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ABSTRACT

One of the most popular communities on the internet and one of the world's most popular 

websites today is the video sharing website YouTube. Streaming is becoming an increasingly 

demanded service as technology develops and the performance of the bandwidth no longer is a 

limitation. One of the main reasons that streaming services, particularly YouTube, are sought 

after is the copied content by users, as opposed to the generated content. Many of the uploaded 

videos are copyrighted and tend to be highly requested among users.

In this paper, I am looking into the user behavior on YouTube by observing the way they 

upload  content that is copyright-protected without consent from the copyright holders. I 

examine the users' attitudes to copyright and YouTube's terms of use through a questionnaire. 

Finally, I interview two lawyers specializing in this field in order to have a look at the issue 

from a professional point of view. This paper presents the observed user strategies and 

reflections.

Keywords

YouTube, Copyright, Copyright content, Streaming media, Uploading, UCC, UGC, User Copied 

Content, User Generated Content

2(49)



ABSTRAKT

Ett av de mest populära community:n på internet och en av världens mest populäraste 

webbplats idag är videotjänsten YouTube. Strömmande tjänster blir alltmer efterfrågade i takt 

med att tekniken utvecklas och bandbreddens prestationsförmåga inte längre är en begränsning.

Inte minst har strömmande tjänster, i synnerhet YouTube, blivit populärt på grund av dess 

kopierade innehåll av användare, i motsats till det egenskapade. Många av de uppladdade 

videoklippen är upphovsrättsskyddade och just sådana videoklipp har visat sig tendera att vara 

särskilt efterfrågade bland användarna.

I den här uppsatsen tittar jag på användarnas beteenden på YouTube i form av en observation 

när de laddar upp upphovsrättsskyddat material. Jag undersöker hur användare ställer sig till 

upphovsrätten och de regler som råder på YouTube genom en enkätundersökning. Slutligen 

intervjuar jag två advokater specialiserade inom området för att ta del av deras professionella 

synsätt. Uppsatsen presenterar de observerade användarstrategierna och reflektionerna.

Nyckelord
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1 Inledning

Internet har sedan den påtagliga spridningen av nätet i mitten på 90-talet1 blivit en allt större 

och viktigare del av människors liv och även en alltmer självklar del av vardagen. Diverse 

ärenden som i första hand skedde fysiskt kan numera ofta skötas elektroniskt via nätet. Vi har 

möjlighet att spara tid genom att sköta det mesta på distans från en och samma plats, som att 

söka jobb, sköta sina bankärenden eller delta i hobbygrupper.

Hobbygrupper på internet, eller community:n (se 10.1 Begreppsdefinitioner), har särskilt 

blivit populära. Till skillnad från ”riktiga” eller fysiska hobbygrupper där man till exempel 

gemensamt ägnar sig åt någon typ av hobby eller aktivitet, som fiske, skriva böcker eller 

instrumentspelande, så sparar man mycket tid av att istället ägna sig åt sådant på community:n 

på internet. Det är tid från att behöva ta sig till den gemensamma lokalen eller spara pengar då 

aktiviteter oftast behöver ekonomiskt stöd för att hållas igång. Dessutom finns det fler 

möjligheter som att ta del av erfarenheter från och lära känna personer som annars inte skulle 

haft möjlighet att vara med, exempelvis om den bor i en annan stad eller till och med ett annat 

land. Användare på community:n på internet kan till exempel dela med sig av olika typer av 

innehåll på många olika sätt – genom text, bild, ljud och video. Exempel på community:n som i

dag är populära är Facebook2, Instagram3, Twitter4 och YouTube5. Sådana community:n har 

även kommit att kallas för sociala medier, ”ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra”6 (se 10.1 Begreppsdefinitioner). 

Med sociala medier samt delningen av material, som ofta är en stor faktor och en del av 

syftet, har olika problemområden kring upphovsrätten sakta gjort sig kända och fört fram 

diskussioner om ämnen som innan informationsåldern och internet kommit igång varit näst 

intill obestridda eller mindre problematiska.

Upphovsrättsfrågan är ett sådant ämne som är särskilt aktuellt i vår nuvarande moderna tid, 

där digitaliseringen av olika typer av material sker frekvent och utvecklingen av tekniken 

ständigt förbättras till att bli effektivare, smidigare och mer lättillgänglig. I samband med att 

digitalkameror, videokameror och telefoner med inspelningsfunktion introducerats har intresset

för film- och musikskapandet vuxit. Behovet av att dela med sig och visa upp sina digitala verk

1 internet. http://www.ne.se/lang/internet, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-09.
2 Facebook. https://www.facebook.com/.
3 Instagram. http://instagram.com/.
4 Twitter. https://twitter.com/.
5 YouTube. http://www.youtube.com/.
6 sociala medier. http://www.ne.se/lang/sociala-medier, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-09.
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på ett smidigt och enkelt sätt har så småningom lett till diverse innovativa webbplattformar, där

ett av de mest populära i dag är videodelningssidan YouTube.

1.1 Syfte

Upphovsrättsfrågan är ett ämne som det diskuteras och debatteras kring väldigt brett i dag7. 

Frågan är även väldigt aktuell i samband med sociala medier där delningen av material ofta 

utgör en stor del av huvudaktiviteten. Större delen av materialen tenderar att vara just 

upphovsrättsskyddat material, exempelvis uppladdade videoklipp på YouTube. Anser 

allmänheten att den nuvarande upphovsrättslagen är lämplig i dag eller råder det brister som 

inte tar hänsyn till de alltmer ökade och förändrade behoven av både tillgång till och delning av

diverse information? Med internets utveckling öppnar sig ständigt nya möjligheter. Vi tar mer 

för oss på grund av internet som en bottenlös informationskälla. Det kan leda till ökade krav på

yttrande- och tryckfriheten, inte minst i den digitala världen där fildelningen på olika sätt har 

kommit att bli en naturlig del.

YouTube är en webbplattform vars syfte är att användarna bidrar till expanderingen av 

företaget genom att tillföra innehåll i form av uppladdade videoklipp, som visas strömmande 

(streaming, se 10.1 Begreppsdefinitioner). Med hänsyn till den inledande friheten till 

uppladdning av valfritt material har otillåten uppladdning av upphovsrättsskyddat material dykt

upp och därmed lett till problematiken vad gäller hanteringen och övervakningen av 

webbplatsens innehåll, som visar sig genom att YouTube försöker införa åtgärder i form av 

innehållsidentifieringssystem.

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra innehållet på YouTube ur perspektivet av

de uppsatta regler som finns på YouTube. Undersökningen sker genom att fokusera på 

användarna och hur de beter sig och påverkas i förhållande till den undersökta webbplatsens 

regler. Tanken är att bidra med en djupare förståelse för användarnas beteenden och påverkan 

på webbplatser som tillhandahåller strömmande tjänster, vars användare bidrar med innehållet 

och som på grund av reglernas restriktioner på webbplatsen måste hantera sina videoklipp på 

ett visst sätt. Utöver det är förhoppningen att undersökningen skall leda till förbättrade insikter 

7 Exempel: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.490366/eu-samtal-om-upphovsratt-bortkastad-tid, 
http://www.dfkompetens.se/trendspaning/veckans-it-politiskaspaning/2009-11-13_visby/index.xml, 
http://www.dn.se/debatt/moderaterna-ska-jobba-for-en-dynamisk-upphovsratt, 
http://www.idg.se/2.1085/1.432872/debatten-om-upphovsratt-har-gatt-i-sta, 
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3615822.ece, hämtade 2013-03-16.
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om hur man bättre skulle kunna hantera upphovsrättsfrågan. Resultaten är tänkta att fungera 

som en upplysning både för upphovsrättsinnehavare och användare som delar med sig av verk 

på internet otillåtet, för att öka förståelsen av orsakerna till den olagliga fildelningen med 

strömmande tjänster.

I uppsatsen har jag valt att omnämna begreppet ”streaming” till ”strömmande”, enligt 

Svenska Datatermgruppen8, i syfte att hålla språket i uppsatsen konsekvent och för att undvika 

svårigheter att följa med i texten när olika begrepp av samma betydelse blandas. För det 

engelska uttrycket ”streamed video” kommer jag att hädanefter skriva ”strömmande video”. 

Samma sak gäller med uttryck som till exempel ”strömmande tjänster”, ”strömmande 

överföring” eller ”strömmande media”.

1.2 Frågeställningar

Många användare på YouTube laddar upp upphovsrättsskyddade video- och ljudklipp utan att erhålla 

tillåtelse från skaparna av materialen. Ofta är det harmlösa beteenden utan kommersiella avsikter, men 

oavsett tänkt avsikt med handlingen kan det vara otillåtet. För att förstå hur man skall komma runt 

problemet med otillåten uppladdning av upphovsrättsskyddade material krävs det att man först och 

främst förstår hur användarna beter sig och hur webbplatsen i fråga hanterar situationen. Detta skulle 

leda till att man uppmärksammar specifikt vilka problem som finns vilket i sin tur kan leda till ökade 

insikter om behoven och vilka förändringar som krävs. Därför har jag valt att i huvudsak undersöka på 

vilket sätt som användare laddar upp videoklipp som strider mot upphovsrätten på YouTube. Dessa sätt 

kommer jag att hädanefter i uppsatsen benämna som ”strategier”.

Med avseende på ovanstående är följande frågeställning tänkt att undersökas och fungera 

som huvudfrågan i uppsatsen:

1. Vilka strategier utövar användare vid uppladdning av upphovsrättsskyddat material på 

YouTube?

För att bättre förstå huvudfrågan ställer jag följande underfrågor:

1.1  Hur mycket känner användare till om reglerna på YouTube, i synnerhet vad gäller 

uppladdning?

1.2  Varför väljer användare att ladda upp upphovsrättsskyddat material på YouTube?

8 Streaming, http://www.datatermgruppen.se/index.php?
option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a106&uttr=streaming, hämtad 2012-12-17.
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2 Bakgrund och teori

Under detta kapitel tar jag upp relevant information om strömmande tjänster i förhållande till 

frågeställningarnas problem. Därefter skriver jag om de aktuella riktlinjer och krav som råder 

på YouTube utöver en kort granskning av till uppsatsen väsentliga funktioner som YouTube 

tillhandahåller.

2.1 Strömmande överföring (streaming)

Enligt Nationalencyklopedin kan strömmande överföring, eller streaming på engelska, 

beskrivas som ”distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning” via 

internet.9 Detta innebär att inget fysiskt ägande av filen i sig förekommer hos mottagaren. Med 

dagens utvecklade bandbredd med den strömmande tekniken krävs det minimalt med tid innan 

video:n är tillgänglig för beskådan. På grund av att datafilerna inte lagras på enheten man 

använder (datorn, mobiltelefonen, m.m.) och istället strömmas över internet finns det heller 

inga krav på tillräckligt lagringsutrymme på enheten. Smidigheten och den snabba 

tillgängligheten till ljud- och videoinnehåll är egenskaper som har gjort tekniken med 

strömmande överföring populär de senaste åren, med videodelningssidan YouTube som ett av 

de mest besökta webbplatserna. Andra strömmande tjänster som fungerar likt YouTube är 

exempelvis Spotify10, webb-TV11 och webb-radio12.

Fördelarna är många med strömmande överföring vilket har gjort tekniken efterfrågad, inte 

minst även på grund av upphovsrättsliga skäl. I dag saknas det en lag i Sverige vad gäller 

användare som enbart tittar på strömmande video, vilket gör det till en laglig handling även om

materialet är upphovsrättsskyddat och uppladdat utan tillstånd. För användarna som har laddat 

upp materialet är det dock ett brott om man inte har upphovsrättsinnehavarens skriftliga 

tillstånd. Detta är något som berör frågor kring informationsfriheten.

Som illustration kan nämnas att ungefär 27 procent av internetanvändarna i Europa når ut 

till illegala webbsidor varje månad. Hälften av dem använder bland annat webbsidor som 

tillhandahåller strömmande tjänster för till exempel musik. Det talas därför om valet mellan 

”åtkomst” (”access”) och ”ägande” (”ownership”) vad gäller konsumtionen av musik.13

9 Streaming. http://www.ne.se/streaming, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-12.
10 Spotify. https://www.spotify.com/.
11 TV4Play. http://www.tv4play.se/.
12 Radio1. http://www.radio1.se/.
13 Digital Music Report 2012, s. 7, 16. http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf, IFPI, hämtad 2013-02-12.
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2.2 Om YouTube

YouTube grundades år 2005 i USA och beskrivs i dag som en ”webbplats för distribution och 

konsumtion av videoklipp”14. Webbplatsen etablerades till en början i syfte att erbjuda 

privatpersoner möjligheten att på ett enkelt sätt dela med sig av sina egenproducerade 

videoklipp till flera personer samtidigt. Detta genom att ladda upp dem på webbplatsen och 

visa dem genom strömmande överföring. Google köpte upp YouTube år 2006 och två år 

senare, år 2008, lanserades den svenska webbversionen, YouTube.se.15

Sedan lanseringen av webbplatsen har populariteten ökat markant och är numera världens, 

men också Sveriges, tredje mest besökta webbplats.16 I slutet av år 2007 lanserar YouTube en 

teknik för ”upphovsrättshantering och innehållsidentifiering”17 vilket delvis förklarar det 

populära innehållet på snabb och smidig åtkomst av upphovsrättsskyddat material. Fyra 

miljoner svenskar tittar dagligen på videoklipp på YouTube och antalet visningar har sedan 

2011 mer än fördubblats. Hela 99 procent mellan åldrarna 16 och 25 tittar på videoklipp minst 

en gång i veckan.18

I dag används YouTube av flera olika anledningar än ursprungsidén och såväl 

privatpersoner som företag drar nytta av den populära tjänsten. Företag annonserar till exempel

sina produkter genom att ladda upp sina reklamfilmer, privatpersoner visar kontinuerligt upp 

sina intressen på många olika sätt och musikartister visar upp sina musikvideo:n eller 

uppträdanden. Man hittar även allt däremellan, från amatörvideoklipp på sina lekande katter, 

instruktionsklipp (eng. tutorials) kring diverse områden såsom smink, konst, dans, 

programmering, språk, med mera, till mer omfattande eller professionella videoklipp som 

exempelvis politiska kampanjer och egenproducerade lång- och kortfilmer.

2.2.1 Riktlinjer, användningsvillkor och sekretesspolicy på YouTube

Relevant för ämnet upphovsrätt säger riktlinjerna på YouTube:

”Respektera upphovsrätten. Lägg bara upp videoklipp som du skapat eller som du 

har tillåtelse att använda. [...] Sådant innehåll kan vara låtar, delar av 

14 YouTube. http://www.ne.se/lang/YouTube, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-12.
15 YouTube fyller sju år. http://googlesepress.blogspot.se/2012/05/YouTube-fyller-sju-ar.html, Google Sweden 

Press Blog, hämtad 2013-01-25.
16 YouTube.com Alexa. http://www.alexa.com/siteinfo/YouTube.com, Alexa, hämtad 2012-12-11.
17 YouTube Timeline. https://www.YouTube.com/t/press_timeline, YouTube, hämtad 2013-01-25.
18 YouTube fyller sju år. http://googlesepress.blogspot.se/2012/05/YouTube-fyller-sju-ar.html, Google Sweden 

Press Blog, hämtad 2013-01-25.
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upphovsrättsskyddade program eller videoklipp som andra användare har 

skapat.”19

Användningsvillkoren är angivet som ett juridisk bindande avtal vid användning av det som 

YouTube kollektivt kallar för ”Tjänsten”, det vill säga ”YouTubes produkter, mjukvara,

 informationsströmmar och tjänster”.20  I det avtalet ingår tre punkter:

1. Villkoren i dokumentet 'Användningsvillkor för Tjänsten' (figur 1) 

(http://www.YouTube.com/t/terms)

Innehåller villkor vad gäller hur man bör uppföra sig på YouTube, vad man binder sig 

till att godkänna när man börjar använda YouTube:s tjänster, vilka begränsningar man 

har när man använder tjänsterna, vilka allmänna juridiska villkor som ingår samt 

angående uppsägning av avtalet.

2. YouTube:s 'Sekretesspolicy' (figur 2) (http://se.YouTube.com/t/privacy)

Dokumentet Sekretesspolicy beskriver bland annat vilken typ av information som 

YouTube samlar in och kräver från användaren, hur informationen hanteras och vilka 

möjligheter användaren har för att ta del av informationen som YouTube har samlat in. 

Dessutom vad som gäller angående vidaredelning av informationen till andra parter.

19 Riktlinjer för YouTube Mötesplats. http://www.YouTube.com/t/community_guidelines, YouTube, hämtad 2013-
01-31.

20 Användningsvillkor för Tjänsten. http://www.YouTube.com/t/terms, YouTube, hämtad 2013-01-31.
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3. YouTube:s 'Riktlinjer för YouTube Mötesplats' (figur 3) 

(http://www.YouTube.com/t/community_guidelines)

Riktlinjerna säger hur man bör ta hänsyn till YouTube som en mötesplats, vad som 

händer med videoklipp som flaggats som olämpliga samt några allmänna regler vad 

gäller till exempel uppladdning, upphovsrätt, skräppost, kommentering, med mera.

YouTube kräver att man godkänner villkoren för att få använda deras tjänster. Man anses 

automatiskt ha godkänt dem när man börjar använda tjänsterna på YouTube.

Speciellt intressant i avtalet för uppsatsens frågeställning är punkt 6.2 i 'Användningsvillkor 

för Tjänsten'  som säger att YouTube avslutar ”en användares tillgång till webbplatsen om 

användaren har befunnits begå upprepade intrång”, det vill säga ”har underrättats om 
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intrångsaktivitet mer än två gånger”.21 Upphovsrättsintrång beskrivs vara när ”ett 

upphovsrättsskyddat verk reproduceras, distribueras, framförs eller visas offentligt, eller om 

härledda verk skapas, utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.”22

Vidare säger punkt 7.4 att som användare skall man garantera att man ”innehar […] alla 

erforderliga licenser, rättigheter, samtycken och tillåtelser som är nödvändiga”23 för att 

YouTube skall kunna använda videoklippet på sin webbplats.

Punkt 7.7 uttrycker att det innehåll man bidrar med inte skall innehålla ”upphovsrättsligt 

skyddat material tillhörande tredje part […] såvida du inte har tillåtelse från […] ägaren att 

använda materialet ifråga.” Missbrukar man villkoren kan YouTube ”när som helst ta bort 

innehåll och/eller avsluta en användares tillgång till att lägga upp innehåll som är i strid med 

villkoren utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande.”24

2.2.2 YouTube:s tips för upphovsrätt

Som tips för upphovsrätten beskrivs det på YouTube:s webbplats

bland annat vilka konsekvenser ett upphovsrättsintrång kan innebära

för användaren, det vill säga uppsägning av kontot. Som varning

anges att man kan bli tvungen att betala skadestånd om

upphovsrättsinnehavaren kräver rättsliga åtgärder, samt att man kan

bli stämd.25

Videoklipp som man har laddat upp som strider mot

upphovsrättslagen visas under 

”Upphovsrättsmeddelanden” under ens användarkonto med den

varning man har fått (figur 4).

Man kan få fyra olika varningar, där tre av dem kategoriseras som

”anspråk på innehållsidentifiering” och den fjärde kategoriseras som

”upphovsrättsvarning”26, se listan nedan. 

21 Användningsvillkor för Tjänsten. http://www.YouTube.com/t/terms, YouTube, hämtad 2013-02-01.
22 Tips för upphovsrätt. http://www.YouTube.com/t/howto_copyright, YouTube, hämtad 2013-02-01.
23 Användningsvillkor för Tjänsten. http://www.YouTube.com/t/terms, YouTube, hämtad 2013-02-01.
24 Ibid.
25 Tips för upphovsrätt. http://www.YouTube.com/t/howto_copyright, YouTube, hämtad 2013-02-04.
26 Ta reda på vad som har hänt med ditt videoklipp. http://support.google.com/YouTube/bin/answer.py?

hl=sv&answer=2818443&topic=2778545&ctx=topic, YouTube, hämtad 2013-02-04.
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Figur 4: På YouTube, fliken 
”Upphovsrättsmeddelanden”.
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1.   Anspråk på innehållsidentifiering 2.   Upphovsrättsvarning

• Matchat innehåll från tredje part

• Videoklippet är blockerat i vissa länder

• Videoklippet är blockerat i hela världen

• Borttaget (upphovsrättsvarning)

Figur 5 nedan visar ett exempel på hur det kan se ut när man har fått meddelanden från var och 

en av de fyra upphovsrättsvarningarna. Figuren visar exemplen på engelska. Det första 

meddelandet för klippet ”Dark Forest” är borttaget på grund av upphovsrättsvarning. Det andra

klippet ”Logs” har fått ett matchat innehåll från tredje part. Det tredje klippet ”Sunny Trees” 

har blivit blockerat i hela världen medan det fjärde och sista klippet ”Flower” har blivit 

blockerat i vissa länder.

När YouTube får begäranden av upphovsrättsinnehavare om att ta bort videoklipp tas det 

innehållet bort och användaren får en varning. På sidan med ”Grundläggande information om 

upphovsrättsvarningar” anges det även att om användaren får tre upphovsrättsvarningar 

kommer kontot att sägas upp tillsammans med all dess innehåll. Användaren får dessutom inte 

skapa nya konton.27 En begäran om upphovsrättsintrång får bara göras av 

27 Grundläggande information om upphovsrättsvarningar. http://support.google.com/YouTube/bin/answer.py?
hl=sv&answer=2814000&topic=2778545&ctx=topic, YouTube, hämtad 2013-02-04.
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Figur 5: Exempel på hur det kan se ut när man får meddelanden om de fyra 
upphovsrättsvarningarna.

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=sv&answer=2814000&topic=2778545&ctx=topic
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=sv&answer=2814000&topic=2778545&ctx=topic


upphovsrättsinnehavaren själv eller någon annan auktoriserad för att sköta ärendet åt 

innehavaren.28

Upphovsrättsvarningar och varningar som gör anspråk på innehållsidentifiering där 

videoklipp har blockerats i hela världen kan leda till att man förlorar åtkomst till vissa 

funktioner. Kontot klassas inte längre ha ”god status”. En upphovsrättsvarning kan inte tas bort

genom att man raderar videoklippet i fråga. Bortsett från att man kan tala med personen som 

begärde videoklippet borttaget på grund av upphovsrättsintrång, så stryks varningen efter sex 

månader samt om man deltar i ”upphovsrättsskolan”, som består av fyra formulärfrågor, och 

inte får fler upphovsrättsvarningar under de närmaste sex månaderna. 29

Innehållsidentifiering är en funktion som erbjuds till upphovsrättsrättsinnehavare. Med hjälp

av innehållsidentifiering kan ägare identifiera sitt material som laddas upp av andra användare 

på YouTube och hantera det efter önskemål. Identifieringen jämförs med en databas av filer 

(ljud eller video) som YouTube får av ägarna. Innehållsidentifieraren kan bland annat matcha 

en fil i databasen med ett videoklipp även om dess kvalitet är försämrad. Det finns tre åtgärder 

som ägarna kan välja mellan efter att en identifiering har skett mellan sin datafil och ett 

videoklipp30:

1. Intäktsgenerering: Annonser tillämpas på videoklippet för att generera intäkter.

2. Blockera: Hela videoklippet blockeras för visning, eller så blockeras enbart ljudet men 

man kan se klippet. Videoklippet kan antingen blockeras helt eller välja blockering 

enbart i vissa länder.

3. Spåra: Videoklippet påverkas inte men ägaren får tillgång till visningsstatistiken.

3 Tidigare forskning

I följande avsnitt undersöker jag vad tidigare forskning har gjort och kommit fram till för 

resultat. Speciellt relevant är forskningen som jämför videoklipp på YouTube som antingen 

User Copied Content (UCC, se 10.1 Begreppsdefinitioner) eller User Generated Content 

(UGC, se 10.1 Begreppsdefinitioner), samt hur populariteten på en del videoklipp beskrivs ha 

en epidemisk spridning (se avsnitt 3.2 nedan).

28 Copyright Infringement Notification Basics. http://www.YouTube.com/yt/copyright/copyright-complaint.html, 
YouTube, hämtad 2013-02-04.

29 Grundläggande information om upphovsrättsvarningar. http://support.google.com/YouTube/bin/answer.py?
hl=sv&answer=2814000&topic=2778545&ctx=topic, YouTube, hämtad 2013-02-04.

30 Så fungerar innehållsidentifiering. 
http://support.google.com/YouTube/bin/support.google.com/YouTube/bin/support.google.com/YouTube/bin/an
swer.py?hl=sv&answer=2797370, YouTube, hämtad 2013-02-04.
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3.1 User Copied Content kontra User Generated Content

Ding et al.31 beskriver i artikeln ”Broadcast Yourself: Understanding YouTube Uploaders”, 

skriven från New York University i USA, hur YouTube har omvandlat användare att gå från att

enbart vara konsumenter av film och TV till att själva skapa och ladda upp sådant material. 

Trots att YouTube försöker uppmuntra till att ladda upp egenproducerade videoklipp ser Ding 

et al. att många av de videoklipp som finns på webbsidan är tagna från annat håll, det vill säga 

upphovsrättsskyddat material såsom filmer och TV-program. Många videoklipp är även 

hämtade från andra strömmande tjänster och uppladdade på YouTube.

Man anses vara en användare som laddar upp, en så kallad ”uppladdare”, om man har laddat

upp åtminstone ett videoklipp till sitt konto. Ding et al. menar att antalet visningar på ens 

videoklipp har betydelse för en uppladdares motivation till att fortsätta bidra med videoklipp.32 

Videoklipp som får ihop ett stort visningsantal blir alltså populära och ofta snabbt populärare 

då användare vill titta på det som är populärt.

YouTube-uppladdare kan delas in i tre kategorier enligt Ding et al, UGC (User Generated 

Content), UCC (User Copied Content) eller UGC/UCC, det vill säga en kombination mellan 

dessa. UGC definieras som videoklipp som är skapade för strömmande tjänster som YouTube, 

exempelvis videoklipp tagna med hjälp av en webbkamera eller en digitalkamera. Det 

inkluderar även videoklipp bestående av flera delar av upphovsrättsskyddat material ihopsatta 

till en så kallad ”mashup”33. UCC definieras som videoklipp som ursprungligen var skapat för 

annat syfte än till publicering på YouTube, till exempel material sänt på TV, såsom diverse 

TV-sändningar, eller filmer. Författaren får fram att 77 procent av slumpmässigt utvalda 

uppladdare laddar upp material inom UGC-kategorin, men hela 63 procent av de 100 mest 

populära uppladdarna på YouTube laddar upp UCC material. De flesta av dessa är dock 

professionella uppladdare i form av producenter som har rätt till sitt material, dock är inte alla 

det. Till skillnad från UGC-uppladdare så laddar UCC-uppladdare även upp i genomsnitt 

många fler videoklipp. En anledning till det som Ding et al. kan se är att det är desto enklare att

få fram UCC material, till exempel från TV-sändningar, än att producera egna videoklipp 

vilket kräver mer ansträngning. Eftersom UCC material dessutom oftast leder till fler 

31 Ding Y, et al. (2011) Broadcast yourself: understanding YouTube uploaders. In: Proceedings of the 2011 ACM 
SIGCOMM conference on internet measurement conference. IMC  ’11. New York, NY, USA: ACM. 361–370. 
Available at: http://doi.acm.org/10.1145/2068816.2068850 (hämtad 2013-02-06).

32 Ibid.
33 ”Mashup” kallas ett arbete som består av två eller fler sammanslagna olika datafiler, ex. en remix av flera låtar 

som slagits ihop till en, eller ett videoklipp med ett annat ljudspår än originalet.
Mashup. http://www.wolframalpha.com/input/?i=mashup, WolframAlpha, hämtad 2012-02-17.
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tittarvisningar och mer respons (i form av kommentarer, betyg, m.m.), så kan man även dra en 

slutsats om att videoinnehållet påverkar beteendet på en uppladdare. Dock visar Ding et al. att 

de som laddar upp UGC-material inom gruppen av de 100 mest populära uppladdare på 

YouTube i genomsnitt har mer än två gånger så mycket i visningsantal. Detta trots att UCC-

uppladdare oftast är professionella och laddar upp material mer frekvent. Det tros innebära att 

användare som skapar eget material faktiskt har större potential än de professionella att 

etablera sig som en populär YouTube-kanal.34

Ding et al. uppger som en observation att de mest aktiva uppladdarna på YouTube är mellan

åldrarna 20 till 30, och de bidrar med cirka 40 procent av det totala antalet videoklipp.35

3.2 Epidemisk spridning

I ”The Tube over Time: Characterizing Popularity Growth of YouTube Videos”, skriver 

Almeida et al.36 hur videoklipp växer i popularitet genom att undersöka olika karaktärsdrag 

såsom sökningsbeteendet eller videodelning. Bland annat undersöker Almeida et al. videoklipp

som blivit borttagna på grund av upphovsrättsliga skäl. Precis som Ding et al. har Almeida et 

al. kommit fram till att upphovsrättsskyddade videoklipp har en tendens att väldigt tidigt bli 

snabbt populära i form av antalet tittarvisningar, med karaktärsdrag som ”epidemisk-liknande 

spridningsprocess”. Även om det i Ding et al.:s fall handlade om i första hand professionella 

uppladdare, medan det i Almeida et al.:s fall är otillåten uppladdning eftersom undersökningen 

gällde borttagna sådana videoklipp, så kan man se en koppling mellan popularitet och 

upphovsrättsskyddat material.

Almeida et al. tar upp webbsidan YouTomb37 i sin undersökning. YouTomb är ett 

forskningsprojekt skapat av en grupp studenter från MIT Free Culture, en studentorganisation 

från Massachusetts Institute of Technology i USA som arbetar för frihet på internet. 

Forskningsprojektet startades i slutet av 2007 i syfte att ta reda på vad för slags videoklipp som

tas bort från YouTube, på grund av upphovsrättsliga skäl, samt vilken orsak det gäller. 

34 Ding Y, et al. (2011) Broadcast yourself: understanding YouTube uploaders. In: Proceedings of the 2011 ACM 
SIGCOMM conference on internet measurement conference. IMC  ’11. New York, NY, USA: ACM. 361–370. 
Available at: http://doi.acm.org/10.1145/2068816.2068850 (hämtad 2013-02-06).

35 Ibid.
36 Almeida JM, et al. (2011) The tube over time: characterizing popularity growth of youtube videos. In: 

Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and data mining. WSDM  ’11. New 
York, NY, USA: ACM. 745–754. Available at: http://doi.acm.org/10.1145/1935826.1935925 (hämtad 2013-02-
07).

37 YouTomb. http://youtomb.mit.edu/, YouTomb, hämtad 2013-02-07.
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Almeida et al. har undersökt populariteten och tittarantalet på dessa videoklipp och visat att de 

har en benägenhet att attrahera stora delar av sitt tittarantal tidigt, det vill säga inte långt efter 

uppladdningen för videoklippet. En trolig orsak som anges är att man generellt är intresserad 

av sådana videoklipp eftersom de flesta består av TV-program och musikvideoklipp och därför 

ofta får många klick snabbt efter uppladdning. En annan orsak är medvetenheten att dessa 

videoklipp bryter mot upphovsrättsregeln och därför kan komma att raderas rätt snabbt. Det är 

möjligt att användare ”passar på” att snabbt se videoklippet medan de har chansen.38 

4 Metoder

Nedan beskriver jag kort en enkätundersökning som genomfördes som en förstudie innan 

arbetet för den här C-uppsatsen påbörjades, vad jag fick fram för resultat samt funderingar 

kring resultaten. Därefter följer en förklaring till de valda undersökningsmetoderna som 

utfördes för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Sedan redogör jag för undersökningarnas

genomförande som består av en enkätundersökning, en intervju samt en observation.

4.1 Avgränsning

För att uppsatsen inte skulle bli alltför omfattande i förhållande till resurserna valde jag att 

avgränsa enkätundersökningen till svenska YouTube-användare och den svenska versionen av 

YouTube39, då övriga länders versioner kan skilja sig åt i regler och restriktioner. Detta gällde 

även intervjuerna men där ställdes också frågor om generella beteenden på YouTube, det vill 

säga om hela YouTube:s population. Observationen å andra sidan genomfördes oberoende av 

nationalitet, då det inom tidsramen av uppsatsen var svårt att få tag på svenska användare som 

laddar upp upphovsrättsskyddat material.

Jag har valt att inte sätta mig in i den svenska upphovsrättslagen vid undersökningen av 

frågeställningarna då jag inte besitter tillräckliga juridiska kunskaper för att analysera den 

aspekten på en tillräckligt djup nivå. Jag har således fokuserat på att undersöka de regler som 

YouTube har satt upp och kräver att användare skall följa.

38 Almeida JM, et al. (2011) The tube over time: characterizing popularity growth of youtube videos. In: 
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and data mining. WSDM  ’11. New 
York, NY, USA: ACM. 745–754. Available at: http://doi.acm.org/10.1145/1935826.1935925 
(hämtad 2013-02-07).

39 YouTube ”Sverige” och ”Svenska” valt för land resp. språk, http://www.YouTube.com/?gl=SE&hl=sv.
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4.2 Förstudie

I förstudien inför denna uppsats genomförde jag en enkätundersökning i syfte att ta reda på 

sättet som strömmande tjänster påverkar användare vad gäller deras musiklyssnande. Frågorna 

utgick ifrån YouTube som exempel på strömmande tjänst och antalet respondenter var 26 

stycken slumpmässigt utvalda personer från diverse internetforum. Av dem var 70 procent 21 

år eller yngre och 85 procent svarade att de besökte YouTube fem dagar eller fler gånger i 

veckan. På frågan hur ofta de lyssnar på musik genom att strömma via YouTube svarade 62 

procent att de gjorde det åtminstone 3 dagar i veckan eller oftare. Dessutom svarade 19 

respektive 22 personer, eller 73 respektive 85 procent, att de upptäckt nya musikstilar eller 

-artister tack vare YouTube. Det är höga siffror och visar att YouTube är en inkörsport till ny 

kultur och troligen även ny kunskap, även om frågorna inte undersökte just det. Det laddas till 

exempel upp dokumentärer och tutorials om religion, filosofi, naturen, mat, teknik, med mera. 

Dessa videoklipp öppnar upp till nya insikter och perspektiv då dessa ofta leder till 

diskussioner i kommentarsfältena och därmed ger möjlighet till utbyte av information och 

åsikter. Detta är ett svårt diskussionsområde när sådana informationsvideoklipp görs 

tillgängligt för alla via internet, samtidigt som det eventuellt krockar med upphovsrättslagen. 

Denna information kan anses vara viktig att det görs tillgängligt utan större restriktioner så att 

så många som möjligt kan ta del av information eller kultur. Inte bara berikar det individen, 

men även allmänheten när man öppnar upp för exempelvis ny kultur. Vidare uppgav 31 

procent av de som upptäckt nya musikartister att de kom att köpa deras musik. Det går alltså att

tjäna på att dela sitt material via strömmande tjänster och innebär inte alltid en totalförlust.

4.3 Val av metoder

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att genomföra tre olika 

datainsamlingstekniker: en enkätundersökning, en intervju och en observation. Huvudfrågan 

(Vilka strategier utnyttjar användare vid uppladdning av upphovsrättsskyddat material?) skulle 

besvaras med ett Hur som ledord, därav observation som vald metod. Den andra 

frågeställningen (Varför väljer användare att ladda upp upphovsrättsskyddat material?) 

försökte jag besvara med Varför som ledord och valde att få svar på den både via enkät och 

intervju. Detta för att få både ett kvantitativt resultat samt att få ett kompletterande kvalitativt 

resultat. Den tredje och sista frågan (Hur mycket känner användare till om reglerna på 
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YouTube, i synnerhet vad gäller uppladdning?) har ledordet Vad som hjälp. Även där har jag 

valt både enkät och intervju som datainsamlingsteknik av samma anledningar.

Med målet att enkätundersökningen skall ge ett så representativt resultat som möjligt 

började jag med att ta reda på vilka egenskaper jag behöver ha med vid urvalet av 

respondenterna från den population som ingår i undersökningsgruppen40. Min 

undersökningsgrupp består av YouTube-användare, både registrerade och icke-registrerade. 

Syftet med enkätundersökningen var att få en kort överblick över några enklare frågeställningar

med kvantitativa svar, i första hand ”Ja”/”Nej” som svarsalternativ eller flersvarsalternativ (se 

10.2 Enkätfrågor). Eftersom resultaten blir mätbara på det sättet ger det god stöd när det gäller 

att beskriva dem och analysera orsakerna, men även jämföra resultaten med varandra. Det 

hjälper mig dessutom att eventuellt finna kännetecknande drag som kan relateras till varandra.41

Dessutom är det både lättare och går fortare att som respondent ta sig igenom en enkät om det 

är svarsalternativ än vid fritext. Respondenten slipper tänka lika mycket och formulera fram 

svar själv.

Eftersom det är svårt att fånga upp personliga åsikter och tankar via en enkätundersökning42

har jag valt att samla in kvalitativ data i form av en strukturerad intervju. Jag intervjuade två 

slumpmässigt utvalda advokater som är specialister inom immaterialrätt och upphovsrätt. 

Frågorna formulerades mer personliga för att få fram åsikter och anpassade mot en 

specialiserad person som är kunnig i ämnet (se 10.3 Intervjufrågor).

Observationen var tänkt att uppmärksamma och observera hur användare hanterar 

upphovsrättsligt material när de laddar upp dem på YouTube. Jag ville ta reda på vilka 

strategier som används för att till exempel försvåra innehållsidentifieringen på YouTube och 

därmed förlänga ”livstiden” på videoklippet som den är tillgänglig. Jag tog fram en lista med 

strategier som jag utifrån egen erfarenhet har noterat att användare utnyttjar (se 10.4 

Observationskriterier). Syftet var att söka upp videoklippen som utnyttjar strategier, observera 

dem noggrant i utförandet, jämföra de olika strategierna med varandra för att slutligen 

uppmärksamma företeelsen av strategier mot upphovsrätten på YouTube.

40 Bell, J. (2006). s. 23
41 Ibid. s. 24
42 Ibid. s. 138-139.
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4.4 Enkätundersökning

Eftersom min undersökningsgrupp till enkäten är YouTube-användare och på så sätt kan vara 

vem som helst som använder sig av tjänsten, var urvalet av respondenterna slumpmässigt 

utvalda dels bland min bekantskapskrets och dels från diverse internetforum. 

Enkätundersökningen skapades med hjälp av Google Documents som respondenterna fick fylla

i. Totalt fick jag in svar från 90 respondenter.

Enkäten inleddes med sju introduktionsfrågor i ämnet innan en ”utslagsfråga” skulle 

besvaras som de efterföljande frågorna är baserade på. Eftersom alla YouTube-användare inte 

beter sig på samma sätt har jag valt att anpassa de efterföljande frågorna beroende på 

användarnas karaktär på YouTube, därav ”utslagsfrågan”. Utslagsfrågan formulerades på så 

sätt att jag efter egna funderingar grupperat in YouTube-användare i två grupper, dels 

användare som enbart tittar på videoklipp och dels användare som tittar på videoklipp men 

även laddar upp videoklipp. Det är dessa grupper som kommit att utgöra vilken karaktärsgrupp 

som användarna delas in i inför de anpassade frågorna. Grupperna ser ut enligt följande:

1. Användare som tittar på videoklipp, betygsätter, kommenterar, prenumererar, skapar 

spellistor och/eller delar videoklipp, med mera.

2. Användare som gör (något av) ovanstående samt laddar upp videoklipp.

Utifrån dessa två svarsalternativ fick respondenterna lämpliga följdfrågor, såsom vad för slags 

videoklipp de laddar upp, om de har fått upphovsrättsvarningar eller varför de väljer att inte 

ladda upp videoklipp. Tanken var att få en överblick över deras beteende vad gäller 

uppladdning, tittande av videoklipp och erfarenheter och kunskaper om upphovsrätten på 

YouTube.

Sist i enkäten valde jag att lägga till två öppna frågor att besvaras med fritext, i syfte att låta

respondenterna få en chans att ventilera eventuella funderingar som inte fått komma fram. 

Första frågan är vad respondenterna tycker är bäst med YouTube och andra frågan är vad de 

tycker är sämst.

4.5 Intervju

Jag genomförde strukturerade intervjuer per e-post med två advokater: advokaten och 
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delägaren Malin Forsman på advokatfirman Fylgia och advokaten Petter Holm på Gärde 

Wesslau Advokatbyrå. Advokaterna är specialiserade inom immaterialrätt och upphovsrätt. 

Båda hade endast möjlighet att intervjuas per e-post varför jag fick genomföra dem 

strukturerade.

Jag var ute efter advokaternas åsikter och att se vilket perspektiv en professionell person 

som arbetar med dessa frågor har. Frågorna formulerades med fokus på YouTube, delning av 

upphovsrättsligt material samt frågor som jämförde olika relaterade tekniker. Båda fick samma 

frågor med viss variation i formuleringen på grund av att jag inför andra intervjun valde att 

formulera frågorna tydligare eller kortare (se 10.3 Intervjufrågor).

4.6 Observation

Sedan tidigare har jag stött på videoklipp som laddats upp på olika sätt för att förhindra 

lättillgängligheten, troligtvis i ett försök att komma undan upphovsrätten. Videoklippen laddas 

till exempel upp som olistade eller ändrade videoförhållanden (inzoomning, spegelvänt, med 

mera) i tron att det försvårar upptäckten, se figur 6, 7 och 8 för exempel på kommentarer av 

användare från olika forum43. Olistade videoklipp är en inställning på YouTube som man kan 

välja44. Videoklipp som är olistade visas inte för allmänheten, varken vid sökning på YouTube 

eller på andra sökmotorer. De kan bara ses om man har direktlänken till videoklippet. Jag har 

därför skrivit upp en lista med kriterier på strategier som jag personligen sett har förekommit 

på YouTube i vad som verkar vara försök att manipulera videoidentifieringen.

43 Figur 3: Kommentar av användaren ”smilepc”. http://precure.livejournal.com/2071122.html, LiveJournal, 
hämtad 2013-02-15. Figur 4: Kommentar av användaren ”Taeng9Pany”. http://www.youtube.com/watch?
v=lWOzAEVvbUY  /  , YouTube, hämtad 2013-02-15. Figur 5: Kanalbeskrivningen av användaren ”musiconable”. 
www.youtube.com/user/musiconable/, YouTube, hämtad 2013-02-15.

44 Private and unlisted videos. http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=157177, 
YouTube, hämtad 2013-02-15.
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Figur 6: Kommentar av användaren "smilepc" på LiveJournal: ”Yep, I upload full 
episodes and movies under 'unlisted' so that they don't find out about them.”

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=157177
http://www.youtube.com/user/musiconable/
http://www.youtube.com/user/musiconable/
http://www.youtube.com/watch?v=lWOzAEVvbUY
http://www.youtube.com/watch?v=lWOzAEVvbUY
http://precure.livejournal.com/2071122.html


Samtliga observationskriterier finns samlade i bilaga 10.4, Observationskriterier. Tanken var 

att söka efter dem på YouTube för en analys och uppmärksamma deras existens, vilket skall 

besvara min frågeställning ”Vilka strategier utövar användare vid uppladdning av 

upphovsrättsskyddat material på YouTube?”. Det gäller i första hand filmer, TV-serier eller 

TV-program av olika slag. Jag sökte efter material som jag tidigare kommit i kontakt med och 

nytt material som följde de kriterier jag satt upp. Nytt material fann jag genom att använda 

sökmotorer som Google och forum som LiveJournal. Materialen som jag funnit är i första hand

asiatiskt innehåll eftersom det är där jag tidigare funnit större delen av strategierna förekomma.

Jag observerade sätten de gjorts på och valde ett antal stycken videoklipp per kriterium för att 

demonstrera variationen av utförandet på ett och samma kriterium. Utöver detta har jag även 

noterat orsakerna som anges på videoklipp som har blivit borttagna på grund av 

upphovsrättsliga skäl.

5 Resultat

Under detta kapitel redogör jag för vilka resultat jag har fått fram av undersökningarna. För att 

ta del av frågorna till enkätundersökningen och till intervjun samt de ställda kriterierna som 

följts till observationen se kapitel 10 Bilagor.
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Figur 7: Kommentar av användaren "Taeng9Pany" på YouTube: ”People saying that the 
cameraman was bad, should release that the video was ITSELF zoomed to prevent issues”

Figur 8: Kanalbeskrivningen av "musiconable" på 
YouTube: ”For highly removable materials, I use 
unlisted option in youtube.”



5.1 Enkätundersökning

Av de 90 respondenterna var 60 procent män, 36 procent kvinnor och resten svarade övrigt. De

flesta är mellan 15 till 30 år. Merparten, 86 procent, har ett eget YouTube-konto.

Musikvideo:n, egenskapade videoklipp och lärande videoklipp, i form av till exempel 

”tutorials” för olika ändamål, är det som respondenterna angav att de tittar mest på, nära eller 

mer än 50 procent på respektive alternativ. Man kunde ange samtliga alternativ som passade in.

Andra typer av videoklipp såsom kampanjer, TV-program, TV-serier, filmer, övriga videoklipp

som dokumentärer, humor, med mera, var det övervägande lika många som angav att de tittade

på, kring 20 procent vardera (se figur 9).

Hela 90 procent av respondenterna svarade att de har stött på videoklipp på YouTube som 

blivit borttaget på grund av upphovsrättsliga skäl (se figur 10). Kännedomen om reglerna vad 

gäller upphovsrätt på webbsidan verkar vara god, där merparten angett 4 på en skala till 5, där 

1 är dålig och 5 är god kännedom (se figur 11).

De flesta, 58 procent av respondenterna, uppgav att de hamnar under den användarkategori 
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Figur 9: Enkätfråga: Vad för slags videon tittar du främst på på YouTube?

Figur 10: Enkätfråga: Har du stött på videoklipp som blivit borttagna på grund av 
upphovsrättsliga skäl?



som inte laddar upp videoklipp, vilket ger 28 procent (eller 25 personer) av respondenterna 

som faktiskt laddar upp. Av de som bidrar med videoklipp är det i första hand egenskapade 

sådana (80 procent) som laddas upp. I andra hand är musikvideo:n populära att ladda upp (28 

procent), ungefär lika populärt som alternativet ”Övrigt” (24 procent) där det angavs sådant 

som videobloggar, uppträdanden, intervjuer, kortfilmer och undervisningsmaterial. 

Elva respondenter har fått sitt videoklipp borttaget på grund av upphovsrättsliga skäl. Det har 

främst gällt musik. Sju av dem kände till från början att det de laddade upp stred mot 

upphovsrätten. En del erkände att de var för unga vid den tiden som de laddade upp materialen 

och därför inte var fullt insatta i konsekvenserna på YouTube och vad upphovsrätten säger. 

Man  chansar även att ladda upp upphovsrättsligt material trots att man vet om att det är fel, i 

hopp om att det inte upptäcks. Följande är ett par av de övriga orsakerna som angavs:

”Hade trots allt delad rätt till innehållet. YouTubes system är mycket trubbigt och 

svårt att kommunicera med.”

”Var musik som hade spelats i bakgrunden och hoppades på att YouTube inte 

skulle märka av det.”

Fem personer titulerar eller taggar sina videoklipp annorlunda beroende på om det innehåller 

material som strider mot upphovsrätten eller inte. Om de befann sig i ett scenario där 

upphovsrättslagen inte gällde, hade de flesta velat ladda upp främst TV-material men också 

musik.

På frågan vad respondenterna tycker är det bästa med YouTube var det 74 av de 90 

svarande som uppgav något riktigt svar. Övriga svar var nonsens (i stil med: ”...” och ”m”). 

Några av det respondenterna tycker är det bästa med YouTube är att det ”finns mycket musik”,
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Figur 11: Enkätfråga: Hur väl tror du dig känna till reglerna om 
upphovsrätt på YouTube?



att man kan ”se musikvideos som andra gjort”, ”filmer” och ”roliga klipp”. En väldigt stor 

mängd respondenter uttrycker sin glädje över bredden av innehållet, att det finns väldigt 

mycket att utforska och se på YouTube, ”Allt som någonsin filmats finns där”. Många 

uppskattar även den kulturella rikedomen på YouTube, där man kan nå och upptäcka andra 

delar av världen.

”Den enorma kulturella skatt som finns uppladdat där. Att kunna läsa om något 

som hänt någonstans och sedan kunna hitta rörligt material på det här.”

”Att man kan hitta allt som man behöver och att man kan få kontakt med folk som 

bor i andra delar av landet”

”Möjligheten att ta del av människors intressen och kunskaper, ta del av annan 

kultur, musik, film, m.m. Lära känna människor från olika länder som man annars 

aldrig vetat något av.”

Utöver underhållning finns det även mycket att lära sig på YouTube, inte minst av varandra 

som YouTube-användare. En del skapar filmer och får feedback så att de kan bli bättre.

”De oändliga möjligheterna man får som amatörfilmare att sprida sina verk och få 

uppskattning för dessa.”

”det ger fristående skapare en kanal att komma ut till konsumenterna utan ekonomisk 

backning av företag osv”

”Att jag som 16-åring kan tjäna pengar på att göra vad jag tycker är kul.”

Andra lär sig att utvecklas inom sina intressen eller lära sig något helt nytt och annorlunda, 

tack vare andra som delar med sig av sina kunskaper, trots att det i vissa fall kan vara 

upphovsrättsskyddat material.

”Jag spelar väldigt mycket gitarr, och då vill jag ju lära mig fler låtar. Då kan man
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ju bara söka på en låt så får man oftast upp en bra tutorial på hur man spelar.”

”Oändlig kunskapskälla när man ska göra nåt man aldrig gjort förut. T.ex. byta 

impeller i en utombordare...”

”Utbudet är stort och YouTube är en stor kunskapskälla.”

Musik och musikvideo:n var något som många respondenter uppgav att de tittade på på 

plattformen, vilket återkommer flertalet gånger under frågan om vad de tycker är det 

bästa med webbsidan.

”Jag gillar att det finns många filmer och musikvideor där. Söker man på en låt så 

finns det ett verk i 9 av 10 fall. ”

Det som ansågs vara mindre bra med YouTube gällde övergripande upphovsrätten, där många 

klagomål kunde tydas.

”Att klipp tas bort, om man t.ex kollar på en film om BF3, och man har en låt i 5 

sekunder, då tas videon bort. Gillar inte byråkrater”

”EMI-musik-spärren, all upphovsrättighets-skit.”

”Att man inte ens kan visa korta klipp av låtar/filmer utan att det strider mot 

upphovsrättslagen.”

”Att videor tas bort och att de inte tillåter fri uppladdning av upphovsrättat 

material även om det inte finns att köpa i butikerna.”

I synnerhet var det kritik mot videoklipp som blockeras enbart i vissa länder och inte i andra. 

Det anses inte rättvist eller stämma överens med att internet skall vara fritt.

”Att klipp tas bort p.g.a. att de bryter mot lagen om upphovsrätt och framför allt att

det finns klipp som inte kan ses p.g.a. att man befinner sig i "fel" geografiskt. Det 

26(49)



sistnämnda är så omodernt att det är löjligt, vi lever i en global värld och då blir 

det sjukt att begränsa en viss del av världen att ta del av innehåll som en annan del 

kan ta del av. ”

”Regionsskydd på videor. internet ska vara gränslöst. ”

”Dem ger efter för upphovsrätten hela tiden. Att dem gör skillnad på länder.”

”Dessa jävla upphovsrättanspråk, speciellt när ett klipp är tillgängligt i ett land men inte

ett annat. Jag trodde det hette WORLD wide web.”

5.2 Intervju med Malin Forsman, advokat och Petter Holm, advokat

Nedan redogör jag för de svar jag fått från intervjuerna med advokaterna Malin Forsman och 

Petter Holm. För bättre överskådlighet har jag kategoriserat svaren i Strömmande tjänster, 

Uppladdning av material och delning av köpt material samt Upphovsrätten. Se 10.3 för 

intervjufrågorna.

5.2.1 Strömmande tjänster

Både Forsman och Holm var positivt inställda till strömmande tjänster. Forsman uttryckte det 

som ett ”ljud/film bibliotek” där man kan hitta det mesta, ”alltifrån instruktioner till 

musikvideos till TV-shower och roliga klipp”. Holm gick i liknande spår och sade att 

”YouTube är i praktiken ett av de största musikbiblioteken”, dock uppskattas inte film och TV 

där lika väl på grund av den ofta låga kvaliteten och korta speltiden.

5.2.2 Uppladdning av material och delning av köpt material

Holm förklarade att den enskilde personen som laddar upp videoklipp på YouTube sällan har 

en tanke på att ta betalt för det, utan anledningen till att upphovsrättsskyddat material laddas 

upp är att det handlar om att det är gratis. Forsman ansåg att det är fel att dela med sig av 

material på nätet som man har köpt eftersom det kan störa försäljningen. Holm antydde samma 

sak och att det man har köpt är enbart ett exemplar och inte musiken i sig.
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Forsman ansåg att strömmande tjänster har tagit över populariteten över nedladdning av 

underhållningsmaterial. Det finns ingen anledning längre att bevara musik eller film lokalt på 

sin dator när bandbredden inte längre är något problem för strömmande tjänster. Holm menar 

även att nedladdningen av musikfiler minskar. Vad gäller film och TV är det dock balanserat 

mellan nedladdning och strömmande, men Holm förutspår att de legala strömmande tjänsterna 

vinner alltmer mark och ”det är ingen tvekan om att det är framtiden”. Med tanke på citaträtten 

tyckte Forsman att det är oförståeligt varför det är otillåtet att dela med sig av till exempel ett 

videoklipp skapat i hemmet som har inslag av radion som varit på i bakgrunden.

En lösning för YouTube enligt Holm kan vara om YouTube talar med berörda 

upphovsrättsinnehavare och ingår i licensavtal som möjliggör för andra att använda deras 

material, samtidigt som rättsinnehavarna får ersättning.

5.2.3 Upphovsrätten

Forsman uttryckte sig positiv till en idé om att ställa krav på att webbsidor som tillhandahåller 

strömmande tjänster skall tillgängliggöra kontaktinformation till sig för att människor skall 

veta vem man skall vända sig till. Holm å andra sidan menar att det inte är något praktiskt 

problem och något sådant därför inte bör vara ett krav.

Forsman och Holm ansåg båda att de flesta känner till upphovsrätten ganska väl, i synnerhet

vad gäller uppladdning, och att det är välkänt att man inte får använda material som ljud och 

film för något annat än privat bruk.

5.3 Observation

I följande avsnitt beskriver jag de resultat jag fått fram efter mitt sökande av manipulerade 

videoklipp. Jag jämför dem med varandra och med de ursprungliga videoklippen.

5.3.1 Manipulation av video

Ett videoklipp från ett musikprogram har laddats upp där man har skalat av videoklippet upptill

för att maskera programmets logga, figur 12, som är placerat uppe till vänster på figur 13.
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På ett annat videoklipp, även den på ett koreanskt musikprogram, ”M! Countdown”, har bilden 

skalats av rejält. Den täcker enbart en fjärdedel av videorutan på YouTube:s spelare, placerad 

uppe på högra sidan, där en bild syns som bakgrund på resten av bildytan, se figur 14. Video:n 

är dessutom spegelvänd.

På ytterligare ett videoklipp har man skalat av och zoomat in så mycket att inget spår alls av 

TV-programmet kan skymtas, se figur 15 nedan. Originalklippet i sin helhet visas i figur 16 för

jämförelse.
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Figur 12: TV-program logo, 
"Music Bank".

Figur 15: Avskalat videoklipp. Ingen text eller 
logga syns. Figur 16: Originalklippet i sin helhet, från figur 15.

Figur 13: Musikprogram, "Music Bank". Programmets logga
högst upp till vänster, nedre delen av loggan syns.

Figur 14: Videoklippet förminskat till en fjärdedel, 
placerad uppe till höger om bilden.



5.3.2 Maskering av symbol

På ett videoklipp från musikprogrammet Music Bank har man målat över TV-kanalens logga 

som är placerad uppe till vänster på bilden, samt applicerat dit animerade illustrationer som 

täcker över namnet på programmet, se figur 17. Dessa försvinner efter att namnet på 

programmet gått bort, vilket gör syftet med animeringarna tydligt. Bild från originalklippet 

visas i figur 18.

Ett annat exempel där TV-kanalens logga är förtäckt med en svart ruta, se figur 19 nedan. 

Originalbilden med loggan kan ses i figur 20, dock har det videoklippet justerats med hjälp av 

utzoomning istället.

5.3.3 Maskering av titel

Vad gäller maskeringen av titeln på videoklippet är det huvudsakligen två typer av strategier 

som jag noterat, som även kan kombineras. Dels är det diverse tecken och siffror som utbytts 
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Figur 17: TV-kanalens logga, högst upp till höger, är 
dold. Texten nedtill är täckt över med animerade 
illustrationer.

Figur 18: Originalklippet med TV-kanalens logga och 
text, från figur 17.

Figur 19: TV-kanalens logga, uppe till höger, är dold 
med en svart rektangel. Figur 20: Originalklippet med TV-loggan, från figur 19. 

Dock förminskad bild.



mot bokstäverna, exempelvis [$] istället för [S], [!] istället för [i], [@] istället för [a], [0] 

istället för [o], [3] istället för [e], och så vidare (se exempel nedan, figurerna 21-23).

Dels är videoklippen titulerade på ett sådant sätt att man inte förstår innehållet om man enbart 

ser titeln. Exempelvis kan det vara ett eller flera ord, eller en förkortning som på något sätt kan 

vara relaterat till innehållet (se figurerna 24-27). Exemplet på figur 24 är dessutom inställt som 

olistat videoklipp, det vill säga videoklipp som enbart nås om man har tillgång till URL-

adressen.

5.3.4 Inställning till ”olistat”

Videoklippet med titeln på bilden nedan är inställt som olistat, vilket betyder att man endast får

tillgång till videoklippet om man har direktlänken till den. Videoklippet är en film.

Några fler exempel på TV-program som justerats till olistade videoklipp (figur 29-31). Man har

även försökt med maskerade titlar.
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Figur 21: Exempel 1, maskering av titel. Figur 22: Exempel 2, maskering av titel.

Figur 23: Exempel 3, maskering av titel.

Figur 24: Exempel 4, maskering av titel.
Figur 25: Exempel 5, maskering av titel.

Figur 27: Exempel 7, maskering av titel.

Figur 28: Exempel på olistat videoklipp.

Figur 29: Olistat videoklipp samt maskerad titel. Figur 30: Olistat videoklipp samt maskerad titel.

Figur 26: Exempel 6, maskering av titel.



5.3.5 Borttagna och blockerade videoklipp

Videoklipp som matchats med databasen av upphovsrättsskyddade material via 

innehållsidentifieringen kan väljas att blockeras i antingen hela världen eller i några länder (se 

avsnitt 2.2.2, YouTube:s tips för upphovsrätt). Exempel på hur det kan se ut när videoklipp har 

blockerats i Sverige av upphovsrättsliga skäl kan ses i figur 32 samt blockerade videoklipp utan

angiven orsak i figur 33.

Exemplet i figur 34 nedan visar hur det kan se ut när videoklipp blockerats i alla länder av 

upphovsrättsliga skäl.
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Figur 32: Blockering av videoklipp i ett land: ”Detta 
videoklipp visar innehåll från Sony Pictures Movies & 
Shows, som har blockerat det i ditt land av 
upphovsrättsliga skäl.”

Figur 33: Blockering av videoklipp i ett land: ”Detta 
videoklipp innehåller material från UMG. Det kan inte 
visas i ditt land.”

Figur 34: Blockerat i alla länder: ”Detta videoklipp 
visar innehåll från MBC, som har blockerat det av 
upphovsrättsliga skäl.”

Figur 31: Olistat videoklipp.



En YouTube-användare som får upprepade varningar om upphovsrättsintrång kan få sitt 

YouTube-konto avslutat. Ett avslutat konto kan se ut enligt figur 35.

5.3.6 Övrigt

Andra kriterier ur observationslistan innefattade videoklipp vars ljud hade manipulerats 

(exempelvis ton eller hastighet), videoklipp där man undviker att namnge titeln på TV-

programmet, filmen, eller vad innehållet nu kan vara, i kommentarsfältet och i 

beskrivningsfältet, samt videoklipp som har ställts in som ”Privat”. Inställningen ”Privat” är ett

alternativ till ”Olistat”. Privata videoklipp har, till skillnad från olistade, en begränsning på 

max antalet användare som kan se klippet, upp till 50 YouTube-användare. Videoklipp som 

följer dessa kriterier lyckades jag inte finna.

6 Analys och diskussion av resultaten

YouTube säger sig att innehållsidentifieringen som de använder sig av kan matcha ett material 

från databasen med ett kopierat material som har laddats upp, även om kvaliteten på det 

kopierade materialet är betydligt sämre. Frågan är till vilken grad som kvaliteten på det 

kopierade materialet kan vara sämre för att identifieringen skall kunna koppla det med 

originalfilen i databasen. Användare har tagit till flertalet olika strategier som de påstår skall 

skydda deras videoklipp, men det är oklart huruvida dessa påståenden är riktiga. En annan 

fråga är hur tidseffektiv innehållsidentifieringen är, med tanke på allt upphovsrättsskyddat 

material som utan tillstånd fortfarande finns uppe i dag på YouTube och som inte har fått 

någon åtgärd i form av intäktsgenerering till upphovsinnehavaren eller blockeringar. En del har

blockerats, men en del ligger kvar uppe. Trots försök med utvecklingen av åtgärdssystem som 
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Figur 35: YouTube-kontot är avslutat: ”[...] avslutats 
eftersom vi har fått flera anspråk från tredje part om 
upphovsrättsintrång”.



skall lösa den stora dagliga strömmen av uppladdade upphovsrättsskyddat material, är det 

bevisat att systemet inte fungerar till fullo eller är något som avskräcker användare. Det går 

även att ana möjliga brister i identifieringssystemet som användare utnyttjar.

Flertalet av materialen som jag fann under observationsundersökningen var TV-sänt 

material från östra Asien. En del av dem var textade på engelska och de flesta av dessa var 

textade av privatpersoner. Det kan man ta reda på om de till exempel angett sitt YouTube-

användarnamn eller ett annat valt namn på videoklippet, oftast på övre högra eller vänstra sidan

av videoklippet som en logga för att markera författaren till textningen. Se figurerna 36-39 för 

några exempel tagna från de observerade videoklippen.

Östasiatiska videoklipp som laddats upp genom att utnyttja metoder i syfte att hindra upptäckt 

kan vara tecken på att sådant material är efterfrågat, och tillräckligt mycket för att användare 

skall ta sig tiden att dessutom texta dessa för sina tittare. Det pågår aktiviteter som inte bara är 

till för att möjligtvis tjäna tittarvisningar genom populära upphovsrättsskyddade videoklipp, 

som både Ding et al. och Almeida et al. undersökt,  men det handlar även om att upprätthålla 

en kultur av generositet gentemot likasinnade personer. Videoklipp som görs olistade och 

därmed inte finns tillgängliga via sökmotorer ger tecken på att i dessa fallen kan det handla om 

något annat än att få många tittarvisningar. Där är det snarare möjligt att det existerar någon 

slags förhandsvetskap hos användarna om att det finns intresse för videoklippet, och att de 

även vet exakt var intressenterna befinner sig på internet. Med andra ord känner de till precis 

vilka som kommer att titta på videoklippen och i och med det var de skall dela med sig av 
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Figur 38: Användarens beskrivning på 
videoklippet: ”Translated and cut by [...]”

Figur 39: Gruppen "blingdinosaur" 
textar videoklipp med denna logga.

Figur 37: Användarens 
markering på sina textade 
videoklipp.



videolänken. De har redan en färdig målgrupp som väntar på deras videoklipp, vilket gör det 

möjligt för dem att olista videoklippen. Generositeten ligger i att man beter sig för att 

tillfredsställa den tittargruppen, vilket skapar en gemensam kultur där man delar med sig av 

material till likasinnade personer som annars kan vara relativ svår att få tag på för andra. Det 

existerar en ”kulturell rikedom” på YouTube som uppskattas av användarna, vilket uttryckts 

vid enkätundersökningen.

De flesta användare från den här enkätstudien medger att de vet att de inte får ladda upp 

material som hör till någon annan, och även advokaterna Malin och Petter (se avsnitt 5.2, 

Intervju) förklarade att det är generellt sätt välkänt bland allmänheten att upphovsrättsskyddat 

material inte skall användas till någon annat än för privat bruk. Användare menar att de ändå 

försöker trotsa villkoren och ”chansar” på att ladda upp videoklipp. Eftersom det enbart är 

upphovsrättsinnehavarna själva som kan anmäla brott mot upphovsrätten på videoklipp kan det

i praktiken upplevas som att det handlar om tur för användarna. Det är upphovsrätts-

innehavarnas ansvar att skicka material till YouTube för att fylla innehållsidentifieringens 

databas så att de upptäcks alternativt anmäla enskilda videoklipp. Görs inget av det så finns det

ingen chans eller anledning för YouTube att blockera videoklippen. En annan sak som anses 

orättvis av användarna är att upphovsrättsinnehavare har möjligheten att blockera videoklipp i 

enbart vissa länder. YouTube, och internet i allmänhet, anses skall vara tillgängligt och 

gränslöst för alla oavsett var man befinner sig. Att därför blockera ett videoklipp i ett visst land

och inte i ett annat upplevs som föråldrat och strider mot lika rättigheter för alla.

6.1 Metodkritik

Resultaten från enkätundersökningen kan vara något skrev då valet av respondenterna skedde 

ur ett bekvämlighetsurval. Detta kan eventuellt ha lett till att enbart intresserade respondenter 

deltog i enkäten till exempel respondenter med stort intresse för YouTube eller av juridiska 

intressen för upphovsrätten eller fildelning. Det finns risk att personer ointresserade av 

upphovsrättsskyddat material på YouTube, av upphovsrätten eller är neutrala i sitt 

ställningstagande till båda kan ha struntat i att delta i enkätundersökningen.

Observationen som genomfördes utgick ifrån egna interna hypoteser på strategier som 

användare på YouTube använder sig av för att klara sig undan upphovsrättsskyddet. Syftet var 

att få en bekräftelse av förekomsten av företeelsen. De noterade resultaten kan därmed 
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uppfattas skeva på grund av att strategierna är internt utvalda snarare än att de till exempel har 

”upptäckts” efter studier eller undersökningar.

Svaren från intervjurespondenterna sammanfattades till ett resultat. De svar som angavs och 

som var relaterade till ämnet för uppsatsen togs med i sammanfattningen. Svar som varken 

stärkte eller sänkte mina frågeställningar ansågs irrelevant och överflödigt för att nämnas. 

Sådana svar är till exempel: ”Det negativa [med YouTube] är väl elakheter som folk lägger upp

som man blir ledsen eller äcklad av”, ”[YouTube] är en aptitretare där man kan finna 

information men inte i tillräckligt hög kvalitet”, ”[YouTube] blir ju anmält hela tiden för 

upphovsrättsintrång och tar bort klipp”, ”[Skivbolagen] vill ju ha full kontroll på sin marknad 

och använda sin erfarenhet för att bygga upp störts efterfrågan.”

7 Slutsatser

Det går  inte att missta att YouTube är fullspäckat med upphovsrättsskyddat material som har 

laddats upp utan lov. Det är svårt att undkomma dem när man surfar på webbplattformen. 

Eftersom många användare länge har haft sina uppladdade videoklipp på upphovsrättsskyddat 

material kvar på sina konton utan att de har blivit borttagna, är det svårt för övriga YouTube-

användare att ta riktlinjerna som YouTube har ställt upp på allvar. Detta är troligtvis en av 

orsakerna till att användare fortsätter att bidra med otillåtet uppladdat material. Om delningen 

av upphovsrättsskyddat material skall vara otillåten på YouTube bör det vara lika villkor för 

alla användare. Användningsvillkoren gäller för alla användare av webbplattformen, trots det 

kommer en del uppenbarligen undan.

Det finns användare som delar med sig av upphovsrättsskyddat material utan lov möjligtvis 

för att tjäna en stor tittarsiffra, men i de fallen där videoklippen laddas upp som olistade finns 

det skäl att tro något annat på grund av den begränsade tillgängligheten till videoklippen. Dessa

användare laddar upp de östasiatiska textade videoklippen med stor sannolikhet för människor 

som inte förstår språket samt inte är bosatta i närheten och därför inte har tillgång till TV-

kanalerna för att ta del av materialet. Efterfrågan till sådant material är stort och användarna 

känner till det. Enligt Ding et al. (2011) är de mest aktiva användarna över hela YouTube 

mellan 20-30 år och bidrar med 40 procent av innehållet på YouTube (se kapitel 3, Tidigare 

forskning). Det är med andra ord främst 80- och 90-talister som ägnar sig åt uppladdning, 

vilket kan vara förståeligt med tanke på att det är de första generationerna som växte upp med 
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internet och möjligen fildelning.

Å andra sidan är det värt att ifrågasätta sig hur YouTube hade sett ut utan all 

upphovsrättsskyddat material på webbplattformen. Enligt Ding et al. (2011) består merparten 

av innehållet på YouTube av upphovsrättsskyddat material som kopierats från någon 

annanstans och laddats upp på YouTube. Blockerar man och tar bort allt sådant material och 

lämnar kvar de tillåtna och egenskapade videoklippen är det med stor sannolikhet som 

YouTube:s popularitet och ledning som världens tredje mest besökta webbplats hade sjunkit. 

Det går därför att konstatera att de upphovsrättsskyddade videoklippen kan vara nödvändiga, 

om inte livsnödvändiga, för YouTube att behålla sin ledande position på internet. Det gäller för

YouTube att se över de beteenden som användarna företar sig och konstatera majoriteten av 

innehållet på webbplattformen, för att finna en rimlig lösning som är tilltalande och rättvis 

både för användare och upphovsrättsinnehavare. Klart är att identifieringssystemet som 

YouTube tillhandahåller och användarvillkoren inte går hand i hand.

8 Framtida forskning

En vidare forskning kan göras på min undersökning över vilka typer av videoförändringar görs 

för att undkomma upptäckt av upphovsrättsskyddat material. Det finns potential att söka efter 

ett större antal videoklipp som utövar strategier för att eventuellt finna fler metoder än de jag 

tog upp. En väldigt intressant studie vore om man undersökte dessa strategiers giltighet, 

huruvida de verkligen försvårar processen för innehållsidentifieringen eller om de bara är 

falska antaganden. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras genom att man själv med 

tillåtelse och i experimentellt syfte provar att ladda upp videoklipp på de olika sätten och 

observerar och jämför konsekvenserna. Det finns även möjlighet att utveckla min 

enkätundersökning till att även fråga YouTube-användare utanför Sverige, i synnerhet vad 

gäller anledningen till att de laddar upp upphovsrättsskyddat material. Till exempel med 

respondenter från östasiatiska länder för att se om förståelse av och respekten för 

upphovsrättsskyddat material är annorlunda hos dem.

En relevant aspekt i ämnet som är värd att undersöka för vidare analys är jämförelsen med 

inte bara andra strömmande videotjänster, såsom DailyMotion45 och Veoh46, utan även med 

fildelning. Det finns anledning att tro att det  även vid fildelning möjligtvis ser ut på liknande 

45 Daily motion. http://www.dailymotion.com/.
46 Veoh. http://www.veoh.com/.
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sätt vad gäller de observerade strategierna i den här uppsatsen. Exempelvis att man vilseleder 

besökare genom att namnge filerna som laddas upp till något irrelevant mot det faktiska 

filinnehållet.

Det är också intressant att se utvecklingen med det så kallade freemium47, en affärsmodell 

där orden ”free” och ”premium” har sammanfogats till ett uttryck (se 10.1 

Begreppsdefinitioner) och som går ut på att erbjuda vissa tjänster gratis och andra till en 

kostnad. En sådan taktik som fremium kan möjligen undersökas om det går att tillämpa på de 

upphovsrättsskyddade videoklippen som laddas upp på YouTube.

En fråga man kan ställa sig är: Hur kan man vända delningen av upphovsrättsligt material 

att gå från skadligt och negativt kommersiellt sätt till att vara en lönsam och positiv aktivitet?

47 Freemium, http://www.freemium.org/.
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10 Bilagor

10.1 Begreppsdefinitioner

1. Community: ”nätgemenskap, nätmötesplats, internetbaserad sammanslutning av individer med 

gemensamt intresse; varierar i bl.a. storlek, tillgänglighet och syfte. Exempel är Facebook och Twitter.”48

2. Sociala medier: ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Exempel på sociala medier är bloggar, 

internetforum, wikier, webbplatser för videoklipp, chattprogram och webbaserade fotodagböcker.”49 

(Jämför Community) 

3. Streaming: ”direktuppspelning, strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang distribution av 

datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator” eller annan plattform.50

4. UCC: User Copied Content. Videoklipp ursprungligen skapat för annat än publicering på strömmande 

tjänster, t.ex för TV-sändningar såsom TV-program och filmer.

5. UGC: User Generated Content. Videoklipp skapade specifikt för uppladdning på strömmande tjänster 

såsom YouTube, med hjälp av t.ex videokamera eller webbkamera.

6. Freemium: En affärsmodell där man har satt ihop begreppen ”free” och ”premium”. Det innebär att man 

erbjuder en produkt eller tjänst gratis och samtidigt erbjuder andra produkter eller tjänster, som kan vara 

något annat eller en uppgradering till det som är gratis, för en kostnad.

48 community. http://www.ne.se/lang/community/1475466, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-07.
49 sociala medier. http://www.ne.se/lang/sociala-medier, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-07.
50 streaming. http://www.ne.se/streaming, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-07.
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10.2 Enkätfrågor

En undersökning om YouTube-användare

Den här enkäten är till för att besvaras av dig som YouTube-användare.

Jag är en student i Stockholm och undersöker just nu en aspekt av YouTube.

Det är mestadels svarsalternativ till frågorna, vilket gör det enkelt och bör ta högst 2 minuter att 

besvara.

Syftet är att undersöka användningen av YouTube samt kort vad gäller upphovsrättslagen.

Givetvis svarar du på formuläret helt anonymt. 

Tack för att du tar dig tiden och hjälper till! 

*Obligatorisk

1. Ange ditt kön: * 
Kvinna 
Man 
Övrigt 

2. Ålder: * 

1. <14 år 
2. 15-18 år 
3. 19-22 år 
4. 23-26 år 
5. 27-30 år 
6. 31-34 år 
7. 35-38 år 
8. 39> år 

3. Vad för slags video tittar du främst på på YouTube? * 
Ange högst tre val. 

1. Filmer 
2.  TV-serier 
3.  TV-program 
4.  Nyheter, kampanjer, reklam, m.m 
5.  Musikvideo
6.  YouTube-användares egenskapade videoklipp som regelbundet laddas upp 
7.  Videoklipp på djur 
8.  Lärande video (tutorials, språk, "how-to", m.m) 
9.  Övrigt: 
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4. Vilket begrepp använder du i första hand när du pratar om direktuppspelning av videoklipp? 
* 

3. Streaming / streamed video 
4. Strömmande / strömmande video 

5. Har det hänt att du tittat på ett videoklipp och tänkt på lagen om upphovsrätt? * 
1. Ja 
2. Nej 

6. Har du stött på videoklipp som blivit borttagna på grund av upphovsrättsliga skäl? * 
• Ja 
• Nej 

7. Hur väl tror du dig känna till reglerna om upphovsrätt på YouTube? *

Dålig kännedom 1  2  3  4  5 God kännedom

8. Hur väl tror du dig känna till upphovsrättslagen (1960:729) vad gäller uppladdning av 
videoklipp, t.ex på YouTube? *

Dålig kännedom 1  2  3  4  5 God kännedom

9. Har du ett eget YouTube-konto? * 

• Ja 
• Nej 

(Om ja:)
10. Vad för typ av YouTube-användare anser du dig vara i första hand? * 

• Tittar på videoklipp, betygsätter, kommenterar, prenumererar och/eller skapar spellistor, m.m. 
• Ovanstående, samt regelbundet laddar upp videoklipp 

(Om ej laddar upp:)
11. Varför laddar du inte upp videoklipp på YouTube? * 
Vid övrigt, ange orsak. 

• Ointresserad 
• Har inget eget material, pga upphovsrättsliga skäl 
• Inga idéer 
• Övrigt: 
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(Om inget eget material:)
12. Om upphovsrättslagen inte gällde, vad för material hade du velat använda dig av för att 
ladda upp videoklipp? * 
Vid övrigt, ange vad. 

• Video/TV (film, serier, program, m.m.) 
• Musik 
• Övrigt: 

(Om laddar upp:)
13. Vad för slags videoklipp laddar du upp? * 
Vid övrigt, ange vad. 

• Egenskapade videoklipp (inkl. bild och musik) 
• Filmer 
• Musik / musikvideo
• Övrigt: 

14. Har du fått varning eller fått något av dina videoklipp borttaget på grund av 
upphovsrättsliga skäl? * 

• Ja 
• Nej 

(Om ja:)
15. Vad för typ av inslag förekom det som stred mot upphovsrättslagen? * 
Vid övrigt, ange vad. 

• Musik 
• Video 
• Övrigt: 

(Om ja:)
16. Kände du till att videoklippet stred mot upphovsrättslagen vid uppladdningen? * 

• Ja 
• Nej 

(Om ja:)
17. Varför valde du att ladda upp videoklippet trots upphovsrätten? * 

(Fritext)
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18. Har du slutat att ladda upp videoklipp som strider mot YouTube:s upphovsrättsregler efter 
varningen/borttagningen? * 

• Ja 
• Nej 

19. Titulerar eller taggar du dina videoklipp på ett särskilt sätt, beroende på om de innehåller 
material som strider mot upphovsrätten eller inte? * 

• Ja 
• Nej 

20. Känner du till någon rutin som YouTube använder sig av för att upptäcka videoklipp som 
strider mot upphovsrättsreglerna? * 

• Ja 
• Nej 

21. Vad tycker du är det bästa med YouTube? * 
Vad gäller t.ex. möjligheter eller funktioner.

(Fritext)

22. Vad tycker du är det sämsta med YouTube? * 
Vad gäller t.ex. begränsningar eller funktioner.

(Fritext)
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10.3 Intervjufrågor

Malin Forsman, advokat

Intervjufrågor till: Malin Forsman, advokat och delägare på Advokatfirman Fylgia, och 

författare till boken internetpublicering och sociala medier (Norstedts Juridik).

Svar mottogs 28-01-2013.

1. Har du ett konto på YouTube?

2. Hur ofta surfar du in på YouTube?

3. Vad är din inställning vad gäller streaming-tjänster? Vad är positivt respektive 
negativt? 

4. YouTube ligger på tredje plats på listan över världens populäraste webbsidor. Vad är 
attraktionen med webbsidan, enligt dig? 

5. Det finns olika sätt att ladda upp material på, till exempel via torrents, via hosting-
tjänster eller ladda upp en film på YouTube. Vilket sätt, enligt dina erfarenheter, är det 
vanligaste sättet att ladda upp material på, som film och musik? 

6. Varför tror du att man laddar upp upphovsrättsskyddat material på internet istället för 
att låta folk köpa materialet? 

7. När man har köpt musik kan det finnas åsikter om att man då ska få göra vad man vill 
med det. Är det rimligt att det finns lagar och regler om vad man får göra med något 
som man trots allt har köpt för att äga? 

8. En del kan vilja göra rätt för sig och be rättighetsinnehavaren om tillåtelse att ladda upp
deras verk, men möter hindret att de inte kan hitta eller nå personen. Detta kan då 
medföra att man laddar upp materialet ändå utan tillåtelse. Eftersom streaming-
tjänsterna blir allt populärare, har problemet kring att nå rättighetsinnehavaren uppstått. 
Borde det då inte krävas att kontaktinformation bör göras tillgängligt om man har krav 
på sitt verk? Vad tror du om det? Kanske en ny lag eller riktlinje till upphovsrätten? 

9. Enligt dina erfarenheter, hur väl känner en normalperson till vad upphovsrättslagen 
egentligen säger, och då i synnerhet vad gäller uppladdning för streaming? 

10. Numera lyssnar många på musik eller tittar på film genom streaming, till skillnad från 
tidigare då nedladdningen stod för det. Håller du med om att streaming-tjänsten 
kommer att bli, eller rent av är, den nya ”nedladdningen” för underhållningsmaterial? 

11. Är det rimligt för yttrandefriheten att förbjudas dela med sig av en hemmagjord video 
som har inslag av musik t.ex från radion? 
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12. Hur ser du på att videoklipp på YouTube blir borttagna om de så innehåller 5 sekunder 
av en låt? Anser du det vara rätt gentemot rättighetsinnehavaren eller bör det finnas 
gränser på YouTube, exempelvis inte mer än 5 sekunder?

13. Hosting-tjänsten MegaUpload och torrent-sidan The Pirate Bay är några kända fall som 
har fallit offer för upphovsrättslagen. Är det rimligt att webbsidor som enbart 
tillhandahåller möjliggörande teknologi ska straffas? Hur ser du på dessa fallen?

14. Hur olik är egentligen en streaming-tjänst som YouTube från till exempel en webbsida 
som tillhandahåller torrents som The Pirate Bay? 

15. Vad krävs för att även YouTube ska falla för brott mot upphovsrätten? Skulle det kunna
ske?

16. En fördel med streaming-tjänster är till exempel hur tillgängligheten till musik från hela
världen öppnar möjligheter för människor från olika länder att upptäcka en ny artist och
vilja köpa deras musik, och därmed kan artisterna faktiskt tjäna mer. De får till exempel
nya möjligheter som att hålla konserter utomlands bl.a tack vare dessa nya lyssnare. 
Varför väljer man inte som rättighetsinnehavare att då istället bevara spridningen av sitt
verk för större genomslagskraft? Vad tror du tanken är?

Petter Holm, advokat

Intervjufrågor till: Petter Holm, advokat, från Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Svar mottogs 11-02-2013.

1. Har du ett konto på YouTube?

2. Hur ofta surfar du in på YouTube?

3. Vad är din inställning vad gäller streaming-tjänster? Vad är positivt respektive 
negativt?

4. YouTube ligger på tredje plats på listan över världens populäraste webbsidor. Vad är 
attraktionen med webbsidan, enligt dig?

5. Det finns olika sätt att ladda upp material på, till exempel via torrents, via hosting-
tjänster eller ladda upp en film på YouTube. Vilket sätt, enligt dina erfarenheter, är det 
vanligaste sättet att ladda upp material på, som film och musik?

6. Varför tror du att man laddar upp upphovsrättsskyddat material på internet istället för 
att låta folk köpa materialet?

7. När man har köpt musik kan det finnas åsikter om att man då ska få göra vad man vill 
med det. Är det rimligt att det finns lagar och regler om vad man får göra med något 
som man trots allt har köpt för att äga?
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8. En del kan vilja göra rätt för sig och be rättighetsinnehavaren om tillåtelse att ladda upp
deras verk, men möter hindret att de inte kan hitta eller nå personen. Detta kan då 
medföra att man laddar upp materialet ändå utan tillåtelse. Eftersom streaming-
tjänsterna blir allt populärare, har problemet kring att nå rättighetsinnehavaren uppstått. 
Borde det då inte krävas att kontaktinformation bör göras tillgängligt om man har krav 
på sitt verk? Vad tror du om det? Kanske en ny lag eller riktlinje till upphovsrätten?

9. Enligt dina erfarenheter, hur väl känner en normalperson till vad upphovsrättslagen 
egentligen säger, och då i synnerhet vad gäller uppladdning för streaming?

10. Numera lyssnar många på musik eller tittar på film genom streaming, till skillnad från 
tidigare då nedladdningen stod för det. Håller du med om att streaming-tjänsten 
kommer att bli, eller rent av är, den nya ”nedladdningen” för underhållningsmaterial?

11. Är det rimligt för yttrandefriheten att förbjudas dela med sig av en hemmagjord video 
som har inslag av musik t.ex från radion?

12. Hur ser du på att videoklipp på YouTube blir borttagna om de så innehåller 5 sekunder 
av en låt? Anser du det vara rätt gentemot rättighetsinnehavaren eller bör det finnas 
gränser på YouTube, exempelvis inte mer än 5 sekunder?

13. Hosting-tjänsten MegaUpload och torrent-sidan The Pirate Bay är några kända fall som 
har fallit offer för upphovsrättslagen. Är det rimligt att webbsidor som enbart 
tillhandahåller möjliggörande teknologi ska straffas? Hur ser du på dessa fallen?

14. Hur olik är egentligen en streaming-tjänst som YouTube från till exempel en webbsida 
som tillhandahåller torrents som The Pirate Bay?

15. Vad krävs för att även YouTube ska falla för brott mot upphovsrätten? Skulle det kunna
ske?

16. En fördel med streaming-tjänster är till exempel hur tillgängligheten till musik från 
världen över öppnar möjligheter för att människor från olika länder upptäcker en artist 
och vill köpa deras musik och därmed kan artister tjäna mer. Varför väljer man inte som
rättighetsinnehavare att istället bevara spridningen av sitt verk för större 
genomslagskraft?
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10.4 Observationskriterier

Det som har kursiverats markerar de kriterier som inte kunnat hittas under 

undersökningsperioden.

1. Manipulation av ljud (ton, hastighet)

2. Manipulation av video (avskalad bild, zoom, spegelvänd)

3. Maskering (kanalens logga, programmets logga, text)

4. Manipulation av videoklippets titel (blandning av diverse tecken, annan titulering)

5. Undvika att namnge t.ex. filmens namn, i kommentarsfältet och i beskrivningen

6. Ställa video:n till ”Privat” eller ”Olistad”

7. Blockerade videoklipp
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