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Abstract 
 

All utveckling av ny teknologi åtföljs av nya möjligheter, framkallar nya aktiviteter, intentioner och 

återuppväcker idéer som tidvis kolliderar med kraftfulla kommersiella intressen och lagar. Fildelning 

är i den bemärkelsen ett ytterst intressant och aktuellt exempel. I följande uppsats överträds den 

offentliga debatten om fildelning, vad vi istället avser är att belysa området utifrån filbytarens 

perspektiv. Vad vi avser är att studera filbytarens inställningar, motiveringar och värderingar för att 

därigenom försöka kasta ett nytt ljus över fildelningsfrågan. Empiriskt material som behandlas i 

studien, har insamlats genom strukturerade enkätintervjuer samt tre personliga intervjuer. Urvalet för 

undersökningen har huvudsakligen framtagits genom en direkt subjektiv urvalsprocess, vi har helt 

enkelt uppsökt personer som vi vet ägnar sig åt fildelning. Analysen av undersökningsresultaten 

underbyggs av Siva Vaidhyanathans teorier om fildelningens kulturella och ideologiska aspekter. 

Resultatet av följande undersökning tyder på att fildelning ger tillgång till ett bredare utbud av 

kulturprodukter och att aktiviteten i viss mån också bidrar till att filbytare utvecklar nya intressen. 

Priserna på kulturprodukter som film och musik, framfördes som en motivering till nerladdning av 

upphovsrättsskyddat material. Fildelning beskrevs som en reaktion mot missförhållanden i den 

kommersiella marknaden, eller som ett uttryck för idén om gemensam tillgång till kultur.  

 

Nyckelord: fildelning, filbytare, Peer-to-Peer, upphovsrätt, intellektuell egendom          
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1 Inledning  
 

Följande kapitel syftar till att ge en uppfattning om studiens innehåll och syfte. Inledningsvis ges en 

sammanfattad beskrivning av bakgrund till problemområde och ämnesval.  

 

Accelererande överföringshastigheter och större lagringskapaciteter i hårddiskarna, i linje med 

utvecklingen av IT (informationsteknologin), förändrar våra sätt att anskaffa och fördela information. 

Till denna kategori av tekniska företeelser kan fildelning tillräknas. I tekniska termer betecknar 

fildelning något så generellt som nätverksbaserade utbyten av filer mellan olika datoranvändare. Men i 

vardagsbruk används benämningen ofta liktydigt med kopiering och spridning av upphovsrättsskyddat 

material via Internet. När DN i en artikel skriver ”Redan idag händer det att personer som sysslar med 

fildelning kontaktas av sina bredbandsleverantörer och uppmanas att sluta” (Sandström, 2004) så är det 

alltså vardagsbruket av begreppet som avses. Även i följande uppsats åsyftas vardagsbruket av 

begreppet och med filbytare avses individer som praktiserar fildelning.                   

 

Diskussionen om fildelning förs i skrivande stund med en hissnande intensitet. Panelen domineras av 

förespråkare för underhållningsindustrin vilket medför att diskussionen tenderar att bli partisk i det att 

den kringgärdas av kommersiella intressen. Ett nämnvärt och typiskt exempel i strömmen av offentliga 

redogörelser är en artikel publicerad i DN (Bernhardsson et al. 2004) under rubriken ”15 miljoner olagliga 

filmkopior per år” Enligt artikeln, som refererar till ett stort antal branschföreträdares utläggning av 

problemet, laddar varje år en halv miljon svenskar ned hela femton miljoner filmkopior från Internet. 

Än råder det dock brist på resultat (beträffande följderna av fildelning) som uppnåtts med en 

vetenskaplig saklighet. Förutom strikta meningsskiljaktigheter och underhållningsindustrins övertag i 

diskussion, förekommer det andra praktiska orsaker till den mindre tillförlitliga statistik som 

genomsyrar området. Processerna i nätverken som tillåter datoranvändare att ansluta till varandras 

datorer och utbyta filer, är betydligt komplicerade att uppspåra och studera. Vidare är området 

svårutforskat emedan det i dagsläget råder tveksamheter kring verksamhetens rättsenliga aspekter.          

 

Frågor som fildelning väcker kan även förstås i ljuset av en omfattande politisk diskurs. I en vidare 

bemärkelse berör problematiken grundläggande förhållanden mellan IT utveckling och demokrati. 

Enligt kritiker som Lars Ilshammar 1 bedrivs den offentliga debatten av särintressen, debatten handlar 

företrädesvis om skadorna som fildelning antas förorsaka och den förs för att ge skäl till varför 

fildelning bör bekämpas. Men därmed undergrävs möjligheterna till en rymligare diskussion berörande 

följderna av den mentalitet som anförs i kampen mot fildelning.     

 

                                                
1 Gästföreläsning vid Södertörns högskola, Campus Haninge 2004-09-08  
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Ilshammar och liktänkande vill sammanfattningsvis påvisa att diskussionen om fildelning aktualiserar 

gamla frågor och vidrör diskursen om hur samhället ska se ut och utformas. Debatten får således en 

politisk förankring och det räcker inte med att peka på företeelsen som ett problem utan att klarlägga 

vems problem det är. Perspektivet är i den bemärkelsen avgörande för hur problemet förstås.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien avser att belysa området fildelning utifrån filbytarens inställningar till verksamheten. Följande 

frågeställningar vägleder studien:  

- hur motiverar filbytaren sin verksamhet 

- vilka värderingar anser filbytaren att verksamheten förespråkar  

- har fildelning medfört några nya möjligheter för filbytaren  

 

 

1.2 Avgränsningar 

Perspektivet som studien beaktar är filbytarens. Området fildelning är relativt outforskat, vilket 

förklarar varför vi är föranledda att röra oss med relativt lösa föreställningar om 

undersökningsobjektet. Ambitionen är att på ett inledande stadium genomtränga ett nyligen 

framkommet och delvis okänt forskningsområde. Ambitionen är inte att utröna generaliserbara 

mönster bland filbytarna eller fastställa orsakssamband beträffande fildelning som företeelse.  

    

Uppsatsen avser inte att behandla i vilken utsträckning fildelning praktiseras eller sambandet mellan 

fildelningsverksamhet och underhållningsindustrins förluster. Inte heller att fastslå en målgrupp som 

ägnar sig åt fildelning. Vidare berör uppsatsen inte den organiserade brottsligheten som förekommer 

inom området, där systematisk kopiering och spridning av filer sker av kommersiellt intresse, eller där 

spridning av filer sker för kriminella ändamål.  

 

 

1.3 Begreppsförtydligande 

Vad vi avser med fildelning är den innebörd som begreppet fått i den offentliga diskussionen; 

kopiering och spridning av upphovsrättsskyddat material genom fildelningstjänster på Internet. Vi 

åsyftar endast en av många aktiviteter som utförs genom att man utbyter filer med varandra på 

Internet, och detta förutsätter att vi också förklarar hur sådana utbyten överhuvudtaget sker. Tekniska 

aspekter som behandlas i uppsatsen är därför inget unikt för den specifika aktivitet som vi studerar, 

utan gemensamt för ett flertal andra aktiviteter som bygger på samma tekniska förutsättningar.  
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Fildelningstjänster kan givetvis användas för andra ändamål, liksom utbyten av filer kan innebära 

något så generellt som att emotta eller utsända ett dokument via e-post, men det är alltså inte sådana 

aspekter som är intressanta för studien.  

 

I uppsatsen används den övergripande benämningen kulturprodukter för att vi inte gör en närmare 

åtskillnad beträffande produktens särskilda innehåll. Ingen särskild åtskillnad görs heller beträffande 

branscherna som berörs av fildelning, istället talar vi i övergripande termer om upphovsrättsindustrin.   

Nämnvärt är dock att respondenterna i undersökningen företrädesvis avser musik och film, men det 

förekommer även flera undantag. Andra, för området särskilda begrepp, förklaras antingen i löptexten 

eller i anvisad fotnot.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

2 Bakgrund  

Kapitlet avser att närmare redogöra för bakomliggande tekniska strukturer och format som möjliggör fildelning 

som distributionskanal, samt organisationella och juridiska förekomster som berör fildelning som verksamhet.    

 

2.1 Teknisk översikt  

Dagens möjligheter att snabbt transportera högkvalitativ musik och videofilmer via Internet är en 

förutsättning för fildelning och resultatet av en ökad effektivitet i distributionssystemet. Utvecklingen 

av transmissionsteknik och tekniker för kompression2 har varit avgörande för att stora 

informationsmängder idag kan hanteras och kommuniceras till allt mindre krav på nätkapacitet. 

(Statskontoret, 1999) Nedan beskrivs några av de vanligaste filformaten3 och respektive 

kompressionsteknik som utnyttjas vid fildelning av ljud och rörlig bild. Därefter behandlas två 

överföringsmetoder för utbyten av filer över Internet.    

 

2.1.1  Filformat 

Mp3 (Moving Picture Experts Group, Audio Layer 3) formatet introducerades 1992 som en del av den 

officiella MPEG-1 standarden4. Formatet möjliggör att ljudfiler kan komprimeras upp till 90% utan en 

alltför stor kvalitetsförsämring och därför är formatet ytterst användbart för överföring via nätet. 

Komprimeringen sker genom s.k. perceptuell ljudkodning5. (www.iis.fraunhofer.de 2004-11-10) 

 

 

WMA (Windows Media Audio) är Microsofts svar på mp3 formatet och är en del av Windows 

mediepaket. WMA 8 presenterades i december 2000 och uppnår enligt Koncernen cd-kvalité medan 

det är en tredjedel så stort som originalkällan. Formatet är försett med en teknik som förhindrar en 

vidare publicering av copyright skyddat material. (www.microsoft.com 2004-11-13) 

 

WAV (Wave) formatet utvecklades gemensamt av Microsoft och IBM, det är ett av de första 

ljudformaten som blev standard och filerna är i stort sett av samma kvalité som datan på en cd-skiva. 

Formatet erbjuder hög ljudkvalité, men filernas storlek gör det mindre användbart för överföring via 

nätet. (www.webopedia.com 2004-12-14)  (www.mp3-cdburner.com 2004-11-10 )  

 

                                                
2 Komprimering innebär att man på olika sätt kodar om filens innehåll (digital information) för att reducera dess 
storlek. Komprimeringstekniker använder olika typer av algoritmer (matematiska metoder) för att uppnå resultat 
(Statskontoret, 1999). 
3 En fil är en avgränsad samling lagrade data som kan läsas av ett eller fler datorprogram. Det förekommer en 
mängd olika typer av filer, dvs. olika filformat.   
4 Moving Picture Experts Group, en familj av standarder för kodning av audiovisuell (ljud, video) information.  
5 Förenklat innebär det att komprimeringstekniken inte bygger på att återskapa den exakta formen hos 
originalkällans ljudvågor utan - med utgångspunkt i hur människoörat uppfattar ljud – läggs större vikt vid att 
slutprodukten låter likadant som innan kodningen  (www.iis.fraunhofer.de 2004-11-10). 
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DivX (Digital Video Express) formatet introducerades 1999 och utgör i dagsläget en av de mest 

använda komprimeringsteknikerna för rörliga bilder i fildelningssammanhang. DivX bygger på ett 

codex, (compression/decompression) en mjukvara som möjliggör komprimering av olika videokällor 

till en storlek som är hanterbar för transport över Internet. Dvd-filmer kan komprimeras till en tiondel 

av ursprungsstorleken och inrymmas i en vanlig cd-r skiva utan större förlust av ljud och bildkvalité. 

(www.divx.com 2004-11-10)  

 

2.1.2 Överföringsmetoder 

Nedan behandlas de två vanligaste överföringsmetoderna för utbyten av filer över Internet. Att 

redovisa en komplett lista på specifika fildelningsprogram är näst intill omöjligt eftersom det ständigt 

uppstår nya tjänster medan andra blir nedlagda. Därför har vi föredragit att endast nämna några 

exempel på förekommande program.  

 

Ftp (File transfer protocol) är ett filöverföringsprotokoll6 som bygger på klient/server7 strukturen. 

Användaren loggar in på ftp-servern via en ftp-klient. Datoradministratören avgör hur filerna sorteras 

och vilka delar av servern som klienterna har tillgång till. Väl uppkopplad till servern kan användaren 

ladda ner eller själv bidra med information. (Beekman, 2002, s.227) Fildelningsprogram som bygger på 

P2P metoden har ofta ett större utbud av filer, men fördelarna med ftp vid fildelningssammanhang är 

att det ger större möjligheter att hitta filer med specifikt innehåll och bättre kvalité. Flera 

fildelningsnätverk bygger vidare på kombinationer av olika metoder där även ftp strukturen 

förekommer, eller där länkar till olika ftp-servrar är tillgängliga för samtliga eller en del användare. En 

tidigare version av fildelningsprogrammet Audiogalaxy fungerade som en sökmotor för ett antal ftp-

servrar med nedladdningsbar material. (www.piratbyran.org 2004-10-30)  

        

P2P (Peer-to-Peer)  är en benämning för kommunikation mellan två jämlika parter och avser en direkt 

kommunikation mellan användare utan att informationen passerar en server eller en 

kommunikationscentral. Användarna i ett P2P baserat nätverk  kopplar upp sig mot varandras datorer 

utan mellanliggande servrar. Ett aktuellt fildelningsprogram som delvis bygger på P2P metoden är 

Direct Connect, ett mer renodlat exempel är dock Gnutella som egentligen är ett samlingsnamn för ett 

flertal fildelningsprogram, vilka använder sig av ett gemensamt och öppet protokoll. Några vanliga 

gnutellaprogram är BearShare, LimeWire, Gnucleus och Swapper. Gnutella tillåter användare att sätta 

upp egna nätverk och dela filer utan att informationen skickas genom en huvudserver. (Beekman, 2002, s. 

297) (www.webopedia.com 2004-12-13)  

 

                                                
6 Protokoll avser en uppsättning regler för kommunikation mellan olika enheter i ett kommunikationsnät. 
(Statskontoret, 1999)   
7 Enkel beskrivning av server/klient modellen: Klienten frågar efter/begär tillgång till data från servern.  
Servern kontrollerar klientens behörighet, besvarar förfrågan och återsänder begärd data. (Beekman, 2002, s.227) 
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2.2 Organisationella och juridiska förekomster      

Fildelning som verksamhet är i dagsläget omtvistad och berörs i högsta grad av organisationella 

förekomster. Upphovsrättsorganisationer beskriver en version av förhållandet medan ideella 

organisationer som stödjer verksamheten framför en helt annan bild. Området ger vissa 

tolkningsmöjligheter eftersom det för nuvarande kännetecknar ett gränsland mellan legalt/illegalt 

förfarande. Men samtidigt pågår bearbetningar av nya lagförslag som bygger på internationella 

direktiv. Nedan följer en kort redovisning av organisationer som berör området och därefter diskuteras 

upphovsrättslagen i Sverige.   

 

2.2 .1 Organisationella  förekomster    
 

Ifpi (International Federation of the phonographic industry) bildades för ungefär 70 år sedan och har 

idag ungefär 1500 medlemmar i drygt 80 länder världen över. Den svenska delen av organisationen 

bildades i slutet av 60-talet och dess medlemsbolag representerar ungefär 95 procent av den totala 

skivmarknaden i Sverige. Ifpi:s främsta uppgift är att arbeta för ett bättre skydd för skivbolagen och 

tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen ger, man inkasserar även ersättning när fonogram8 

används av radio och tv och fördelar därefter ersättning till skivbolagen. Ifpi är huvudansvariga för 

antipiratverksamhet inom musikområdet och samarbetar bland annat med organisationer som STIM 

(Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och NCB (Nordiska Copyright Bureau). Ifpi framför 

en vid definition av piratkopiering som även innefattar fildelning; ”all inspelning eller utnyttjande av 

fonogram utan att erforderligt tillstånd inhämtats från rättighetshavarna” (www.ifpi.se, 2004-10 20). Man 

inordnar piratverksamhet i följande tre kategorier, förutom fildelning:  

 

Piratkopior – avser olovlig kopiering av skivor och försäljning av detsamma. I detta fall gör piraten 

ingen ansträngning i att försöka efterlikna originalet. Kopiorna cirkulerar frekvent i länder som saknar 

eller har bristfällig lagstiftning inom området.  

 

Counterfeit  – är en ren förfalskning där piraten eftersträvar att till största möjliga del efterlikna 

originalet. Kopiorna är därför betydligt svåra att skilja ifrån originalet och i regel krävs stora tekniska 

undersökningar för att identifiera exemplaren. 

 

Bootleg – avser otillåten ljudupptagning och utgivning av liveframträdande eller radioprogram. 

Bootlegs har tidigare inte tagits på lika stort allvar, men på senare år har företeelsen uppfattats som ett 

påfallande problem då alltfler artister spelas in och distribueras i allt större upplagor, däribland genom 

fildelning. (www.ifpi.se, 2004-10 20)   

                                                
8 Upptagning av ljud (Nordstedts Plusordbok, 1997).   
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Svenska Antipiratbyrån bildades för att möta hotet med en tilltagande piratverksamhet. Tidigare har 

piratbekämpningen skett separat inom varje enskild bransch men med organisationens etablering har 

olika föreningar kunnat förenas och samverka9.  Organisationens främsta syfte är att samordna och 

effektivisera kampen mot piratkopiering, man motiverar verksamheten med att handeln av 

immateriella tillgångar, så som upphovsrätter, har ökat betydligt under de senaste åren då vi gått mot 

ett alltmer renodlat informationssamhälle. Bland medlemmarna förekommer bland annat filmbolag 

som Buena vista, Warner Home video och Paramount, organisationen har även Microsoft och 

Activision bland medlemmarna. På organisationens hemsida kan man dagligen läsa om nya ansatser i 

kampen mot piratkopiering, man kan ta del av deras tolkning av upphovsrättslagen och vända sig till 

ansvariga i organisationen för att  tipsa om misstänkta pirater. Exempel på hur organisationen arbetar 

är genom att spåra upp misstänkta pirater som sprider upphovsrättsskyddat material via Internet och 

varna dessa om att det är en olaglig verksamhet de ägnar sig åt. I övrigt arbetar man med att informera 

om vad som är olaglig/lagligt enligt upphovsrättslagen. (www.antipiratbyran.com, 2004-10-25)   

 

Piratbyrån är kortfattat ett ”Community”10 för filbytare på Internet. Här kan filbytare ta del av de 

senaste nyheterna i den pågående debatten, läsa artiklar berörande ämnet och samtala med andra 

medlemmar i piratbyråns forum. Enligt piratbyrån skapades Internetdomänen för att stödja personer - 

som i strid mot rådande uppfattningar om upphovsrättslagen - fritt fördelar information och kultur11. 

Piratbyrån organiserar dock inte piratkopiering, enligt dem själva är verksamheten redan en ”mäktig 

rörelse av miljoner människor”. Syftet är istället att förmedla en mera nyanserad bild av 

fildelningsverksamhet i motsats till upphovsrättsindustrin. (www.piratbyran.org, 2004-10-30) 

 

 

2.2 .2 Upphovsrätt och fildelning  

Grundidén med upphovsrätten är, att på ett rättsenligt plan, bidra till stimulering av kreativt skapande. 

Genom att säkra upphovsmannens rättigheter ska det bidras till ”incitament för nyskapande - till nytta 

för såväl tillväxt och sysselsättning som för ett rikt utbud inom kultursektorn.” (www.regeringen.se 2004-

10-28) Författningen är till för att skydda upphovsmän till litterära och konstnärliga verk. Till de 

litterära verken räknas skönlitteratur och beskrivande framställningar i skrift eller tal samt 

dataprogram. Till de konstnärliga verken räknas bland annat scenkonst, musikverk, filmverk, 

bildkonst, fotografier och arkitektur. För att ett alster av litterärt eller konstnärligt skapande skall 

hamna under upphovsrättslagens skydd krävs det att verket uppnår statusen verkshöjd. Vad som avses 
                                                
9Bland dessa föreningar förekommer MDTS  (Multimedia Dator och Tv-spel, Sveriges Branschförening för 
Dataspel), SVF (Svenska Videodistributörers Förening ), FKB (föreningar inom filmindustrin) 
(www.antipiratbyran.com, 2004-10-25)   
10 En mötesplats på Internet för personer med gemensamma intressen. 
11 Piratbyrån förklarar inte närmare vad som avses med kultur i det här sammanhanget, förmodligen används 
begreppet i vidaste bemärkelse, i likhet med Vaidhyanathans (2004) definition som behandlas i teorikapitlet.     
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med begreppet är inte en kvalitetsbedömning utan ett krav på att verket skall uppvisa ett visst mått av 

självständig originalitet. Verket skall återspegla upphovsmannens personliga skapande och skilja sig 

tillräckligt mycket från andra verk med liknande innehåll.  

 

Upphovsrätten skyddar verket under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter hans eller hennes 

död.12 Rättigheterna berör upphovsmannens möjlighet att med ensamrätt offentliggöra, framställa och 

sälja exemplar av verket eller rättigheterna till detsamma. Vidare avses de ideella rättigheterna som 

skyddar upphovsmannen ifrån att andra tar åt sig äran av det skapade verket eller ändrar/manipulerar 

verkets innehåll utan upphovsmannens medgivande. Ideella rättigheter går inte att överlåta eller sälja 

till någon annan. För att få bruka ett verk, på ett sådant sätt där de ideella rättigheterna överträds, 

måste man få ett uttryckligt tillstånd från upphovsmannen. Om intrång skulle ske i upphovsrätten är 

straffet böter eller fängelse i upp till två år. Den drabbade har även rätt att begära skadestånd.  

 

Fildelning har i skrivande stund inte prövats i svensk domstol och det råder idag en viss oklarhet kring 

verksamhetens rättsenliga aspekter. Oklarheten förorsakas huvudsakligen av en inskränknings 

bestämmelse i upphovsrättslagen som tillåter kopiering för eget bruk. Enligt upphovsrättslagen i 

nuvarande tillstånd, har man som privatperson rätt att framkalla och sprida kopior av 

upphovsrättsskyddat material för eget bruk. Det kan t.ex. röra sig om att man kopierar musik på en cd-

skiva och utdelar den inom sin vänskapskrets. I dagsläget förekommer det alltså inget förbud mot att 

ladda ner upphovsrättsskyddade filer via fildelningsprogram, såtillvida att aktiviteten faller inom 

ramarna för kopiering för eget bruk. Vad som däremot är olagligt, och betecknas som 

upphovsrättsintrång, är att ”göra upphovsrättsligt skyddat material tillgängligt för allmänheten, t.ex. 

genom att låta andra få del av det genom fildelningsprogram.”  (www.regeringen.se 2004-10-30) 

  

Sådan är situationen idag, men lagändringar som bygger på ett EU-direktiv förväntas dock träda i kraft 

från och med den 1 juli 2005. Lagändringarna skulle ha trätt i kraft redan 2004, men processen har 

fördröjt på remisstadiet bland annat till följd av synpunkter som inkommit via ” en mängd e-post och 

brev från allmänheten”.(www.regeringen.se, 2004-10-30) Enligt det nya lagförslaget skall det även bli 

olagligt att för eget bruk ladda ner upphovsrättsligt skyddat material genom fildelningsprogram 

eftersom förlagan som används för kopiering är olaglig. Nyttjande av upphovsrättsligt skyddat 

material bör enligt lagförslaget principiellt likställas med övrigt nyttjande av brottsliga handlingar. 

Alltså bör kopiering av sådant material (för eget bruk) behandlas som hantering av stöldgods, vilket är 

förbjudet enligt bestämmelserna om häleri. Nerladdning av upphovsrättsligt skyddat material genom 

fildelningsprogram ska definieras som åtnjutande av andras brottsliga handlingar. Hur materialet sedan 

förbrukas är ointressant i sammanhanget. Vidare föreslås nya regler om skydd för tekniska åtgärder, 

                                                
12 Ett undantag gäller här för musikinspelningar, fonogram, där producenten har ett skydd i 50 år efter inspelning 
(www.regeringen.se 2004-10-28). 
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som exempelvis kopieringsspärrar och krypteringar av upphovsrättsligt material. Om förslaget 

verkställs blir det förbjudet att tillverka, sälja och utnyttja produkter för kringgående av sådana 

tekniska åtgärder. Avsikten med lagändringarna är att underbygga utvecklingen av lagliga, 

kommersiella nerladdningstjänster på Internet. ”Avsikten är att genom en tydlig lagstiftning stimulera 

att det kommer fram lagliga och billiga alternativ på Internet.” (www.regeringen.se 2004-10-30) 

 

 

2.2 .3 Kommersiella nerladdningstjänster 

Sedan juni 2004 finns det ett antal kommersiella nerladdningstjänster för musik på den svenska 

marknaden. I skrivande stund förekommer det åtta olika återförsäljare, alltifrån traditionella 

skivbutiker till renodlade mediesajter.13 Gemensamt för webbplatserna är att  musiken införskaffas 

genom Inprodicon, ett företag som kan beskrivas som en slags grossist. Inprodicon fungerar som en 

länk mellan skivbolagen och återförsäljarna, bolaget tillhandahåller tekniken, databasen och tjänsterna 

till försäljarna. (Dagens industri,  2004) 

 

Försäljningen har hittills varit till stor besvikelse. Enligt återförsäljarna borde tjänsterna ha 

genomslagit betydligt bättre om det inte vore för den relativt höga prisbild som i dagsläget hålls i 

Sverige. Dock verkar det finnas en framtid för kommersiella nerladdningsalternativ. Vid en 

presskonferens i London tillkännagav Apples koncernchef att koncernens nerladdningstjänst Itune 

Music Store, som tidigare gjort succé i USA, även skulle etablerades i Europa. Under den första 

lanseringsveckan såldes det 800 000 låtar i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, de länder där 

Apples Itune Music Store för närvarande är verksam. (www.apple.com, 2004-10-28) Apple tar 99cents per 

låt i Itunes Music Store, både i USA och i Europa. Den som vill inhandla musik från de kommersiella 

svenska sajterna får i dagsläget betala mellan 15-18 kr per låt14. I vissa fall tillkommer även en 

transaktionsavgift så att totalsumman överstiger 20kr. Skivbranschen motiverar priserna med en låg 

vinstmarginal på ordinära cd-skivor. (Dagens industri,  2004)  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 Återförsäljarna är: Aftonbladet, Bengans Skivor, Cdon, Cd Specialisten, Göteborgsposten, Megastore, 
Skivhugget och Åhléns (Dagens industri,  2004).   
14 Undantaget är Aftonbladets tjänst Poplife, där priserna är något lägre. (www.poplife.se, 2004-10-28)     
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3 Teori  
I följande kapitel presenteras den teori som utgör grunden för vår analys av undersökningens resultat.  

  

3.1  Teoribakgrund och perspektiv  

Intressant för vår studie är hur företeelsen fildelning ter sig från filbytarens utgångspunkt, perspektivet 

som vår studie beaktar är alltså filbytarens. Ett sådant perspektiv behandlas riktigast utifrån tankebanor 

som överskrider rättsenliga och moraliserande resonemang om konkreta rätt eller fel. För att kunna 

vara lyhörd för filbytarens värderingar krävs ett motsvarande teoretiskt perspektiv som ger utryck åt en 

tolerant inställning till fildelning och åskådliggör frågan i ett vidare sammanhang. Normaliserande 

utläggningar av det förstnämnda slaget tenderar att förbise filbytarens förhållanden, sådan är vår 

uppfattning. Undersökningens teoretiska referensram utgörs av Siva Vaidhyanathans15 teorier inom 

området. Vaidhyanathan är en framträdande förespråkare av ett fritt informationsflöde och i dagsläget 

en av få forskare som berör fildelningens kulturella och ideologiska aspekter.  

 

3.2 Oligarki och anarki  

Vaidhyanathan betraktar fildelningsfrågan utifrån en särskild utgångspunkt som kräver en närmare 

klarläggning. Föreliggande motsättningar om fildelningens betydelse och funktion ger enligt 

författaren uttryck åt en djupgående ideologisk motsättning om hur kultur ska organiseras och 

fördelas. Diskussionen om fildelning uppenbarar en kamp om dagens informationssystem, en kamp 

som enligt författaren inrymmer två oförenliga ideologier; oligarki och anarki16. Till följd av 

motsättningarna äventyras våra grundläggande rättigheter till information och kunskap, närmare 

bestämt vår frihet att utforska, utbyta, förändra och diskutera information. Vad som sätts i spel är 

rättigheter som utgör ett kriterium för en fungerande demokrati. Obetänkta försök att inskränka dessa 

rättigheter för kortsiktiga intressen resulterar enligt Vaidhyanathan i mindre kontrollerbara och 

önskvärda förhållanden (Vaidhyanathan, 2004, s.. xi, xii).      

 

Oligarki är auktoritetens ideologi och den berättigas genom en föreställd hotbild av laglöshet och 

kaos. Det betyder att oligarkin får medhåll och spridning, genom att frammana skräck om laglöshet, 

för att sedan utfästa säkerhet och ordning. Oligarkin företräder en kulturell hierarki, där flödet av 

kulturella produkter sker under regleringar och med ingripanden av stater, myndigheter eller 

kommersiella särintressen. (Vaidhyanathan, 2004, s. 3).      

 

                                                
15 Vaidhyanathan är blivande professor i kultur och kommunikationsvetenskap (Culture and Communication) vid 
New York University. Det är i publikationerna Copyrights and Copywrongs (2001) och den nyligen utgivna 
uppföljningen The anarchist in the library (2004) som författaren särkilt behandlar området fildelning.     
16 Oligarki avser styrelsesätt där makten utövas av ett fåtal aktörer, oligopol avser ett fåtal aktörers makt över 
viss marknad. Anarkism är en politisk åskådning som vill avskaffa styrande och kontrollerande makt, 
Vaidhyanathan (2004) tillägger att anarkismen också kan förstås som radikal demokrati.  
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I dagens informationssystem ger sig oligarkin till känna i en teknologisk fundamentalism. Denna form 

av fundamentalism avser tendensen att uppsöka enkla tekniska lösningar till komplexa sociala och 

kulturella problem. Inskränkningar och regleringar i informationsflödet genomförs utan hänsyn till 

aktionernas sociala och kulturella konsekvenser. Friktioner upprättas medvetet i informationsflödet 

genom övervakande och blockerande tekniker, tekniker som ständigt konstrueras för att rättställa en 

föregående tekniks oberäknade konsekvenser.   

 

Informationsoligarkin framdrivs med en effektiv och enkel retorisk strategi. Argumentet är att 

information ska behandlas som egendom, närmare bestämt som intellektuell egendom. När 

information likställs med andra egendom utvinns två huvudprivilegier. För det första kan själva 

diskussionen om information förklaras som en diskussion om egendom och därmed undandras ifrån 

det allmänna intressets sfär för att anförtros till auktoriteten. För det andra kan okontrollerade 

informationsflöden med befogenhet förklaras som ett flöde av kontraband17 (Vaidhyanathan, 2004, s..xiii).      

 

Anarkismen uppstår och återbildas ständigt som en reaktion på utvecklingar i riktning mot oligarki. 

Sympatin för anarkin införlivas som en konsekvens av maktmissbruk och tilltar i styrka när 

demokratiska och liberala värden börjar ge vika eller förvanskas. Anarkin företräder ett kulturellt flöde 

utan hämningar och påverkan (Vaidhyanathan, 2004, s..83,188). Anarkismen är dock ingen enhetlig ideologi 

utan har genom tiderna inkvarterat många olika värderingar, idéer och aktionsformer. Men 

karakteristiskt är att den uppstår som motståndsrörelse och förnekar centraliserade maktstrukturer 

liksom statens auktoritet. Som motståndsrörelse verkar anarkin genom disorganisation (icke-

organisation), genom en icke-hierarkisk förgrening och saknar både centralpunkt och ledargestalt. 

Därigenom blir ingen enskild medlem ansvarig för andras handlingar och inga enskilda avhopp eller 

läckor kan äventyra organisationen som helhet (s. 3,4,11). I informationssystemet uppträder anarkin som 

en process, en ansamling beteenden och kommunikationsformer. Egenskaper som Vaidhyanathan 

sammanfattningsvis benämner informationsanarki. Exempel på konkreta frågeställningar som ger ett 

vardagligt uttryck för informationsanarkin är följande: ”Why can’t we share music with millions of 

people around the world? or… Why can’t we generate a free and open and customizable collection of 

software?” (Vaidhyanathan, 2004,  s.14). 

 

 

 

 

 

                                                
17 Smuggelgods, produkter som förs in i eller ut ur ett land trots förbud. (eng. contraband) (Nordstedts Plusordbok, 
1997).   
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 INFORMATIONSOLIGARKI INFORMATIONSANARKI 

Berättigas genom Frammana skräck om laglöshet 
och kaos. Garantera ordning  Reaktion mot oligarki 

Organisationsform Centraliserad, hierarkisk Decentraliserat nätverk, 
disorganisation  

Anförd  kulturell organisation Kulturell hierarki  Opåverkat kulturellt flöde 

Kännetecken (i info. systemet) 
Teknologisk fundamentalism, 
restriktioner, regleringar, 
kontroll 

Specifika beteenden och 
kommunikationsformer, 
däribland fildelning   

Retorisk strategi  Information är egendom Kultur är en gemensam 
förekomst  

 
Figur 1: Ideologiernas särdrag och åtskillnader (fritt efter författarens beskrivning). 

 

 

3.3 Fildelningens ideologi  

Vaidhyanathan efterfrågar en tekniks ideologi, en sådan frågeställning kan te sig egendomligt om inte 

förutsättningarna för den klargörs. Ett nära förhållande mellan teknologier och ideologier är enligt 

författaren ingen tillfällighet utan ett historiskt faktum. Förhållandet de emellan är vidare inte alltid 

uppenbart och bör förstås i växelverkan. Teknologier förstärker, förlänger och rentutav fastställer 

meningar och värderingar. Ideologier kan uppstå som konkreta fysiska, materiella strukturer i det att 

de förkroppsligar kulturella värden och bistår till att skapa nya värden och kulturella fenomen. 

Vaidhyanathan (2004, s. 19) tar bilen som ett exempel- bilen förkroppsligade kulturella värden som 

frihet, privatliv, sex och bidrog samtidigt till utvecklingen av värden bakom individualism och 

masskonsumtion. En teknik måste efterfrågas innan den verkställs och produceras, därefter kommer 

dock teknikens närvaro och bruk påverka vår synvinkel och världsbild. 

 

 

 

                  

                                                                                          

 

                                                                      

 

 
Figur 2: Förenklad schematiskt samband mellan ideologier och teknologier (fritt efter författarens beskrivning). 

 

Fildelningsnätverk fungerar som ett decentraliserat distributionssystem. Tillgångarna är utspridda 

överallt, vilket både gör informationen lättflytande och systemet oangripligt. Systemet/nätverket 

saknar auktoriteter och underhålls istället av enskilda entusiaster utan ensamrätt att utesluta andra 

medlemmar. Systemet är uttänjbart och antalet medlemmar kan utökas utan att operationskraften tyngs 

Existerande världsbild 

Efterfrågan Ny teknologi Resulterar i  

  Påverkar Frambringar 
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ned (2004, s.17). Redan den struktur som fildelning bygger på, har alltså en del likheter med anarkins 

föreningsform, det förklarar dock inte vad det innebär att människor praktiserar fildelning. 

Vaidhyanathan (2004, s.19) söker svar på kulturella antaganden som praktiken fildelning företräder och 

formulerar dessa på följande vis: 

- kultur är en gemensam och fördelningsbar företeelse 

- privata angelägenheter kan inte skada stora och kraftfulla institutioner 

- omfattande, okoordinerade aktioner kan inte kontrolleras enkelt och exakt  

    

Fildelning frambringar inte självständigt ovanstående antaganden utan förstärker och utbreder en 

redan existerande ideologi; en kulturell anarkism. Anmärkningsvärt är inte att systemet tillhandahåller 

filer till ett ofantligt antal människor, utan att ett ofantligt antal människor bearbetar, sammanställer, 

placerar och distribuerar filerna i systemet. Anmärkningsvärt är alltså att det involverar människor. 

Fildelning är ingen enkelriktad distributionskanal utan utmärker en levande process utanför gällande 

ramar för distribution. Vad fildelning frambringar är ett märkligt anonymt förhållande där både 

konsumtion och produktion förblir obemärkt, ett förhållande som strikt bestrider den ordning som 

stater, marknader och berörda industrier förvaltar. I ett sådant obemärkt tillstånd belönas 

medlemmarna istället med ett kulturellt kapital för sina insatser till en dynamisk 

kommunikationsprocess (Vaidhyanathan, 2004,  s.21). 

 

Fildelning löser ett kommunikationsproblem som i själva verket utformades redan med Internets 

genombrott; hur utnyttjar man lagringskapaciteten hos de miljoner persondatorer som ingår i 

Internet. Internet var i grunden designad för den kommunikationsform som fildelning utnyttjar och 

därmed är konsekvenserna egentligen oundvikliga. Mediet Internet konstruerades på samma principer 

som fildelning idag vilar på, den konstruerades utan gränser, utan kontrollenhet och utan något 

medgivande för reglerande ingrepp. Inga enskilda försök att reglera användningen av Internet kan 

egentligen genomföras utan en fullständig förnekande av den vida öppenhet och nytta som gjort 

mediet attraktivt och framgångsrikt (Vaidhyanathan, 2004,  s. 15, 29,.38). 

 

Det är inte pga. enstaka förluster i upphovsrättsindustrin som fildelning befaras. Fildelning befaras för 

att den ger uttryck åt en alternativ princip för hur information ska distribueras, en princip som likväl 

tillhör det medium som härbärgerar den. När det artificiella glappet mellan skapare och konsument 

minskar genom fildelning, sker en successiv maktförflyttning till konsumentens fördel. Konsumenten 

övertar en större - och enligt gällande ordning en oberättigad - kontroll över informationsflödet. 

Vaidhyanathan förklarar fildelningens genombrott som en rationell revolt mot informationsoligarkins 

påföljder. En rationell revolt mot omotiverade regleringar, inflexibla priser och ett begränsat 

sortimenturval av kulturella produkter. Men författaren (2004,  s. 61) tillägger dock att fildelning för 

nuvarande har påtagliga brister om den klassificeras som ett alternativt distributionssystem. Fildelning 
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bidrar inte tillräckligt till utvecklingen av nya genrer och förgreningar, inte heller ger den tillräckligt 

utrymme för meningsutbyten utan fungerar i detta avseende som ordinära bibliotek. Söksystemen som 

förekommer vid fildelningssammanhang är bristfälliga och begränsar möjligheterna att upptäcka och 

utveckla ny kunskap. Systemet tillhandahåller alltså inte den mängd av kulturell kapital som det är 

kapabel till. 

 

Vaidhyanathan (2004, s.47-49) tror inte heller på ett större samband mellan fildelning och 

upphovsrättsindustrins förluster. Tvärtom menar författaren (2001 s.180) att fildelning i längden ökar 

konsumenternas medvetenhet och intresse för kulturella produkter som film och musik. Skadorna som 

förknippas med fildelning överdrivs medvetet av upphovsrättsindustrin som ett led i kampen om 

informationssystemet.  

 

3.4 Bakom idén om intellektuell egendom       

Bakom argumenten mot fildelning återfinns idén om egendom. När det rotfasta egendomsbegreppet 

appliceras på informationsflödet banar det väg för kommersiella intressen. Resonemanget om 

intellektuell egendom kännetecknar ett slutet retoriskt system som omöjliggör en rymligare diskussion 

om hur vi vill hantera information och kulturella förekomster. ”They shut down the conversation. You 

can’t argue for theft.”(Vaidhyanathan, 2004,  s. 22).       

 

Egendomsbegreppet, liksom anförandet av fildelningens skador, utnyttjas av upphovsrättsindustrin 

och bistående statsmakter för att underbygga en del regleringar och kontrollmekanismer i 

informationssystemet. Industrierna brukar egendomsbegreppet som ett effektivt instrument för att 

underbygga vinstgivande aktioner som annars är betydligt svåra att motivera. Med egendomsbegreppet 

som underlag utförs aktioner som successivt leder till oligopol i informationssystemet och den 

marknad som tillhandahåller tekniken (Vaidhyanathan, 2004,  s.74-76).       

 

Kopieringsskyddande installationer, och andra tekniska barriärer för att förhindra vidarebearbetning 

och överföring av data, är resultat av sådana aktioner. Ingrepp i persondatorerna ger 

kontrollmöjligheter utan motstycke och har därför en särskild betydelse. ”Home computers would be 

governed by remote control” förklarar författaren (2004, s.76) för att ge oss en bild av 

informationsoligarkins  konsekvenser. Argument och teknik som idag motiveras för att motverka en 

kanske mindre allvarlig företeelse som fildelning, kan framöver uppstå i oförmodade sammanhang. 

”The same tool used to restrict music sharing may be used by oppressive states to crack down on 

political dissidents” (Vaidhyanathan, 2004,  s. xiii).   
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3.5 Kultur och upphovsrätt  

Upphovsrättslagen har enligt Vaidhyanathan (2001, s. 4) förlorat sin ursprungliga betydelse, den 

stimulerar inte längre till ett kreativt skapande. Kopieringsskyddet avser inte längre att säkerställa 

upphovsmannen utan utnyttjas i ett restriktivt system som stärker industrins ställning och stävjar det 

offentliga intresset. Istället för att främja kreativ frihet, vetenskap och demokratiska värderingar, 

exploateras författningen18 när globala industrier utnyttjar den ekonomiska makten för att genomdriva 

konkreta politiska och kulturella förändringar (Vaidhyanathan, 2004,  s. .51, 90, 91).  Fildelningens skador är 

bara en förevändning och omskrivningarna av lagarna bara ett led i en vidare process. Principiellt vill 

berörda industrier förändra normer som i århundraden styrt förhållanden till kommunikation och 

fördelning av kultur. ”These industries hope to alter the cultural norms that govern unmediated 

communication and cultural sharing - norms that I argue have been present…for centuries.” (2004,  

s..58). Oförsiktiga omskrivningar av upphovsrättslagen, kommer att medföra omfattande konsekvenser 

för hur kulturen framöver förstås, tilldelas och utvecklas. 

 

Kulturen framväxer ur vardagliga interaktioner mellan människor med gemensamma förutsättningar 

och erfarenheter. Ofta förväxlas begreppet kultur med samlingen av konkreta slutprodukter (som 

exempelvis pjäser, noveller, filmiska berättelser etc.) men avser egentligen själva processen som 

frambringar slutprodukterna. I ett friskt tillstånd är kultur demokratisk, levande och smidbar. 

Kulturens utvecklingsmöjlighet är avhängig av publikens meningsgivande kraft, publikens användning 

av budskap och bilder.  Kulturens utveckling står i samspel med människans mentala utveckling och 

frihet, hennes förmåga till det kritiska förhållningssättet. Förutsättningen för det kritiska 

förhållningssättet är just människans möjlighet att anpassa, återanvända och återbilda kulturella 

element. Restriktioner som utnyttjar upphovsrätten stör det ursprungliga samspelet mellan kultur och 

människa (Vaidhyanathan, 2004,  s. 78-80, 83).  

 

Fildelningens utvidgning kan förklaras som en påföljande reaktion mot tilltagande kulturella 

restriktioner och bevisar i sådana fall styrkan hos det mänskliga behovet att tolka och bearbeta 

kulturella element. Ett viktigt exempel på ett sådant element är musiken eftersom den har en säregen 

betydelse för mänsklig kommunikation. Musiken är beskaffad för att fördelas i en cirkel, vi vill 

beblanda den, göra om den och göra den till vår. Att fördela musik är ett begär och varje obetänkt 

inskränkning på området leder till en oberättigad kontroll över hur vi brukar musiken i våra liv. 

(Vaidhyanathan, 2004,  s. 43, 83).  

  

 

                                                
18 Författaren anspelar på The digital Millenium Copyright Act, en vidare omskrivning av upphovsrättslagen i 
USA. Denna låg delvis till grund för EU:s nya direktiv som alla medlemsstater måste införa i sina nationella 
lagstiftningar (Direktivet behandlas närmare i kapitlet bakgrund)    
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Intellektuell egendom kännetecknar en kulturell kris när samspelet mellan människa och kultur 

beaktas. Restriktioner som berör idéer och kreativa företeelser förhindrar utvecklingen av den 

demokratiska diskursen (Vaidhyanathan, 2001, s. 15). Omskrivningar av upphovsrätten avser inte att 

beskydda samlingar av produkter, utan leder i längden till beslagtagande av råmaterial till kulturellt 

skapande och mänsklig utveckling. Kopieringsskyddet lyder inte längre under det mänskliga 

omdömet, utan inordnas i en teknokratisk19 regim. Utvecklingen resulterar i ett uteslutande av en 

majoritet som inte har råd att tillägna sig de kulturella produkter som numera krävs för ett medlemskap 

i den globala kulturen.   

 

Vaidhyanathan menar avslutningsvis att vi idag befinner oss mitt i en pågående teknokulturell 

revolution (techno-cultural revolution) med ideologiska förankringar som kan medföra förödande 

konsekvenser i framtiden. Fildelning är en framträdande och tänkvärd manifestation av detta förlopp 

och därför måste myter och fördomar i diskussionen övervinnas. Samtidens största utmaning är att 

formulera etik, förhållanden och riktlinjer för ett informationssystem som bäst överensstämmer med 

och garanterar våra demokratiska intressen (Vaidhyanathan, 2004,  s. 20, 63, 89, 97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
19 Samhällssystem med dominerande politisk inflytande av tekniker och ekonomer o.d. (Nordstedts Plusordbok, 
1997).   
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4 Metod  

Följande kapitel avser att redovisa  tillvägagångssättet, varmed  undersökningens resultat har uppnåtts. 

 

4.1 Val av datainsamlingsinstrument  

Tidigt i förberedelsefasen insåg vi att studieområdet var för invecklat för att omfattas med endast en 

forskningsstrategi. Triangulering mellan metoder innebär en medveten kombination av olika metoder 

och datatyper, för att dels förbättra kvalitén i bedömningarna och dels öka undersökningens 

tillförlitlighet (Svenning, 2003, s. 93).   

 

Vi har i undersökningen valt att kombinera strukturerade enkätintervjuer med personliga intervjuer. 

Enkätintervjuer ger en bredare täckning av ett område och lämpar sig för insamling av mätbara data. 

En annan fördel med den här metoden, är att risken för intervjuareffekter kan uteslutas20 (Svenning, 2003, 

s. 226). Att beakta sådana insamlingsrelaterade fel är av särskilt vikt då vårt studieområde är delvis 

kontroversiellt. Vi antar att den anonymitet som enkäten utfäster, ökat våra möjligheter att inhämta 

information som en del respondenter möjligen uppfattade som känsliga, information som exempelvis 

berör inställningar till upphovsrättslagen eller upphovsrättsindustrin. 

 

Personliga intervjuer ger en bättre referens till svaren, här finns möjligheten att inpassa följdfrågor och 

genom direktkontakten med respondenten avläses kroppsspråk och gester som annars inte uppfångas 

(Svenning, 2003, s. 119). Genom personliga intervjuer har vi kunnat utvinna ett grundligare underlag för 

våra bedömningar och fått en bättre inblick i själva undersökningsområdet.  

 

4.2 Konstruktion av frågeformulär och intervjuguide  

Syftet med den strukturerade intervjun är att överta kontroll över intervjusituationen, genom att ställa 

samma frågar till samtliga respondenter och genom att alla svarar i samma termer, uppnås en högre 

grad av kontinuitet samtidigt som bearbetningsarbetet underlättas. En grov indelning av frågetyper vid 

intervjuundersökningar är följande: faktafrågor, bedömningsfrågor och värderingsfrågor (Svenning, 2003, 

s. 114). Ett viktigt moment när man konstruerar frågeformulär, är att omsätta abstrakta frågeställningar 

till konkreta frågor. Frågorna kan sedan vara öppna eller slutna. Med slutna frågor avses sådana där 

svaren kategoriserats på förhand medan svaren till de öppna frågorna formuleras fritt av respondenten 

och grupperas i efterhand av forskaren vid bearbetning av resultaten (Svenning, 2003, s. 119).  

 

I frågeformulären har vi utgått ifrån bedömnings- och värderingsfrågor då vår undersökning efterlyser 

inställningar och värderingar. Detta med undantaget av individuella faktafrågor, såsom ålder, kön och 

sysselsättning, som varje frågeformulär har inletts med. Vi har inte kunnat undvika öppna frågor i 

                                                
20 Intervjuareffekter: att intervjuaren själv genom sin närvaro, påverkar svaren. Vid personliga intervjuer finns 
alltid en uppenbar risk för sådana effekter, detta behandlas i avsnittet Kritisk granskning och reflektioner.    
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frågeformulären, delvis för att det är svårare att kategorisera svarsalternativ för somliga 

bedömningsfrågor, samt för att vi inte haft tillräcklig överblick över undersökningsobjektet för att 

utforma svarsalternativ som täcker alla möjliga typer av svar. Till de slutna frågorna har vi 

kategoriserat fem svarsalternativ som följer en logisk gruppering av tänkbara svar.  

 

Samma frågor som utformats för enkätintervjun har använts som underlag för samtliga personliga 

intervjuer. Presentationen av frågorna har skett på ett systematiskt sätt och följt den ordning som 

förekommer i frågeformulären, dock har svaren inte inordnats i slutna svarskategorier utan registrerats 

på ett ostrukturerat sätt. Vid tillfällen där respondentens svar upplevts som otillräckligt, eller där en 

närmare förklaring vid ett specifikt samband upplevts som intressant, har följdfrågor inpassats.      

 

4.3 Datainsamlingens genomförande  

Totalt genomfördes tre personliga intervjuer i undersökningen. Tid och plats för intervjuerna 

fastställdes efter respondenternas egna villkor. För att ingen information skulle försummas, bandades 

intervjuerna med respondenternas tillåtelse. Därefter transkriberades innehållet och uppvisades för 

respektive respondent (se även  Etiska hänsynsstaganden). I uppsatsen redovisas ingen sammanfattning av de 

personliga intervjuerna, istället behandlas resultatet parallellt med övrigt resultat.   

 

Frågeformuläret (enkätintervju) besvarades av totalt tjugofyra respondenter. Utdelningen av formuläret 

utfördes dels för hand och dels via e-post. Formulär som utskickades via e-post hade inte en 

annorlunda utformning, istället bifogades en kopia av originalet21 som respondenterna besvarade enligt 

våra anvisningar och sedan returnerade. Möjligen är ett sådant grepp inte särskilt sofistikerat, men i 

vårt fall orsakade det inga som helst problem.   

 

4.4 Urvalsförfarande 

Det selektiva urvalet avser ett medvetet utväljande av individer som studieobjekt och är som 

urvalsbefarande karaktäristiskt för undersökningar med exemplifierande syften. Vid urvals 

undersökningar med generaliserande syften utförs lämpligen statistiska urvalskriterier för att 

åstadkomma en noggrann avbildning av den population som studien avser att skatta. Några särskilda 

regler för det selektiva urvalsförfarandet förekommer dock inte (Svenning, 2003, s. 101,110). 

 

Som tidigare nämnts ämnar studien inte att generera generaliseringsbar data om studieobjektet. 

Övergripande avser vi att studera inställningar och värderingar, med andra ord är vi intresserade av 

kvaliteter eller egenskaper och inte kvantiteter. Målpopulationen för vår undersökning är individer 

som gemensamt har den egenskapen att de utövar fildelning. Den gemensamma nämnaren som 

                                                
21 Formuläret bifogades som ett Word dokument. 
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efterfrågas är praktiserandet av en särskild verksamhet, det enda föreliggande urvalskriteriet är alltså 

att personerna i fråga utövar verksamheten fildelning. Urvalet (för både enkätintervjun och den 

personliga intervjun) har huvudsakligen framtagits genom en direkt subjektiv urvalsprocess. Vi har 

helt enkelt uppsökt personer som vi vet utövar fildelning. Personerna som deltagit i undersökningen 

har i somliga fall presenterat oss för andra personer av intresse för studien. Snöbollsurval är en 

benämning på metoder där  intervjuerna tillåts ge uppslag till nya intervjuer, sådana metoder är särskilt 

betydelsefulla för undersökningar där personer med specifika egenskaper eller vanor ska ingå (Svenning, 

2003, s. 111). Vid tillfällen då tveksamheter uppstått har vi innan utdelningen av frågeformulären valt att 

kort introducera eller samtala kring studieområdet för att därigenom få en möjlighet att avgöra 

huruvida personen ingår i urvalet.  

 

4.5 Validitet och reliabilitetsaspekter 

Svenning (2003, s. 63) definierar validitet som undersökningens förmåga att mäta det man avser att 

mäta. Validitet berör både undersökningsprojektets ingående delar och projektet som helhet, dvs. 

möjligheterna till generalisering utifrån en specifik studie. Den förstnämnda aspekten handlar främst 

om att vi ställer våra frågor till rätt grupper av människor, samt huruvida datainsamlingsmetoderna 

täcker in undersökningens övergripande frågeställningarna (Svenning, 2003, s.65, 66).  

 

Vår undersökning berör filbytarnas inställningar, och urvalet utgörs följdenligt av filbytare. Vad vi 

studerar är inställningar och värderingar, därför efterfrågas inga specifika kunskaper hos respondenten, 

utan att personen tillhör den grupp som studien avser. Beträffande datainsamlingsmetodernas omfång 

och träffsäkerhet, har vi övergripande försökt förbättra validiteten genom att kombinera 

enkätintervjuer med personliga intervjuer. Ambition med studien är vidare inte att generera 

generaliseringsbar data eller att skatta en population, vi har varken de förutsättningar eller den 

överblick som fordras för en sådan omfattande undersökning.      

 

Reliabilitet gäller tillförlitlighetsaspekterna i en undersöknings mätningar och resultat. Begreppet 

angår alla former av undersökningar, men är av större relevans för sådana som bearbetar ett resultat 

för generaliseringar. Konstruktionen av datainsamlingsinstrumenten förstås som en särskild viktig fas i 

sammanhanget och kräver en närmare eftertanke (Svenning, 2003, s. 69). För att höja tillförlitligheten i vår 

undersökning har ett antal enklare, men betydelsefulla insatser genomförts vid sammanställningen av 

frågeformulären. Eftersom fildelning är en relativ oklar företeelse har varje frågeformulär 

kompletterats med en inledande förklaring till vad vi avser med begreppet. Vid utformningen av 

frågorna har klarhet eftersträvats och svarsalternativ, för frågor berörande mängd och måttangivelser, 

har kategoriserats för att uppnå kontinuitet i utfallen. Vidare har vi genomfört en provundersökning 

med fyra respondenter som varit representativa för den grupp som undersökningen avser.  
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4.6 Etiska hänsynstaganden  

Informationskravet förutsätter att forskaren informerar undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och om vilka villkor som gäller för deltagandet. Samtyckeskravet avser deltagarnas rätt att 

själva bestämma över sin medverkan, forskarens uppgift är att inhämta deltagarnas samtycke. 

(www.vr.se 2004-11-02)  (www.aoir.org  2004-11-02 ).            
 

Vi som författat uppsatsen har inte ansett att det föreligger någon som helst anledning till att 

identifiera respondenterna. Avrapporteringen utförs därför i former som omöjliggör identifiering av 

enskilda respondenter. För att tillmötesgå informationskravet har varje frågeformulär inletts med en 

förhandsinformation med följande innehåll; en sammanfattning av studiens övergripande syfte, 

uppgifter om hur respondenten kan upprätta  kontakt med oss för eventuella frågor, en upplysning om 

att det är frivilligt att medverka i undersökningen och en utfästelse om anonym behandling av 

inlämnade uppgifter. Vid de personliga intervjuerna har information av sådant slag uttalats via 

telefonsamtal innan sammankomsten, vidare har intervjuerna efter sammanställning utskickats via e-

post till respektive respondent för att inhämta samtycke.  

 

4.7 Källkritik 

Källkritik avser en kritisk granskning av information som inhämtas för en vetenskaplig undersökning. 

Grundläggande är att göra en uppriktig åtskillnad mellan fakta, förklaringar och åsikter. Vidare bör det 

kontrolleras vem som står bakom informationen, vart den har sitt upphov, i vilket syfte den förmedlas 

och slutligen vilken tidpunkt den beskriver (Svenning, 2003, s. 289-29).  

 

Området vi valt att studera är relativt outforskat i vetenskaplig bemärkelse och därför har material som 

inhämtats från den offentliga debatten, via exempelvis tidskrifter och organisationsrelaterade 

referenser, ofrånkomligen influerat vår förförståelse. Sådant material har varit besvärligt att hantera 

utifrån ett källkritiskt perspektiv och därför har vi försökt vara särskild uppmärksamma och kritiska i 

granskningsförfarandet. Information som berör upphovsrätten har uteslutande inhämtats från 

regeringens hemsida. Intressantare skulle det dock ha varit om även olika organisationella tolkningar 

av upphovsrättslagen behandlats i undersökningen, men faktum är att vi saknar de juridiska 

kunskaperna som krävs för att reflektera över sådana förekomster.  

 

4.8 Kritisk granskning och reflektioner  

Forskarens förhållande till sitt studieobjekt är en vikig fråga i den samhällsvetenskapliga diskursen. 

Forskaren kan ta på sig en opartisk åskådarroll eller en aktiv deltagarroll (Svenning,21). Vår 

undersökning är inte perspektivneutral och vi som författat uppsatsen är aktivt deltagande i den 

verklighet som vi studerar. Oriktigt vore det att påstå att vi upprättat ett opartiskt förhållande till vårt 
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forskningsobjekt, ambitionen med undersökningen är istället att ge uttryck åt en aspekt av verkligheten 

tillsammans med dem som uppträder i den. Detta är ett viktigt faktum som läsaren bör beakta.  

 

Urvalet i undersökningen är inte representativt i den bemärkelsen att det avspeglar den totala 

populationen av filbytare. Eftersom vi inte har påträffat någon ”populationsprofil” kan vi inte heller 

bedöma i vilken grad respondenterna avviker ifrån den genomsnittliga filbytaren. Som en följd av den 

urvalsmetod som använts består våra respondenter av en homogen grupp beträffande sysselsättning 

och ålder. Anmärkningsvärt är att samtliga respondenter i undersökningen är studenter.  

 

Med respondenternas svar tillhands kan vi konstatera en del brister i frågeformuläret som utformades. 

Somliga frågor låg troligtvis för nära varandra ämnesmässigt och gav därför likartade svar. Särskild 

problematisk att bearbeta var fråga nummer 13 som resulterade i en alltför svårhanterlig spridning av 

svaren.22 Troligtvis hade vi undvikit problemet och kunnat uppnå högre tillförlitlighet om den frågan 

hade uppdelats i mindre omfattande delfrågor. Olyckligtvis var det också flera respondenter som inte 

ville kommentera somliga frågor i formuläret, men av resultatet att döma har vi ingen anledning att 

tro, att respondenterna inte svarat sanningsenligt.   

 

Komplikationer av det ovannämnda slaget kunde till största del undvikas under de personliga 

intervjuerna. Direktkontakten med personerna gav oss en möjlighet att förtydliga våra frågor och 

inpassa följdfrågor när svaren upplevdes som oklara. Under intervjuerna har vi i största omfattning 

försökt att inte påverka svaren. Givetvis är vi medvetna om att man aldrig kan bortse ifrån en del 

subjektiva influenser, speciellt med hänsyn till den urvalsmetod som använts i undersökningen. 

Däremot anser vi inte att sådana influenser förekommit till den grad att det påverkat resultatet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Se Bilaga 1 och Bilaga 2. Frågan var en fristående värderingsfråga och problemet uppstod när vi försökte 
kategorisera åsikterna. Vid redovisning och analys av resultatet, utgår vi därför inte ifrån den strikta uppdelning 
som utförts i bearbetningsfasen, utan försöker istället ge en helhetsbild.   
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5 Analys och resultatredovisning   
I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten av det empiriska material som insamlats för 

undersökningen. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt som behandlar olika teman. En närmare redovisning av 

resultatfördelningen medföljer som bilaga.  Inledningsvis klargörs tillvägagångssätt och upplägg.   

 

Insamlat empiriskt material kommer att redovisas och analyseras under tre teman grundade på 

undersökningens frågeställningar. Vilka specifika intervjufrågor som analyseras under respektive tema 

redovisas i den löpande texten, på så vis kan läsaren utnyttja material i bilagan för att få bättre 

överblick. Ett sådant upplägg ger tillfälle till en enkel och omedelbar återkoppling till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Det vore mindre lämpligt att dela upp resultatbehandlingen av enkätintervjuer 

och personliga intervjuer i skilda avsnitt. En uppdelning skulle begränsa möjligheterna att jämföra 

utfallen och belasta texten med alltför många upprepningar. Vidare har just samma intervjufrågor 

använts för både enkät- och personliga intervjuerna för att kunna behandla resultaten parallellt. En 

närmare redovisning av enkätintervjuernas resultatfördelning medföljer som bilaga, där kan läsaren 

även ta del av förklaringar till använda koder med exempel på hur respondenterna svarat.    

 

 

5.1 Tema Möjligheter som förknippas med fildelning   

Under detta tema behandlas intervjufråga nr 3,4,5,6  

 
Nästintill samtliga (tjugofem av tjugosju) respondenter angav att fildelning medförde nya möjligheter 

för dem. Merparten angav att man genom fildelning fick en möjlighet att ta del av fler antal 

kulturprodukter än tidigare. Ekonomisk situation, och priserna på kulturprodukter som film och musik, 

framfördes som en förklaring till varför den möjligheten tidigare var begränsad. Sju respondenter som 

besvarade enkäten och samtliga deltagande i de personliga intervjuerna, framförde att fildelning också 

tillät ett bredare urval av kulturprodukter. Främst berördes tillgången till kulturprodukter som film och 

musik, men ett intressant undantag som är värt att nämna är följande svar, inhämtat från en personlig 

intervju: 
 
Dels när det gäller musik så är det många band som jag kommit i kontakt med genom fildelning. Samma sak med 
böcker, eftersom jag har en viss begränsad budget, så kan man ju inte köpa alla skivor man vill eller alla böcker 
jag vill. Så fildelning ger mig chansen att lyssna på musik och läsa böcker som jag annars inte skulle kunna 
komma i kontakt med.  [...]        
 
- Student, 26 år (inhämtat från en personlig intervju)  
  
 

Respondenterna hade däremot ganska motstridiga uppfattningar om hur stor inverkan fildelning haft 

på deras intressen. Sex respondenter som besvarade enkäten, angav att fildelning endast haft en liten 

betydelse i det avseendet. Åtta respondenter angav tvärtom att fildelning i högsta grad haft en 



 - 25 - 

intresseutvidgande verkan. Meningsskiljaktigheter av ovannämnda slag förekom inte i de personliga 

intervjuerna, där uppgav samtliga att fildelning haft en betydande inverkan på deras intressen.  

 

Vad berör fildelningens kunskapsutvecklande verkan var uppfattningarna något enhetligare. Åtta 

respondenter, som besvarade enkäten, angav att fildelning endast till en liten grad haft en 

kunskapsutvecklande verkan. Endast fyra respondenter menade att fildelning haft en hög grad av 

kunskapsutvecklande verkan. De personliga intervjuerna avspeglade samma förhållande, endast en 

respondent framförde där ett samband mellan fildelning och kunskapsutveckling.   

 

Respondenternas uppgifter kan knytas an till Vaidhyanathans (2004, s.61) resonemang om fildelnings 

nätverkens bristfälligheter. Som ett alternativt distributionssystem har fildelningsnätverk påtagliga 

begränsningar. Nätverken utbjuder inte tillräckligt utrymme för meningsutbyten och söksystemen är 

för nuvarande konstruerade på ett sätt som begränsar möjligheterna att utveckla ny kunskap. Troligtvis 

ger Vaidhyanathans resonemang en förklaring till varför man upplever fildelning som mindre 

inflytelserik när det gäller utveckling av kunskap. Men det ger ingen heltäckande förklaring till de 

motstridiga meningarna om fildelningens intresseutvidgande verkan. Vår förklaring till de skiljaktiga 

uppfattningarna är tämligen enkel; personer som engagerar sig mer för fildelning utvinner också  mer 

av verksamheten, det handlar alltså om vilken betydelse verksamheten har för personen. Faktum är att 

respondenterna, som angav att fildelning endast hade en mindre intresseutvidgande verkan, också 

angav att fildelning hade en ganska liten betydelse i deras vardag.  

 

Beträffande möjligheterna som hänfördes till fildelning, förekommer en del andra intressanta 

antydningar som kan ställas i samband med Vaidhyanathans (2004, s.43) tankegångar om musikens 

särskilda beskaffenhet. Musiken är enligt den tolkningen beskaffad för att fördelas och beblandas, det 

är på det viset musiken får ett värde - vi står inte i ett passivt förhållande till musiken utan i samspel 

med den och vill ständigt utdela, manipulera och experimentera med den. Som exempel följer här två 

sådana antydningar:   

 

Jag har kunnat ladda ner musik och göra roliga blandskivor att ge bort till familj och vänner. 
 
- Student, 20 år (inhämtat från enkätintervju)   
 
Bränna och mixa skivor efter egen smak eller till andra, eller också för speciella  tillfällen  [...] 
 
- Student, 23 år (inhämtat från enkätintervju)   
 

Avslutningsvis kan det nämnas att fildelning kräver en del tekniska förutsättningar och förkunskaper. 

Därför är det högst sannolikt att filbytare som innehar bättre teknisk utrustning också praktiserar 

fildelning i vidare sammanhang och åtnjuter mer av verksamheten. Följdenligt kan man tänka sig att 
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fildelning har en större inverkan på dessa personer. Undersökningen bestyrker inte ett sådant samband, 

däremot förekommer en del svar som anspelar på det. Följande är inhämtat från en personlig intervju: 
 
Än så länge har jag bara hållit mig till musik eftersom jag inte haft tillräckligt bra dator för att ladda ner filmer 
och dataspel. Men om jag fick tillgång till en bättre dator skulle jag antagligen ladda ner mer filmer och 
dataspel.  [...]        
 
- Student, 16 år  (inhämtat från en personlig intervju)  
 
 

 

5.2 Tema Motiveringar till fildelning    

Under detta tema behandlas intervjufråga nr 7,8,9 

 
Bland respondenterna som valde att framföra en kommentar, menade nästintill samtliga att 

nerladdning av upphovsrättsskyddat material kunde motiveras. Endast två respondenter i hela 

undersökningen gick emot den uppfattningen. Resultatet är dock inte entydigt eftersom en tredjedel av 

samtliga respondenter faktiskt inte tog någon ställning till frågan. Frågor som berör ämnen av känslig 

karaktär löper troligtvis en större risk att utelämnas, en närmare förklaring till sakläget har vi inte. 

 

Orimliga priser på kulturprodukter, framfördes (i första hand) som en motivering till nedladdning av 

upphovsrättsskyddat material. Åtskilliga svar av den typen innehöll också någon form av kritik mot 

upphovsrättsindustrin. En annan motivering var att fildelning ökade intresset för kulturprodukter och 

därför bidrog till den kommersiella konsumtionen. En respondent som framförde det sistnämnda 

argumentet, refererade också till sina egna erfarenheter:  

 
Jag tycker att jag kan det (motivera), eftersom jag köper jäkligt mycket film och skivor förutom det jag laddar ner 
lägger jag ut ett antal tusen kronor varje månad. En anledning till varför jag köper så mycket är för att jag fått 
nys om det via fildelning. Känns lite konstigt att skivbranschen tycker att det ska vara ett brott att ladda ner  [...]      
 
- Student, 20 år (inhämtat från en personlig intervju)  
 

Fullständigt samstämmiga var respondenterna om att priserna på CD-skivor och DVD-filmer 

överstiger det som är rimligt. Vilken prisbild som är rimlig behandlades dock inte i undersökningen. 

Svarsfördelningen visade däremot inte på ett entydigt samband mellan fildelning och kommersiell 

konsumtion av film och musik. Uppgifterna om att fildelning lett till minskad konsumtion, var ungefär 

lika många som uppgifterna om att fildelning lett till ökad konsumtion. Sammanlagt nio respondenter 

angav att fildelning inte alls påverkat deras konsumtion av film och musik.   

 

Vilken inverkan fildelning har på den kommersiella konsumtionen av musik och film är givetvis inget 

vi kan belägga, men vi antar att förhållandet är differentierat. Anmärkningsvärt många respondenter 

meddelade också om ett opåverkat konsumtionstillstånd. Ljudfiler som utdelas genom fildelning 
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komprimeras kraftigt och motsvarar sällan kvalitén hos originalet, därför är det troligt att många 

filbytare köper produkterna i samma utsträckning som tidigare, förutom kvalité spelar möjligen 

omslag och konvolut också en roll. Vårt resonemang berör konsumtion av cd –skivor, medan andra 

villkor torde gälla för film. Vid dessa tillfällen utnyttjas fildelning troligtvis mer som ett verktyg för att 

införskaffa olika provexemplar och påverkar då vad man köper snarare än hur mycket. En del svar 

som insamlats i undersökningen tyder på förekomsten av sådana användningsområden:  
 
om man tycker att artisten är bra så kan man självklart köpa skivan efter man provlyssnat lite på Internet först. 
Men om skivan bara är lite halvbra så skiter man ju i att köpa den. [...]      
  
 - Student, 16 år (inhämtat från en personlig intervju)  
 
 

En snarlik uppfattning inom samma respondentgrupp, var att fildelning snarare kom tillpass för att ta 

del av musikinnehåll som man inte prioriterade att köpa. Innehåll av sådant slag värderas nog mindre 

än innehåll man väljer att betala för och därför har kvalitén troligtvis ingen större betydelse. I dessa 

fall utnyttjas fildelning möjligtvis som en radiokanal: 
 
 

Vissa saker vill man helt enkelt inte lägga pengar på, men de kan ändå medföra måttlig förströelse.   
 
- Student, 23 år (inhämtat från enkätintervju)   
 

Alternativet till att lyssna och ladda ner är att inte göra det. Alternativet är alltså inte att gå och köpa skivan  i 
affären. 
 
- Student, 23 år (inhämtat från enkätintervju)   
 

Flertalet av respondenterna framförde som sagt orimliga priser som en motivering till nerladdning av 

upphovsrättsskyddat material. I åtskilliga fall sammanfördes dessa argument med en kritik mot 

upphovsrättsindustrin. Kritiken uttrycktes antingen som en (mer eller mindre) irritation över industrins 

inflytande och konsekvenser, eller formulerades på ett mer övergripande plan. Den förstnämnda 

kategorin inbegriper formuleringar i stil med; filmbolag tjänar redan för mycket stålar och den 

sistnämnda inbegriper formuleringar som; det är orimligt dyrt, kapitalismen har gått för långt och 

priserna måste sänkas.    

 

Sammantaget ger undersökningen ett stöd för resonemanget (Vaidhyanathan, 2001) om att oskäliga priser 

(på kulturprodukter) upplevs som en motivering till fildelning. Den rådande prisbilden uppfattar vi 

som en följd av oligopolsituationen som förorsakas av upphovsrättsindustrin. Kritiken mot industrin 

tolkar vi också som en underförstådd invändning mot den kontroll som industrin har över 

kulturprodukter och hur vi förbrukar dem. Vår tolkning härleds ur den teoretiska referensram som vi 

utgår ifrån och givetvis skulle andra slutsatser kunna dras utifrån andra premisser. Fildelning medför 

uppenbarligen nya möjligheter, samtidigt påvisar vårt undersökningsresultat att fildelning också fyller 
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olika funktioner och det förklarar troligen respondenternas skiljaktiga uppgifter beträffande den 

kommersiella konsumtionen. Exempel som tyder på att fildelning används för att införskaffa olika 

provexemplar, ligger i linje med resonemanget (Vaidhyanathan, 2001 s.180) om att fildelning ökar 

medvetenheten hos konsumenterna. Därmed är det inte sagt att konsumtionen nödvändigtvis ökar, utan 

utvecklingen tyder enbart på en maktförflyttning till konsumenternas fördel – hur marknaden sedan 

påverkas av det är en annan fråga. En respondent som ger uttryck för det här förhållandet parodierar 

samtidigt industrins ageranden:  

 
Jag skulle kanske inte ha inhandlat det om jag inte lyssnat på det innan, så varför ska det då vara straffbart. Jo, 
det är väl bättre att man blir pålurad en skiva för dyra pengar som sedan visar sig vara dålig. [...]      
 
- Student, 20 år (inhämtat från en personlig intervju)   
 

Avslutningsvis kan nämnas att fildelningens konsekvenser enligt Vaidhyanathan (2004) ska förstås som 

en nödvändig följd av den teknologiska utvecklingen som genomgås. Frågan kan inte särbehandlas 

som ett enskilt problem utan fildelning23 utgör idag en avgörande del av vad Internet är, därför har 

restriktionerna (rättsenliga och tekniska) inte alltid den verkan som inväntas. Undersökningen belyser 

inte den här frågan, men en del svar som insamlats antyder på en medvetenhet om situationen:  

 
Lagar och förbud kommer nog inte att göra så mycket, folk kommer nog att fortsätta som vanligt.  [...]      
 
- Student, 16 år (inhämtat från en personlig intervju)   
 

Tekniken är här för att dela ut filer och folk kommer att göra det. Tekniken kommer alltid att gå före lagen.  [...]       
 
- Student, 26 år (inhämtat från en personlig intervju)   
 

 

5.3 Tema Antagna värderingar bakom fildelning    

Under detta tema behandlas intervjufråga nr 10,11,12,13.   

 
Samtliga respondenter som besvarade enkäten, antog att fildelning i någon grad skadade 

upphovsrättsindustrin, däremot förekom skiljaktiga meningar om skadans omfattning. Flertalet av 

respondenterna menade också att upphovsrättsindustrins åtgärder, för att illegalisera fildelning, var 

delvis motiverade. Här ställs vi inför ett intressant förhållande som kräver en närmare granskning. 

Synbarligen uttrycker respondenterna alltså en viss medvetenhet om de skador som förknippas med 

fildelningen och förstår delvis varför upphovsrättsindustrin försöker förhindra verksamheten. 

Undersökningen ger därmed inget stöd för Vaidhyanathans (2004 s.20) resonemang om att filbytare 

skulle företräda uppfattningen att privata angelägenheter inte skadar kraftfulla institutioner.  

 

                                                
23 Det vill säga nerladdning och spridning av upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster.  
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Respondenternas svar kan dock inte tolkas som ett deltagande- resultatet inrymmer snarare en 

intressant paradox. Faktum är att nästan samtliga respondenter, som antog att industrierna utsattes för 

betydande skador, samtidigt medgav att den situationen inte berörde dem. Säkerligen kan det föreligga 

flera anledningar till en sådan inställning, men av resterande uppgifter att döma förmodar vi att det 

inte handlar om en grundlös likgiltighet utan snarare om en medveten reaktion mot de stora 

industriernas ställning och följder. Möjligen ger den här respondentgruppen därför ett klarare uttryck 

åt den motsättning som Vaidhyanathan teoretiserar.  

 
Jag tror fildelning skadar industrierna, dock en industri som jag ändå inte gillar. Dem som tar mest skada av det 
är ju dem stora mainstream bolagen. Men däremot de små banden som inte har hela den här reklamapparaten 
bakom sig, som försöker kränga en skiva här och där efter spelningar, dem tror jag snarare vinner på fildelning. 
[...]      
 
- Student, 26 år (inhämtat från en personlig intervju)   
 
 
Jag skiter i att det skadar industrin i den bemärkelsen att företagens vinster minskar, däremot vore det ju synd 
om det påverkar möjligheterna för artisterna att ge ut sin musik. Företagen känner säkert att de kan motivera 
dem (åtgärderna mot fildelning) ur ett ekonomiskt perspektiv, men jag tycker att de är moraliskt mycket 
tveksamma.  [...]   
 
- Student, 21 år (inhämtat från enkätintervju)   
 
 

Sammanlagt elva respondenter antog att fildelning inte medförde några nämnvärda skador. Hos den 

respondentgruppen återfinns ett omvänt resonemang som i det närmaste ligger i linje med 

Vaidhyanathans (2004) beskrivning av upphovsrättsindustrins strategi. Enligt den beskrivningen vinner 

industrin på att dramatisera skadorna som förknippas med fildelning. Även om ingen respondent 

uttryckligen framläger den hypotesen, finns likheter i den kritik som framförs och inte minst en 

föreställning om att det snarare rör sig om kommersiella intressen än förluster. 

 
Jag tror faktiskt inte det (att industrin tar skada) när en biofilm drar in hundratals miljoner och sen släpper en 
special utgåva på DVD för fyrahundra kronor som folk faktiskt köper. Tillverkningskostnaden ligger ju långt 
under detta pris. Så dem tjänar nog fortfarande bra, men kanske handlar det om att tjäna mer. [...]   
 
- Student, 20 år (inhämtat från en personlig intervju)   
 

Nej (beträffande skadorna), men det utmanar ändå  storföretag och ger tidigare ohörda artister ljud. [...]      
 
- Student, 22 år (inhämtat från enkätintervju)   
 
 
Respondenterna hade till synes splittrade meningar om vilka värderingar som ligger bakom fildelning, 

men när grundsynen betraktas kan vi urskilja en del gemensamma nämnare.24 För att ge en helhetsbild 

kan vi inordna respondenternas föreställningar i två huvudgrupper. Inom den första gruppen beskrivs 

fildelning endast som reaktion. Föreställningar inom den andra gruppen tyder snarare på att fildelning 

                                                
24 I följande sammanhang behandlas fråga nr. 13 som lyder: Vilka värderingar tror du ligger bakom fildelning.   
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förstås som ett alternativ. Skillnaden består i att den sistnämnda gruppen hänför fildelning till en 

specifik idé, medan den förstnämnda gruppen endast uppfattar ett orsakssamband.            

 

Den första huvudgruppen dominerades av respondenter som uppfattar ett orsakssamband mellan 

fildelning och missförhållanden som oskäliga priser och ett begränsat urval av kulturprodukter på 

marknaden. Somliga relaterar också missförhållandena till industrins inflytande över marknaden. 

Fildelning uppfattas här som en protest och argumenten som framförs är i det närmaste en upprepning 

av argumenten som behandlades under temat  Motiveringar till fildelning.   
  
Vad det handlar om är att det är för dyrt (med skivor) och onödigt att köpa en hel skiva när det ändå bara är 
några enstaka låtar som är bra.  [...] 
 
- Student, 22 år (inhämtat från enkätintervju)   
 

En motivering är att priserna på musik och film är för dyrt och det är fel att bara några stora företag styr och 
bestämmer vilka filmer och skivor som ska släppas.  [...] 
 
- Student, 19 år (inhämtat från enkätintervju)   
 

Inom den andra huvudgruppen antas fildelning anspela på en idé om fri och lika tillgång till kultur. 

Fildelning förknippades här med en idé om att alla, oavsett ekonomisk situation, ska få tillgång till 

kultur(produkter). Om den här idén relateras till Vaidhyanathans (2004, s.20) tankeschema, kan den 

likväl uttryckas som; kultur är en gemensam och fördelningsbar företeelse. Respondenternas svar 

skiljer sig inte, utan specificerar egentligen Vaidhyanathans formulering. Utmärkande i sammanhanget 

är att fildelning inte bara uppfattas som en reaktion utan också som ett alternativ. Fildelning förstås 

inte bara en följd av yttre omständigheter utan antas också tala för något, närmare bestämt för en 

alternativ princip för hur kultur och information ska distribueras.   

 
[frågan som ställdes var: Vilka värderingar tror du ligger bakom fildelning?]  
 
Även om man inte har råd ska man ha tillgång till musik och annan kultur. Kultur ska inte bara kommas åt och 
upplevas av personer med viss inkomst utan alla.    
 
- Student, 22 år (inhämtat från enkätintervju)   

 
Mi casa es tu casa! Allt mitt är ditt! Om man är villig att dela med sig då skall ingen förhindra än att vara 
givmild. GIG UP för fildelning! 
 
- Student, 22 år (inhämtat från enkätintervju)   
 
 
Musik ska inte vara en klassfråga. Alla ska ha rätt att lyssna. Musik kan inte ägas. Den tillhör alla och ska 
sprida glädje. [...] Om alla laddar ner kraschar systemet och vi får ett större utbud av musik. Kapitalismen 
hotas. Äganderätten ifrågasätts. Världen blir helt enkelt en bättre och moralisk plats.    
  
- Student, 23 år (inhämtat från enkätintervju)   
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6 Sammanfattning och diskussion  
Detta kapitel sammanfattar analysen och avslutningsvis förs en kort diskussion där författarna reflekterar över 

studieområdet.    

 

6.1 Sammanfattning av analysen 

Av undersökningsresultatet att döma, ger fildelning tillgång till ett bredare utbud av kulturprodukter 

och bidrar i viss mån till att filbytare utvecklar nya intressen. Däremot är det tveksamt huruvida 

fildelning har en kunskapsutvecklande verkan. Vilka möjligheter som kan utvinnas genom fildelning 

är tämligen individuellt och till en viss grad avhängig av den tekniska utrustning man förfogar över. 

Resultatet av undersökningen visade på att fildelning kan fylla olika funktioner och tillmätas olika 

betydelser. Förmodligen är det också av den anledningen som vår undersökning inte påvisade ett 

entydigt samband mellan fildelning och kommersiell konsumtion av film och musik. Vi antar att den 

frågan är ytterst individuell och hänger på flera andra faktorer som inte berörts i undersökningen, 

faktorer som exempelvis ekonomisk situation, åldersskillnader, samhällsställning och intressen.  

 

Orimliga priser på kulturprodukter som film och musik, framfördes som en motivering till nerladdning 

av upphovsrättsskyddat material. Flertalet av respondenterna i undersökningen uppfattade också ett 

samband mellan den rådande prisbilden och de berörda industriernas inflytande över marknaden.  

Respondenterna i undersökningen tillbakavisade inte uppgifterna om de skador som fildelning orsakar, 

men hade inte heller någon deltagande inställning till upphovsrättsindustrin. Av vår undersökning att 

döma har filbytare en i högsta grad kritisk inställning till upphovsrättsindustrin.    

 

Sammantaget kunde vi i undersökning urskilja två huvudmeningar beträffande vilka värderingar som 

ligger bakom fildelning. Fildelning uppfattades antingen som en reaktion mot missförhållanden i den 

kommersiella marknaden, eller som en manifestation av idén om gemensam tillgång till kultur.  

 
6.2 Slutdiskussion   

För somliga läsare kan det perspektiv som vi valt och den retorik som använts, uppfattas som snävt 

eller osakligt och det har vi förståelse för. I undersökningen berörs ett tämligen kontroversiellt område 

utifrån en tämligen illegitim utgångspunkt och det skulle endast förvåna oss om reaktionerna uteblev.  

 

Vi förstår inte fildelning som ett specifikt problem utan som ett föreliggande faktum som marknaden 

får hörsamma. Upphovsrättsorganisationer meddelar om en bristande moral hos filbytare, men kanske 

handlar det snarare om brister och missförhållanden i marknaden. Etiska och rättsenliga konventioner 

som en gång upprättats motsvarar kanske inte hur vi idag vill förhålla oss till information och kultur. 

Vi förändras ständigt i takt med den utveckling som samhället genomgår och även teknologier kan 
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frambringa och fastställa nya värderingar. När vi sedan står inför lagförändringar, som på ett mer 

öppet plan underbygger kommersiella intressen, blir moralfrågan otydligare. Frågan som därmed 

återstår är vilka drivkrafter som egentligen upprättar ett kriterium för vad som är ett bristande moral.     
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

 
1.  Ålder? 

2.  Sysselsättning?  

3.  Hur stor betydelse har fildelning i din vardag? 

4.  Har fildelning för dig medfört möjligheter som du annars inte skulle ha haft? 
     Motivera ditt svar! 

5.  Har fildelning bidragit till att utvidga ditt intresse för musik, film eller annat? 

6.  Har fildelning bidragit till att du utvecklat kunskaper inom något område? 

7.  Kan man motivera nerladdning av upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster?  
     Motivera ditt svar!  

8.  Har fildelning påverkat din konsumtion av film och musik? 

9.  Vad anser du om priserna på kulturprodukter som CD-skivor och DVD-filmer? 

10. Tror du att fildelning skadar upphovsrättsindustrin? 

11. Berör det dig om fildelning skadar industrierna? 

12. Vad anser du om industrins åtgärder för att illegalisera fildelning? 

13. Vilka värderingar tror du ligger bakom fildelning (Vad förespråkar den)? 
       Motivera ditt svar! 
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Bilaga 2: Enkät 
 
Enkäten görs inom ramen för en kandidatuppsats i medieteknik vid Södertörns Högskola. Studien syftar till att 
redogöra för förekommande inställningar till fildelning. För eventuella frågor, maila till star01bazancir@sh.se. 
Medverkan är frivillig och alla uppgifter kommer givetvis att anonymiseras. Tack på förhand för din medverkan.  
 
Med fildelning avses här nerladdning och spridning av filer (som ex. musik, film eller annat) på internet via 
fildelningstjänster som exempelvis Direct Connect och Kaaza.    
 

Ålder:_________     Kön   ��������Man      ��������Kvinna  
 
Sysselsättning  

���� Jobbar           ���� Studerar          ���� Söker Jobb          ���� Annat    
 
Hur stor betydelse har fildelning i din vardag? 

����Ingen alls  ����Ganska liten  ����Genomsnittlig  ����Ganska mycket  ����Mycket          ����Vet ej         
 

 
Har fildelning för dig medfört möjligheter som du annars inte skulle ha haft? 

���� Ja, med motiveringen:    ���� Nej, med motiveringen: 
 

Har fildelning bidragit till att utvidga ditt intresse för musik, film eller annat? 

����Inte alls  ����Ganska lite  ����Genomsnittlig  ����Ganska mycket  ����Mycket          ����Vet ej         
 
Har fildelning bidragit till att du utvecklat kunskaper inom något område? 

����Inte alls  ����Ganska lite  ����Genomsnittlig  ����Ganska mycket  ����Mycket          ����Vet ej         

 
Kan man motivera nerladdning av upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster? 

���� Ja, med motiveringen:    ���� Nej, med motiveringen:   ���� Vet ej      
 
 
Har fildelning påverkat din konsumtion av film och musik? 

����Konsumerar mycket mindre ����Konsumerar mindre      ����Opåverkad           ����Konsumerar mer                 

����Konsumerar mycket mer      ���� Vet ej         
 
Vad anser du om priserna på CD-skivor och DVD-filmer? 

����Billiga ����Ganska billiga   ����Rimliga   ���� Dyra  ����Alldeles för dyra      ���� Vet ej 
 
 
Tror du att fildelning skadar berörda industrier? 

����Inte alls ����Inte nämnvärt ����Någorlunda ����Ganska mycket  ����Mycket                 ����Vet ej 
 
Berör det dig om fildelning skadar industrierna? 

����Inte alls ����Inte nämnvärt ����Någorlunda ����Ganska mycket  ����Mycket                 ����Vet ej 
 
Vad anser du om industrins åtgärder för att illegalisera fildelning? 

����Omotiverade ����Delvis motiverade ����Motiverade ����Helt motiverade                ���� Vet ej   
       
Vilka värderingar tror du ligger bakom fildelning (Vad förespråkar den)? 
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Bilaga 3: Resultatfördelning enkätintervju 
 
Totalt medverkande respondenter: 24 
Internt bortfall: Ingen hel formulär har uteslutits, däremot förekommer det två enskilda svar som pga. tolknings 
svårigheter har uteslutits.   
 
Antal öppna frågor i formulär: 3 (fråga nr 4, 7,13) Flera respondenter valde också att komplettera de slutna 
svarskategorierna (i frågeformulären) med kommenterar.  
 
Till varje sluten fråga har vi kategoriserat fem svarsalternativ (förutom alternativet Vet ej) som följer en logisk 
gruppering av tänkbara svar. (Detta med undantag av fråga tolv som endast har fyra svarsalternativ). 
Fördelningen av materialet redovisas i absolut frekvens.   
  
 
Fråga 4 Har fildelning för dig medfört möjligheter som du annars inte skulle ha haft? Motivera ditt svar! 
Följande uppsättning svarskategorier har kunnat urskiljas efter genomläsning: 

1. Jag tar del av ett större utbud / bredare urval av kulturprodukter än tidigare 
2. Jag tar del av fler antal kulturprodukter än tidigare  
3. Jag tar del av kulturprodukter som jag inte skulle ha råd till eller inte prioriterar att köpa  
4. Nej fildelning har inte medfört några möjligheter för mig 
 

4 Antal respondenter 
Tar del av bredare urval av kulturprodukter 7 
Tar del av fler antal kulturprodukter 8 

Tar del av kulturprodukter som jag inte skulle har råd 
till eller inte prioriterar att köpa 6 

Nej fildelning har inte medfört några möjligheter för mig 2 

 
Kommentarer: I svarskategori nr 2 finner vi svar där respondenten utan vidare förklaring medger att han/hon tar 
del av fler antal produkter. I svarskategori nr 3 finner vi däremot svar där respondenten tydligt medger att 
han/hon tar del av produkter eller fler antal produkter som han/hon annars av ekonomiska skäl inte kan 
införskaffa. Pga. tolkningsproblem har vi valt att utesluta ett av svaren.  
 
Förtydligande av använd kodning  
 
Svarskategori  Exempel på svar 

Tar del av större utbud /bredare urval av 
medieprodukter 

”Hört musik som jag annars inte skulle hört på 
radio och tv som är väldigt mainstream.”  ”Har 
fått tillgång till musik, filmer och tv-program 
som antingen inte alls finns tillgängliga för 
försäljning, eller inte finns i Sverige”.    
 

Tar del av fler antal medieprodukter ”Att jag annars inte skulle lyssna lika mycket 
på musik exempelvis”  

Tar del av  medieprodukter som jag inte 
skulle har råd till eller inte prioriterar att 
köpa 

”Min fattiga ekonomi tillåter mig inte köpa 
halvdålig musik för dyra pengar bara för att 
det faller mig in just då att lyssna på t ex en 
låt.”  

Nej fildelning har inte medfört möjligheter  ” gör det inte i viktiga sammanhang”  
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Fråga 5 Har fildelning bidragit till att utvidga ditt intresse för musik, film eller annat? 
 Fråga 6 Har fildelning bidragit till att du utvecklat kunskaper inom något område? 
     
 

5 Antal 
respondenter 

Inte alls - 

Ganska lite 6 

Genomsnittlig 6 
Ganska 
mycket 4 

Mycket 8 

Vet ej - 

 
 
Fråga 7 Kan man motivera nerladdning av upphovsrättsskyddat material via fildelningstjänster?  
                Motivera ditt svar! 
 
Följande uppsättning svarskategorier har kunnat urskiljas efter genomläsning: 

1 Ja, för att det utvidgar intresset och gynnar konsumtionen    
2 Ja, för att priserna på kulturprodukter är för dyra 
3 Ja, för att det är osäkert om det är olagligt 
4 Ja, för att man delar med sig och det är inget fel 
5 Nej, det går inte att motivera  

 
7 Antal respondenter 

Ja, för att det utvidgar intresset och i längden tilltar 
konsumtionen 
 

2 

Ja, för att priserna på produkterna är för dyra 
 9 

Ja, för att det är osäkert om det är olagligt 
 1 

Ja, för att man delar med sig och det är inget fel 
 3 

Nej, det går inte att motivera  
 2 

Vet ej 7 
 
Kommentarer: totalt var det 7st respondenter som valde att svara vet ej på frågan. En av dessa respondenter gav 
följande kommentar: ”Motivera kan man väl, men frågan är om det går att försvara”. Denna kommentar antas 
inte som ett bejakande eftersom respondenten medvetet kryssat i alternativet vet ej.  
 
Förtydligande av använd kodning  
 
Svarskategori  Exempel på svar 

Ja, för att det utvidgar intresset och i 
längden tilltar konsumtionen    
 

”Ökar intresset vilket i sin tur ökar 
medvetenheten och konsumtionen” ”Jag får info 
om nya grupper vilket leder till att jag kan köpa 
deras skivor” 

Ja, för att priserna på produkterna är för 
dyra 
 

”Dem får sänka priserna om folk ska ha råd att 
köpa” ”Det är fucking dyrt att köpa skivor” 

Ja, för att det är osäkert om det är olagligt 
 

”Vad jag vet är det inte olagligt att ladda ner 
här i Sverige” 

Ja, för att man delar med sig och det är 
inget fel 
 

”Det finns väl inget fel med att man delar med 
sig” 

Nej, det går inte att motivera 
”Principiellt är det svårt att motivera” 
”Upphovsrätt är upphovsrätt och skall skyddas” 

6 Antal 
respondenter 

Inte alls - 

Ganska lite 8 

Genomsnittlig 5 
Ganska 
mycket 4 

Mycket 4 

Vet ej 3 
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Fråga 8 Har fildelning påverkat din konsumtion av film och musik? 
Fråga 9 Vad anser du om priserna på CD-skivor och DVD-filmer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fråga 10 Tror du att fildelning skadar upphovsrättsindustrier? 
Fråga 11 Berör det dig om fildelning skadar industrierna? 
 

10 Antal 
respondenter 

Inte alls - 

Inte nämnvärt 9 

Någorlunda  9 

Ganska mycket 4 

Mycket 2 

Vet ej - 

 
 
 
 
 
Fråga 12 Vad anser du om industrins åtgärder för att illegalisera fildelning? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9 Antal 
respondenter 

Billiga - 

Ganska billiga - 

Rimliga - 

Dyra 7 

Alldeles för dyra 17 

Vet ej - 

8 Antal 
respondenter 

Konsumerar 
mycket mindre  4 

Konsumerar 
mindre 5 

Opåverkad 9 
Konsumerar 
mer 6 

Konsumerar 
mycket mer - 

Vet ej - 

11 Antal 
respondenter 

Inte alls 9 

Inte nämnvärt 8 

Någorlunda  5 

Ganska mycket 2 

Mycket - 

Vet ej - 

12 Antal 
respondenter 

Omotiverade 7 

Delvis 
motiverade 12 

Motiverade 2 

Helt motiverade 1 

Vet ej 2 
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Fråga 13 Vilka värderingar tror du ligger bakom fildelning (vad förespråkar den)? 
                  Motivera ditt svar! 
 
Följande uppsättning svarskategorier har kunnat urskiljas efter genomläsning: 

1 Man ska ha tillgång till kulturella produkter oavsett ekonomisk tillstånd  
2 Man ska dela med sig  
3 reaktion mot rådande distributions- och konsumtionsformer av kulturella produkter 
4 Reaktion mot oskäliga priser på kulturella produkter      
5     Det finns inga direkta värderingar utan egenintressen eller ekonomiska orsaker 

 
Kommentarer: Det har varit betydligt svårt att urskilja ovanstående svarskategorier. Eftersom respondenterna 
gett uttryck åt flera olika uppfattningar har vi inte kunnat fastställa någon fördelning av svaren.  I somliga svar 
som inordnats under svarskategori nr 2, omnämns oskäliga priser som en omständighet men det karaktäristiska 
är att priserna förstås som ett negativt resultat av det rådande systemet för hur kulturprodukter distribueras och 
konsumeras.  
 
Svar som inordnats under kategori nr 3, menar man att fildelning uttrycker en reaktion mot rådande priser, men 
däremot anförs inget samband mellan priserna och systemet för hur kulturella produkter distribueras och 
konsumeras. Även i svarskategori nr 4 omnämns priserna som en faktor, men här markerar respondenterna 
tydligt att det inte föreligger några värderingar bakom fildelning. Ett av svaren kunde inte kategoriseras pga. 
tolkningsproblem (”Folk orkar inte bry sig om de stora industrierna som lägger ner tid och pengar på en vara.”).   
 
 
Förtydligande av använd kodning  
 
Svarskategori  Exempel på svar 
Man ska ha tillgång till kulturella produkter 
oavsett ekonomisk tillstånd  
 

”kultur ska inte bara kommas åt/ upplevas av 
personer med hög inkomst” 

Man ska dela med sig  
 

”Mi casa es tu casa! Allt mitt är ditt!” ”Man 
delar med sig, så enkelt är det” 

Reaktion mot rådande distributions- och 
konsumtionsformer av kulturprodukter         
 

”protest mot konsumtionssamhället” ”Det är 
fel att bara några stora företag ska bestämma 
vilka filmer som ska släppas” ”Musik kan inte 
ägas” 

Reaktion mot oskäliga priser på kulturella 
produkter      
 

”Man ska kunna få tag på det man vill utan 
att behöva betala överpris” 

 
 

 
 




