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1 Inledning 
Richard M. Stallman grundade 1983 Free Software Foundation (FSF) med målet att skapa en 
världsomfattande rörelse vilken skulle kämpa för fri programvara. Detta innebär uttryckligen en 
kritik mot programvara som är ofri eller proprietär. Copyrightlagen är en aspekt i frågan då den 
anses förhindra användare från att dela med sig, se hur en programvara är uppbyggd och 
försvårar samarbete mellan vänner och kollegor. Denna upptäckt gjorde Stallman under sin tid på 
det teknologiska universitetet Massachusetts Institutet of Technology (MIT). Då Stallman ansåg 
att universitet började anamma en mer inskränkande copyrightpolicy innebar detta ett enormt 
missnöje hos honom. Han valde 1984 att säga upp sig från sitt jobb på MIT. Kollegorna på MIT-
labbet kunde/fick inte längre lösa sina datorproblem själva då detta förhindrades av 
copyrightlagen och innebar även att de inte hade tillgång till programvarors källkod.1 2 Kort 
innebär copyrightlagen att produkter såsom bilder, rörliga bilder och källkod ger 
copyrightinnehavaren exklusiv rätta att kopiera och sprida produkten. Copyright hindrar 
originalverk från att kopieras, ändras och användas i olika sammanhang utan upphovsmannens 
medgivande. 3 Kritiken mot copyright från FSF, i relation till programvara, grundades i att det 
bidrar till att bestämma över användares liv, till exempel att inget får/kan ändras eller delas med 
andra.  

Vad anser Stallman och FSF konkret vara problemet med programvaror med 
copyrightlicens? För att ge en kort beskrivning om synen på fri programvara är en 
matreceptsanalogi användbar. Ett välkänt faktum är ju att du kan göra vad du vill med 
matreceptet när du har laddat ner det, köpt en bok som innehåller det eller fått det av någon. Du 
får dela med dig receptet till vem du vill och även dessa personer får använda receptet på vilket 
sätt de vill. Det medföljer alltså en frihet med receptet. Om du är allergiker kan det vara en fördel 
att kunna granska innehållet i en maträtt och anpassa det. Allergier finns i och för sig inte i 
programvaror, men om du kan läsa ett programs källkod – dess recept - så kan du ändra på det 
du inte gillar.4  Free Software Foundation anser alltså att det borde vara en rättighet att själv få 
välja vad ett program ska göra eller inte göra med datorn. De menar även att det borde vara 
möjligt att se vad programvaran som används gör, och när man äger/använder det borde man 
förutom detta ha rättigheten att ändra på det som inte passar eller som ogillas i programvaran. 
Hur skulle det vara om vi inte längre fick dela med oss eller ändra på våra recept, och det blev 
                                                 
1 Ett datorprograms källkod utgörs av en mängd instruktioner, så kallade koder, som talar om vad programmet ska 
göra i olika situationer. Källkoden översätts till ett språk som datorn förstår men denna översättning är svår att tolka 
för människor, vilket gör att det i de flesta fallen inte finns någon möjlighet att undersöka eller förändra programmet 
om man bara har tillgång till översättningen och inte källkoden. 
2 Williams, Sam (2002) Free as in freedom – Richard Stallmans crusade for Free Software Sebastopol: O’Reilly 
Kapitel 1: For a want of Printer 
3 http://www.microsoft.com/sverige/permission/copyright/whatis.asp 
4 Cartwright, Ryan (2006) Having Your Cake and Eating It: A Beginner’s Guide to Understanding Free Software, 
Free Software Magazine, #15 Nov/Dec, s. 10-14. 
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olagligt? Hur skulle det vara om man kallades för pirat och riskerade att sättas i fängelse i flera år 
om man bröt mot detta? Är det så det ska vara i ett fritt och demokratiskt samhälle, frågar sig 
Stallman.5  

Missnöjet Stallman kände bidrog till att han utvecklade ett projekt vilket han döpte till 
GNU. Projektet skulle bli plattformen för ett helt fritt operativsystem. 1991 blev GNU 
tillsammans med Linuxkärnan ett komplett operativsystem som spreds med källkod skyddad med 
GNU General Public License (GNU GPL). GNU GPL är en licens skapad i samband med GNU 
projektet för att skydda fri programvara.6 Licensen innehåller Copyleft vilket är en princip som är 
motsatsen till Copyright: /…/instead of means of privatizing software, it becomes a means of keeping 
software free.7 Copyleftlicensen innehåller krav på efterlevandet av fyra grundläggande friheter: för 
det första friheten att använda/köra programvara oavsett motiv eller mål; för det andra frihet att 
modifiera programmet för att passa sina eller andras behov; för det tredje frihet att återdistribuera 
kopior antingen gratis eller mot betalning; för det fjärde friheten att distribuera modifierade 
versioner av programmet så att samhället kan ta del av dina förbättringar.8   

Jag ser det intressant att studera denna rörelses filosofi utifrån Richard M. Stallmans 
utsagor för att närmare förstå vilka etiska utgångspunkter och tankar om frihet som framställs 
och hur ett bättre samhälle i relation till programvara ser ut. 

1.1 Disposition 
Inledningen följs av en redovisning av syfte och frågeställningar. I kapitel 1.3 presenteras 
empiriska avgränsningar jag gjort för studien. Kapitlet Teori och Metod ger en inblick i de teoretiska 
utgångspunkter och de analysverktyg som använts för studien. Där skildras Norman Faircloughs 
kritiska diskursanalys. I diskussionsdelen beskrivs det förhållningsätt jag har till teori och metod 
dessutom redogör jag för min forskarroll och mina etiska aspekter. Därefter beskrivas mina 
teoretiska referensramar som är hackeretik, teorier om frihet och rättigheter. Detta följs av 
analysen där jag redovisar mina resultat för den kritiska diskursanalysen av texterna som ingår i 
studien. Studien avslutas med en slutdiskussion där analys och resultat diskuteras och 
sammanfattas. 

1.2 Syfte och Frågeställning 
Mitt syfte är att studera hur fri programvara konstrueras i text av Richard M. Stallman. De utvalda 
texterna kommer att analyseras med kritisk diskursanalys för att besvara de frågeställningar jag 
formulerat för studien. Frågeställningar är dessa: 
 

                                                 
5 Dokumentär SVT1 The Code – Linux 2002-03-02 
6 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  
7 Gay, Joshua (editor)(2005) Free Software, Free Society: selected essays of Richard M.Stallman s. 20 
8ITRG. Free and Open Source Software: A Field Guide. London, Canada: ITRG, 2004. s. 3 
http://site.ebrary.com.lt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/Doc?id=10049646&ppg=3 
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• Vilka begrepp framkommer som betydelsegivande för fri programvara i Stallmans texter?  
• Hur framställs användandet och utvecklandet av ofria programvaror? 
• På vilket sätt beskrivs fri programvara bidra till ett bättre mer etiskt samhälle? 

1.3 Material och Avgränsningar 
Det empiriska materialet är en föreläsning/ett tal av Stallman som har titeln The Free Software 
Movement and the Future of Freedom; March 9th 20069  den hölls i Kroatien, Zagreb. En intervju från 
den 18 december 2005 med Stallman som handlar om Free Software as a Social Movement10 och även 
boken Free Software, Free Society: Selected essays of Richard M. Stallman tillhör det utvalda materialet. 
Essäer, intervjuer, föreläsningar finns i stora mängder och många av dessa är kategoriserade 
under filosofiska beskrivningar av GNU projektet på hemsidan; www.gnu.org. Urvalet gjordes 
genom att till en början läsa igenom en mängd av de texterna producerade av Richard M. 
Stallman som var relaterade till organisationen FSF och relaterar till varför fri programvara är en 
förutsättning i ett gott samhälle. De utvalda texterna är intressanta på så sätt att de inbegriper 
många av de filosofiska aspekterna jag anser mig vara intresserad av att studera.  

Free Software, Free Society: Selected essays of Richard M. Stallman är som titeln avslöjar en 
essäsamling i bokformat och den är intressant på så sätt att det tydligare framkommer vilka 
aspekter som är viktiga att framföra i och med att just de texterna är utvalda till att bli utgivna i 
tryckformat. Alla texterna i boken finns alltså även att tillgå på GNUs hemsida.  

Talet är intressant på så sätt att den innefattar breda beskrivningar av många av de 
ståndpunkter som jag för studien ansåg vara relevanta. Det ungefär två timmar långa talet är väl 
transkriberat och gör det möjligt att relatera till hur Stallman ville påverka publiken, då även 
applåder, konversationer och skratt är utsatta i transkriberingen.  

Intervjun är publicerad på en internetsidan Znet, och den beskrivs som A Community of 
people comitted to social change.11 Sidan ger en inblick i radikal politik om allt från genus, terrorism till 
som i detta fall fri programvara. Intervjun ansåg jag gav en mer konkret inblick i den sociala 
politiken som Stallman och FSF står för. Där finns frågor om globalisering, kapitalism och frihet, 
perspektiv jag är intresserad av att studera och förstå i relation till hur texterna har konstruerats 
diskursivt. Det vill säga är jag intresserad av att studera filosofin utifrån Free Softwares 
Foundations egna ord och innebörder och därmed ansåg jag att deras hemsida var relevant för att 
finna det studiematerial jag upptäckt vara lämplig. Jag ansåg att mitt urval av empiri kompletterar 
varandra och då projektarbetet görs inom en begränsad omfattning bedömde jag att fokusera på 
texter där de filosofiska aspekterna är i centrum. 

                                                 
9 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
10 http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=13&ItemID=9350 
11 http://www.zmag.org/introtopol.htm 
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2 Teori och Metod 
I detta kapitel kommer jag att närmare beskriva vilka teorier och vilken metod jag har arbetet med 
i studien. Jag har för arbetet intresserat mig för diskursanalysen vilket tillåter mig att studera hur 
språkbruk står i relation med den sociala praktiken. Det skulle kunna beskrivas som att jag genom 
att studera de texter jag valt på en diskursiv nivå för att sedan få fram ett resultat som kan anses 
reflektera den sociala praktiken. Närmare beskrivning av verktyg och för den diskursanalytiska 
inriktningen kommer i efterföljande kapitel. Jag börjar med att först göra en ansats till att beskriva 
ett för studien centralt begrepp.  

 Innebörden av begreppet Diskurs kan vara något svårt att beskriva då det finns en 
mångfald av förklaringar av det. Enkelt kan diskurs beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen).12 Begreppets betydelse har som sagt fått många olika 
förklaringar men Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i Diskursanalys som teori 
och metod att det går att urskilja en gemensam tanke om att diskurs är de strukturella mönster som 
språket delas upp i och hur vi följer dessa mönster i olika sociala områden. 13 Dessa mönster, och 
sätt att tala om världen, skapar vi för att lättare kunna förstå världen.14  

För att studera diskurser finns det ett antal olika angreppssätt som alla kategoriseras under 
diskursanalys. Diskursanalys kan ses som en helhetslösning, ett paket med teori och metod 
sammanlänkade.15 Metoden har under det senaste decenniet ökat i popularitet och har utvecklats i 
tre inriktningar; Diskursteori, Kritisk diskursanalys och Diskurspsykologi. Detta innebär, som jag 
tidigare nämnt, att det finns många sätt att definiera diskurs och diskursanalys på. Gemensamt för 
alla de diskursanalytiska inriktningarna är de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna 
är grundad på det socialkonstruktionistiska perspektivet. 16 Det vill säga att vår syn på kunskap 
och verklighet formas utifrån sättet vi tänker, talar och beskriver sanningar.  

Socialkonstruktionismen är en beteckning för flera teorier om kultur och samhälle . Teorin 
utgår främst från att synen på verkligheten är socialt konstruerad. Viven Burr beskriver det som att 
den världsbild vi har inte överensstämmer med verkligheten därute, vårt sätt att se på världen 
skapas genom sättet vi kategoriserar denna. En kunskap är med andra ord inte en sann objektiv 
verklighet utan bara en del av en socialt konstituerad sanning, vilket också lämnar en öppning för 
att samhället skulle ha kunnat se annorlunda ut grundat på andra kunskaper. Våra kunskaper 
skapar sociala mönster som sätter ramarna för fortsatta kunskaper. Detta innebär att samhället 
och dess kunskaper inte är beständiga, snarare alltid föränderliga och kulturellt påverkbart.17 

Förändringar sker i samspelet människor mellan, vi konstruerar verkligheten mellan 
varandra, och detta omformeras hela tiden i en växelverkan. Det medel vi använder oss av, för att 
                                                 
12 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur s.7 
13 Ibid. s. 7 
14 Ibid. s. 33 
15 Ibid. s. 10 
16 Ibid. s. 11 
17 Burr, Vivien (2003)Social Constructionism, London: Routledge,  s.2ff.  
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kommunicera och argumentera för vår syn på sanningen, är språket. Då det finns möjligheter till 
skilda förstålelser av världen blir det viktigt att diskutera vilka tolkningar som är mer rätt än 
andra, det vill säga så kan diskurser även bli en kamp om makt för vilken tolkning som kan ses 
som dominerande.18   Processen av förändring blir möjlig på grund av den ständiga kamp mellan 
människor om vilken verklighet som är den rätta. Språket blir det medel som används för att 
förverkliga en sådan process och kamp. 19 Dock innebär inte detta att diskurser är oföränderliga, 
olika sorters praktiker kan förändra vår syn på diskursen. Det kan till exempel förändras i och 
med att det sker förändringar i samhället eller genom olika politiska genomslag. Ett exempel är 
för min studie begreppet frihet som i olika delar av världen eller inom olika diskurser kan ha ett 
enormt varierande associationsfält.  

2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 
Jag vill studera de utvalda texterna i boken Free Software, Free Society, intervjun Free Software as a 
Social Movement och talet The Free Software Movement and the Future of Freedom med den kritiska 
diskursanalysens metoder och framförallt så som Norman Fairclough beskriver metoden. 

Text studeras inom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som en social handling, och 
det intressanta är att se vad målet med texten egentligen är. Det vill säga texten och dess 
diskursiva och sociokulturella praktiker som är involverade vid uppkomsten av texten är det som 
undersöks. På vilket sätt konstituerar texten diskursen? Vilka olika maktförhållanden förmedlas 
och skapas i texten?20 

21 
 

Den kritiska diskursanalysen förklaras av Norman Fairclough, enligt Winther Jørgensen 
och Phillips, som ett tredimensionellt system (se figur). Den första dimensionen är en textanalys 
där textens egenskaper betraktas. (Textnivå) Den andra nivån studeras produktions- och 
konsumtionsprocesser kopplade till texten. (Diskursivnivå) Den tredje dimensionen är det de 
sociala praktikerna som den kommunikativa händelsen är en del av. (Socialnivå)22                                                  

                                                 
18 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) (2005)Textens mening & Makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text och 
diskursanalys Lund: Studentlitteratur s. 234 ff. 
19 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 11f.   
20 Ibid. s. 70f. 
21 Ibid. s. 74 (Figur 3.1: Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys) 
22 Ibid. s. 72f. 
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För den textnära analysen finns ett stort inslag av lingvistiska analysredskap, och detta syns 
tydligt i Faircloughs egna studier. Syntaxanalysen innebär att texter studeras genom att titta på de 
olika sätt meningsbyggnader går att tolkas på.23 När en sådan analys görs så finns det tre exempel 
på grammatiska tekniker: Transitivitet innebär att man tittar på hur syntaxen uttrycker 
perspektivvalet, när ett skeende (eller relation) skall beskrivas. Transitivitetens tre grundstenar är; 
processer, deltagare och omständigheter.24  

Nominalisering går ut på att de verb eller adjektiv som kan användas för en mer detaljerad 
beskrivning tas bort och ersätts med ett substantiv. Ideologiska skillnader kan här framkommas 
beroende på nominaliseringen.25 Ideologi är ett centralt begrepp för den kritiska diskursanalysen 
eftersom diskurser ses fungera ideologiskt. Då diskurserna fungerar ideologiskt bidrar de till att 
diskursiva praktiker producera och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper.26   

Modaliteten innebär huruvida någon som säger något egentligen kan tänkas mena det eller 
står bakom det som sägs.27 Till exempel; skillnaden på ”frihet kan behövas” och ”jag anser att 
friheten behövs” 

Den diskursiva nivån har angreppssätt som jag anser är passande för att studera mitt 
material och hitta diskurser som verkar för att ge betydelse åt diskursordningen. Angreppsätten 
kan beskrivas utifrån begreppen; diskursordning, intertextualitet och interdiskursivitet.  

Författarparet Winther Jørgensen & Phillips anser att diskursordningen kan hjälpa till att sätta 
ramar för analysen. Begreppet innefattar de olika diskurser som konkurrerar om att ge en 
bestämd betydelse inom ett bestämt område.28 I min studie ser jag fri programvara som en 
diskursordning, och det som då sätts i fokus är hur förhållandet mellan diskurser inom 
diskursordningen ser ut.29  

Intertextualitet innebär att texter bygger på begrepp som förekommit i andra texter, då det är 
svårt att undvika använda samma ord som andra brukat.30 Här blir den kritiska diskursanalysens 
syn på ideologier en intressant aspekt då intertextualitets begreppet är en givande metod för att 
studera just dessa. Fairclough ser ideologier som bidragande till att skapa olika maktförhållanden i 
samhället. Det som är intressant är att se hur tidigare texter används för att utmana, reformera 
eller vidmakthålla olika maktrelationer.31Detta är något som jag är intresserad av att titta på med 
hjälp av den kritiska diskursanalys; om Stallmans texter konstruerar några ideologiska 
ståndpunkter och på vilket sätt diskurserna kan tänkas förhålla sig till dessa.  

                                                 
23 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 323 
24 Ibid. s. 281f 
25 Ibid. s. 284f 
26 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 69 
27 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 323 
28 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 134 
29 Ibid. s. 135f 
30 Ibid. s. 77 
31 Ibid. s. 79 
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En gren av intertextualiteten är Interdiskursivitet som innebär att det i en text kan finnas 
bidrag från många olika diskurser och diskursordningar. Om man ser förändringar på diskursiva 
relationer och detta kan antyda en förändring inom den sociala praktiken. Med detta verktyg kan 
jag studera vilka diskurser som framträder i mitt analysmaterial och avslöja eventuella mönster i 
texten till att upprätthålla en dominerande diskursordning.32   

Den analys jag med hjälp av de diskursanalytiska verktyg och begrepp jag i detta kapitel 
redogjort för kommer att struktureras utifrån det sätt jag så att säga tolkat mitt material. De 
diskurser jag så att säga har pekat ut som för min studie ger betydelse åt diskursordningen fri 
programvara är den gräns jag själv konstruerat. Ur ett konstruktivistiskt synsätt så konstruerar jag 
som forskare diskurserna själv, det är alltså inte så lätt att förstå var gränserna går eller hur dessa 
gränser har dragits. Jag har i min analysredovisning försökt tydliggöra de gränsdragningar jag har 
gjort. 

Konkretisering av kopplingen mellan analys och empiri kan enligt Bergström och Boréus 
vara ett problem med diskursanalysen. Det är viktigt att motivera både val av analysmaterial och 
teoretiska kopplingar och sträva efter att integrera den sociala praktiken och göra detta på ett 
väldigt tydligt sätt.33 Detta är något jag eftersträvar att göra. I nedanstående kapitel kommer jag 
att vidare diskutera förhållningssätt till teori och metod. 

2.2 Teori- och Metoddiskussion 
Den kritiska diskursanalysen anser jag vara lämplig då den har välutvecklade textanalytiska 
redskap för att uppfylla mitt syfte att studera konkret text. Frågeställningen handlar om hur fri 
programvara definieras och på vilket sätt den beskrivs påverka samhället. I och med Faircloughs 
kritiska diskursanalys kan jag närmare studera förhållningsätt och förhoppningsvis utläsa vissa 
mönster i Stallmans tankegångar uttryckt i text, och där ideologi för mig blir ett intressant 
begrepp då detta genom den kritiska diskursanalysen kan studeras. Det tidigare nämnda 
ideologiska inslagen i kritisk diskursanalys vilka bidrar till att frambringa och förändra 
maktförhållanden som kan ses ojämlika gör att forskningen kommer att inriktas på att utreda den 
diskursiva praktikens roll i skapandet av en ojämlik värld. Detta medför i sin tur att den kritiska 
diskursanalysen har som mål att förändra sociala orättvisor, vilket innebär att metoden i sig inte 
kan beskrivas som politiskt neutral.34  

Diskursanalysen kan ses tillhöra kategorin kvalitativ metod som innebär bland annat att en 
stor vikt av studien ligger i forskarens tolkningar.  Inom hermeneutiken; läran om läsning och 
tolkning, finns insikter om tolkning för att förstå meningen och betydelsen av texter. En insikt 
inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som innebär att vi måste utgå utifrån betydelser 
från delar av texten och på så sätt förklara/argumentera för hela textens betydelse utifrån dessa 

                                                 
32 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 77 
33 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 352 
34 Winther Jörgensen & Phillips (2000) s. 69f 
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delar. Det vill säga handlar det om att se en helhet genom delarna och att så att säga tolka andra 
tolkningar .35  

En annan kunskap inom hermeneutiken är forskarens förförståelse eller fördomar. 
Förförståelse grundas i de kunskaper och erfarenheter som forskaren redan har. Våra 
förförståelse färgar våra tolkningar av olika företeelser. Förförståelse är en förutsättning för att 
kunna tolka saker i vår omgivning. Därför kan det vara viktigt att reflektera över vilka 
tolkningsförutsättningar vi kommer ifrån.36 Det är viktigt att försöka sträva efter att vara så 
objektiv som möjligt, men jag inser att det är svårt att genomföra tolkningar helt 
förutsättningslöst. Det som kan hjälpa en studie som inbegriper tolkningar är att tydliggöra och 
motivera tolkningsvalen. Som forskare är det alltid viktigt att reflektera över sin egen roll i studien 
och hur denna påverkar det resultat som presenteras. Det är viktigt att egna värderingar inte lyser 
igenom i arbetet. Det blir angeläget att tänka på vilka egna sanningar man som forskarsubjekt 
producerar.37 Att ha ett etiskt förhållningsätt är relevant när man som forskare producerar text 
utifrån sina egna tolkningar. Jag studerar en persons texter och uttalanden och jag bör kunna 
motivera mina syften. Det är även relevant att nämna det socialkonstruktionistisk förhållningssätt. 
Detta innebär att jag inte kan utesluta påverkan utifrån mina sociala och kulturella rötter då det 
blir en del av tolkningsresultatet. 

Jag strävar efter att göra en studie med högt validitets- och reliabilitetsvärde och därför vill 
jag i detta stycke diskutera hur jag behandlat mitt material. Där ingår det urval av material jag 
gjort, metod jag har valt för arbetet och vilken roll jag själv har för utgången av arbetet. 
Bergström och Boréus skriver att vid användning av mer utvecklade analysverktyg kan 
möjligheten till intersubjektivitet öka. Det vill säga att chansen att uppnå samma resultat om 
studien utförs igen ökar. De menar att till exempel att syntaxanalysen ger bättre förutsättningar 
att uppnå reliabilitet.38 Det konstruktivistiska inslaget i min studie bidrar till att resultat formas av 
den samhällsituation jag befinner mig i och att om någon annan gjort samma studie i en annan tid 
eller en annan miljö kan resultat skilja sig. Det kan enligt, författarna till Textens mening och makt, 
vara rimligt att relatera studien till annan forskning inom samma område.39 I mitt fall vill jag innan 
jag kommer till redovisningen av analysen kort redogöra för hackeretiken och teorier om frihet 
och mänskliga rättigheter.    

2.3 Hackeretik  
Det kan vara relevant att till en början reda ut begreppet hacker då det kan vara oklart i vissa fall. 
På Nationalencyklopedins hemsida går det att i ordboken finna denna definition: person som sysslar 
onormalt mycket med dataprogrammering /…/dataentusiast som gör intrång i andras datasystem40. Det finns 
                                                 
35 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 24f, 33 
36 Ibid. s.25 
37 Ibid. s 28, 30 
38 Ibid. s. 352 
39 Ibid. s. 355 
40 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O177549  
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även en artikel som ger denna beskrivning av hacker: en person som envetet kodar datorprogram./…/ 
Används ofta (felaktigt) synonymt med knäckare. 4142 

Begreppet hacker uppkom på 60-talet i AI-laboratoriet (laboratorium för 
artificiellintelligens) på MIT där programmerare började kalla sig själva för hackers. Det 
förknippades då med en väldigt skicklig programmerare som även såg datatekniken som ett vapen i ett 
antiauktoritärt uppror och tillskrev den en stor samhällsomdanande potential.43 Richard M. Stallman jobbade 
mellan 1971 fram till 1984 på MITs AI-labb Stallman har ibland kallats för ”den sista sanna 
hackern”, i den meningen att Stallman förespråkade samarbete framför konkurrens det vill säga 
att han är den som fortfarande är engagerad i de politiska och filosofiska frågorna vad gäller 
datorprogram.  

1984 myntades begreppet hackeretik och har fått stå för en rad principiella förhållningssätt. 
Pekka Himanen beskriver i sin bok The Hacker Ethic in the Spirit of the Information Age fenomenet 
hackeretik i förhållande till Max Webers The protestant ethic and the spirit of capitalism (1904-1905). 
Weber beskriver i sin bok den protestantiska moralfilosofin under industrialismens tidsålder. Det 
som karakteriserar en hackers arbetsmoral är passion, frihet vad gäller arbetsrytm och tron på att 
genom samarbete går det att åstadkomma storverk. Samtidigt som betydelsen av existerande etiska 
idéer såsom privatliv och jämlikhet måste vara intakt trots i det alltmer teknologiska samhället. 
Weber beskriver, enligt Himanen, den rationaliseringsprocessen av det religiösa livet och den 
protestantiska etiken med påverkan av vetenskapens och teknikens utbredning. Himanen 
försöker alltså här utveckla den tanken i vår tid men med ett hackerperspektiv. 

Pekka Himanen tillsammans med Linus Torvalds och Manuel Castells vill i boken beskriva 
hackers44 som en ny moralisk grund i informationsåldern. Många av de viktiga och oumbärliga 
symbolerna för vår tid, såsom PC:n (Personal Computer) och Internet förknippas med så kallade 
hackers, enligt författarna. Hackeretiken delar två komponenter med Webers protestantetik, där 
Work Ethic var den ena komponenten och den andra vara Money Ethic. Etikerna som beskrivs hos 
Weber innebar ett spartanskt leverne och hårt arbete för Gud. I den teori som presenteras av 
Himanen är även Nethic – nätetiken - en komponent som tillhör en nivå av hackeretiken. 
Information anses vara en vikig aspekt och inom hackerkulturen är det en etisk skyldighet att dela 
med sig av sina kunskaper genom att skriva fria/öppna programvaror i den mån det är möjligt. 
Att dela med sig av kunskap och information mot noll betalning är kanske inte det mest effektiva 
sättet i vår tid att tjäna pengar.45 Dessa etiker är alla intressanta i koppling till Stallmans tankar 
kring fri programvara som ett sätt att skapa ett bättre samhälle där friheten är den viktiga 

                                                 
41Knäckare eller Cracker kan beskrivas som på en programmerare som vill knäcka viktiga och välbevakade 
datasystem eller knäcka säkerhetskoder som skyddar programvaror.   
42 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=196712  
43 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=19670 
44 Ordet hacker används i detta sammanhang med betydelsen: entusiastiska dataprogrammerare som delar med sig av 
sitt arbete med andra. Begreppet uppkom på 60-talet då programmerare på MIT, började kalla sig själva för hackers. 
Hackers innebär inte kriminella programmerare, virusmakare eller piratkopierare. 
45 Himanen, Pekka (2001) The hacker ethic, and the spirit of the information age New York: Random House s. 14f. 
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aspekten och möjligheten att hjälpa sina vänner är en etisk fråga. De ekonomiska aspekterna 
kommer i Stallmans resonemang oftast i andra hand.  

Manuel Castells skriver i epilogen att informationalismen har uppfunnits och formats av 
hackerkulturen som har haft en grundläggande roll i utvecklingen i och med användandet av 
datanätverk. Viljan till nya uppfinningar och en ständig process av utveckling har gjorts möjlig 
genom samarbete och delning av kunskap/information. Det är nödvändigt i förståelsen av 
informationalismen och nätverksamhället att studera den teoretiska aspekten av hackerkulturen.46 

Hackeretiken ser jag som relevant att ha i åtanke för att bättre kunna förstå konstruktioner 
av idéer och budskap som Stallman konstruerar i sina texter och tal.  

2.4 Teori om frihet och rättigheter 
Eftersom frihet är ett centralt begrepp för studien finns det anledning att undersöka de 
frihetsteorier som finns. I många teorier om frihet delas begreppet upp i två skilda definitioner: 
en negativ och en positiv frihet. Denna uppdelning görs bland annat av 1900-talets ledande 
liberala tänkare; den brittiske filosofen och historikern Isaiah Berlin i hans essä Två frihetsbegrepp 
från 1958, vilken går att finna i boken Fyra essäer om frihet. Utifrån denna essä kan man kort 
förklara skillnaden mellan dessa begrepp som att positiv innebär friheten till och negativ kan ses 
som friheten från.47 Ett exempel kan i sammanhanget vara att du har friheten till att modifiera en 
källkod och därmed se den men du kan även ha friheten från att din egen källkod skall ändras eller 
synas för någon annan.  

Jag anser att Berlins positiva frihet är den friheten som kan appliceras på Stallman och FSF 
frihetsfilosofi, där tanken bakom handlar om att få verka fritt och kontrollera sitt eget liv. 
Samtidigt menar Berlin, som tagit ställning till den negativa aspekten, att den positiva friheten 
endast kan utnyttjas av de som har tillräckligt med möjligheter vilket innebär att endast frånvaron 
av tvång inte gör en människa helt fri. Men det går även att diskutera en aspekt av den negativa 
frihet i relation till den frihetstanke som framförs av Richard Stallman i det material jag har 
analyserat. Den negativa friheten innebär att vi inte får inskränka på andras frihet (vilket leder till 
att vi måste låta andra vara) men tanken i FSF tanke handlar det om att ändra på lagstiftningar 
och försöka påverka människor att förstå det moraliska dilemmat med de icke fria 
programvarorna som florerar i världen. Detta knyter an till en aspekt Berlin tar upp, nämligen att 
det finns en risk att en konflikt uppstår mellan den negativa och positiva friheten. Om den 
positiva friheten skulle öka kan det innebära att någon annans negativa frihet minskas.48  

Kampen om frihet och mänskliga rättigheter har en lång historia. I många olika 
sammanhang genom skilda tidsepoker har frihetstanken varit aktuell i avseendet av ett mer 
demokratiskt samhälle. I boken De mänskliga rättigheternas historia – Från den amerikanska 
oavhängighetsförklaringen till våra dagar skriver författaren Willy Strezelewicz om de grundläggande 

                                                 
46 Himanen (2001) s. 177ff 
47 Berlin, Isaiah (1984) Fyra essäer om frihet Ratio: Stockholm 
48 Ibid. s. 140f 
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mänskliga rättigheternas historia. Från år 1776 då den amerikanska oavhängighetsförklaringen 
bidrar till att det tals om människans oförytterliga rättigheter, som i sin tur leder till att den franska 
nationalförsamlingen 1789 fastslår en deklaration om mänskliga rättigheter.49 Boken diskuterar 
grunden till idén om de okränkbara mänskliga rättigheterna.  

De mänskliga rättigheterna och diskussionerna om dem är oftast förknippade med den 
ovillkorlighet som måste gälla. Om en människa anses ha rätt till något kan detta inte tas ifrån 
dem av varken stat eller en annan människa. Dock tar Strezelewicz upp exempel där rättigheter 
fråntogs vissa grupper av människor och därmed även gjorde detta till något positivt och 
nödvändigt, såsom till exempel under Adolf Hitlers styrning i Nazi- tyskland där han fråntog 
judar deras rättigheter.50 Strezelewicz skriver att det finns tre idéströmningar som den allmänna 
idén om människans natur och rättigheter: 

 

För att bryta den heliga fruktan för absolutismens maktanspråk och för den feodala 
privilegierna anknyter de mänskliga rättigheternas representanter till naturrättens strömningar, 
som har spelat stor roll i Europas andliga liv. I kampen mot sanktionerandet av de kollektiva 
bojor som fjättrade individen, vidareutvecklar de individualismen och under rationalismen spränger 
de grundvallarna för anspråken på andligt förmyndarskap genom kyrka, präster och 
uppenbarelse.51  

 
Tankarna om dessa tre idéströmningar förändras med tid och förändringar i samhället, enligt 
Strezelewicz.52 De vetenskapliga framstegen gör att vi hela tiden måste tänka om idéerna om 
rättigheterna.  

John Locke skriver i Andra avhandlingen om styrelseskicket (1690)om människans naturliga frihet 
vilken människan avsäger sig då hon sammansluter sig med sina medmänniskor. Locke menar att 
rädslan och osäkerheten i den naturliga friheten finns då vi inte kan kontrollera intrång från fria 
medmänniskor och därför offrar människan sin frihet och underkastar sig lagar och regler som 
skall vara där för att beskydda dem och deras egendomar.53 För att Lockes teori om den säkerhet 
som lagar och regler skall fungera måste alla människorna i samhället ingå i detta avtal och 
dessutom måste den styrande makten sköta sitt jobb och vara ett föredöme.  

Jag anser att han istället för att vinkla lagarna till något som skapas utifrån den onda 
människan menar han istället att friheten mellan människor måste begränsas, det han kallar 
naturlig frihet har ingen opartisk domare, när och hur skall människor veta att de gått över 
gränsen? Men för att lagarna skall fungera måste det finnas likhet inför dessa. Dessutom måste 
medborgare i ett samhälle samtycka till den bestämmande och till lagarna för att de skall vara 
                                                 
49 Strzelewicz, Willy (2004) De mänskliga rättigheternas historia – Från den amerikanska oavhängighetsförklaringen till våra dagar 
Ordfront: Stockholm 
50 Ibid. s. 162 
51 Ibid. s. 64 
52 Ibid. s. 17 
53 http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.txt 
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legitima. Faktiskt är det skyddandet av sina egendomar, det vill säga en rädsla som bidrar till att 
människor ger upp sin naturliga frihet.54 När människor anser sig utnyttjade menar Locke att det 
finns en risk att de kommer att göra allt i sin makt för att bryta sig loss från de som bestämmer, 
det ska alltså enligt Locke finnas en rätt att göra uppror mot de styrande om de inkräktar på de 
naturliga rättigheterna. Alla beslut bör alltså enligt Locke ske med medborgarnas samtycke.55 
Äganderätten hör till diskussionen kring copyrightlagen och även hur synen på människan kan 
skifta och ändra tankarna kring ägandet och lagstiftningen kring det. Den naturliga rättigheten 
och tanken kring ägandet och motståndsrörelser är intressant i och med de protester mot 
copyrightlagen som FSF och Stallman för. Dessa tankar är för min studie intressant då det 
handlar om ny tanke om hur frihet bör se ut då de tekniska och vetenskapliga förutsättningarna 
har förändrats. Kan den frihetstanke som Stallman framhåller vara en förändrad syn på 
rättigheterna som människor skall vara behöriga till? Eller är den kopplingen som jag tidigare 
gjorde till den positiva friheten där människan skall få vara fri att förverkliga sig själv en utopi, då 
det finns öppningar för en mängd skilda val och tolkningar av hur detta förverkligande av sig 
själv och friheten kan komma att se ut?  

3 Analys 
Jag har i min analys kunnat peka ut ett antal diskurser som jag vill mena att Stallman in sina texter 
rör sig inom. Diskurserna jag anser rör sig i den diskursordning jag definierat som fri 
programvara är frihetsdiskursen, maktdiskursen och etikdiskursen. Det som förenar dessa 
diskurser är kopplingen (positiv eller negativ) till fri programvara i relation till proprietär 
programvara. De utvalda diskurserna anser jag har varit framträdande för diskursordningen fri 
programvara, och dessa tre utpekade diskurser försöker ge betydelse åt fri programvara.  

Jag kommer att inledningsvis presentera en textnära analys vilken sammanflätas med den 
diskursiva nivån, vilka jag med hjälp av Norman Faircloughs diskursanalytiska begrepp tidigare 
redogjort för i kapitel 2.1. Att bryta ner texten och sedan kategorisera textdelarna under diskurser 
har varit betydande för att se vilken betydelse de utpekade diskurserna vill ge diskursordningen, 
för att sedan göra en ansats till att koppla texterna till en social praktik genom att förena analysen 
med mina teoretiska ramar.  

Då jag studerar texten är jag alltså intresserad av dess uppbyggnad och vilka diskurser som 
texten rör sig inom. För att arbeta vidare med analysen kommer textanalysen kopplas samman 
med analysen av de diskursiva praktikerna som innebär att studera i vilket sammanhang texten 
producerades och på vilket sätt den kan tänkas konsumeras. I presentationen har jag valt att i 
redovisningen av valda citat ta ut ord och meningar som jag har sett som betydelsefulla i min 
analys. Detta har jag även gjort för att förtydliga översättningen av de begrepp som jag i texten 
varit tongivande Jag har även i längre citat gjort understrykningar för att förtydliga de betydelser 
och begrepp jag tagit fasta på. Kortfattat är det Stallmans sätt att skriva och tala som studeras 
                                                 
54 http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.txt 
55 http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.txt Chapt. 19 
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vilket leder till de diskursiva praktikerna som i sin tur förhoppningsvis avslöjar vissa sociala 
konsekvenser.  

Jag hoppas att det tydligare kommer att framgå i min analyspresentation för hur de olika 
diskurserna har pekats ut och hur dessa förhåller sig till varandra. Det kan vara passande att ta 
avstamp i analysen med viktiga aspekter av begreppet Free. Detta för att klargöra vad Stallman 
och hans organisation vill förmedla med begreppet. 

3.1 Frihetsdiskursen  
Frihetsdiskursen är framträdanden i analysen och är tillsynes intressant i och med att begreppet 
Free i Free Software har fått representera de filosofiska och ideologiska tankegångar som rörelsen 
FSF och Stallman utvecklat.  

3.1.1 Problemet med Free 
Begreppet Free blir i och med rörelsen namn alltid närvarande och den betydelse Stallman vill ge 
begreppet tillsammans med programvara kan enligt honom själv bli något luddigt och 
missförstått. Free som begrepp blir både förmedlande men även ett tydligt problem för förståelse 
av rörelsens filosofi. Framförallt görs detta tydligt i både talet The Free Software Movement and the 
Future of Freedom och i boken Free Software, Free Society: Selected essays of Richard M. Stallman där talet 
inleds med en tydlig förklaring av begreppet: Free Software means software that respects the user’s 
freedom.56 I boken finns tydliga direktiv för hur du i olika sammanhang skall undvika att använda 
begreppet fri programvara i fel sammanhang eller helt enkelt använda fel definition av begreppet 
fri . 
 

If you want to say that that a program is free software, please don’t say that it is available “for 
free”. The term specifically means “for zero price.” Free software is a matter of freedom, not 
price. /…/It’s misleading to use the term “give away” to mean “distribute a program as free 
software.” It has the same problem as for free. /…/say “released as free software.” 57 

 
Stallaman ser detta som en konsekvens av engelskans begrepp Free vilket kan ha många olika 
betydelser. FSFs användning av begreppet brukar klargöras med: Free as in freedom of speech, not free 
as in free beer eller bara Free as in Freedom. Detta kan ses som att begreppet Free och dess ambivalens 
gör att FSF mer eller mindre tvingas att prata inom en ekonomisk diskurs då en distinktion måste 
göras.  

I citatet kan vi se att det finns tendenser till att Free Software Foundation känner sig 
missförstådda vad gäller namnet på rörelsen och hur budskapet och tanken bakom rörelsen på så 
sätt går förlorad. Detta leder till att budskapet alltså inte kommer ut på rätt sätt och förståelsen av 
den friheten som Stallman för FSF vill tala om går förlorad på grund av att begreppet Free kan 
                                                 
56 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
57 Gay, Joshua (editor)(2005) Free Software, Free Society: selected essays of Richard M.Stallman s. 188 
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vara vilseledande. Funktionen med namnet blir alltså även ett problem i den mån att den hindrar 
förståelsen av budskapet rörelsen vill framföra.  

Vikten av att göra en distinktion innebära att rörelsen vill innefatta en större målgrupp, det 
vill säga vikten av att tydliggöra är ett knep för att visa sin ideologi som en viktig aspekt i ett 
större sammanhang än just fri programvara. De vill mena på att det handlar också om frihet i 
allmänhet. Det görs också en viss antydan till att problemet inte handlar om hur begreppet skall 
användas på rätt sätt, den bild som också speglas i texterna menar jag enligt Stallman beror på att 
programvara inte har problematiseras på detta sätt av allmänheten. De flesta ser inte problemet 
med att programvaror inte är fria i den mening Stallman och FSF vill mena: In order for people to 
defend their freedom, they have to value their freedom, they have to appreciate it. And in order for people to 
appreciate and value their freedom, first they have to know what it is.58Att sprida denna kunskap blir en 
målsättning för FSF då människor måste vara medvetna om vad problemen är för att 
överhuvudtaget skall kunna kämpa för frågan i sig. Det finns alltså ännu ett problem med 
frihetsfrågan eftersom människor inte kan värdera (Value) och uppskatta (Appreciate) något vi inte 
vet innebörden av. Bilden av allmänhetens omedvetenhet, eller om man så vill okunskap, om hur 
frihet berövas oss förstärks genom att definiera programvara som fri eller icke fri.  

Det blir alltså en frihetsfråga som berör samhället i sin helhet som Stallman och FSF vill 
uppmärksamma. Då datoranvändandet hela tiden expanderar innebär det även att förståelsen för 
problemet kommer att öka. Stallman menar att användande av datorer tämligen är en ny 
företeelse och som inte varit utbrett i de rika länderna längre än lite mer än en tioårsperiod. In 
other areas of life, most people have heard of human rights. That doesn't mean defending them is easy, but at least 
we don't have to start by teaching people what the concept means.59 Tanken och idén med fri programvara är 
under utveckling, och i takt med att detta utvecklas kommer det att bidra till att FSF, till exempel, 
i större utsträckning att jobba mer för att utveckla fri programvara och sprida det istället för att 
upplysa människor om det. Fri programvara skulle precis som mänskliga rättigheter (Human 
Rights) bli en självklarhet att försvara. 
 

It's only been about ten years that a large number of people in most wealthy countries have 
been using computers. And it's only been a few decades that there have been computers. So 
the ideas of what the human rights are that go with the use of software are just being 
developed.60 

 
Mänskliga rättigheter beskrivs som en självklar rättighet och i positiv framtoning och dras 

här explicit i parallell med frihetstanken som Stallman för, det vill säga vill Stallman att fri 
programvara skall ses som en mänsklig rättighet.  

                                                 
58 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
59 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
60 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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Problemet är alltså okunskapen inom programvara som hindrar en större skala människor 
som kämpar för fri programvara. Fri programvara kommer att gynna fler så fort allmänheten får 
upp ögonen för problemet. Stallman sammanställer okunskapen i och med att datorn är en ny 
företeelse med självklar kunskap om mänskliga rättigheter. Något som kanske inte är självklart är 
vad fri programvara är och gör för att skapa ett bättre samhälle. Vad innehåller den fria 
programvaran i jämförelse med andra friheter? Jag kommer i nästa del föra vidare 
frihetsdiskursen och lyfta fram Stallmans ideologiska utgångspunkter och hur friheterna 
tydliggörs ytterligare. 

3.1.2 Fyra essentiella friheter 
Att förtydliga vilken betydelse Free har i samband med programvara är ett problem som löses av 
Stallman genom att i princip enbart ta begreppet ur det ekonomiska sammanhanget. Hur verkar 
då friheten i samband med programvara? För att förtydliga ännu mer hur frihet behöver utformas 
när det sammankopplas med programvara har Stallman formulerat fyra så kallade essentiella 
friheter. Stallman kallar dessa för frihet noll, frihet ett, frihet två och frihet tre (Freedom zero, 
freedom one och så vidare.).  
 

Freedom 0 is the freedom to run the software as you wish. Freedom 1 is the freedom to study 
and change the source code as you wish. Freedom 2 is the freedom to copy and distribute the 
software as you wish. And freedom 3 is the freedom to create and distribute modified versions 
as you wish.61 

 
Dessa fyra friheter är essentiella på grund av de alla måste verka tillsammans för att en 
programvara skall kunna kallas för fri. /…/ it's never enough just to say "I'm in favor of freedom", the 
crucial issue is always: what are the essential freedoms that everyone should have?62  

Det finns alltså regler enligt Stallman för hur friheten måste se ut för att programvara skall 
få/kunna kallas för fri. Dessa friheter är till för att skydda samhällets medborgare från att hamna i 
situationer där det kan göras inkräktanden på privatlivet. 

När du har dessa friheter skall det enligt Stallman hjälpa dig att inte bara få frihet utan även 
bevara den.  Varför anses det egentligen att det är nödvändigt att definiera frihet på detta sätt och 
på det viset begränsa friheten åt det andra hållet? Det vill säga definiera friheten och göra det 
omöjligt omdefiniera den i och med att till exempel GNU GPL (begreppet förklaras i kapitel 1.1) 
gör det omöjligt att göra en programvara ofri. 
 

Most people who use software have never thought about the question of what human rights a 
software user should have. They have simply accepted what they have been told, which is, the 
human rights which a software user is entitled to are: none at all.63  

                                                 
61 http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=13&ItemID=9350 
62 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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Resonemanget som Stallman för i sitt tal kan tolkas som att de flesta av oss accepterar de 
föreskrifter som vi i dag lever efter som självklara och att vi inte är medvetna om vilka mänskliga 
rättigheter vi bör ha i samband med användande av programvaror. I dag finns inga sådana 
rättigheter överhuvudtaget menar Stallman. Inte heller finns den frihet som Stallman talar om för 
de flesta som använder programvara, människor går alltså med på att använda det som finns att 
tillgå utan att reflektera över frihetsaspekten. De fyra grundläggande friheterna skall alltså vara 
banbrytande och uppmärksamma människor på vilka rättigheter och friheter de skall begära. Än 
en gång använder sig Stallman här av begreppet human rights som jämställt med sin egen definition 
av frihet och rättigheter kring programvara.  

Synen på rättigheter och friheter som en viktig del av ett gott samhälle kan i vissa utsagor 
tolkas som att fri programvara är bra och proprietär programvara är dåligt. Jag ser det som att 
Richard M. Stallman beskriver den största delen av datoranvändare i dag har frånvaro av frihet. 
Det finns inom FSF alltså en syn på rättigheter och friheter som en viktig eller självklar del av ett 
gott samhälle. När programvaror som är ofria används bidrar detta till att skapa vissa 
konsekvenser:  

 

Free Software means software that respects the user's freedom. Software available to you but 
without respecting your freedom is called proprietary software or non-Free Software. 
Proprietary software keeps users divided and helpless. Divided because each user is forbidden 
to share with other people, and helpless because the users don't have the source code, so they 
can't change anything, they can't even tell what the program is really doing.64  

 
I inledningen av citatet förstärks den positiva bilden av fri programvara genom att föra frihet till 
en fråga om respekt (Respect) i kontrast till bristen på frihet kommer att leda till uppdelningar eller 
separering (Divided) av människor och dessa människor kommer att i många fall vara hjälplösa, 
(Helpless). Här går det även att utläsa ett tal om en gemenskapstanke då gemenskap är något bra 
och proprietär programvara förbjuder till gemenskap och hindrar användare från att hjälpa andra. 
Vilka människor Stallman menar när han talar om gemenskap går inte exakt att utläsa, dock 
menar han att dessa människor hålls isär och tvingas hållas hjälplösa.   

När Stallman talar om frihet, så talar han i termer av frihet för Most people och People in most 
wealthy countries. Det saknas oftast en definition av vem som friheten riktas till, man kan utläsa i 
det andra exemplet att det berör människor som använder datorer, och därmed riktas friheterna 
främst till områden i världen där det förekommer ett flitigt datoranvändande.  

Stallman talar inte speciellt ofta om de praktiska och tekniska aspekterna av fri 
programvara, känslan som förmedlas är att det kommer i andra hand. Få kan relatera till de 
tekniska aspekterna, men samtidigt anser Stallman att det ideologiska inslaget skrämmer bort den 
                                                                                                                                                         
63 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
64 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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publik som vill ha de praktiska fördelarna med fri programvara. Klargörande finns dock i 
uttalandet nedan där Stallman försöker reda ut hur fri programvara kan gynna fler än den grupp 
av teknologisk skolade programmerare som han själv.  

 

With these four freedoms, users have full control of their own computers, and can use their 
computers to cooperate in a community. Freedoms 0 and 2 directly benefit all users, since all 
users can exercise them. Freedoms 1 and 3, only programmers can directly exercise, but 
everyone benefits from them, because everyone can adopt (or not) the changes that 
programmers make. Thus, free software develops under the control of its users.65 

 

Alla fyra friheterna är viktiga för programmerare såsom för ickeprogrammerare. Andra i 
samhället kommer att kunna ta del av de medföljande positiva effekterna av fri programvara 
Detta är viktigt aspekt, menar Stallman, då programmerare inte är majoriteten av folket. Frihet att 
kunna kontrollera och samarbeta i frågan om programvaror innebär att alla kommer att vinna på 
det. Fri programvara utvecklas under kontroll av dess användare och det ses som en självklarhet 
att ha dessa rättigheter och friheter.  

Vidare menar Stallman att /…/ the program is proprietary software, which means it is distributed in 
an unethical system and therefore should not be used and should not be developed at all.66 De program som inte 
innehåller de friheter som hans presenterat ingår i ett oetiskt system, vilket i sin tur inte borde 
accepteras och därför inte heller användas. Då uppsättningen av de fyra grundläggande friheterna 
presenteras så menar Stallman att detta kommer att lösa problemen med Respect, Divided och 
Helpless. Endast med alla fyra friheterna kan en programvara kallas för fri Free, annars måste det 
ses som ett oetiskt (Unethical) system. I detta system så får ingen tillgång till frihet eller rättigheter, 
det missgynnar alla indirekt kontra fri programvara som i längden kommer att gynna hela 
samhället. Förs detta resonemang vidare så syns det ännu tydligare att gemenskap är synonymt 
med frihet i detta sammanhang.  

Det blir intressant att dra paralleller till Pekka Himanens teori om hackeretik, där nethic är 
en viktig beståndsdel. Det vill säga att jobba i nätverk och dela med sig och hjälpa sina vänner är 
en etisk skyldighet. Stallman för samma slags resonemang där proprietär programvara blir ett 
hinder som separerar på människor, och till och med gör det olagligt i och med licenser med 
copyright. Fri programvara är som sagt lösningen på detta problem. Dock inser Stallman att 
lösningen inte bara är användandet av fri programvara, utan att förstå de etiska aspekterna och de 
sociala problemen. Det vill säga inte bara ta del av de praktiska fördelarna.  

Stallmans texter implicerar möjligheter till förståelse och ett ökat användande av fri 
programvara: most of the people in our community have never heard the idea that there is an ethical issue of 

                                                 
65 http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=13&ItemID=9350 
66 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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freedom here. So we waste the market power that we have.67 Om kunskapen skulle spridas och en 
organisering skulle ske, menar Stallman, att det finns en oerhörd kraft som skulle kunna slå ut 
programvaruföretagen som producerar copyrightskyddat material.  
 

This is an area where our community could exert tremendous power. With tens of millions of 
users, if we were organized, if we could say to one company: "We're going to boycott you until 
you start cooperating with us, and when you start cooperating, then we're all going to buy from 
you and we're going to boycott them".68  

We could make them start treating us decently. But we're not organized /…/And the 
problems get worse than this. There is an effort going on right now, a conspiracy of major 
companies, to change the design of computers in the future so that it will be impossible to 
write Free Software to do many important jobs.69  

 
 
I citatet talar Stallman om en gemenskap som kan växa sig starkare, tio miljoner användare som 
kan mobilisera sig och ställa krav på företagen genom bojkott. Här uppmanar han även företagen 
till samarbete och implicerar att rörelsen och dess användare vid ett samarbete skull köpa(buy) 
programvara från företag som stödjer fri programvara. I detta resonemang blir det för Stallman 
vinnande att dra in den ekonomiska frågan. Han innefattar även faktumet att det inte handlar om 
programvara som är fri på så sätt att den behöver vara gratis.   

Utsagor om det oetiska systemet och programvara blir intressant att vidare analysera utifrån 
Stallmans syn på lagar och hur han förhåller sig till dessa och hur han framställer fri programvara 
då han implicerar att det i jämförelse med proprietär programvara är det rätta moraliska valet. Det 
blir intressant att titta på hur ideologier tydligare kan utläsas i texterna och detta kommer jag in 
lite närmare på i nästa kapitel då jag diskuterar det intertextuella inslaget. Resonemanget Stallman 
för är tillsammans väldigt intressant ur en analytisk aspekt då Stallman talar om vikten av 
gemenskap och hur detta motarbetades då företag producerar ofria programvaror.   

3.1.3 Äganderätt och naturliga rättigheter 
Då frihetsdiskursen har ett inslag av intertextualitet bidrar detta till en förståelse av det 
ideologiska inslaget i texterna. Med intertextualitet menar jag här att Stallman bygger sin egen text 
och även ideologi på redan etablerade begrepp. 

I vissa delar finns det ett mer tydligt uttryck av utsagor som lättare kan kopplas till en 
ideologisk grund. Natural Rights och Human Rights är begrepp Stallman använder sig av för att 
beskriva den frihet som tas och den frihet som behövs. Här beskriver han den felaktiga 
tolkningen och antagandet av en naturlig äganderätt som programvaruföretag har gjort men som 
de, enligt Stallman, inte alls kan ställa sig bakom.  

                                                 
67 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
68 http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=13&ItemID=9350 
69 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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/…/ software companies have an unquestionable natural right to own software and thus have 
power over all its users. (If this were a natural right, then no matter how much harm it does to 
the public, we could not object.) Interestingly, the US Constitution and legal tradition reject 
this view; copyright is not a natural right, but an artificial government - imposed monopoly 
that limits the users' natural right to copy.70 

 

Stallman talar i citatet om en självklar naturlig rättighet att äga programvara och därmed även 
makten över alla dess användare. Om detta skulle vara naturliga rättigheter skulle det inte gå att 
ifrågasätta det oavsett vilken skada det skulle göra . Han menar vidare att den amerikanska lagen 
inte ser på copyrightlagen som en naturlig rättighet. Detta innebär enligt Stallman att det går att 
ifrågasätta och även motarbeta den syn som företagen som använder sig av copyrightlicenser har 
på sina rättigheter.  

Stallman skriver: In other areas of life, most people have heard of human rights.71 Mänskliga 
rättigheter beskrivs alltså som en självklarhet i förhållande till andra områden vilket jag förstår 
som att Stallman menar att det inte naturligt förknippas med fri programvara. Något som går att 
påpeka är att dessa begrepp i relation till frihet och programvara ses som något självklart i positiv 
mening. Detta är något som skall vara en fundamental grund att leva efter, dock så blir det 
intressant att han i relation att tala om vissa rättigheter som i är grund för lagar samtidigt kritiserar 
på vilket sätt copyrightlagen av andra, i det här fallet programvaruföretag, kan definieras som 
något bra.  

Här sätter Stallman in aktörer i frihetsdiskursen, programvaruföretag (software companies), den 
amerikanska grundlagstiftningen (US Constitution) och statsstyrelse (government) vilket bidrar till att 
konkretisera problemet och peka på att företag dessa för ett felaktigt resonemang kring naturliga 
rättigheter, och dessutom lyfta friheten som en fråga om definitioner. Är det av strategiska skäl 
han även i samband med att tala om företag använder det negativt laddade begreppet harm? Den 
synen programvaruföretag påstås ha av den naturliga rätten att äga överensstämmer inte med den 
amerikanska konstitutionen. Lagstiftningen ses alltså både som något att se upp till och dess 
värderingar är viktiga, men Stallman antyder till att den går att inskränka så som han beskriver 
genom en onaturlig/konstgjord (artificial) statsstyrelse (government) som ville begränsa användares, 
som Stallman beskriver det, naturliga rättighet att kopiera.  

Resonemanget bidrar till att Stallman framför lagar och då framförallt den amerikanska 
grundlagen som en viktig aspekt att se upp till. Dock beskrivs den även som något som kan 
omdefinieras och göras till något negativ som inte överensstämmer med dess syn på naturliga 
rättigheter. Än en gång dras paralleller mellan Stallman frihetstanke och ett välkänt fenomen som 

                                                 
70 Gay (editor)(2005) s. 16 
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USAs grundlag, detta bidrar enligt mig att skapa sympatier hos de som ser grundlagen som något 
positivt att leva efter.  

Genom att fri programvara läggs i samma linje med mänskliga och naturliga rättigheter och 
USAs konstitution söker Stallman än en gång spår som fler kan relatera och ta ställning till.  

I detta uttalande av Stallman kommer vi även in på en diskussion om makt och där alla tre 
nämnda aktörerna på något sätt ställs i en maktposition. Där de som utövar makt inom diskursen 
om fri programvara är företagen som kan beskrivas har fått staten på sin sida och därmed gått 
runt den amerikanska grundlagen. Detta kan ses som en syn och tanke om den etiska synen på 
företagen som både utövar makt och dessutom implicit påstås använda sig av tvivelaktiga medel 
för att behålla den tagna makten. I efterföljande kapitel vill jag närmare presentera på vilket sätt 
maktdiskursen bidrar till att ge diskursordningen betydelse.  

3.2 Maktdiskursen 
Maktdiskursen blir tydlig i och med konkretiseringen av aktörer inom diskursordningen fri 
programvara. Frihetsdiskursen kan ses som den diskursen där Stallman vill likställa sina egna 
frihetstankar med mer kända begrepp. Vidare så kommer maktbegreppet in då frihet talas i 
relation med kamp. I texterna finns uppmaningar till bojkott av makthavande företag som inte 
producerar fri programvara.  

Jag vill här titta närmare på hur maktstrukturen betonas och vilka aktörer och offer som 
framställs inom denna diskurs. Transitivitet är det verktyg som jag här har haft användning av i 
analysen, detta innebär att jag studerar grammatiken för att utläsa perspektiv och beskrivningar av 
olika skeenden eller relationer. De tre grundstenar för transitiviteten är processer, deltagare och 
omständigheter.72 

3.2.1 Maktutövande 
Jag vill inleda detta avsnitt med att ge ett exempel på grammatisk transitivitet där olika aktörer 
lyfts fram och formar subjekt och objekt: 
 

Proprietary software is an exercise of power. Copyright law today grants software developers 
that power, so they and only they choose the rules to impose on everyone else--a relatively few 
people make the basic software decisions for everyone, typically by denying their freedom.73 

 
I detta exempel har jag tagit ut Proprietary software, Copyright law, software developers, few people och 
everyone som aktörer. Handlingen och processen kopplas ihop med maktutövande (exercise of power), 
garantera(grants), väljer regler (choose the rules), val (decisions) och vägra frihet(denying freeodom). I det 
här fallet så kopplas alla aktörerna förutom everyone till maktutövande och bestämmande, everyone 

                                                 
72 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 281 
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är de som drabbas av proprietär programvara vilka är skyddade av copyrightlagstiftningen. Detta 
bidrar till att everyone vägras frihet. En lite grupp människor väljer reglerna för alla andra, är det 
som uttrycks i citatet. Exempel på den här typen av den här sortens satskonstruktioner är vanligt 
förekommande i texterna som jag analyserat.  

Det finns ju inte bara problem och hinder, det finns ju även svar och lösningar på dem. Så 
här uttrycker Stallman problemet och hänvisar till fri programvara som en lösning: 
 

If code is law, as Professor Lawrence Lessig (of Stanford Law School) has stated, then the real 
question we face is: who should control the code you use--you, or an elite few? We believe you 
are entitled to control the software you use, and giving you that control is the goal of Free 
Software.74 

 

Här finns en explicit åsikt vad gäller hur samhället inte skall styras. Det finns alltså en negativ syn 
på kontrollen av källkod, alternativen som ges om vem som skall kontrollera källkod; du (you) 
personen som använder koden eller en liten elit (elite few). Målet med programvara blir att ge 
tillbaka kontrollen (makten) till användaren. Det är även viktigt att påpeka att Stallman i detta 
sammanhang använder sig av begreppet vi (we). Dock är det intressant att påpeka att detta inte 
gör we till en koppling med användare (users) inte heller eliten förstås, men en egen grupp som står 
utanför båda dessa. FSF formar sig som en liten grupp vilken står utanför användandet och 
maktkontrollen. De framställs som den grupp användaren skall vända sig till för att få kontroll 
över källkod.  

Det framträder alltså en syn på fri programvara inte bara som positivt bemärkelse med 
tillgång till frihet, att ta kontroll och inte låta sig kontrolleras blir också ett argument. För att 
förstå var det i grunden är fråga om makt och om kontroll förklaras ett tillstånd som en gång i 
tiden var en naturlig del av livet att kunna samarbeta och hjälpa sin vän, granne eller kollega. Det 
har alltså funnits ett tillstånd av frihet, det är maktutövare som ändrat och tagit bort dessa 
förutsättningar. 
 

I had the good fortune in the 1970's to be part of a community of programmers who shared 
software. Now, this community could trace its ancestry essentially back to the beginning of 
computing. In the 1970's, though, it was a bit rare for there to be a community where people 
shared software. And, in fact, this was sort of an extreme case, because in the lab where I 
worked, the entire operating system was software developed by the people in our community, 
and we'd share any of it with anybody. Anybody was welcome to come and take a look, and 
take away a copy, and do whatever he wanted to do. There were no copyright notices on these 
programs. Cooperation was our way of life. And we were secure in that way of life. We didn't 
fight for it. We didn't have to fight for it. We just lived that way. And, as far as we knew, we 
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would just keep on living that way. So there was free software, but there was no free software 
movement.75 

 
I citatet beskriver Stallman en gemenskap där begrepp som Share, Community, Anybody, No 
Copyright, och Cooperation får stå för det sättet se levde, tänkte och arbetade. Än en gång belyses 
vikten av gemenskap, här kan Stallman också gruppera sig och använda sig av begreppet vi (we) 
vilket kan tolkas som att det är i den gruppen/positionen han hör hemma i på så sätt att det i 
citatet anspelar på en grundtanke som uppstod i samband med datoranvändandet. Något som var 
naturligt för gruppen han beskriver, även om han menar att det var ovanligt för den tiden att dela 
programvara. Då gruppen själva skapat sina program delade de med sig av allt till alla som ville. 
Samarbete (Cooperation) beskrivs som ett naturligt sätt att leva. Det fanns ingen som försökte 
ingripa och det fanns inga tankar på att heller ändra det sättet att leva. Fri programvara var en 
självklarhet, FSF rörelsen var dock inte nödvändig. Stallman menar att det sättet att leva var något 
naturligt och som man inte behövde reflektera över. Att behöva kämpa (fight) för det sättet att 
leva beskrivs som en ny företeelse, som på så sätt gjort FSF nödvändigt. I dag ser situation 
annorlunda och han menar att We face many kinds of obstacles today.76  Jag tolkar det som att Stallman 
menar att FSF i dag har många hinder att ta sig över.   

Resonemanget Stallman för är tillsammans väldigt intressant ur en analytisk aspekt då 
Stallman talar om vikten av gemenskap och hur detta motarbetades då företag producerar ofria 
programvaror. Den frihet som Stallman beskriver var förr en självklarhet – ett naturligt sätt att 
broderligt dela med sig och samarbeta. Friheten försvann alltså enligt Stallman i och med de icke- 
fria programvarorna vilket förändrat den gemenskapstanke som förr var en självklarhet. Det kan 
ses som Stallman menar att det finns en rättighet att själv bestämma över hur man vill leva sitt liv, 
och göra det på det bästa sättet man kan. Det bästa sättet att leva framförs av Stallman som att 
dela med sig, samarbeta och göra det man själv vill utan att någon annan skall lägga sig i. Då 
proprietär programvara spreds blev det plötsligt väldigt svårt att fortsätta hjälpa sina vänner och 
leva det liv han gjorde på 70-talet. Detta kan ses som att han refererar till en liberal livsåskådning 
där det både finns en skyldighet och rättighet till att värna om sina egna intressen, det vill säga att 
ingen skall kunna bestämma över någon annan och förhindra varandra att leva sina egna liv. Det 
livet som Stallman säger sig ha levat där det var möjligt att hjälpa andra människor och dela med 
sig inte var svårt i dag har många hinder. Det vill säga inblandningen av andra bidrar till att 
människans naturliga rättighet begränsas. I och med begränsningar som programvaruföretag och 
copyrightlagen är det intressant att titta på vilka alternativ Stallman menar finns förutom fri 
programvara. 

                                                 
75 Gay (editor)(2005) s. 157 
76 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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3.2.2 Två ondskefulla val 
Maktdiskursen bidrar till att vi hamnar i en diskurs om valmöjligheter och begränsningar så som 
vi kom in på i föregående kapitel. Detta är givetvis även sammankopplat till friheten på det sättet 
att Stallman gör det gällande på vilket sätt de essentiella friheterna bidrar till att inte bara kunna 
leva ett fritt liv men även ett gott liv. Det är på ett intressant sätt Stallman gör dessa friheter 
gällande och sätter in dem i kontexter som konkretiserar situationer där en licens med frihet kan 
bidra till ett vad han definierar som ett etiskt liv. Jag tolkar det som att detta är ett sätt att göra 
sina egna idéer viktiga för förändringar. Först upplysa om problem och konsekvenser i samhället 
och sedan presentera de egna förslagen som lösningen på dem. 

Den vanligaste typen av programvara är enligt Stallman den användaranpassade (custom 
software), det vill säga programvara som är utvecklad för en specifik användare. Med den här 
sortens programvara menar att Stallman att det inte berör andra användare på ett negativt sätt: 
 

If that one particular user has all these freedoms, say, if that user has the full rights to the 
software, then you might say in a trivial sense that it's Free Software. There's only one user and 
that user is free. No user has been subjugated; no one is being mistreated in this way.77 

 
En användare som är fri och lever sitt liv utan att integrera på andra ses här som något som berör 
en individ privat. Vidare menar Stallman att situationer där en etisk aspekt kan uppstå: there are 
always other ethical issues that might enter the situation. There are many ethical issues in life, but in this one 
particular ethical issue, at least in that case, nothing wrong is being done.78 I talet Stallman höll i Kroatien vill 
han tala om hur fri programvara som det bästa alternativet kan hindra dig från att hamna i ett 
moraliskt dilemma. Fri programvara medföljer alltid de essentiella friheterna, i detta fall är frihet 
nummer två som hjälper dig att leva ett etiskt riktigt liv. Med frihet två får du hjälpa din granne, 
friheten innebär att du själv kan välja till vem, var, när och hur du vill distribuera programmet 
vidare. Utan detta menar Stallman att du hamnar i ett svårt val om din vän skulle fråga dig om 
han eller hon kunde få en kopia av en programvara av dig. Stallman menar att i den situationen 
kommer du att stå i val mellan två ondskefulla val: One evil is: give your friend a copy and violate the 
licence of the program. The other evil is: deny your friend a copy and comply with the license of the program.79  
Det är alltså i sådana här situationer som den etiska aspekten kan göras tydlig. Det visar även på 
att Stallman vill värna om att lyda licenser som medföljer program, han uttrycker det som en 
ondskefull handling att bryta mot det. Det Stallman anser är dock här är att värdera de två 
ondskefulla valen: Once you are in that situation, you should choose the lesser evil. The lesser evil is to give your 
friend a copy and violate the license of the program.80 Han hjälper även oss att se vilket som är det mindre 
ondskefulla valet. Förklaringen till att just det valet är det bästa förklarar han genom att använda 

                                                 
77 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
78 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
79 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
80 http://www.sweden.fsfeurope.org/documents/rms-fs-2006-03-09.en.html#what-is-free-software? 
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vänner som något bra, de vill säga någon som förtjänar din hjälp. I jämförelse med de som inte är 
dina vänner och de som tvingar dig att välja mellan två ondskefulla val medvetet: 
 

The reason is that we can assume that your friend has treated you well and has been a good 
person and deserves your cooperation. The reason we can assume this is that in the other case, 
if a nasty person you don't really like asked you for help, of course you can say "Why should I 
help you?" So that's an easy case. The hard case is the case where that person has been a good 
person to you and other people and you would want to help him normally./…/ the developer 
of the program has deliberately attacked the social solidarity of your community. Deliberately 
tried to separate you from everyone else in the World. So if you can't help doing wrong in 
some direction or other, better to aim the wrong at somebody who deserves it, who has done 
something wrong, rather than at somebody who hasn't done anything wrong.81 

 
Det blir här väldigt tydligt att handlingar utifrån ett moraliskt tänk blir viktigt i bedömande av 
både människor och företag. Vänner är alltså något bra, som förtjänar ditt samarbete i jämförelse 
med någon som du inte tycker om. Du kan välja att här hjälpa vem du vill och du kommer 
förmodligen att välja din vän framför alla andra. Att du sedan bryter mot vissa regler och skadar 
ett företag som enligt Stallman medvetet attackerar solidaritetstanken och försöker hålla separera 
dig från andra i världen gör du fel mot någon som i sin tur också har gjort fel.   

Stallman delar in tanken om frihet och makt i rätt och fel, den kamp som förs i godhetens 
tecken. De utmärkande diskurserna flyter samman till en helhet som hjälper till att visa på 
problem, lösningar och vägledningar i det samhället som för tillfället är styrt av en liten elit som 
vill ha makt och tar makt genom att göra sig själva oumbärliga för sina konsumenter. Stallman 
framställer den historiska kopplingen och ursprunget till fri programvara i sammanhang där 
uppkomsten av datorn och de fria och naturliga rättigheterna. Den syn Stallman förmedlar blir 
alltså en kamp för en gemenskap, vilket likställs med något bra, och som förr var självklar. 
Gemenskapen är inte självklar längre i och med den medvetna uppdelning av människor 
programvaruföretagen gör menar Stallman.  

När Stallman talar om gott och ont innebär det att han alltså lägger ett värde på att leva 
efter vissa regler. Han pratar inom en etiskdiskurs som vi i nästa kapitel ska titta närmare på.  

3.3 Etikdiskursen 
I detta kapitel vill jag redogöra för etikdiskursens betydelse för diskursordningen. Redan i 
föregående kapitel ses exempel på etikens betydelse i utsagor om fri programvara. Etiken blir i 
relation till fri programvara en central fråga vad gäller ansvarstagande och ett gott samhälle. 
Vikten av att ta upp frågan blir stor eftersom detta är ett perspektiv som FSF inte delar med 
någon annan rörelse inom programvarudiskursen, det vill säga ett perspektiv där de etiska 
frågorna prioriteras över de tekniska. 
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3.3.1 En fråga om etik 
Begreppet Free kan även i detta sammanhang få bli ett exempel för ännu ett problem för att 
framföra den etiska aspekten av fri programvara. Richard M. Stallman lanserade FSF 1983 och 
han visste vad det var han ville med rörelsen, och det var just kritiken mot de etiska aspekterna av 
proprietär programvara som blev utmärkande för rörelsen. Stallman utgår ifrån att etiska 
principer, oavsett tekniska förändringar, aldrig kommer att förändras. Stallman tittade på de etiska 
konsekvenser av ägda programvara så som han själv ansåg sig uppleva. Dock påpekar han att det 
finns konsekvenser av till exempel tekniskutveckling inom programvarubranschen där etiska 
avseenden kan få tänkas om. Copyrightlagen är en sådan faktor som har fått ligga i grund för 
förändringar som påverkats av en teknisk utveckling. Jag skall låta Stallmans egna ord mer 
konkret få förklara resonemanget: 
 

Something strange and dangerous is happening in copyright law. Under the U.S. Constitution, 
copyright exist to benefit users – those who read books, listen to music, watch movies, or run 
software – not for the sake of publishers or authors. Yet even as people tend increasingly to 
reject and disobey the copyright restrictions imposed on them “for their own benefit,” the U:S: 
government is adding more restrictions, and trying to frighten the public into obedience with 
harsh new penalties. /…/ When the U:S: Constitution was drafted, the idea that authors were 
entitled to copyright monoply was proposed – and rejected. The founders of our country 
adopted a different premise, that copyright is not a natural right of authors. 82 

 

Copyrightlagen har enligt Stallman förlorat sin grundmening då den i dag fått en skild mening i 
jämförelse med vad den i grunden var till för. Detta menar han är konstigt och farligt (strange and 
dangerous), i dag beskrivs copyrightlagen skydda ägaren då det egentligen, enligt Stallman, skulle 
gagna användare (benefit users). Det som är intressant är att ju mer restriktiv copyrightlagen blir ju 
mer ogillas och bryter människor mot den och i sin tur läggs fler begränsningar och 
skrämseltekniker in genom hårdare straff från den amerikanska regeringens sida. 

Detta kan tolkas som att människor anser sig ha tankar om restriktioner av att dela med sig 
och kopiera varor. I det uttalandet anser jag att modaliteten framkommer, det vill säga på vilket sätt 
Stallman egentligen ställer sig bakom meningen for their own benefits då han sätter meningen inom 
citationstecken för att markera ett slags ställningstagande. Den spontana reflektionen är att han 
vill markera på att detta är ett felaktigt antagande, att människor bryter mot 
copyrightlagstiftningen av egoistiska skäl.  Detta är förstås bara spekulationer, men han lämnar 
det öppet för tolkning. Jag tolkar det som att Stallman menar restriktioner innebär att människor 
för ett etiskt resonemang, vilket leder till att strunta i copyrightlagen och istället kopiera och dela 
med sig av copyrightprodukterna. Detta kan ställas i likhet med de två ondskefulla valen han 
menar att vi har. 

Copyrightlagen har bidragit till att göra människor offer för stängda licenser, och som jag i 
tidigare kapitel presenterade att tvingas att välja mellan två dåliga val, där valet oftast blir att bryta 
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mot restriktionerna copyrightlicenser bidrar till. Här vet vi redan vilken ståndpunkt Stallman har 
vad gäller att bryta mot lagar, det är tillåtet om det finns ett gott syfte bakom och om den som 
drabbas har gjort något som bidrar till negativa effekter för samhället. Det skulle kunna tolkas 
som detta i och med hans resonemang om etik och copyright att om man har varit offer för de 
orättvisa restriktionerna kan man även bryta mot dem.  

En intressant aspekt är att han här även tar upp fler perspektiv av copyright, inte bara i 
samband med programvaror utan även musik och böcker. Här jämställs programmerare med 
författare och problemet kanske lättare kan förstås när det gäller copyright. Det här sättet att se 
programvara och copyright kan förmodligen delas med många då det har varit intressant ett antal 
år att diskutera fildelning som också är en restriktion utifrån copyrightlagen.  Om Stallmans etiska 
synsätt skulle appliceras på detta så skulle detta till exempel innebära att det är mindre elakt att 
dela musik med sin kompis än att bryta mot copyrightlagen.  

Går det att förklara proprietär programvara och problemen med dem utan att dra in etiska 
aspekter? Stallman menar att detta till och med kan vara en lättare väg att ta. Som exempel tar han 
upp relationerna till Open Source Initiative83 i både boken och talet. OSI grundades 1998, något 
efter Internets och GNU/Linux fick genomslagskraft. Detta var personer från rörelsen för fri 
programvara vilka beslöt sig för att använda ett annat begrepp. Ett begrepp vilket, enligt 
Stallman, utesluter alla de politiska och etiska principerna.    

 

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./…/ For the Free Software movement, 
non-free software is a social problem and free software is the solution. 84 

 

Det skulle kunna spekuleras huruvida den kritiska tidpunkten som OSI lanserades bidrog till att 
FSF hamnade i en sämre position av att kunna framföra sina etiska ståndpunkter. Stallman menar 
själv att det inte hör till det vanliga att frågor om frihet och etik prioriteras. Deras 
värderingsgrunder skiljer sig och de ser inte samma problem i frågorna om programvaror. Den 
ena sida vill uppmana till att förbättra de praktiska frågorna med öppna källkoder medan den 
andra sidan vill trycka på de etiska aspekterna av ofria programvaror. Att utesluta frågorna om 
frihet och etik var enligt Stallman en strategisk handling från OSIs sida:  

 

                                                 
83 Open Source (öppen källkod) och Free Software är olika namn för samma regler för mjukvara, men motiven till 
reglerna skiljer sig åt för de båda begreppen. Rörelsen som förespråkar öppen källkod kallar sig Open Source 
Initiative (OSI) och de förespråkar den praktiska nyttan med fri programvara/ öppen källkod medan FSF har 
politiska och ideologiska motiv. 
84 Gay (editor)(2002) s. 55 
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They figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only about the 
immediate practical benefits of certain free software, they might be able to “sell” the software 
more effectively to certain users, especially business.85  

 

Att utesluta frågorna var en medveten handling för att göra det lättare att sälja en slags fri 
programvara till vissa användare, Stallman pekar i citatet ut företag som specifikt objekt OSI vill 
sälja till. Beskrivningen av OSI blir väldigt intressant trots det korta citatet, de framstår som att 
frågorna om frihet och etik är ett problem och att dessa problem utesluts av OSI, inte bara för de 
tekniska vinningarna, utan även de ekonomiska. Att dessutom peka på att OSI vill vara företag till 
lags tyder på att detta är en viktig fråga som anses nödvändig att ta upp. I många sammanhang 
framställs FSF i jämförelse med OSI få arbeta i motgång, inte bara det att OSI har fler anhängare 
men även att det i många texter verkar vara svårt att separera de två rörelserna då de samtidigt har 
en del gemensamma nämnare. Detta kan beskrivas som att det finns en vilja att gå runt den 
konflikt som Stallman själv beskriver finns mellan de två rörelserna. Det måste påpekas att i och 
med lanseringen av OSI anser Stallman att det har skapat problem med hans eget mål att upplysa 
människor om den etiska vikten av fri programvara. While free software by any other name would give 
you the same freedom, it makes a big difference which name we use: different words convey different ideas.86  I 
citatet kan vi se att Stallman är noga med att påpeka skillnaden (Diffrence) mellan dessa två 
rörelser. Om fler alltså ansluter sig till OSI i och med att de vill lansera sig på marknaden och 
göra sig själv mer lättillgängliga kommer FSF att ha större problem att föra fram sitt budskap.  
 

The term “open source” quickly became associated with a different approach, a different 
philosophy, different values, and even a different criterion for which licenses are acceptable. 
The Free Software movement and the Open Source movement are today separate movements 
with different views and goals.87 

 
Här talar Stallman om vikten av begreppens innebörd. Det blir tydligt att Stallman vill ta avstånd 
till det genom att bestämt peka på skillnaderna mellan de två rörelserna. Det gör det lätt att som 
läsare förstå vad han vill mena. Dessutom pekar han på skillnader inom alla de fundamentala 
aspekterna av en rörelse, det vill säga skilda filosofier, skilda värderingar och skilda kriterier för 
vad fri programvara är. Stallman tydliggör genom att mena att de är separata rörelser med olika 
sätt att se på frågor och olika mål. För att ge ett fall på det förhållningssätt Stallman har ger jag ett 
exempel från boken Free software, Free Software under kapitel 21: Words to Avoid. Två begrepp som 
Stallman menar att han inte vill förknippas med är Open och Closed då de snarare bör förknippas 
med Open Source och deras värderingar. A different group, whose values are less idealistic than ours, uses 
                                                 
85 Gay (editor)(2002) s. 57 
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"open source" as its slogan. /…/ please don't lump us in with them or describe our work by their label that leads 
people to think we are their supporters.88 Detsamma gäller alltså för Closed: so we are careful to avoid usage 
that would encourage people to lump us in with them. Therefore, we avoid describing non-free software as "closed". 
We call it "non-free" or "proprietary".89 

Begreppen är viktiga att hålla isär menar Stallman och detta på grund av att det för honom 
är av stor vikt att aspekterna av frihet och etik kommer fram och inte förvillas i en förvirring där 
OSI och FSF står som enhetligt i människors ögon. Det är tydligt att Stallman vill projicera det 
genom att förtydliga hur begrepp skall användas. Här görs dessutom tydliga grupperingar genom 
begrepp som group, we, our, their och us. Stallman pekar även på saknanden av idealism hos den 
andra gruppen och jag tolkar i och med detta att detta är en viktig grund för FSF, det vill säga att 
ha ett ideal. I detta fall är ideal inte open eller closed, det är begrepp i koppling till free.  

Nu har vi tittat närmare på vikten av etiken som en del av fri programvara. Jag har 
uppmärksammat copyrightlagen som står i fokus då programvaror genom dessa blir ofria och 
därmed begränsar människor och bidrar till vi hamnar i situationer där vi måste göra etiska 
överväganden. Det gäller att förstå rätt och förstå vikten av de etiska frågorna, och i relation till 
OSI framställs FSF som målmedvetna på ett annat plan. Det vill säga då OSI beskrivs som villiga 
att sälja sig till företagen har FSF fasta principer. Dessa principer kan ibland beskrivas som 
motarbetande för FSF rörelsen då det är lättare att första varför de pratiska fördelarna är 
betydelsefulla, men att det inte alltid är så lätt att koppla fri programvara till ett socialt problem i 
allmänhet på det självklara sätt Stallman menar att det är. 

3.4 Teoretisk återkoppling till texterna 
Jag har nu avklarat presentationen av den del där analysen grundats på text- och diskursivnivå i 
Faircloughs tredimensionella system. I detta avsnitt vill jag relatera texterna till den sociala 
praktiken vilket är den tredje dimensionen.  

Den diskursordningen jag pekat ut som fri programvara har genom tre av mig angivna 
diskurserna; frihet, makt och etik lett mig till att lättare se en helhet i den verklighet Stallman 
beskriver och jag studerat. De gemensamma dragen för diskurserna anser jag är att de 
konkretiserar viktiga aspekter i Stallmans filosofi med fri programvara. Denna kombination och 
begreppet fri programvara bör kanske påminnas inte endast används i sammanhang som alltid 
kan definieras på det sättet jag har gjort i min studie. Det kan tänkas att det finns andra teorier 
och frihet, makt och etik inom samma rörelse och om jag istället studerat dess hade givit fri 
programvara en helt annan betydelse.  

                                                 
88 http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html (samma lista finns i boken, dock är den nätbaserade 
uppdaterad) 2007-04-11 
89 http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html (samma lista finns i boken, dock är den nätbaserade 
uppdaterad) 2007-04-11 
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Hur kan då det sociala sammanhanget i det här fallet förstås? Jag vill genom att göra en 
återkoppling till de teorier som jag innan presenterade försöka reda ut detta. 

3.4.1 Hackeretiken – ett sätt att förstå fri programvara 
En hacker är som vi tidigare har klargjort en skicklig programmerare med vissa bestämda 
principer. Stallmans texter speglar många av de aspekter som tas upp i Himanens definition av 
hackeretiken. Bland annat de principer som karakteriserar hackers arbetsmoral – passion, frihet 
och samarbete men också viktigt är det att arbetet och passionen måste levas under etiska 
principer som privatliv och jämlikhet. Begreppet Free syftar i texterna till friheten att själv få 
kontrollera det du har i ditt hem, till exempel din egen dator. Jämlikhetens vikt kan utläsas i de 
utsagor om makt, där användandet av proprietär programvara bidrar till ett maktutövande där 
Stallman pekar ut en liten elit som makthavare.  Denna tanke är intressant om den sätts i ett 
sammanhang där Stallman har en tendens att kritisera proprietär programvara och dess 
utvecklare. Han menar att å ena sidan så är det fel att en liten grupp av utvecklare och företag i 
dag bestämmer hur programvarumarknanden skall se ut, å andra sidan vill han och FSF själv 
bestämma reglerna för hur programvara skall se ut. Detta skulle kunna ses som att Stallman vill 
ändra på den maktstruktur som han själv beskriver i sina texter. Hackeretiken och utformningen 
av den kan kanske göra att förståelsen för sådana rörelser som FSF som kritiserar lagstiftningar 
och dessutom sitter på en mängd kunskap vad gäller datorer och programmering. Många av de 
ståndpunkter Stallman presenterar kan karakteriseras som tillhörande en hackeretik, främst 
utifrån de begrepp som jag här presenterat. Fri programvara blev det centrala för Stallman i sin 
kamp mot det som hindrade honom från att fortsätta livet som han beskriver innan 
copyrightlagen bidrog till restriktioner av framförallt hans arbete på MIT. Det självklara var 
därmed inte längre självklart. Han beskriver i sina texter de vägval han själv kunde ha tagit, bland 
annat om den lätta vägen OSI tog när de, som Stallman beskriver det, uteslöt de politiska och 
etiska aspekterna, här kan det tolkas som att Stallman och FSF fick arbeta i motvind i och med att 
de var så principfasta med sina licenser. Däremot ville OSI istället satsa på marknaden och sälja 
sig bättre till användare – som Stallman här poängterar är företagen.   

I Himanens jämförelse med Webers protestantetik så kommer begreppen work ethic och 
money ethic upp som gemensamma nämnare och beskrivningen av detta är att synen på arbete har 
en större mening i det protestantiska fallet var arbetet tillägnat Gud, och för hackers alltså 
passionen och möjligheterna. Den tredje komponenten är nethic, där min egen översättning är 
nätetiken, är ett nytt element i etiska aspekter. Tillsammans med andra kan vi komma längre, göra 
bättre och därför blir det i den månen viktigt att dela med sig av sina kunskaper. Det blir en etisk 
skyldighet att alltså dela med sig av sådan information som till exempel källkod är. Kritiken 
Stallman för mot till exempel OSI kan egentligen inte grundas på hackeretikens stomme, dock 
blir det möjligt att kritsera uteslutandet av varför vissa handlingar är viktiga. Det vill säga så är det 
inte bara de praktiska aspekterna som måste tas i hänsyn även tanken bakom dem. Jag tolkar det 
utifrån Stallmans texter att det finns en lust att motivera varför fri programvara måste vara fri och 
bevaras fri . Detta i och med att definitioner av begrepp, lagar och skilda rörelser blir en viktig 
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beståndsdel i beskrivandet av problem som bara kan lösas med fri programvara. Detta bidrar 
även till en diskussion om huruvida lagar och licenser bör respekteras. I ett moraliskt dilemma så 
beskriver Stallman att överväganden måste göras mellan två onda ting. Motiveringar av sitt etiska 
tänk blir i Stallmans fall ett sätt skapa grund för en olaglig handling, såsom att bryta mot ett 
licensavtal. Men framförallt uppmanar han till att utesluta användandet av programvara helt då 
det som Stallman beskriver det: is distributed in an unethical system and therefore should not be used and 
should not be developed at all. I sin tur bidrar detta till att vi bevarar ett system som bidrar till problem 
för oss i vårt privatliv.  

Jag anser att de yttranden som Stallman konstruerat i text kan ligga i en hackeretiskgrund, 
då den verklighet som beskrivs är fyllda med moraliska överväganden där vi i första hand måste 
ta hänsyn till vårt eget privatliv framför att stödja ett system som försätter oss i dessa moraliska 
knipor.  Den hackeretik som beskriven av till exempel Himanen ger en grund för ett sätt att tänka 
utifrån nya förutsättningar i en tid där datorer fortsätter integreras i våra liv i allt större 
utsträckning. Ett budskap om att viljan göra något gott tydligare kan definieras och locka fler att 
föra argument för varför fri programvara istället för att bara dra nytta av fördelarna utan 
eftertanke. I och med detta vill jag nu föra en diskussion om Stallmans sätt att angripa de 
lagstiftningar som han menar ligger till grund för hur människor bör handla och vilka friheter vi 
bör ha i relation till fri programvara genom att integrera teoretiska resonemang om just frihet och 
mänskliga rättigheter.  

3.4.2 Fri programvara som något naturligt 
Stallmans syn om fri programvara som ett led till ett bättre och mer etiskt samhälle grundar sig i 
en bestämd syn på frihet och rättigheter. Detta kommer i uttryck i texterna på det sättet att 
begrepp som frihet, naturliga - och mänskliga rättigheter får stå som underlag för vad som är 
eftersträvansvärt i ett samhälle där lagar och regler påstås grundas i en sådan värld menar 
Stallman att lösningen är fri programvara.  Med fri programvara behöver vi inte hamna i 
situationer där ett ställningsstagande måste göras. Där finns alla friheter och rättigheter som vi 
behöver menar Stallman. Detta kan tolkas utifrån det han kallar för essentiella friheter, formulerade 
för GNU GPL som alltså skall bevara friheterna i produkter som till exempel programvara. 

I relation till frihet kan vissa begrepp visa på en positiv eller negativ aspekt av frihet. Några 
exempel är när han talar om värderingar, uppskattning, gemenskap och respekt så menar han 
detta i närvaron av frihet. I frånvaron av frihet kopplas begrepp som oetiskt, separation och 
hjälplöshet. Det finns då enligt Stallman anledning till att vilja ta bort frånvaron av frihet. Genom 
att formulera fyra grundläggande krav för friheter som måste ingå i en programvara så kan dessa 
regeluppsättningar alltså vara lösningen (solution) på frånvaron av frihet som enligt Stallman är 
grundläggande. Stallman vill alltså ersätta de licenser som inte bevarar fri programvara fri med 
licenser som innehåller copyleft. Detta skulle enkelt kunna svara på om man kan bevara frihet 
med en licens? Intertextualiteten kan beskriva texterna i stor utsträckning, jag menar bland annat när 
Stallman talar om mänskliga rättigheter (Human Rights) och naturliga rättigheter (Natural Rights). 
Dessa begrepp används i självklar relation till den frihet som Stallman talar om. Mer tydligt görs 
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detta då han menar att de företag som i dag skyddar sina programvaror med copyrightlicenser 
anser sig ha naturliga rättigheter till detta, men att de i och med detta har missuppfattat 
grundtanken med de naturliga rättigheterna. Han låter dock begreppen stå fritt utan att gå djupare 
in på hur begreppen kan förstås, de relateras istället till att förstås i sammanhang med sina egna 
definitioner av frihet. I sitt användande av begreppen anser jag att Stallman vill reformera de 
maktrelationer som i sin tur även har bidragits av skilda definitioner av naturliga rättigheter.  I 
den kritiska diskursanalysen ses som sagt ideologi som en bidragande faktor till att konstituera 
olika maktförhållanden.90 

Aspekten av frihetsuppdelning såsom Isaiah Berlin gör den till en negativ och positiv blir 
här intressant. Hur skulle det se ut om vi la denna frihetsdefinition på de resonemang som 
Stallman för?  Om positiv frihet har betydelsen att du får tillgång till och negativ frihet innebär att du 
är fri från hur skall vi då tolka reglerna som medföljer licenser, så även GNU GPL? Är friheten 
positiv då den även medför skyldigheter? Berlin menar även att vi måste skilja på politiska och 
sociala friheter med frihet som inte är en följd av mänskliga inskränkningar. Det vill säga, du kan 
inte säga dig ha berövats några mänskliga friheter om du ramlar och påstår dig ha hindrats i din 
rörelsefrihet. Hur kan det kallas frihet om frihet är på licens? Du förlorar i och med detta friheten 
att till exempel bryta kontraktet och till exempel göra en programvara ofri, är detta ett dilemma 
Stallman uteslutit? Detta skulle som jag i det teoretiska avsnittet beskriva som en positiv frihets 
handling som därmed inskränker på någon annans negativa frihet. Friheten från att bryta ett 
kontrakt. 

 John Locke menar att vi inte kan kontroller människor från att gör intrång på andra, och 
därmed så behövs det lagar och regler. Då Stallman både talar om frihet i positiv anmärkning i 
sammanhanget att personer vill slippa ta beslut och i den mån att de finns de som utnyttjar andra 
såsom företag gör när de gör människor beroende av dem. Det finns alltså en vilja om vi ska följa 
Lockes resonemang till att vilja ingå avtal och underkasta sig visa bestämda regler för att på det 
sättet få ökad negativ frihet, alltså få frihet från andra människors inblandning. Synen på friheter 
och rättigheter blir alltså i och med dessa beskrivningar relativt komplext. I och med det 
socialkonstruktivistiska inslaget så måste synen också förankras i en miljö där skilda synsätt bidrar 
till skilda definitioner. Då de programvaruföretag som släpper sina programvaror med en 
copyrightlicens ser de på sina produkter som naturlig egendom, det vill säga något som de 
självklart har rätt att äga. Den aspekten menar Stallman bidrar till att den tekniska utvecklingen 
stannar av och bidrar till att kränka mer än att göra nytta. Frihet för en gör ingen nytta för andra, 
skulle man kunna tolka det. Tillträde till gemenskap är en viktig aspekt menar Stallman då han 
likställer företagens handlingar till begrepp som divided och separated. 

En diskurs om frihet kan bli högst komplext så som denna. Det går alltså att definiera 
frihet och rättighet som naturlig på många skilda sätt. Vad som är rätt och fel finns det alltså inget 
givet svar på, men dock ser vi prov på hur man kan tolka det utifrån Richard M. Stallman. Det 

                                                 
90 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 79 



 32

som återstår för en rörelse som FSF är att få sättet människor att se deras uppfattningar som de 
rätta.  

4 Slutdiskussion 
Jag vill i min avslutning tydligare beskriva analysen i relation till mitt syfte och frågeställningar. Jag 
har i analysen pekat ut diskurser som relateras till diskursordningen fri programvara. Detta är 
också de begrepp som har varit betydelsegivande för fri programvara. Diskurserna är inte alltid 
tydliga och flyter in i varandra, vidare pekar jag även ut betydelsegivande begrepp i de diskurserna 
genom de textanalytiska verktyg jag tidigare presenterade.  

Framställningen av fri programvara blir en del av de betydelsegivande begreppen och 
diskurserna. De etiska aspekterna är viktiga i diskussionen om programvara och med fri 
programvara blir förutsättningarna i samhället, enligt Stallman, mycket bättre. Du kan välja att 
hjälpa dina vänner utan att kallas för tjuv eller pirat, du kan även anpassa och kontrollera din egen 
dator. Dessa vinningar får du med fri programvara. Det som inte framkommer är hur vida etiskt 
det är att frånta rättigheten att äga sin källkod och hålla den dold. Aspekten av att köpa proprietär 
programvara förklaras med okunskapen om konsekvenserna av dessa. Det talas som sagt om 
vissa rättigheter, men Stallman undviker att tala om rätten att äga. Istället håller han sig till 
bredare begrepp som mänskliga rättigheter och naturliga rättigheter som får vara synonymer för 
friheten med fri programvara. Detta visar på en liberal frihetstanke å andra sidan ett uteslutande 
av den fria marknadsekonomin.  

Licenser med copyleft anses skydda de fyra essentiella friheterna då den garanterar att då en 
programvara görs fri utifrån dessa friheter kan den aldrig göras ofri. Detta problematiseras inte 
vidare av Stallman, ingen diskussion om huruvida detta skulle kunna ses som restriktioner med 
andra sätt att se på frihet. Du fråntas friheten att göra vad du vill, till exempel stänga källkoden, 
då du skriver under på en licens som skall garantera friheter. Allt detta för att främja samhället i 
stort och göra det mer demokratiskt tolkar jag det som i min analys.  

Demokratitanken återkommer när Stallman talar om det kollektiv (community) han ingick där 
allting delades så även källkod och därmed var definieras detta som fritt. Det kan tolkas som att 
Stallman genom att hänvisa till en gammal tradition som förändrats i och med utvecklandet och 
användandet av ofria programvaror. Med en licens som kan garantera att detta tillstånd inte 
längre skall fråntas och som Stallman beskriver det ge användaren kontroll över sin egen dator 
och därmed måste programvaror göras/bevaras fria. 

Maktutövandet är ett intressant förhållningssätt till utvecklandet och spridningen av 
proprietär programvara. Detta definieras till att skapa ett beroendeförhållande mellan utvecklar 
och användare. Makten beskrivs som motivationen till att inte göra källkod fri. Det definieras 
ändå inte som en kamp om makt utan en kamp om frihet i den tolkning jag har gjort. Kampen 
förs mot en fiende som beskrivs som rika företag som tror att de styr världen.  

Det finns alltså en mängd problem som FSF och Stallman måste kämpa för (eller emot) då 
det handlar om fri programvara. För det första måste det kämpa för det begrepp de valt som i 
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vissa fall kan motarbeta det budskap som rörelsen vill framföra. För det andra så är det en 
konkret maktkamp vad gäller okunskapen om hur proprietär programvara leder till en inskränkt 
frihet för en stor del av människorna vilka använder datorer. Denna kamp tycks ibland också 
smälta samman med de olika perspektiven på vad frihet är och vilken frihet som är den bästa 
friheten. Jag menar till exempel där OSI definierar öppen källkod som en sorts frihet vilket gör 
att FSF måste stå upp ännu mer för sina politiska och etiska förhållningssätt. Vill människor ha 
den politiska aspekten eller duger det med de praktiska egenskaperna? FSF måste också slåss för 
att visa vikten av sina ståndpunkter och göra dem relaterbara för en större skara människor.  

Frihetsdiskursen är omfattande, och att formulera egna regler för frihet och utveckla en 
licens som skall garantera frihet visar på en övertygelse och mod. Frihet beskrivs som en positiv 
och självklar rättighet för människor, men det gäller för den frihet som Stallman själv talar om. 
Att det sedan finns en rad tolkningar och olika associationer med begreppet gör arbetet för FSF 
och Stallman det svårare. Även att relatera frihet till ett ämne som inte konkret berör alla gör att 
arbetet i första hand enligt mig måste vara att upplysa den grupp som berörs påtagligt av de 
problem som Stallman beskriver. När människor i större skala förstår sig på den problematiken 
som Stallman ställer upp kan kanske fri programvara vara det alternativ som fler kommer att 
välja?  
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