och hur det “egentligen bör vara”. På samma sätt kunde 

hemsidan urskilja en liknande andemening. Därför fick detta materialet vara det inledande 

i arbetet, det som satte grunden för vilka förutsättningar forumen kunde analyseras. 

Manifestet och hemsidan gav också insynen i vad rörelsen ansåg vara problemet, och 

utgjorde ramen för själva rörelsen. Eftersom det stod klart vad som skulle utforskas sett till 

frågeställningen, blev urvalet målinriktat, precis som Bryman beskriver målinriktade urval. 

Tidigt i studien stod det klart att studien inte skulle få ett tillräckligt djup om den 

endast fokuserade på hemsidan och manifestet. Därmed föll valet på att även se till forum 

där fri mjukvara behandlades. Att valet föll på detta fält var av samma anledningar som 

hemsidan och manifestet valdes att användas till studien. De sågs relevanta med 

information, de kunde behandlas i samma ljus som de andra texterna, och de passade med 

forskningsfrågan. Urvalet var även här målstyrt, och kunde ses som en komplettering till 

det första materialet. Kompletteringen sågs framförallt i ljuset av att en stor del av vår 

sociala interaktion sker via internet, som Robert V. Kozinets skriver i “Netnografi”.42 På 

denna väg blev forumen relevanta, de kunde visa vad fler hade för åsikter kring fri 

mjukvara. Ett initialt problem som stöttes på i studien var från vilket forum som 

informationen skulle komma ifrån. En rimlig tanke hade varit att hämta empirin från 

GNU’s egna forum, men det var ett flertal problem som ledde till att det skulle kännas fel. 

Deras forum har en betalvägg, en sorts grind som jag skulle behöva passera innan jag 

började samla in empirin. Sett till detta skulle jag träda in som vilken forummedlem som 

                                                   

40 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2011), s. 392 

41 Bryman, s. 434. 

42 Robert V. Kozinets, Netnografi, (Lund,2011) s. 9 
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helst, men när jag i själva verket kom för att studera. Eftersom observationen inte skulle 

vara deltagande (anledningarna återkommer senare), kändes det fel att framstå som en 

“vanlig” forummedlem. Istället valde jag att söka fram mitt material via Googles sökmotor, 

där jag hittade ett forum som varken krävde ett medlemskap för att se inläggen, eller som 

hade en betalvägg. Självklart, som Kozinets skriver, så gick jag igenom ett flertal 

nätgemenskaper innan jag gjorde ett val.43 Det som avgjorde valet var att den enbart 

diskuterade Fri mjukvara, och några diskussioner som rörde detta. Det blev ett fokus i 

materialet, och kategorisering blev lättare, samt att materialet fick en tydligare anknytning 

till hemsidan och manifestet, rent metodologiskt.  

 

Insamling 

Till den här studien har jag varit inspirerad av Grounded Theory när det kommer till 

insamlingen. Bryman definierar Grounded Theory som att en först kommer fram till en 

frågeställning, sedan väljer ut informanter, samlar in data och kodar materialet. När en 

sedan rör sig mellan dessa steg så kan en ibland komma fram till ett nytt material, tills 

man slutligen kommer fram till vilka teorier som passar bäst för ens studie.44 Det finns 

mycket mer till Grounded Theory än detta, men sett till denna studie är det där det 

metodologiska sambandet tar slut. I den här studien gick jag in utan en tidigare förståelse 

av ämnet, med en osäkerhet på vad som skulle visa sig, och därmed vilken teori som skulle 

vara mest lämplig. Den tidigare forskningen gav mig förvisso en förståelse över vad som 

skulle kunna visa sig i materialet, vilket också är en kritik mot Grounded Theory. Bryman 

skriver några av de här argumenten, som framförallt ifrågasätter om forskare verkligen 

kan åsidosätta sina teorier till ett sent stadie i analysprocessen.45 I mitt arbete har jag 

försökt att lägga mina kunskaper åt sidan för att undvika detta, men att vara neutral ända 

in i kärnan av hämtning av material har varit svårt. Med det sagt, har kodningen, även om 

den har hämtat politiskt laddade begrepp, inte varit partisk i vilka av de politiska begrepp 

som har fått ta mer plats. Istället har jag försökt hitta relationen mellan dem, och försökt 

att se en helhetsbild i rörelsen. När det kommer till mättnaden i detta, så kan en säga att 

urvalet var “iterativt”. vilket betyder att en rör sig fram och tillbaka mellan urvalet och 

teoretiska reflektioner tills man finner mättnaden.46 När jag väl satt med materialet, och 

gick fram och tillbaka mellan kategorierna, så kom jag till en punkt där Materialet sa 

samma sak gång efter gång. Därmed kändes det lämpligt att gå vidare till nästa del. 

                                                   

43 Kozinets, s. 114  

44 Bryman, s. 518f 

45 Bryman, s. 521 

46 Bryman, s. 434f. 
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Eftersom materialet har behandlats som ett kvalitativt, offentligt publicerat material, har 

insamlingen endast bestått av att läsa och ladda ner forumtrådar och sidor på hemsidorna 

(vilket även inkluderar manifestet). Insamlingen bestod av de texter som inte hade en för 

teknisk karaktär, t ex valdes trådar bort där människor frågade vilken videokomprimator 

var bäst mellan alternativ X och Y, eftersom det skulle ses som otillräckligt för en analys. I 

övrigt var det ingen ”diskriminering” mot materialet. 

Empiri 

Innan analysen kan påbörjas är det särskilt viktigt att förstå vilken empiri som har 

behandlats i studien. Det är lämpligt att först beröra GNU manifesto, skrivet av Richard 

Stallman. Detta har hämtats från GNU’s egna hemsida, och denna har setts som ett 

enhetligt material tillsammans med materialet från FSF och de resterande delarna av 

GNU’s hemsida. Detta har främst berott på att mycket av materialet har skrivit av Stallman 

själv, eller av någon av de som aktivt jobbar inom FSF. Dessutom propagerar de för samma 

sak, vilket styrker idéen av att det kan ses som ett enhetligt material. De blir, i någon mån, 

en representation av en kärna. En skulle kanske hävda, att manifestet skulle vara kärnan, 

och att hemsidorna kompletterar denna kärnan. Men när detta övervägdes, var det tydligt 

att manifestet skulle vara för tunt för att utgöra sin egna kärna. För studiens bästa, och för 

att materialet skulle kunna analyseras optimalt, fick de därför ses som flera delar av en 

enhet.  

Vidare, har det, som det kanske redan framgått, också varit av stor relevans att 

analysera forum också. Det forum jag har valt har varit Reddit. Delvis för att forumet inte 

krävde något medlemskap när materialinsamlingen ägde rum, men det fanns även andra 

aspekter. Reddit är ett ”samlingsforum” och har över 330 miljoner aktiva användare varje 

månad. Vad som menas med ”samlingsforum” är att människor kan välja att skapa ett eget 

forum, eller ”subreddit”, för att diskutera specifika ämnen som intresserar dem.47 I och 

med detta föll valet alltså på att titta på en subreddit som specifikt diskuterar fri mjukvara; 

den går under namnet ”FreeSoftware”. Det finns även subreddit’s som diskuterar enbart 

GNU och andra varianter som Open Source, så som Linux, Linux för nybörjare osv. Varför 

valet föll på FreeSoftware var dels för att det var ett så pass specifikt fält som direkt kunde 

kopplas samman med FSF, men också för att det är den subreddit som har tillräckligt 

mycket aktivitet inom fältet som har gjort att det har funnits material att hämta.  

Som påpekats tidigare, så har materialet förståtts som att det har hämtat sina 

resonemang ur ”pooler”, likt det som den tidigare forskningen pekade på. Detta styrker 

resonemanget som tidigare presenterades, att manifestet och hemsidorna kan ses som 

                                                   

47 Reddiet, Inc., Homepage, https://www.redditinc.com/ (Hämtad: 30/4) 

https://www.redditinc.com/
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kärnan, eller i fallen ”poolen”, som forumet hämtar sitt material från. Det är mest en 

metodologisk tanke för hur en kan se materialet, men en fortfarande viktig sådan. 

 

Analysmetod 

Analysmetoden har, som läsaren kanske redan kunnat gissa bestått av en ideologianalys. 

Mer specifikt har jag valt att kalla metoden diskursiv ideologianalys, vilket jag kommer 

göra en tydligare förklaring av. Per definition kan ideologi uppfattas, som Göran 

Bergström och Kristina Boréus skriver, som en form av idésystem eller som system som 

bidrar till samhällets sammanhållning eller skapande av legitimitet i vissa förhållanden.48 

En kan även uppmärksamma Sven-Erik Liedmans definition där han dels också pekar på 

ideologi som ett “neutralt” system, fyllt av åsikter, tankar, föreställningar, värderingar, 

attityder, m.m. Men han pekar också på det som något som kan uppfattas som falskt, 

lurande och snedvridet.49 Det är utifrån de definitionerna jag önskar undersöka ämnet, jag 

vill nå djupet, skapa en förståelse och se drivkraften som är “bakom kulisserna”. 

I studien har fokuset legat på idéernas vikt för rörelsen, och inte så mycket på 

ursprunget av dem. I en viss mån är det en ideologikritisk analys som har bedrivits, då 

studien kritiskt sett till idéerna i rörelsen. En kritisk ideologianalys tittar mer på 

avslöjandet av ideologin, med andra ord de mekanismer som gör att ideologin styr. 

Ideologin får mer av ett maktperspektiv, och den hävdas vara en styrande aktör, men i 

vissa fall “falsk”, i den meningen att den lovar något men ger verkligheten något annat.50 

Studien har därmed kritiskt sett till de tankar och idéer som har visats upp, men också haft 

ett något skeptiskt perspektiv till de mekanismer som konstrueras.  

Rent konkret kan en säga att ideologianalysen har fungerat ungefär som en 

diskursanalys. Diskurser kan i grund och botten förstås som ett sätt att förstå världen och 

hur den kan tala om den (eller en del av världen), som Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips skriver.51 Som Bergström och Boréus skriver, så är ideologikritiken väldigt 

närbesläktad med den kritiska diskursanalysen.52 Winther Jørgensen och Philips beskriver 

kritisk diskursanalys som ett sätt att förstå den sociala världen, hur den konstrueras 

genom diskurser. Vidare pekar de då på att diskursen bygger på redan etablerade tankar 

                                                   

48 Göran Bergström, Kristina Boréus, ”Idé- och Ideologianalys”, i Textens mening och makt, red. Göran 

Bergström, Kristina Boréus, (Lund, 2012), s. 140f.  

49 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, i Om ideologi och ideologianalys, red. Sven-Eric Liedman, Ingemar 

Nilsson, (Göteborg, 1989), s. 10f 

50 Bergström, Boréus, s. 148 

51 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7 

52 Bergström, Boréus, s. 160 
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och idéer,53 och genom detta väljer jag därför att se diskurser som en bärare av ideologi. 

Jag kommer nu presentera hur min ideologianalys, har blivit en diskursiv sådan. Genom 

att fästa vikt vid olika ord och utsagor för att sedan se hur de kopplats ihop med idéer, har 

jag försökt utläsa vad för ideologisk bäring de har haft. Kategorierna har därmed skapats i 

sökandet av ett samband mellan ord och utsagor och vad för aspekter de velat lyfta fram. 

Därmed har kategorierna skapats och mejslats fram till vilka idéer och ideologier som 

“skapas”. Detta blir då väldigt likt en kritisk diskursanalys, då den har sökt efter väsentliga 

värden i texterna, som Bergström och Boréus karaktäriserar det som.54 I studien har 

därför, precis som Bergström och Boréus pekar på och som Fairclough gör i sin studie, sett 

till ord som överhängande har använts i resonemang och därpå betraktat det sammanhang 

som de har använts i.55 Detta gör att ett visst antal diskursiva begrepp har använts. Det 

första begreppet är flytande signifikant, som fungerar som tomma tecken (vilket är ett 

annat ord för “ord” inom diskursanalysen), som kan fyllas med värden och mening.56 

Begreppet nod har också varit väldigt centralt. Begreppet kan förklaras med hjälp av ett 

exempel. Inom en nazistisk diskurs, fungerar tecknet “juden” som länkar till andra tecken, 

så som “bolsjevism” och “amerikanism”. Tecknet blir därmed till något som knyter ihop 

andra tecken, enligt Bergström och Boréus.57 Slutligen har även begreppet 

”subjektsposition” varit användbart. Detta innefattar att ett tecken får en särskild position i 

diskursen, en person eller liknande kan ställas i förhållande till andra tecken för att skapa 

ett värde om denne, och vad personen ”är” och ”gör” i diskursen.58  

Den diskursiva ideologianalysen som har använts är nästan självförklarande i vad 

studien har gjort i sitt undersökande. Först och främst har materialet behandlats diskursivt 

och analyserats på ett sådant sätt. När värden, tankar och idéer synliggjordes tittade jag på 

materialet ur en ideologisk vinkel, likt den som presenterades tidigare, för att slutligen 

tillämpas med teorier och tankar kring ideologi. 

 

Etiska överväganden 

I samhällsvetenskaplig, och egentligen all sorts forskning, så krävs det att en gör flera 

etiska överväganden innan en börjar sin forskning. Dels är det lag på att etiskt utföra 

                                                   

53 Winther Jørgensen, Phillips, s. 13 

54 Göran Bergström, Kristina Boréus, ”Diskursanalys”, i Textens mening och makt, red. Göran Bergström, 

Kristina Boréus, (Lund, 2012), s. 391 

55 Bergström, Boréus, s. 393 

56 Winther Jørgensen, Phillips, s. 32ff 

57 Bergström, Boréus, s. 356ff 

58 Bergström, Boréus, s. 371 
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forskning men sen är det viktigt för att forskning ska kunna erhålla en legitimitet i sitt 

arbete. De står alltså i direkt relation till integritetsfrågor, som Bryman uttrycker det.59 

Vetenskapsrådet, som är en svensk myndighet som bl a behandlar forskning i termer av bl 

a rådgivning,60 pekar på att det finns flera etiska krav när en ska bedriva forskning.61 Till 

de publikationer som har gjorts på hemsidan (däribland manifestet), har inga direkta 

etiska krav tagits i beaktning, då det är ”officiella publikationer”. Till forumet har dock 

övervägningar varit tvungna att göras. 

Då det finns en viss medvetenhet i forumet att ens material kan komma att 

användas i olika syften när en offentligt publicerar material offentligt, så skulle det kunna 

hävdas att det material som har hämtats är ”offentligt”. Det blir ett sorts indirekt samtycke. 

I och med att jag hade en passiv roll på forumet, med andra ord att jag endast hämtade 

informationen därifrån, så trädde jag inte över några ”privata gränser”. Kozinets skriver att 

detta kan förstås som “privat” rum kontra “offentligt” rum, och att även om vi hämtar från 

en sida som verkar “offentlig”, är det viktigt att vi inte dokumenterar identiteter och att vi 

har fått tag på informationen på laglig väg.62 Även detta följdes i studien, pga. de 

pseudonymer som användarna på forumen titulerar sig med, vilket gjorde att det var 

nästintill omöjligt att fastställa identiteter till ”livet bortanför datorn”. Dessutom använde 

endast en sökmotor för att få fram materialet.  

Kravet på att informera informanterna har jag behandlat på samma sätt som 

samtyckeskravet, då det har kunnat förstås som ett ”offentligt” material. Kozinets skriver 

på denna punkt att samtycke kan i vissa fall förstås som underförstått, när en människa 

väljer att lägga ut och skriva saker på internet.63 Det bör också tilläggas att det fanns 

ytterligare en aspekt till detta, nämligen tiden. Materialet som hämtades in täckte tjugo till 

trettio användare, om inte mer. Att försöka nå ut till dessa, där svar kanske inte ens var 

garanterat, kändes för riskabelt för studiens bästa. Även allt material som hämtats in 

endast använts för denna studien, och kommer vid dess avslut att kasseras på ett lämpligt 

sätt. Slutligen kan en fråga sig vad för tolkningar jag har gjort gentemot materialet, och hur 

detta kan ha påverkat arbetet. I studien har jag försökt behålla en neutralitet och inte dra 

för snabba slutsatser, och använt metoden där få tolkningar var möjliga. Givetvis, så 

tolkades det vilka tecken som var viktiga, men här hade materialet ändå nått ett liknande 

värde. 

                                                   

59 Bryman, s. 126 

60 Vetenskapsrådet, Om vetenskapsrådet, (26/2-16), 

https://www.vr.se/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html (Hämtad: 30/4-18) 

61 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, (Stockholm, 2002), 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (Hämtad: 30/4-18) 

62 Kozinets, s. 192ff 

63 Kozinets , s. 195 
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Analys 

Rörelsen 

I detta avsnitt vill jag kort presentera varför jag väljer att analysera FSF och GNU som en 

social rörelse. En kan då se i citatet från deras egna hemsida att de definierar sig själva som 

en social rörelse,64 men det presenteras också på forumet. Citatet här nedan visar det 

tydligast, där en användare uppmuntrar en annan person till vissa handlingar: 

 

First things first; Become a member of the FSF, learn more about the Free software 

social movement, and check out their members only boards (especially the job 

listings one).65  

 

Vi kan också se, som vi såg tidigare, att forskning har gjorts som pekar åt samma håll, de 

kan uppfattas som en social rörelse. Det finns dock mer teorier som pekar mer specifikt på 

sociala rörelsers karaktäristik. Utifrån detta kan en behandla Della Porta och Diani’s text. 

Här pekar de på att en social rörelse definieras utifrån tre olika aspekter: 

 

● De ska vara i konflikt med tydligt definierade motståndare 

● De ska vara sammanlänkade i täta informella nätverk 

● De delar en distinkt kollektiv identitet66 

 

Till att börja med kan vi se till den första punkten, deras motståndare. Vi kan se både till 

hemsidan och till forumen att motståndarna är de som inte delar världsbilden av fri 

mjukvara, mer specifikt de som väljer att skapa/dela “skadlig mjukvara”. Det är då den 

mjukvaran som ofta benämns som “proprietary software”. I följande citat kan vi först se 

hur FSF definierar det: 

 

Free software is about having control over the technology we use in our homes, 

schools and businesses, where computers work for individual and communal 

                                                   

64 Stallman (2016) 

65 Strange_kitteh, Reddit post (15/2 2018 18:30), https://www.reddit.com/r/freesoftware/com 

ments/76erxl/ why_free_software_foundation_is_utopian_for_the/ (Hämtad: 27/4-18) 

66 Diani, della Porta, s. 20 
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benefit, not for proprietary software companies or governments who might seek to 

restrict and monitor us.67 

 

Som citatet visar är det tydliga komponenter i hur datoranvändandet ska vara. Med andra 

ord finns de som skapar motsättningar till hur rörelsen anser att världen ska vara när det 

kommer till mjukvaras existens, användning och framkomst. På ett flertal ställen, både på 

forumet och på de olika delar av hemsidan, så utpekas företag som bl a Microsoft som de 

största bovarna i detta. Men det är inte bara fiender som spelar roll här, utan en aktion 

mot fiender, som Diani och Della Porta skriver.68 I aktionen synliggörs deras uppmaning 

till användande av fri mjukvara, istället för icke-fri mjukvara.  

Vidare kan en gå vidare till den andra punkten av Dianis och della Portas 

karaktärisering av sociala rörelser. Frågan vi kan ställa oss är hur vi faktiskt kan se de 

tänkta nätverken i rörelsen? Det första argumentet att behandla är de forum som existerar 

på internet. Att försöka ringa in hur många och i vilken uträckning forumen finns är något 

som utelämnas här, men betraktar vi enbart FreeSoftware, så finns det ca 10 000 läsare i 

skrivande stund.69 Här kan en se hur de som är intresserade förespråkar och diskuterar 

ämnen relaterat till Fri mjukvara, väldigt likt vad en kan tolka som ett informellt nätverk. 

Det är här, som Diani och della Porta skriver, som förhandlingarna mellan aktörerna sker, 

där planering och diskuterande äger rum. Men de pekar också på att det är i dessa nätverk 

som kollektiva aktioner utförs och planeras.70 Planeringen kan till viss del ses i forumet, i 

termer av vilket sätt mjukvara borde skötas och upprätthållas, men för att förstå aktionen 

måste en rikta blicken åt ett annat håll. Vi kan väldigt kort hänvisa till Deek och McHughs 

text om SourceForge, som är en hemsida där utvecklare kan lägga upp och arbeta 

tillsammans med olika mjukvaruprojekt.71 På samma sätt, har det funnits diskussioner om 

GitHub på forumet, som är en liknande hemsida där utvecklare kan publicera och arbeta 

med kod och projekt.72 En får dock inte missta sig att kriterierna för rörelsen är att kunna 

konstruera fri mjukvara. Snarare, så kan det istället hävdas att det handlar om att inte ta 

del av icke-fri mjukvara, vilket kan ses i följande citat: 

 

                                                   

67 FSF, About (2018), https://www.fsf.org/about/ (Hämtad: 27/4-18) 

68 Diani, della Porta, s. 21 

69 10/5 2018 

70 Diani, della Porta, s. 21 

71 Deek, McHugh, s. 166f 

72 GitHub, The world’s leading software development platform (2018), https://github.com/ (Hämtad: 11/5-

18) 
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A nonfree program is a yoke, an instrument of unjust power. (...) When you use 

proprietary program or SaaSS, first of all you do wrong to yourself, because it gives 

some entity unjust power over you. For your own sake, you should escape. It also 

wrong others if you make a promise not to share. (...) Another harm of using 

nonfree programs and SaaSS is that it rewards the perpetrator, encouraging further 

development of that program or “service”, leading in turn to even more people 

falling under the company’s thumb. 73 

 

Citatet är hämtat ifrån GNU’s hemsida och detta ger en grund till vad kraven är, och vad 

önskan är. 

Den tredje punkten är något svårare att ta fasta på, vilken de väljer att kalla den 

kollektiva identiteten. Diani och della Porta menar att detta definieras av att en känner 

känsla av tillhörighet, med andra ord att ha en känsla av ett gemensamt mål eller syfte. 

Eftersom det är svårare att se kriterierna för hur en är medlem i en rörelse, vilket bl a 

kunde utläsas i den förra punkten, så är den känslan kanske den viktigaste enligt Diani och 

della Porta.74 Mycket utav det som ligger i detta argumentet har till stor del utforskats i de 

resterande kapitlen av analysen, där det kommer ske en mer ingående analytisk förståelse 

av de politiska resonemangen. Vad som dock kan ses i det tidigare citatet vad en av 

anledningarna är att söka sig ifrån icke-fri mjukvara, och sprida “det goda.” En annan 

möjlig andemening en skulle kunna hämta är att det är en rörelse som identifierar sig med 

att arbeta med mjukvara och datorer, då det är denna plattformen som rörelsen kräver 

förändring av.  

Detta gör, i någon mån, att det går att hävda att materialet kan förstås som en social 

rörelse. Men det finns ytterligare aspekter till detta som är värda att utforska. Det bör 

också förstås att sociala rörelser är att de finns till eftersom att de önskar förändring av ett 

problem, som della Porta och Diani resonerar kring.75 Men sociala rörelser skapar också 

förändring, som tidigare nämnt ur Wettergren och Jamison. Det finns en vilja till 

förändring i de tidigare citaten, där vi ska gå ifrån icke-fri mjukvara. Samtidigt bör en 

också komma ihåg, som della Porta och Diani skriver, att rörelser är direkt påverkade av 

den yttre världen som de befinner sig i.76 Detta blir då särskilt viktigt att förstå ur ett 

ideologiskt perspektiv, vilket återkommer längre fram i analysen.  

                                                   

73 Richard Stallman, Free Software Is Even More Important Now (2017), 

https://www.gnu.org/philosophy/po/free-software-even-more-important.ja-en.html (Hämtad: 20/4-18) 

74 Diani, della Porta, s. 21f 

75 Diani, della Porta, s. 7 

76 Diani, della Porta, s. 6. 

https://www.gnu.org/philosophy/po/free-software-even-more-important.ja-en.html
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Jag vill nu se detta i relation till idéerna kring framsteg. Som tidigare nämnt är det 

moralen som bör utforskas, då den främst berör rörelsen sätt att resonera, eftersom det 

finns en uppmaning i att vilja ändra tankarna och idéerna vi har till fri mjukvara och icke-

fri mjukvara. Som Wright pekar på så är det framförallt inom ett politiskt eller socialt 

sammanhang som moralen är viktig, i termer av framsteg.77 Fullkomnandet av människan 

blir alltså en demokratisering av den sociala och politiska ordningen som ”ska” äga rum, 

och som har gjort detta ett flertal gånger.78 Frågan blir därför, är det ett sådant framsteg 

som önskas av rörelsen? Frågan lämnas för tillfället, men kommer tacklas senare. 

 

Hemsidorna och manifestet 

Mjukvaran och individen 

I det här kapitlet har studien riktat in fokuset på vad manifestet och hemsidan har sagt. Till 

den här delen är det därför lämpligt att först att betrakta ett citat som kan hämtas från 

GNU manifestet: 

 

GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and 

redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further 

redistribution. That is to say, proprietary modifications will not be allowed. I want 

to make sure that all versions of GNU remain free. 79 

 

Detta är ett typexempel på hur mjukvaran definieras. Vi kan förstå “free” (som i det här 

fallet kan det översättas som frihet) som en flytande signifikant. De tecken som kretsar 

kring denna i det här fallet är “distribution”, som i sig har värdet att vara en distribution 

som inte ska begränsas. Innan en kan djupdyka i detta citatet krävs det att vi funderar över 

ett annat i manifestet: 

 

Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user who 

needs changes in the system will always be free to make them himself, or hire any 

available programmer or company to make them for him. Users will no longer be 

                                                   

77 Wright, s. 46 

78 Wright, s. 48 

79 Richard Stallman, The GNU Manifesto (1993), https://www.gnu.org/gnu/manifesto.en.html#header 

(Hämtad: 20/4-18) 

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.en.html#header


19 

at the mercy of one programmer or company which owns the sources and is in sole 

position to make changes. 80 

 

Även här är det möjligt att se “free” som en flytande signifikant. Men tecknen som kretsar 

kring detta begrepp ser annorlunda ut. Här skapas istället ett värde med tecknet “make”, 

vilket även skulle kunna förklaras som kontroll. Det är även synligt att det skapas ett värde 

i tecknet “be at the mercy” i termer av att en är fri från att vara ägd av någon. Det är då en 

specifik sorts frihet som skapas här. Det är en frihet som syftar till att vara fri från en 

programmerare eller företag. En frihet som inte får inskränkas av externa parter, utan en 

egen kontroll över sin mjukvara. “Free” har även andra tecken som står i direkt relation till 

detta. Tecknet “make” och “changes” spelar också en viktig roll, då frihet nu innefattar 

möjlighet till ändring, varpå ”make” blir en sorts nod som de andra tecknen kretsar kring. 

Denna ändring, måste dock inte ske inom dig själv, utan den konstrueras fram som att du 

kan ändra och skapa fritt. Denna diskurs blir högst politiskt, för den döljer ett värde kring 

frihet som är värt att förstå. Friheten, som är grundtanken i detta, ses mer som att den inte 

ska inskränkas av andra individer och att den låter individen ändra och skapa hur den vill. 

Tanken är möjlig att se i ett liberalt perspektiv. Kymlicka skriver om John Rawls teori, 

framförallt om hans rättviseprinciper. Här diskuteras hans idé kring jämlikhet, och 

argumentet lyder som att friheten i grund och botten är viktigare än jämlikheten. En 

liberal jämlikhet handlar därför inte om att alla ska ha samma möjligheter, men de ska ha 

samma friheter.81 För tillfället, bör en se bort från vad möjligheter spelar för roll här, men 

det är särskilt viktigt att lyfta friheten som en väsentlig punkt i den här diskursen. I denna 

diskurs är det dock något ytterligare som lyfts, nämligen möjligheten att gå sin egen väg, 

och en möjlig tanke här är att se det i ljuset av självbestämmelse. Kymlicka skriver, att 

detta ofta tas för givet hos liberaler, att det är så självklart att vara självbestämmande för 

att människan ska kunna leva helt fritt och ge dem de rättigheter de förtjänar och kräver.82 

Mer och mer blir den diskursen här en bärare av liberala idéer. Det är dock av relevans att 

gå tillbaka till FSF:s hemsida, närmare bestämt deras olika kampanjer som de arbetar för. 

Citatet nedan ger tillträde till ett nytt fält, men den har en liknande tendens och fyller även 

här frihetsbegreppet: 

 

...we need to (...) come together to build an Internet that’s decentralized, 

trustworthy and free “as in freedom”. Check out the surveillance campaign area to 

get involved with the effort to make the Web in general safer and from surveillance. 

On an individual level, we also need to start encrypting our personal 
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81 Kymlicka, s. 60f. 

82 Kymlicka, s. 201. 
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communication to make bulk surveillance much more difficult and to protect the 

people we communicate with. 83 

 

I detta fältet har perspektivet bytts ut, det är istället en diskurs i relation till internet. Men, 

den flytande signifikanten är även här “frihet”. Men tecknet “surveillance” (övervakande) 

fyller “frihet” här, det är noden här, vilket gör att frihet får ett annat värde. Tecknet 

“encrypting” är också viktigt här, då det ger upphov till en handling till ”surveillence”. 

“Encrypting” eller kryptering som översättning blir, är ett tecken som fyller frihet, tecknet 

krävs för att “surveillance” ska försvinna och skapa “frihet”. Även här blir diskursen bärare 

av en ideologi. Ingen annan ska kunna inskränka din frihet genom att övervaka, och 

återigen uppstår liberala tankegångar. Även här finns då ett värde av självbestämmande, 

precis som det kunde urskiljas i det tidigare citatet. För en liberal är det en legitim tanke, 

att inte vara övervakad, människan ska vara fri till sitt eget bestämmande. Även om det 

skulle finnas många argument till att människan ska vara övervakad, eller argument för att 

en paternalistisk makt vet bättre i en fråga, så går det emot vad liberaler tror och står för. 

Självbestämmandet blir viktigare i den här instansen, som Kymlicka hävdar. 84 

Något som också bör belysas i det här kapitlet är att det är ett fokus på 

individperspektiv i de citaten som använts. Genom att se det finns en avsaknad av 

“externa” tecken, vilket vi kan förstå som tecken som inte fokuserar på individen, med 

andra ord, tecken som är “externa” från individen. Men, vissa hävdar att dessa tecken 

finns, men det jag vill hävda är i de citaten vi har presenterat så blir de tecknen aldrig till 

subjektspositioner. Kort sagt, subjektspositionen är alltid individen, och vad individen har 

för skyldigheter och rättigheter. Det kan ses framförallt i tecken som “user” och 

“individual”, och dessa tillsammans med avsaknaden av andra tecken som annars skulle 

skapat andra subjektspositioner. 

 

Idéen om staten 

De idéer som har utforskats har främst varit kopplade till ett specifikt fält, nämligen hur 

mjukvaran ska se ut politiskt. Men den har också främst berört individen, och därmed vad 

individen bör ha för skyldigheter och rättigheter inom mjukvara. Men, hur ska staten 

förhålla sig i detta? Att ställa sig denna frågan kräver däremot ett svar på en annan fråga. 

Vilket ideologiskt resonemang är det som framkommer? I det tidigare fältet var det 

individen och hennes relation till mjukvaran som stod i fokus, men här är det istället staten 

och dennes sätt att vilja förändra mjukvaruanvändandet. Det som binder dessa två 
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18) 

84 Kymlicka, s. 202f 

https://www.fsf.org/campaigns


21 

samman är rörelsens vilja till förändring i de båda ideologiska kontexterna, vilket alltid är 

en central del i rörelser. Detta skriver della Porta och Diani om i ljuset av rörelser som 

arbetar mot neo-liberalistiska tendenser.85  

Vidare, är då nästa steg att betrakta staten. Citatet nedan kan hämtas ifrån texten 

“Measures Governments Can Use to Promote Free Software” som finns på GNU’s hemsida: 

 

The mission of the state is to organize society for the freedom and well-being of the 

people. One aspect of the mission, in the computing field, is to encourage users to 

adopt free software: software that respects the user’s freedom. A proprietary (non-

free) program tramples the freedom of those that the state should work to 

eradicate.86 

 

Vi kan börja med att betrakta tecknet “state”, som här definieras som en stat eller regering. 

En viktig punkt i att förstå den ideologiska diskursen, är tecknet “encourage”, som kan 

översättas till att uppmuntra. Fortfarande har dock tecknet “user” en specifik position, och 

“free” blir noden här. “Free” blir sammankopplat med “encourage”, friheten (som ska vara 

datafältet) ska uppmuntras och aktivt arbetas mot, från statens sida. 

Vad händer nu med principen med självbestämmande? Den ideologiska diskursen 

bygger upp flera värden här. Inom datafältet är det en frihet som rörelsen önskar finna, 

men när det kommer till staten ser det annorlunda ut. Värdet är här istället att staten ska 

påverka och uppmuntra individerna. Om vi återgår till Kymlicka så pekar han på att 

självbestämmande handlar om vad du gör med ditt eget liv.87 Förvisso, så stämmer det att 

mjukvarans utformande ger självbestämmande, men utanför det så är självbestämmandet 

inte längre relevant utanför detta fält. Att nå denna “frihet” har därför ett annat värde, ett 

värde som inte är “fritt”. En paternalistisk tanke uppstår, staten måste leda människan åt 

ett annat håll.  

Vidare kan en också rikta blicken mot Rawls bok “En teori om rättvisa”, där han bl a 

karaktäriserar rättvisa som “en person (eller ett antal personer) är fri(a) (eller inte fri(a)) 

från ett (eller flera) tvång att göra (eller inte göra) det ena eller det andra.”88 Detta citatet 

bör ses i ljuset av ett annat citat från samma artikel från hemsidan: 
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■ Encourage free 

The state should encourage developers to create free software and make it 

available to the public, e.g. by tax breaks and other financial incentive. 

Contrariwise, no such incentives should be granted for development, distribution 

or use of nonfree software. 

 

■ Don’t encourage nonfree 

In particular, proprietary software developers should not be able to “donate” 

copies to schools and claim a tax write-off for the nominal value of the software. 

Proprietary software is not legitimate in a school.89 

 

Här blir det ännu tydligare i relation till det som diskuterades tidigare. Vad som kan förstås 

att börja med är att tecknen “state” och “encourage” återigen är synliga och 

sammankopplade. Men “encourage” fylls också med ett värde, genom tecknet “tax”. I de två 

citaten kan vi se att de får två olika värden, antingen genom en höjning eller en sänkning av 

skatten. Det är tydligt, att det är ett ideologiskt resonemang som sker här. Vad som 

framförallt är tydligt är att det går emot Rawls teorier om frihet, och hur frihet definieras. 

Snarare verkar den här idéen gå i linje med Nozcik, där han pekar på att en stat kan vara 

legitim fastän den kan utöva monopol på våldsmakt inom ett geografiskt område, samt att 

den skyddar människors rättigheter inom den. Dessutom, pekar han på att staten behöver 

finnas för att ingen annan ska kunna skippa sin egen rättvisa inom ett område,90 vilket här 

skulle kunna översättas som att företag som väljer att använda sig av icke-fri mjukvara är 

dem som Nozick hävdar staten måste “skydda individer från.” 

Men, staten har fortfarande, i någon mening, en liberal ståndpunkt. Ser vi till nästa 

citat så sammanfattar den relativt tydlig vad statens roll är: 

 

Laws and public sector practices must be changed so that they require never or 

pressure individuals or organizations to use nonfree program. (...)91 

 

Detta citat hittas också under samma artikel som det tidigare citatet. Indirekt, så berör 

alltså citatet tecknet “stat”, som blir en nod som tecken kretsar kring. En kan också tolka 

tecknet “pressure” som en flytande signifikans, och detta fylls med tecknet “never”. “Laws”, 

som översätts till lagar, fylls då med det värdet som etableras i det tidigare resonemanget. 
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Den ideologiska bäringen som sker här, är att lagen finns till för att skydda individen, inte 

tvinga individen till något. Detta kan också styrkas ur de tidigare citaten, där ord som 

“encourage” användes, vilket ger ett värde av att staten ska uppmuntra, än att styra i detalj. 

Vad vi kan se här är att det är en blandning mellan en auktoritär roll och en liberal 

roll. Befolkningen ska uppmuntras, men inte styra direkt över individer. Dessutom, kan vi 

utläsa att en annan ideologisk ståndpunkt är att staten skall finns till för individerna och 

ska hjälpa dem, inte tvärtom. Likt som Nozick pekar på, så kan en individ i en stat 

bestämma i en viss mån, framförallt när det gäller att förbjuda andra att kränka ens 

rättigheter. Men, staten i sig kan endast säga vad som faktiskt är korrekt och kan verkställa 

som den skyddssammanslutningen den är.92 I någon mån, verkar deras uppfattning vara 

samma som Nozick, staten fyller ett viktigt syfte för att kunna säkerställa någons 

rättigheter. Rättigheterna är därmed den “frihet” som FSF förespråkar.  

 

Forumet 

I någon mån finns det ett värde att nu förstå den tidigare ideologiska karaktäriseringen i 

relation till forumet. Vi kan återigen tala om frihetsbegreppet. I citatet här nedan blir det 

tydligt att frihet också spelar en viktig roll för användarna på forumet. Citatet nedan visar 

en användares resonemang i en konversation. I konversationen är det kommentarer kring 

en mailkonversation mellan en användare och Richard Stallman om ett eventuellt 

namnbyte på FSF, eftersom “free” ofta har blandats ihop med pris enligt 

mailkonversationen: 

 

(...)When we use the adjective “free” in conjunction with an item or goods, 

software, there is an overwhelming association with money.  

(…) 

We need to use language that emphasizes the human in the picture, since there is 

not so strong of an association around human costing money and our fundamental 

principles around human liberty.93 

 

Diskursen som skapas här har en direkt relation med det som sades på hemsidan och 

manifestet. Värdet som skapas här, kan förstås i det första tecknet som återigen kan ses 

som en flytande signifikant; “free”. Andra tecken som knyter an till tecknet blir då 
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“human” och “liberty”. Det är en mänsklig frihet här, en frihet till att människan ska vara 

fri. Dessutom, eftersom fältet fortfarande handlar om mjukvara, så skulle vi kunna hävda 

att tanken är likadan som innan. Vidare, bidrar tecknet “software” också till detta 

resonemang, i och med att det handlar om frihet i mjukvaran. 

Men hur kan vi definiera den här “mänskliga friheten”? Den bästa förklaringen kan 

ges i följande citat: 

 

Freedom is the individual and the collective control we have over systems (social 

or technical) we depend on in order to satisfy our real individual and collective 

needs. 

 

With proprietary license user has no control (or freedom) over the software 

she/he depends on, the freedom is denied to the end user and the small group of 

proprietary software developers have undemocratic control and monopoly.94 

 

Ett viktigt tecken som vi bör uppmärksamma här är “control”. Tecknet spelar en särskild 

roll, och sammankopplas med “freedom”, eller frihet. “Control” blir med andra ord en nod 

här. Tecknen “individual” och “collective” spelar en roll i relation till tecknet “control”. Det 

skulle kunna hävdas att “control” blir en nod i relation till dessa två tecken, att både 

individen och kollektivet ska ha kontroll, och kontroll ger upphov till frihet. Dessutom, ett 

tecken som ger ytterligare djup är “undemocratic”, som tillsammans med de andra tecknen 

konstruerar vad som kan uppfattas som demokratiskt. 

I någon mån, verkar det finnas ett värde av kontroll som en viktig del i 

frihetsbegreppet. Detta är något återkommande på forumet. Kontroll hos individen har vi, 

som tidigare sett, också varit ett värde som spelat roll hos hemsidorna och manifestet, i 

deras förklaring av frihet. Men det finns andra värden som också är av stor vikt på 

forumet. Nedan följer ett citat som ger en bild av vad frihetsbegreppet mer innefattar. 

Detta citatet pekar på ett resonemang som är återkommande. Här diskuterar en användare 

i en artikel (som har länkats till forumet) hur en brist på transparens gör att en förlorar 

frihet, i användandet av ett speciellt program som flyttar stora filer: 

 

Aspera is owned by IBM - does their client spy on what else is running on my 

system and report it back to their headquarters as business intelligence? If asked, 
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would they share this information with the government? Without the source code, 

it’s impossible to tell!95 

 

Som det syntes i citaten från hemsidan, spelar övervakande och kontroll tillsammans. 

Även om tecknet “frihet” inte finns här, så kan dess frånvaro styrka resonemanget för vad 

frihet “inte” är. Vad vi istället kan uppmärksamma är tecknet “spy”, och det fylls med en 

negativ mening, i den sista frasen, där “impossible to tell” pekar i någon mån på något som 

en faktiskt vill veta. Ett annat tecken som spelar roll, är hur “government” knyts an här, 

och de får nu ett nytt värde. Antar vi då det tidigare om tecknet “spy”, så får statens 

subjektsposition ett värde av att den inte ska utföra vissa sysslor. Staten ska därför inte 

övervaka individerna, utan individens privata sfär ska respekteras, något som återkommer 

ett flertal gånger på forumet. Därmed, ska varken programmerare (en individ med andra 

ord), företag eller stat ha möjlighet att övervaka.  

  

Kommunitarismen och en väg mot frihet? 

Liberala vindar börjar återigen blåsa. Staten, som vi redan har påpekat, ska inte komma in 

och gå emot individens självbestämmande. Men, staten ska fortfarande aktivt arbeta för fri 

mjukvara, vilket kan leda till att staten måste bestämma över individen. Det är, skulle en 

kunna hävda, en ideologisk krock, där dels staten ska respektera individens 

självbestämmande, men samtidigt arbeta mot ett specifikt mål i mjukvara; fri mjukvara. 

Kymlicka skriver från Rawls text att människor bör skyddas från denna perfekta bild som 

utgör det “mål” som vi kan se tendenser till här. En stat bör, med andra ord, inte tvinga på 

idéer om “det goda livet”.96 Tendenserna är dock mer lika det Kymlicka målar upp som 

kommunitarismen. Här finns då en idé om det gemensamma bästa, som det förvisso även 

finns inom liberalismen, men kommunitarismen kräver dock inte statlig neutralitet på 

samma sätt som liberalismen. Där liberalismen hävdar att det gemensamma bästa är där 

individernas egna värderingar och mål står i fokus, så pekar kommunitarismen istället mot 

att det finns en bestämd gemensam föreställning om ett gott liv.97 Detta gör att staten får 

en liknande funktion som vi kunde utläsa tidigare, staten ska uppmuntra människor till 

detta goda livet, så individens självbestämmande försvinner i någon mån. Staten är 

därmed perfektionistisk, det finns en rangordning av levnadsvanor inom staten. Att staten 

dock rangordnar den perfektionism som den tror på, menar Kymlicka, skulle kunna 
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hävdas har mer med kommunismens anor att göra. Men som Kymlicka också pekar på, så 

rangordnar kommunitarismen också sin perfektionism, men genom de sedvänjor som 

existerar.98 

Hur kan en då argumentera för att det som tidigare har identifierats i rörelsen 

bygger på sedvänjor? En skulle kunna hävda att de sedvänjor som istället existerar här är 

de tankar som vi identifierade som liberala. Frihet och kontroll är sedvänjor som en önskar 

upprätthålla, och ponerar en hur staten nu har identifierats, kan ett flertal resonemang 

utforskas. Skulle en person som lever under denna stat vara fri, då staten styr personerna 

mot ett specifikt håll? Visserligen, hävdar Kymlicka att kommunitarismen bygger på att vi 

alltid har möjligheten att ifrågasätta vilka förhållanden vi faktiskt befinner oss i och välja 

att inte delta i dem.99 Med det sagt, blir det som Kymlicka skriver, att vi dock är fast i vissa 

sedvänjor, åtminstone de som ger oss gemensamma värden som sätter upp mål åt oss.100 

De gemensamma värden, t ex frihet som vi har definierat i denna studie, ställer upp mål åt 

oss som är svåra att rubba, vilket t ex betyder att det är svårt att arbeta för fri mjukvara, 

utan att faktiskt arbeta med frihet, i och med alla sedvänjor och värden som begreppet 

innehåller är så pass inneboende. 

Argumentet går dock att ta ett steg vidare. Som tidigare konstaterat, så ska staten 

upprätthålla friheten hos människan. Men, det som då går att hävda utifrån allt detta, där 

friheten har spelat en betydande roll, är att friheten talas om som någonting naturligt, det 

ses som en del som nästan anses vara självklar. Det som då går att lyfta här är idéen om 

naturtillståndet. Om vi återvänder till Nozick, så talar han om Lockes naturtillstånd, vilket 

han pekar på som det ”yttersta fria stadiet”, där varken staten existerar och inga 

paternalistiska makter äger rum. Men, som Nozick påpekar så väljer vi att gå samman för 

att, bla annat skapa skydd mot att andras möjlighet att inskränka våra livsmöjligheter.101 

Resonemangen som har utforskats skulle kunna ses som en del av detta. Det hävdas att 

staten är nödvändig för att det inte ska uppstå problem, men i grund och botten verkar 

friheten vara det absolut nödvändigaste, vilket knyter an till idéen om naturtillståndet. 

Utan staten så kan gemene person skapa t ex icke-fri mjukvara. 

 

Ekonomiska tvetydigheter 

Läsaren kanske nu har insett att studien inte tacklat någonting vad gäller ekonomi, och 

resursfördelning. Ekonomin i rörelsen är allt annat än säker, redan i namnet görs detta 
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tydligt, och i många delar av forumen. Till att börja med kan vi förstå hur rörelsen förstår 

resursfördelning av staten. Som vi redan sett, så finns det en positiv attityd till att staten 

ska ha en aktiv roll i resursfördelande, i namn av att uppmuntra och skapa ”fritt” 

mjukvaruanvändande, då skatter är högst relevanta i den ideologiska uppfattningen. 

Men, sett till individen så blir de marknadsförhållanden som denne ska förhålla sig 

till inte helt självklara. I följande citat kommer jag utforska mer vilken ideologisk bäring 

som skapas, och söka en förståelse till tanken på resursfördelning och möjligheten till 

inkomst. Jag vill först lyfta två citat från GNU’s hemsida som är en artikel av Stallman som 

behandlar försäljningen av fri mjukvara: 

 

Actually, we encourage people who redistribute free software to charge as much as 

they wish or can. If a license does not permit users to make copies and sell them, 

it’s a nonfee license. If this seems surprising to you please, read on.  

(…) 

Free programs are sometimes distributed gratis, and sometimes for a substantial 

price. Often the same program is available in both ways from different places. The 

program is free regardless of the price, because users are denied freedom.102 

 

Här får begreppet ”freedom” ett liknande värde som tidigare, då ”free” sammankopplas 

med denna. Det blir därmed tydligt att tecknen ”price” och ”gratis” sätts samman med 

”free”, som kan ses som en flytande signifikant här. Det skapas ett värde i frihet. Friheten 

ska alltså kunna ge dig möjligheten att tjäna pengar, du förlorar inte din möjlighet att tjäna 

pengar endast för att fri mjukvara ska vara ”det enda alternativet”. Samtidigt ger det en 

bäring på att friheten kan distribueras gratis. Resonemanget är dock djupare än så. Som 

tidigare konstaterat så fanns det ett värde i distribution som fyllde friheten, och detta 

värdet finns även närvarande här. I det första citatet, så blir tecknet ”nonfree” en flytande 

signifikant, som är kopplat samman med noden ”doesn’t permit”, och denna är sedan 

sammankopplad med tecknen ”make copies” och ”sell them”. Dessutom blir ”user” också 

central, det är ett tecken som ger en bäring på att individen är i fokus, inte företagen som 

säljer. Ett värde som därför utläses ur detta är att friheten till att sälja och kopiera är 

central för individen. Återigen kan vi hävda att naturtillståndet är grunden här, vi är fira 

från ”allt och alla”, och detta kan vi vara genom att kunna kopiera och sälja hur vi vill.  

Resonemangen skulle kunna förstås som följande: Då friheten är så pass väsentlig 

så ska det vara möjligt att kunna dela och sälja hur en önskar, men varorna och 

försäljningen ska aldrig inskränka friheten. Det går därför att hävda att det finns en 
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”rättighet” att tjäna pengar. Detta är väldigt likt det som Nozick propagerar för, där han 

pekar på att de ekonomiska förhållanden, och den handel vi gör, är helt frivilliga. Det är, 

menar han, upp till individen att välja vad som denne ska gå in i för förhållanden.103 Med 

fri mjukvara, kan alltså individen handla hur denne önskar, men det finns motargument. 

Då vi även sett att den icke-fria mjukvaran är ett stort problem, så går det emot idéen med 

en fri marknad, som pekar på att ju friare en marknad är desto mer jämlik är den, som 

Kymlicka menar att liberaler ofta talar om.104 

Innan argumentet utforskas ytterligare är det också viktigt att vi exemplifierar med 

ett citat från forumet, som inkapslar en idé som kan knytas an här. Citatet hämtas från en 

tråd där en användare påstår att hen vill kunna skriva fri mjukvara nu, men ställer sig själv 

frågan om hen kan använda koden i ett senare skede i livet, när hen skriver icke-fri 

mjukvara, och får sedan respons av en annan användare: 

 

“What an awful job, why don’t you become a professional software engineer that 

feeds his family by writing free software instead?”105 

 

Det finns flera trådar där människor har visat oro, men där argument som dessa fortsätter 

att dyka upp igen. Tecknet free, som återigen kan ses som en flytande signifikant, kopplas 

samman med ”feeds his family”, och ”writing free software”. Hellre att sälja fri mjukvara, 

än att sälja icke-fri mjukvara, eftersom den inkräktar på den mänskliga friheten. Vi kan 

sälja, men detta ska inte hindra distributionen. Vad som händer då, är snarare att 

mjukvaran förlorar sitt värde som en vara, vilket även de delar av den tidigare forskningen 

pekat på. Men, istället skulle det kunna hävdas att det är en rak avkommodifiering som 

görs, rent ideologiskt. Att det är ett ideologiskt perspektiv ger oss ett svar på varför det 

skiljer sig från den tidigare forskningen.  

Vad vi kan nå fram till är att denna avkommodifiering, i tanken skulle strida mot 

den fria marknaden, då en del försäljning ”inte får ske”. Snarare så dras tankarna till att 

mjukvaran upphör att vara en vara, och mer av en rättighet som gemene användare har 

rätt till. Om vi betraktar Kymlicka, så blir detta mer och mer likt de idéer som presenteras 

som Marxistiska, i den aspekten att arbetaren har rätt till produkten av sitt arbete, istället 

för att produkten kan handlas och säljas.106 Som Marx och Engels skriver i manifestet, så 

är det lönearbetet som skapar ett oerhört hårt liv för arbetaren, där kapitalet som 

                                                   

103 Nozick, s. 174f 

104 Kymlicka, s. 94f 

105 rubenquidam, Reddit post (15/2 2018 16:30), https://www.reddit.com/r/freesoftware/com 

ments/7xq68n/how_strong_is_gpls_virality/ (Hämtad: 27/4-18) 

106 Kymlicka, s. 166 

https://www.reddit.com/r/freesoftware/com


29 

genereras kan bidra till att skapa mer lönearbete.107 Det är ingen självklar parallell mellan 

detta och de tidigare resonemangen. Men, om vi förstår de tidigare argumenten som att 

det sker en avkommodifiering, och dessutom att utgångspunkten är naturtillståndet i deras 

resonemang, så skulle det kunna hävdas att det finns ett värdeskapande som vi kommer 

överens om ”när vi träder in i” staten. Därmed, skulle vi kunna förstå det som att detta 

värdeskapandet är det Marx och Engels kritiserar, lönearbetet och pengarna skapar något 

ont, och roten i det är ”det nakna intresset, det känslolösa ’kontant betalning’”.108 Denna 

idé går bl a att hämta ifrån forumet: 

 

We live in a capitalistic world if we like it or not, and making money is up to us, 

there is no government as in communism that pays us all the same, everyone has 

to make money in some way-or-another. (…) if you cannot trust people you cannot 

distribute your hard-worked program as a FS, only for someone to steal it and use 

it for free when you go back to your moms, house because nobody paid for it. 109 

 

Här berörs vi av vad som föreslogs innan. Mjukvaran uppfattas som en vara som vi vill 

sälja och tjäna pengar på. Men genom att göra ett program till fri mjukvara, så förlorar en 

övertaget. Tecknet ”hard-worked program” kan här ses som en flytande signifikant, medan 

tecken ”make money” ger ett värde av att det är en vara som du ska sälja. Detta kan styrkas 

ännu mer när tecknet ”steal” träder in, och bygger på flytande signifikanten. I kärnan kan 

det då härledas till det som diskuterades tidigare, att låta det vara en vara som du kan tjäna 

pengar på gör det problematiskt, och den kontanta betalningen skapar problem för fri 

mjukvara. 
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Diskussion 

Det är nu som det är av relevans att se tillbaka på vad studien har diskuterat och försöka 

förstå vad vi faktiskt har nått fram till. Till att börja med så har vi sett i analysen av både 

hemsidorna och forumet främst är en rörelse som uppmuntrar och talar för de friheter som 

borde existera i mjukvaruanvändandet, för individen och i statens arbete mot det. Friheten 

ses som det allra viktigaste, och benämns ibland som en demokratisk sådan, i andra fall 

som en del av naturtillståndet, ibland som delar av att inte vara övervakad, och i vissa fall 

som någon som borde kontrolleras i termer av marknadsförhållanden. Individens rättighet 

till självbestämmande och frihet till att skapa, dela, kopiera, ger oss en idé av hur samhället 

bör organiseras. Men å andra sidan måste friheten skyddas av en stat, som uppmuntrar 

och ordnar i samhället så att ingen kan inskränka friheten. Fortfarande ser vi hur 

naturtillståndet spelar en särskild roll; ”vi måste anpassa oss, men friheten står fortfarande 

i centrum”. Med andra ord; staten ska inte detaljstyra människorna, utan endast finnas till 

för att se till att friheten fortsätter att existera. Det som dock gör att ideologin tar en 

helomvändning, är i hur det talas om kring ekonomin. Hade fri marknad föredragits, där 

ingen går in och styr, så hade rörelsen kunnat betraktas som liberal som kräver mer frihet i 

sitt datoranvändande. Vad analysen dock visat oss, så är fallet inte så enkelt. Istället ser vi 

avkommodifierande tendenser av mjukvara, och detta i termer av Marxistiska tankar, där 

marknaden inte ska vara fri att handlas med hur en själv önskar, åtminstone sett till 

mjukvaran. Det finns ett värde av att mjukvaran ska vara något annat istället, men att 

pengar fortfarande ska vara bidragande till hur en ska överleva. Mjukvaran får säljas, men 

du får inte vara ensam återförsäljare, utan alla ska ha samma möjlighet att distribuera 

vidare. Staten ska därmed gå in och se till att detta efterföljs, så att friheten fortsätter att 

existera. I vissa instanser ska staten gå in och styra mer, och i andra ska den styra mindre. 

Vi ska handla för att tjäna pengar, men vi kan inte handla icke-fri mjukvara som existerar 

idag, för då inskränker vi friheten. Därför måste friheten tummas på, för att friheten ska 

frigöras. Därmed, skulle en kunna hävda att friheten existerar för fri mjukvara, men inte 

för de varor och tjänster som motsätter friheten. 

Vad kan då förstås utifrån dessa slutsatser? I ljuset av den första frågeställningen, 

bör det nu vara klart att det är en social rörelse som materialet tacklar. Detta leder dock till 

nästa fråga, vad är det för sorts rörelse? Genom att undersöka hur det byggs upp 

ideologiska resonemang i texten, är en viktig punkt att rörelsen når ett liberalt 

förhållningsätt. Denna liberala tankevärld ter sig på ett specifikt sätt, genom 

kommunitaristiska tendenser, där det verkar vara en tanke om värden som ska förmedlas 

genom hur samhället struktureras. Friheten framförallt, även om friheten hos individen 

måste tummas på. Den första tanken många skulle hävda är just att det är ett paradoxalt 

tankesätt, men det är något mindre radikalt som ter sig. Snarare verkar de finna en balans 

mellan vad som är för mycket frihet och vad som är för lite, när det kommer till hur 

mjukvara ska existera och hur samhället ska arbeta för det. 
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Men, det finns ytterligare resonemang som fördjupar hela idéen med denna 

lärandeprocess och incitament av ”det goda samhället”. I någon mån skulle en kunna 

hävda att det är en rörelse som tror på ett framsteg, ett framsteg inom mjukvara och 

förhållandet mellan människa och mjukvara. En social rörelse, jobbar hela tiden mot en 

förändring, och den förändringen skulle många (åtminstone inom rörelsen) karaktärisera 

som ett framsteg. Framsteget verkar, utifrån det analysen pekat på stundtals, vara 

förankrad i frihet. Friheten, även om den stundtals är mångtydig och diffus i vad den 

innefattar, pekar ändå på en fast och tydlig idé i vad samhället ”bör” uppnå. Det är ett 

framsteg som syftar till en liknande idé som Wright också pekade på, ett emancipatoriskt 

framsteg önskas uppnås, och det finns även vissa små länkar till demokratin i hur rörelsen 

påpekar det som en positiv idé. Det handlar om en frigörelse hos mjukvaran, och 

individens, staten (och kanske även samhällets) nya attityd och tänkande kring mjukvara. 

Med andra ord, skulle det kunna hävdas att de framsteg som rörelsen önskar, är delar av 

vad vi identifierade som det moraliska framsteget i analysen, under rörelse-kapitlet. 

Logiken är, på ett sätt, ”låst” i sig själv. Enklare förklarat; att man fortsätter i samma 

”riktning”, för det är den idéen som verkar ”bra”, baserat på det som vi har utläst ur 

analysen. 

Utifrån detta skulle det kunna tänkas att det är en rörelse som kan användas som ett 

mått för att visa samtidens tankar och idéer. Som hävdats tidigare så kan en rörelse vara en 

sorts ”spegel” som vi kan förstå verkligheten utifrån. Med detta i åtanke, samt baserat på 

resonemanget att en rörelse finns till för att den önskar påverka en viss fråga, och 

samtidigt att en rörelse är skapad ur de förhållande som äger rum, så uppstår två möjliga 

tankegångar.  

För det första skulle vi kunna hävda att rörelsen är en kritik mot det som de själva 

anser vara fel; icke-fri mjukvara är ett problem som hindrar framsteget, oavsett om en 

anser att sagda framsteg innehåller inneboende problem, eller om en anser att den är 

genuint bra. Kanske blir rörelsen en spegel som visar hur pass viktig mjukvara är i våra liv, 

och kanske kan vi se den som en nyckel till vad som egentligen är fel.  

För det andra, om vi förstår rörelsen som att den är påverkad av de förhållanden 

den existerar i, samt att vi dessutom kan se en likhet mellan idéen om framsteget och de 

ideologiska tankar som analysen har identifierat i rörelsen, så skulle det kunna vara 

möjligt att hävda att rörelsen blir ”en produkt av sin tid”. Det är en rörelse som till viss del 

inte gör en skillnad, utan bygger vidare på samma idé om hur vi kan göra framsteg. Den 

blir, som tidigare nämnt, ”fast”. Det skulle vara möjligt att rörelsen egentligen inte skapar 

en ”ny” förändring, åtminstone i hur ideologin byggs fram, utan det är en förändring som 

”förväntas”. 

Det finns dock en annan slutsats som är värd att notera. Vi kunde se att Rawls, 

Nozick, Marx och Engels alla fick en möjlig plats i analysen, vilket vid första anblick skulle 

tyda på en politisk paradox. Men, istället skulle vi kunna ponera att dessa ideologiska 
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resonemang, istället för att vara tvetydiga och diffusa, istället är harmoniska. I studien har 

det blivit tydligt att resonemangen många gånger möts ibland de olika teoretikerna. Det är 

en viss harmoni i fältet, även om resonemangen går en balans mellan hur mycket frihet en 

bör ha. Att applicera dem allihopa på världen är svårare, men inom det här specifika fältet, 

inom de specifika ideologiska resonemangen, så skapar rörelsen en harmoni mellan idéer 

som är höger och vänster. Detta betyder dock inte att det ”från och med nu” råder en 

enighet mellan idéerna inom politisk teori, snarare skulle en kunna hävda att rörelsen, och 

kanske även andra tekniska fält, har ”möjligheten” att hämta olika politiska idéer och sätta 

dem i rörelse på andra sätt än vad politiska teorier gör i verkligheten. 

Det är emellertid svårare att belysa resonemangen vidare, då studiens slutsatser 

bara kan ta argumenten så långt. Det som istället bör hävdas är att det verkar finnas 

mycket mer forskning som kan göras på området. Till att börja med bör forskning bedrivas 

för att förstå samhället och relationen till rörelsen. Genom en sådan studie skulle det vara 

möjligt att avgöra om det faktiskt är en studie som är ”fast” och om den är en ”produkt av 

sin tid”, då vi i denna studie bara kan spekulera utifrån likheterna mellan de ideologiska 

resonemangen och litteraturen. Kanske skulle en intervjustudie med detta syftet ge en 

bättre idé om det som faktiskt sker. En annan studie som också skulle vara nyttig att 

genomföra är hur andra ideologiska resonemang speglas i dagsläget, både i hur rörelsen 

påverkar och påverkas av samhället. T ex skulle en studie av GDPR-lagarna och idéen att 

inte vara övervakad som har presenterats flera gånger i analysen vara av intresse.  

Om en istället ska se till de ideologiska paradoxerna, så skulle även dessa kunna 

studeras mer i detalj i en ny studie. Eventuellt skulle en kunna betrakta medlemmarna i 

rörelsen, och söka att förstå hur deras roll kan ha påverkat de ideologiska resonemangen. 

Det skulle kanske främst röra identitetsskapande inom rörelsen, och relation mellan 

ideologi och identitet. På samma bana, vad för kunskap som krävs av en individ och vad 

det spelar för roll i relation till identiteten. Vidare forskning skulle också kunna göras för 

att kunna förstå handlingsutrymmet som ges i relation till de politiska idéer som har 

presenterats här, för att se om den ideologi de har ger dem möjlighet att handla 

överhuvudtaget. En annan tanke som också kan belysas är om de olika politiska tankarna 

och identitetsskapandet pekar på att det råder konflikt inom rörelsen, vilket troligtvis 

skulle främst visa sig i en intervjustudie. 

Vad vi nu kan nå fram till är att fältet har väldigt goda förutsättningar för att 

utforskas vidare, samt att forskning fullt möjligt kan bidra till att skapa reflexivitet och 

ifrågasättande av de rådande föreställningar av mjukvara som existerar idag. För min egen 

del har denna studie varit givande och gett mig väldigt många frågor som ger mig fler 

möjligheter till vidare studier. Kanske gäller detta även hos läsaren, då studien kanske sått 

ett frö av nyfikenhet vid det här laget. Med det sagt, vill jag tacka läsaren för att hen har 

tagit sin tid att läsa min studie, och jag hoppas att den eventuellt kan ha sått ett frö av 

nyfikenhet när det kommer till Open Source och Fri mjukvara. 
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