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Prosjektet er noe forsinket på grunn av situasjonen rundt Covid 19. De opprinnelige planene 
med å gjennomføre fysiske intervjuer både i Norge og i utlandet ble først skjøvet på i 
påvente av utvikling rund pandemien for så å bli skrinlagt ettersom pandemien utviklet seg. 
De opprinnelige planene var å gjennomføre reise sommeren 2020 og siden å gjennomføre 
reise høsten 2020. Situasjonen rundt pandemien har utviklet seg slik at det er lite trolig at det 
blir gjennomført noen reise før boken er ferdig skrevet.  
 
Jeg har derfor gått over til å gjennomføre intervjuer digitalt for de som ikke bor i Oslo 
området mens de som er innen kjøreavstand har jeg vært i dialog med fysisk.  
 
Etter en lang periode med innsamling av informasjon og dialog med ulike miljøer har jeg nå 
gått over til selve skrivingen og det gjør at jeg nå kan planlegge mer tydelig mot en dato for 
ferdigstilling. Boken vil være ferdig 1. mars 2021. 
 
Gjennom prosessen har jeg basert på tilbakemeldinger fra mennesker som har vært 
involvert i prosessen også nå utvidet prosjektet til å inkludere re-lansering av nettsiden 
goopen.no. Denne nettsiden ble tidligere brukt av Friprogsenteret og vil nå bli den digitale 
versjonen av boken, inkludert filmer og podkaster og annet publisert materiale. Siden er nå 
oppe i nytt design og vil fylles med innhold ettersom prosjektet går fremover.  
 

Lavere kostnader enn budsjettert 
På grunn av situasjonen rundt pandemien og begrensninger på reise vil kostnadene i 
prosjektet bli mye lavere en først budsjettert. Det har per nå påløpt kostnader på kroner 
32.799.  
 
Jeg ser nå at jeg kun trenger å utløse to ytterligere post i budsjettet: 

- Printing av 100 eksemplarer av boken: ramme på kroner 10.000.-  
- En workshop/samling med feedback på underveise resultat av det som er skrevet: 

ramme på kroner 5000.- 
 
Ettersom reisen i sommer, som ble forhåndskjøpt før pandemien traff, ikke ble noe av på 
grunn av Covid, kan kostnadene for denne trekkes fra i budsjettet og jeg dekke den delen av 
kostnaden for de resterende utgiftene.  
 
Totalt vil prosjektet få langt lavere kostnad i endelig regnskap sammenlignet med opprinnelig 
budsjett på 75.000 kroner.  
  
 



Mvh 
Christer Gundersen 
Sluttføring av prosjektet vil bli forsinket men jeg har nå god fremdrift i skriving og vil også 
publisere flere deler underveis som kronikk og “langlesingstekster” på Digit.no og på 
Computerworld.no.  


