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Artikkel 2 – Fri programvare
DEN HEMMELIGE MOTIVASJONEN
Dagene hvor Linux og annen fri programvare ble utviklet primært på gutterommet er forlengst
forbi. Selskaper som IBM, Google og Oracle bruker milliarder av kroner på utvikling av fri
programvare. Hvorfor?
Erik Raymond, forfatteren av boken The
Cathedral and the Bazar og
en av initiativtagerene til organisasjonen
Open Source Initative, anslår at omkring
90% av verdens programvareutviklere
jobber i virksomheter som ikke selv selger
programvare.
Denne store majoriteten av utviklere har
ofte behov for ganske lik programvare. Det
være seg et operativsystem, en eposttjener
eller en webtjener. Å utvikle dette selv er
kostbart, og ville ikke gitt noen fordeler i
konkurransen om kundene. Dermed vil
utviklerne ha interesse av å dele kostnaden.
Bare i tilfeller hvor programvaren skal
differensiere dem fra konkurrentene, vil det
lønne seg å utvikle programvaren selv.
Hva er det så som differensierer? I alle fall
ikke infrastrukturprogramvare.
Er
virksomheten
sluttbruker
av
programvare, vil til og med
sluttbrukerapplikasjonen ofte ikke være
differensierende. For et programvarehus vil
kanskje
bare
deler
av
sluttbrukerapplikasjonen skille selskapet fra
konkurrentene.
Dette
Dette betyr at de fleste har interesse av å
dele det meste.
meste. Det er bedre å dele på
kostnaden
ved
utviklingen
av
et
operativsystem når du lever av å selge
databaser eller annonser i en søkemotor,

slik Oracle og Google gjør. Ved å bidra til
utviklingen
av
fundamentet
egen
differensierende applikasjon skal kjøre på,
får selskaper et bedre fundament.
Poenget er med andre ord at alt som ikke
skal skille deg fra konkurrentene dine, har
du fordel av å dele med andre. Og for å
kunne påvirke, unngå innlåsing og ikke
rammes av leverandørkonkurser, vil ofte fri
programvare egne seg. Lisensene er som
skrevet for et spleiselag.
Forvaltningsredskap
Innenfor fri programvare er det interessant å
se på hvordan interessen i løsninger for
fellesskapet forvaltes. Vi må da se til de frie
programvarelisene, som danner det formelle
rammeverket.
Av lisensene til fri programvare følger en
rekke fordeler for deg som lisenstager, klare
til at du kan høste av dem. Farene oppstår
dersom du forsøker å skaffe deg fordeler
lisensgiver ikke mente du skulle ha.
Grunnen er at lisensene er laget for at
lisensgiver skal nå sine mål med
forvaltningen av programvaren. Hva er så
disse målene?
De kompromissløse
Noen lisensgivere ønsker at lisenstagerne
skal ha en nærmest kompromissløs
delingsforpliktelse. Som Richard Stallman.

Som GNU General Public License (GPL), eller
andre restriktive lisenser.
Pragmatikerne
Andre lisensgivere pålegger lisenstager en
mindre vidtgående delingsforpliktelse. Dette
forenkler kommersiell bruk for en del
brukere.
Den mest kjente lisensen i denne
mellomgruppen er Mozilla Public License
(MPL). MPL begrenser delingsforpliktelsen
på filnivå, noe som gir en kortere og bedre
avgrenset rekkevidde enn hva som er tilfelle
for GPL.

Liberalerne
Til slutt er det en gruppe lisensgivere som
nesten ikke krever noen ting, utover den
moralske forpliktelsen til å dele. Det mest
kjente eksempelet er er BSD lisensen.
Graden
av
delingsforpliktelsen
–
gjensidighetsforpliktelsen eller copyleft på
engelsk – finnes i alle fasetter.
Med dette kan vi i god Adam Smith-ånd slå
fast at motivasjonen bak fri programvare er
den beste – økonomisk egeninteresse.

BOKS
I neste artikkel skal vi se på farer og feller ved bruk av fri programvare, og hvordan du kan styre
rundt disse.
BOKS
Advokat Kristian Foss (kristian@gille.no) har arbeidet med IT og kontraktrett siden 1997, de
siste fem årene mye med fri programvare og tilhørende kommersielle problemstillinger. Han
rådgir private og offentlige klienter, inkludert Friprogsenteret, om fri programvare og ITrelaterte spørsmål og foredrar om temaet.
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