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Inledning 

Upphovsrätten och vår vardag 
I augusti 2004 debatterar två skribenter på Svenska Dagbladets insändarsida 
Synpunkt huruvida upphovsrätten är ett särintresse eller inte. Den första 
insändaren hävdar att lagar i allmänhet ”är produkter av människors 
ansträngningar, och speciellt av människor med starka särintressen.”1 Den 
andra skribenten förskjuter ämnet något och kontrafrågan kommer att handla 
om hur man kan kalla ”ersättning till skapande människor för ett särintresse.”2 
I just detta fall skedde måhända en vantolkning av det ursprungliga inlägget, 
men ordet ”särintresse” återkommer därefter upprepade gånger i den fortsatta 
debatten om upphovsrätt, och slängs in som ett retoriskt grepp för att etikettera 
och i viss mån smutskasta båda parter i målet – d.v.s. både dem som är för en 
stark upphovsrätt och dem som arbetar emot den. 

Faktum är att upphovsrättsfrågorna har en förmåga att nästla sig in överallt 
i vår tillvaro, från de stora globala sammanhangen till vår gråa vardag, från de 
massproducerade affischer vi köper från IKEA, till de unika konstverken på 
våra museer. Den inverkar på vår ekonomi på individnivå genom att påverka 
priset för cd-skivor, böcker, filmer och annan kultur vi konsumerar. Nöjes-, 
kultur- och informationsindustrierna är idag så stora att upphovsrätten är en 
viktig del av världsekonomin, och en icke obetydlig del av de diplomatiska 
frågorna; när USA och EU förhandlar om ekonomiska samarbeten med länder i 
öst eller syd framförs vanligtvis krav på att de ska ta till krafttag mot 
piratkopieringen. Upphovsrätten sipprar därmed även ut i världspolitiken. 
Upphovsrättsreglerna och den eventuella efterlevnaden av dem påverkar hela 
världens informationstillgång, vilket i sin tur kan beskrivas som en 
demokratisk fråga. Upphovsrätt påverkar pris och tillgång på läromedel och 

                                                 
1 Nilsson, Benny, ”Skivbranschen skjuter sig i foten”, insändare i Svenska Dagbladet 2004-08-26 s. 43. 
2 Magnusson, Gun, ”Hur kan upphovsmannen vara ett särintresse?”, insändare i Svenska Dagbladet 2004-
08-28 s. 43. 
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information. Den kan i bästa fall fungera som en garant för att den information 
du tillgår är auktoriserad, eller den kultur du konsumerar är producerad enligt 
gällande lagar och etik. Där är vi inne på sociala frågor, utbildningsfrågor och 
arbetslivs-frågor. Vem ska tjäna pengar på att någon kommer på en lukrativ idé 
eller skapar ett immateriellt verk? Vem ska styra över hur det används? Där har 
vi den ekonomiska respektive den ideella upphovsrätten. En filosofisk 
diskussion blir det om man ställer sig frågan vad en upphovsman är och var ett 
verk börjar och slutar, en existentiell fråga som tråcklar ihop alla de övriga till 
ett postmodernistiskt lapptäcke. 

Oavsett vilken sida man står på i frågorna om upphovsrätten så är en sak 
säker; ”särintresse” är ett sällsynt illa valt ord. 

Uppsatsens premisser 
Fokus för min magisteruppsats är den offentliga debatt om upphovsrätt som har 
förts i Sverige under senare år. ”Den offentliga debatten” är förstås ett vagt 
begrepp och kanske något missvisande i all sin spretighet. Att ge en 
heltäckande eller ens representativ bild av en samhällsdebatt är närmast en 
omöjlighet, åtminstone inom ramarna för en magisteruppsats. Det man kan tala 
om är tendenser och trender inom ett begränsat material. 

Studiematerial och avgränsning 
Arbetet med denna uppsats började förhållandevis fritt, med ett stort intag av 
studiematerial och en bred syn på vad man kan anse vara delar av 
”upphovsrättsdebatten”. Under arbetets gång har jag varit tvungen att göra 
upprepade avgränsningar av både frågeställningar, studiematerial och teoretiskt 
underlag. 

När det gäller volymen av studiematerial begränsar jag mig genom att välja 
ut tre av de största nyhetstidningarna i Sverige – Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Göteborgs-Posten – och plocka ut de upphovsrättsrelaterade 
texterna publicerade inom en viss tidsram. Jag har valt den tidsmässiga 
begränsningen åren 2004–2006. Det finns flera orsaker till detta, inte minst de 
lagar och förordningar som har vunnit kraft under den perioden (uppdaterad 
svensk upphovsrättslagstiftning 2005, förekommen av ett EU-direktiv från 
2001), samt en ökad debatt och lobbyverksamhet från olika grupper på båda 
sidorna, däribland flera relativt nystartade grupperingar och intresse-
organisationer, såsom Svenska Antipiratbyrån (grundad 2001), Piratbyrån 
(2003) och Piratpartiet (2006). Ej att förglömma har den mer eller mindre 
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ideella egenpubliceringen och den privata informationsspridningen på Internet 
ökat betydligt de senaste åren (likt i början av Internets existens) i form av 
bloggar, wikir, anslagstavlor, fildelningsnätverk etc., fora där upphovsrätten i 
praktiken har en begränsad eller rentav ingen betydelse. Fenomenet går 
populärt under begreppet Webb 2.0 och har liknats vid en världsomspännande 
folkrörelse.3 Slutligen är analysperioden också vald för att det redan existerar 
flera akademiska undersökningar av upphovsrättsrelaterade frågor från åren 
1995–2003, medan de senaste årens debattanalys kan behöva utökas och 
kompletteras. 

Givetvis är det en stor del av debatten som inte refereras i dagspressen. Då 
syftar jag framför allt på den som förs inom just ”Webb 2.0”-sammanhang – 
webbfora, bloggar, mejlinglistor och liknande – och en undersökning av dessa 
hade säkert varit minst lika intressant. Överhuvudtaget hade jag nog lika gärna 
kunnat välja ett annat studiematerial, såsom biblioteksrelaterad press, 
avhandlingar och uppsatser, eller bokutgivning. Men eftersom det är vad som 
kallas ”den offentliga debatten” som intresserar mig mest anser jag att ett urval 
av texter i dagstidningar ger en någorlunda representativ bild. Dagspressen är 
inte på något vis heltäckande eller opartisk, men är än idag en 
publikationsform som når och påverkar många människor och som – rättvist 
eller inte – av många betraktas som ”officiell” information, till skillnad från 
t.ex. bloggarna. (Om detta synsätt kommer att bestå är förstås en annan fråga.) 
Dagspressen ger måhända inte en heltäckande bild av debatten, men fungerar 
som en typ av temperaturmätare – om än inte den enda möjliga – på 
debattklimatet. 

Det förekommer naturligtvis fördomar, åsiktsfärgning och partiskhet – s.k. 
bias – i dagspressens nyhetstexter. Alla nämnda publikationer har t.ex. uttalade 
politiska ideologier, och ett medvetandegörande av detta måste ingå i 
textanalysen. Jag gissar att störst bias märks i kvantiteten av vad och vilka 
åsikter som rapporteras, men då det inte är kvantiteten utan diskursens karaktär 
som jag vill analysera är just detta av mindre betydelse. 

                                                 
3 Termen ”Web 2.0” (försvenskad till ”Webb 2.0”) började först användas internt inom medieföretaget 
O’Reilly Media och nådde den breda massan efter den första ”Web 2.0 conference” 2004, initierad av 
bl.a. företagets grundare Tim O’Reilly. Referens hämtad från Winge, Sara och Forrest, Brady, 2006, 
”Controversy about our ’Web 2.0’ service mark”, 
http://radar.oreilly.com/archives/2006/05/controversy_about_our_web_20_s.html [2007-05-15].  
Liknelsen vid en folkrörelse kommer bland annat från Sidea, Emanuel, ”Fildelning är en folkrörelse”, 
artikel i Ekonominyheterna 2007-03-27,  
http://www.ekonominyheterna.se/nyheter/2007/03/27/piraterna/index.xml [2007-08-06]. 
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Det primära studiematerialet kompletteras här och var med hänvisningar 
till och citat från andra källor, bl.a. vetenskapliga texter, uppsatser, och annan 
facklitteratur, men även enstaka nyhetstexter och debattinlägg från andra 
publikationer och tidsperioder. Att skilja materialet åt torde dock inte innebära 
några svårigheter – alla citat som kommer från Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Göteborgs-Posten perioden 2004–2006 tillhör mitt primära 
studiematerial. Alla övriga referenser är jämförande och kompletterande 
material. 

En annan uppenbar begränsning är värd att kommentera just därför att jag 
valt att inte göra den. Jag har valt att inte avgränsa mig till att undersöka 
specifika aspekter eller fasetter av upphovsrätten, inte heller till särskilda 
kulturyttringar, konstformer, medier eller teknik, såsom diskussionen om 
fildelning eller den s.k. ”piratverksamheten”. Mitt studieobjekt är hela debatten 
om upphovsrätten som helhet och de aspekter i samhället som berörs av den. 

Syfte och frågeställning 
Avsikten med min magisteruppsats är alltså att analysera de olika tendenserna i 
den offentliga debatten om upphovsrätt i Sverige. Med verktyg hämtade från 
textanalytiska teorier och metoder, framför allt den s.k. diskursanalysen, vill 
jag undersöka hur de olika inläggen kan tolkas och evalueras. 

Inför analysen har jag valt att fokusera på några övergripande frågor:  

• Vilka huvudsakliga diskurser går att urskilja i dagens offentliga debatt 
om upphovsrätt i Sverige? 

• Från vilka utgångspunkter, vad gäller synen på upphovsrätt, tar de 
olika diskurserna avstamp? 

• På vilket sätt förs debatten om upphovsrättens förtjänster och 
nackdelar, vara och icke vara? 

Bifrågor och följdfrågor går att ställa om materialet inom dessa ramar, men 
dessa är grundfrågorna. 

Resultatet hoppas jag ska bli en välbalanserad analys av de olika 
diskurserna i dagens offentliga debatt om upphovsrätt i Sverige. 
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Historik och bakgrund 

Forskningsöversikt 
Det finns en rik och varierande flora av tidigare forskning kring upphovsrätt 
som har bedrivits ur juridiska, filosofiska, historiska, ekonomiska, 
statsvetenskapliga, sociologiska, kultursociologiska, litteraturhistoriska, konst-
vetenskapliga och informationsvetenskapliga perspektiv. Under senare år kan 
man ana att det har blivit ett alltmer aktuellt ämne inom flera fält. Mängden 
forskning i form av uppsatser, avhandlingar, essäer, utredningar, artiklar och 
rapporter är enorm och närmast oöverskådlig. Den största mängden 
upphovsrättsrelaterat forskningsmaterial kommer idag, kanske inte helt 
oväntat, från USA. Eva Hemmungs Wirtén tar upp det i en artikel i Tidskrift 
för litteraturvetenskap 2006 och menar även att den nordamerikanska upphovs-
rättsforskningen traditionellt och generellt har en mer kritisk utgångspunkt än 
den europeiska:  

Att forskare från USA dominerar det internationella samtalet inom det här fältet tror jag 
har flera orsaker. Dels beror det faktiskt på att många av de som skriver mest analytiskt 
klart, mest originellt, mest tvärvetenskapligt om man så vill, faktiskt verkar vid 
amerikanska elituniversitet. Inte bara skriver dom briljant, dom skriver på engelska, ges ut 
på stora universitetsförlag eller förlag som har ännu större distributionskanaler till sitt 
förfogande, och blir därför lästa och citerade. 

Men en mycket mer intressant anledning än den gamla vanliga klagovisan om det 
Amerikanska Imperiets Dominans och orättvisan i den internationella akademiska 
verkligheten, tror jag ligger i det faktum att juridiken i Sverige och Europa har en helt 
annan grundinställning till sitt forskningsobjekt. Den kritiska tradition som är själva 
förutsättningen för det ifrågasättande av upphovsrätten som utmärker den 
angloamerikanska forskningen bygger i hög grad på ett förhållningssätt som i princip är 
obefintligt i Sverige, såväl som i den forskning som kommer från Tyskland och Frankrike 
– med ett visst undantag för Holland. Böcker om upphovsrätt här är i långt högre grad än 
sina amerikanska motsvarigheter instrumentella. Svenska jurister implementerar gällande 
lag, man ifrågasätter den inte. Denna skiljelinje mellan den angloamerikanska och den 
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kontinentaleuropeiska traditionen är således delvis ett resultat av en fundamental skillnad 
i vetenskapsteoretiskt perspektiv, delvis ett resultat av själva lagstiftningen.4

En heltäckande bild av forskningsfältet och det nuvarande forskningsläget är 
snarast ett ämne för en tegelstenstjock avhandling i sig. Jag har därför valt att 
bortse från helheten. Istället tänker jag rikta in mig på den litteratur som varit 
av särskilt intresse för mig i mitt uppsatsarbete, direkt eller indirekt. 

Den amerikanske juridikprofessorn Lyman Ray Patterson (1929–2003) kan 
beskrivas som något av en ”grand old man” när det gäller det upphovsrätts-
forskningens historiska perspektiv, s.k. upphovsrättshistoria. Pattersons fokus 
ligger huvudsakligen på brittisk och nordamerikansk upphovsrätt, men liksom 
den brittiska och amerikanska synen på upphovsrätt har haft stor inverkan på 
resten av världen, så har även Pattersons texter påverkat världens 
upphovsrättsforskning. Hans Copyright in Historical Perspective baseras på 
den avhandling han doktorerade med 1966, och publicerades i för första 
gången i bokform 1968.5 Texten avhandlar den anglosaxiska 
upphovsrättstraditionen från och med tryckpressens introduktion i England på 
1400-talet fram till 1800-talets slut. En viktig slutsats är att censuren har varit 
en viktig, för att inte säga en bärande, faktor för införandet av upphovsrätt, ett 
konstaterande som än idag ger ekon i debatten, kanske särskilt i 
upphovsrättskritiska debattinlägg. Boken blev snabbt ett standardverk inom sitt 
ämne och finns i tryck än idag (augusti 2007), fortfarande flitigt citerad i 
akademiska sammanhang. 

Påverkad av Patterson är Mark Rose, professor vid Department of English 
vid University of California i Santa Barbara. Rose undervisar och forskar i 
såväl engelska språket som litteraturvetenskap med Shakespeare och science 
fiction som specialintressen. Men han är även en av de viktigaste upphovsrätts-
historikerna av idag. I sin bok Authors and Owners: the invention of copyright 
från 1993 gör Rose en historisk exposé och analys av upphovsrätten och 
begreppet författarskap med fokus på England och med utgångspunkt i den 
första egentliga upphovsrättslagen, The Statue of Anne från 1710.6

Det är idag närmast omöjligt att sammanställa en upphovsrättsrelaterad 
forskningsöversikt utan att nämna Lawrence Lessig (född 1961), juridik-
professor vid Stanford Law School i Kalifornien och grundare av the Stanford 

                                                 
4 Hemmungs Wirtén, Eva, 2006, ”Litteraturens lag: att forska om upphovsrätt (tvärvetenskapligt)”, s. 15–
16. 
5 Patterson, 1968, Copyright in Historical Perspective, passim. 
6 Rose, Mark, 1993, Authors and Owners: the invention of copyright, passim. 
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Center for Internet and Society. Tack vare kombinationen av juridiskt 
kunnande och mångårig erfarenhet av att arbeta med Internet, samt att han var 
en av dem som tidigast intresserade sig för Internets väsen och dess interaktion 
med lagstiftningen, har han blivit något av en stjärna inom forskningen, inte 
minst med hänsyn till mediebevakning och allmän spridning av idéer. Bland 
Lessigs talrika litterära produktion kan nämnas Code and Other Laws of 
Cyberspace (1999), The Future of ideas: the fate of the commons in a 
connected world (2001) och Free Culture (2004).7 Ett genomgående tema i 
Lessigs idéer är betraktandet av Internet som en miljö designad för att främja 
tekniskt och kulturellt nyskapande, men som på grund av bakåtsträvande 
lagstiftning alltmer har börjat fokusera på att konservera det gamla. Ett centralt 
argument är att det finns stora fördelar med fria resurser och att Internet genom 
sin utformning skulle kunna ses som ett slags allmänning för innovationer. 
Lessig skiljer på förbrukningsbara och icke-förbrukningsbara resurser och 
hävdar att vår kontroll över icke-förbrukningsbara resurser, d.v.s. ”immateriell 
egendom”, inte behöver vara total. Istället måste idéer till viss mån vara fria för 
att nya idéer ska kunna bygga vidare på de gamla. Här har upphovsrätten, 
såsom den applicerats, vidgats och förstärkts under åren, alltmer börjat stå 
ivägen för det nödvändiga idéflödet. Med utgångspunkt i dessa idéer var Lessig 
med och grundade organisationen Creative Commons, samt utvecklade de s.k. 
Creative Commons-licenserna, ett antal alternativa upphovsrätts- och 
nyttjandelicenser för s.k. ”immateriell egendom” som alla har de gemensamt 
att de är mer flexibla och mindre restriktiva än den traditionella upphovsrätten. 
Lessig har blivit en ikon för upphovsrättskritiker över hela världen. Dock ska 
det framhållas att han själv inte är motståndare till upphovsrätten (även om han 
ofta refereras till som en sådan) – han ser allmänningarna som ett komplement 
till och inte en ersättning av den traditionella lagstiftningen. Samtidigt anser 
han att den upphovsrättsliga utvecklingen i västvärlden har varit direkt 
innovationsfientlig och skadlig för samhället, och att åtgärder bör vidtagas, 
t.ex. någon form av motkrav från samhället till upphovsrättsinnehavarna, för att 
minska strypandet av idéflödet och öka flexibiliteten. Internet ser Lessig som, 
om inte en fristad från upphovsrättsförordningar, så åtminstone som en ”plats” 
där de bör få ett begränsat inflytande till förmån för allmänningstänkandet. 

                                                 
7 Lessig, Lawrence, 1999, Code and Other Laws of Cyberspace. Lessig, 2001, The Future of Ideas: the 
fate of the commons in a connected world. Lessig, 2004a, Free Culture: how big media uses technology 
and the law to lock down culture and control creativity, passim. 
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Eva Hemmungs Wirtén (född 1960) är inte bara min handledare för denna 
magisteruppsats, utan även docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i 
biblioteks- och informationsvetenskap på institutionen för ABM vid Uppsala 
Universitet, samt en av de idag mer framträdande svenska upphovsrätts-
forskarna på högre akademisk nivå. Hennes hittills viktigaste verk är boken No 
trespassing: authorship, intellectual property rights, and the boundaries of 
globalization.8 Här beskrivs och analyseras framväxten av den internationella 
upphovsrättslagstiftningen, framför allt på litteraturens område. Startpunkten 
framhålls här som Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), 
den första internationella organisationen för att tillvarata konstnärliga 
rättigheter, bildad 1878 i Paris med bland andra Victor Hugo i spetsen, och 
skapare av ett regelsystem som stadfästes i och med Bernkonventionen 1886. 
Hemmungs Wirtén belyser särskilt hur intellektuell egendom definieras av dess 
relation till marknaden, til syvende og sidst dess marknadsvärde. Likaså 
framhålls den individuella upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren som 
grundläggande för idén om skyddad egendom, vilket illustreras med exempel 
som påvisar hur svårt det är att skydda kulturell och kollektiv egendom mot 
exploatering enligt västerländsk rättspraxis. Ytterligare en central diskussion är 
hennes redogörelse för hur fotostatkopiatorn (lanserad 1959 av Xerox) var en 
tidig startpunkt för den diskussion om original kontra kopior som nu blivit en 
allestädes närvarande faktor i den digitala tidsåldern, och som med stor 
sannolikhet är en viktig faktor för hur vi i framtiden kommer att se på upphovs-
rätten. Även Hemmungs Wirtén tar upp de intellektuella allmänningarna och 
tycks se dem som ett logiskt steg i den upphovsrättsrelaterade utvecklingen. 

På biblioteks- och informationsutbildningarna i Uppsala och Borås har ett 
dussintal magisteruppsatser om upphovsrätt skrivits under de sista fem–tio 
åren. Dessa har något olika inriktning. Flera av dem, såsom Ninna Rajalas 
Pirat- eller privatkopiering?: upphovsrättsliga problem med p2p-nätverkens 
musikfiler (Uppsala 2003), Martin Alexanderssons Debatt om informations-
frihet i kris (Borås 2004) och Johannes Långsjös Upphovsrätten: incitament 
eller slutstation? (Borås 2006) har en tydligt upphovsrättskritisk inställning till 
kopiering och fildelning.9 Jag har även hittat en uppsats som påminner mycket 
om mitt eget valda ämne. Maria Kadesjös Folkbiblioteken, upphovsmännen 

                                                 
8 Hemmungs Wirtén Eva, 2004, No trespassing: authorship, intellectual property rights, and the 
boundaries of globalization, passim. 
9 Rajala, Ninna, 2003, Pirat- eller privatkopiering?: Upphovsrättsliga problem med p2p-nätverkens 
musikfiler. Alexandersson, Martin,2004, Debatt om informationsfrihet i kris. Långsjö, Johannes, 2006, 
Upphovsrätten: incitament eller slutsation?, pasism. 
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och den nya upphovsrätten – en analys av debatten i Sverige 1995–2000 
(Uppsala 2001).10 Även detta är en debattanalys om upphovsrätt, men kretsar 
främst kring de föreslagna förändringar i upphovsrätten som kom från EU och 
föregick uppdateringen av den svenska upphovsrättslagen 2005. Den handlar 
därmed om den tidsperiod som föregick den jag själv analyserat, och 
förhoppningsvis kan våra uppsatser komplettera varandra i någon mån. 

Samtidigt som jag själv går upp med denna uppsats har även Signe 
Söderlund skrivit magisteruppsatsen Från Psaltaren till Da Vinci-koden: Den 
litterära upphovsrättens framväxt och nutida tillämpning. Uppsatsen är ett 
starkt komplement till min egen uppsats, då den dels gör en tydligare historisk 
analys av dagens situation, dels inte begränsar sig till Sverige utan fokuserar på 
två enskilda rättstvister i Storbritannien och Irland. 11

Av visst intresse är Ulf Petterssons c-uppsats i statsvetenskap på 
Statsvetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet från början av 
2007; Makten över kopieringen: en kvantitativ analys av inflytandet hos 
upphovsrättens aktörer.12 Pettersson analyserar de sammanlagt 35 gånger som 
den svenska upphovsrättslagen har ändrats åren 1960–2005, och gör en 
sammanställning av vilka organiserade producenter, konsumenter, jurister och 
myndigheter som har fått lämna synpunkter och i vilken utsträckning. 
Resultaten stödjer teorier som förklarar upphovsrättspolitiken i termer av 
problem med kollektivt handlande. Slutsatsen blir att politiken på ett över-
väldigande vis dominerats av producentintresset i symbios med juristintresset, 
medan konsumentinflytandet varit nära nog obefintligt. 

Mer än så ämnar jag inte fördjupa mig i forskningsläget i förhållande till 
min egen undersökning, men för en gedigen genomgång av den moderna 
upphovsrättsforskningen vill jag hänvisa till Hemmungs Wirténs artikel 
”Litteraturens lag: att forska om upphovsrätt (tvärvetenskapligt)”, publicerad i 
Tfl: Tidskrift för litteraturvetenskap 3–4/2006. Här listas och kommenteras ett 
flertal av de senaste femton årens viktigaste upphovsrättsforskare och deras 
verk, med ett tvärvetenskapligt perspektiv.13

                                                 
10 Kadesjö, Maria, 2001, Folkbiblioteken, upphovsmännen och den nya upphovsrätten: en analys av 
debatten i Sverige 1995–2000, passim, 
11 Söderlund, Signe, 2007, Från Psaltaren till Da Vinci-koden: Den litterära upphovsrättens framväxt 
och nutida tillämpning, passim, 
12 Pettersson, Ulf, 2007, Makten över kopieringen: en kvantitativ analys av inflytandet hos 
upphovsrättens aktörer, passim. 
13 Hemmungs Wirtén, 2006, s. 9–19. 
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Upphovsrätten: en juridisk och praktisk översikt 
Upphovsrätt (ibland även kallad upphovsmannarätt) innebär, enkelt beskrivet, 
den förfoganderätt som en skapare (d.v.s. upphovsmannen) till ett litterärt eller 
konstnärligt verk har över detta verk. Upphovsrättslagarna upplevs ofta som 
intrikata, komplicerade och svårtolkade. En komplett beskrivning av t.ex. 
svensk upphovsrättslagstiftning låter sig inte göras inom ramarna för den här 
uppsatsen, men här följer en översiktlig genomgång. 

Upphovsrätt och liknande förordningar har existerat i olika former under 
världshistorien, men idag är upphovsrättens grund harmoniserad genom den 
s.k. Bernkonventionen för skydd av litterära och konstärliga verk (1886), en 
internationell överenskommelse som större delen av världens länder idag har 
anslutit sig till. Bernkonventionen lämnar öppet för varje deltagande land att 
stifta sina egna upphovsrättslagar, men ställer vissa minimikrav på skyddstider 
o dyl. Dessutom finns en överenskommelse att varje land ska skydda 
upphovsrätten även för upphovsmän från andra medlemsländer. Ett verk lyder 
under den upphovsrättslag som gäller i det land som det publiceras/framförs i, 
oavsett vilket land det ursprungligen skapades i (med undantag för skyddstiden 
som aldrig är längre än den som gäller i upphovsmannens hemland). 
Upphovsrätt under Bernkonventionen är också alltid automatisk, vilket innebär 
att det inte krävs någon formell registrering av ett verk för att upphovsrätten 
ska gälla. Den uppstår alltså genast när ett verk är skapat, förutsatt att verket 
uppnår vad man kallar verkshöjd.14

Svensk upphovsrätt 
Den svenska upphovsrätten är lagstadgad i Lag (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk. Denna lag tillhör den s.k. immaterialrätten, 
lagverket om immateriell egendom, vilket även inkluderar fenomen som 
patenträtt, varumärkesskydd, namnskydd och mönsterskydd. Dessa rättigheter 
blandas i dagligt tal ofta samman med upphovsrätten, vilket är felaktigt, då de 
inte är direkt relaterade. 

I lagtextens första kapitels första paragraf befästs att: 

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket 
oavsett om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 
2. datorprogram, 

                                                 
14 Ahlberg, Kerstin, 2006, Din upphovsrätt och andras, s. 16 f. 
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3. musikaliskt eller sceniskt verk, 
4. filmverk, 
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. 
Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk 

form utförda verk av beskrivande art. 
Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även 

förberedande designmaterial för datorprogram.15

Som ”litterära eller konstnärliga verk” räknas alltså inte bara det vi i dagligt tal 
kallar ”konst” eller ”litteratur”, utan de flesta typer av verk som är skapade av 
mänsklig hand.  

Verkshöjd är en term som inte återfinns i lagtexten, men som är en del av 
juridisk praxis. Den är ett sätt att bedöma om ett verk är tillräckligt originellt 
och självständigt för att åtnjuta upphovsrättsligt skydd. Termen är vag och har 
ingen absolut definition, men en tumregel är att ett verk ska vara ”unikt”, att 
det inte ska ha kunnat framställas av två skapare oberoende av varandra. Ett 
mekaniskt skapat bruksföremål brukar t.ex. i regel inte tillskrivas någon 
verkshöjd, inte heller ett plagiat, eller ett verk som man kan anse att ”vem som 
helst” hade kunnat skapa. I övrigt innebär termen inte någon kvalitativ eller 
estetisk värdering. Verkshöjden och upphovsrätten omfattar inte idéerna, 
motivet eller innehållet i ett verk, utan enbart dess uttryck och gestaltning. 
Även t.ex. layouter, sammanställningar, översättningar och bearbetningar kan 
ha en verkshöjd.16

Den svenska upphovsrättslagen omfattar två huvudsakliga typer av 
rättigheter, den ekonomiska upphovsrätten och den ideella upphovsrätten. 

Den ekonomiska upphovsrätten innebär vad man kan kalla förfogande-
rätten av ett verk. Den innebär att ingen annan än upphovsmannen får utnyttja 
dennes arbete i ekonomiskt vinstsyfte, om inte särskilda avtal därom har 
ingåtts. Enligt upphovsrättslagens 2 § har upphovsmannen ursprunglig 
ensamrätt att framställa exemplar av verket, och att göra det tillgängligt för 
allmänheten (medelst överföring, offentligt framförande, offentlig visning eller 
spridning), kommersiellt eller ideellt, oavsett om det är i ursprungligt eller 

                                                 
15 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, 1 kap. § 1, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1960:729&rm=1960&bet=1960:72
9 [2007-08-07]. 
16 ”Allmänt om upphovsrätt, lagar och regler”, Legala handboken/Nätuniversitetet  
http://www.legalahandboken.netuniversity.se/lagar/upphovsratt/allmant.html [2007-08-06]. 
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ändrat skick, översättning eller bearbetning, eller överfört till annan litteratur- 
eller konstart eller teknik. 

Den ideella upphovsrätten, även kallad den moraliska rätten, behandlas 
främst i 3 § av lagen. Den lagfäster dels upphovsmannens rätt att bli 
namngiven och angiven som upphovsman i anslutning till att verket publiceras 
eller framförs, dels rätt att motsätta sig förvanskning av verket eller ett 
tillgängliggörande av verket för allmänheten på ett sätt eller i ett sammanhang 
som kan anses som kränkande för upphovsmannens anseende eller egenart. 
Ideella aspekter av upphovsrätten återfinns även i andra paragrafer, t.ex. rätten 
att slippa publicering av ett verk man har skapat. Den ideella rätten innebär, 
kort sagt, en viss kontroll över sin skapelse, samt en försäkran som kan 
sammanfattas med uttrycket ”Äras den som äras bör”. 

Enligt svensk lag kan upphovsrätten till ett verk ursprungligen aldrig 
tillhöra någon annan än den människa (djur och maskiner är inte möjliga 
rättsinnehavare) som har skapat verket. I Sverige kan upphovsrätten i sin helhet 
heller aldrig överlåtas till någon annan, däremot kan upphovsmannen välja att 
helt eller delvis upplåta eller överlåta de ekonomiska rättigheterna till andra, då 
i form av ett laga avtal. Upplåtelse är den vanligaste varianten och innebär att 
man ger någon rätt att förfoga över hela eller delar av verket. Överlåtelse 
innebär att ägaren helt frånsäger sig och överlämnar äganderätten till verket. 
Förfoganderätten kan även upplåtas och överlåtas till juridiska personer, t.ex. 
företag eller organisationer. Förvärvaren får aldrig överlåta rättigheten vidare, 
inte heller ändra i verket, utan särskilt avtal om det. En vanlig missuppfattning 
är att ett verk som skapas av en upphovsman då han tjänstgör för ett företag 
tillfaller företaget. I Sverige är detta emellertid inte sant. Upphovsmannen äger 
verket om inte annat har fastställts i anställningskontraktet eller i annat avtal.17

I t.ex. kultur-, nöjes- och journalistbranscherna är det vanligt att 
upplåtelseavtalet görs i form av ett frilans- eller anställningskontrakt mellan 
upphovsmannen och t.ex. ett förlag, ett skivbolag, eller ett produktionsbolag. 
Här tillförsäkras (vanligtvis) upphovsmannen ekonomisk ersättning dels i en 
engångssumma (lön, gage eller motsvarande), dels i form av royalties, en sorts 
upphovsrättsersättning som korrelerar med varje utgivning, framförande, 
uppförande eller vidareförsäljning, eller antal sålda exemplar. Dessa avtal kan 
göras individuellt, men vanligt är att minimisummor eller tariffer sätts upp i 
överenskommelser mellan arbetsgivare å ena sidan, och fackförbund eller 

                                                 
17 Ahlberg, 2006, s. 16 ff. 
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andra intresseorganisationer å andra sidan. Exempel på sådana 
intresseorganisationer i Sverige är STIM (Svenska Tonsättares Internationella 
Musikbyrå), KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 
Samarbetsnämnd), Svenska Journalistförbundet, Svenska Tecknare, Sveriges 
Dramatikerförbund och Sveriges Författarförbund. Det finns även 
samarbetsorganisationer som enbart sysslar med upphovsrättsfrågor, t.ex. 
Copyswede. Ersättningens storlek är inte lagfäst. 

Den ideella upphovsrätten kan aldrig överlåtas till någon annan. En 
förvärvare får därför aldrig rätten att framstå som verkets skapare. Däremot 
kan den ideella upphovsrätten efterges, d.v.s. upphovsmannen kan välja att i ett 
givet sammanhang inte hävda sin ideella rätt, och befästa det i ett avtal. 

Det finns inga formkrav för upplåtelse eller överlåtelse, vilket i praktiken 
betyder att även muntliga avtal gäller. Det finns heller ingen ångerrätt för 
överlåtelse, om inte särskilda skäl föreligger. Detta avgörs i så fall i domstol. 

Datorprogram är ett sent tillkommet tillägg till den svenska upphovsrätts-
lagen och omfattas av vissa undantag. T.ex. ägs rättigheterna (både de 
ekonomiska och de ideella) till ett datorprogram som skapats av en anställd av 
dennes arbetsgivare. Förutsatt att den anställde har till uppgift att utveckla 
programvara, och att annan överenskommelse inte avtalats. 

Upphovsrätten varar i regel under upphovsmannens hela livstid och 70 år 
efter hans eller hennes död. Därefter uppgår verket i regel i den intellektuella 
allmänningen (the public domain), d.v.s. det är fritt för vem som helst att 
publicera, framföra eller ändra. Denna bestämmelse gäller för närvarande i 
bl.a. Sverige, EU och USA.18

Det finns ett antal inskränkningar och undantagsregler för upphovsrätten. 
En av de viktigaste är att alla har rätt att framställa ett eller några få exemplar 
av offentliggjorda verk för privat bruk (12 §). Det innebär t.ex. att man får 
kopiera t.ex. en cd eller en film, men enbart för eget bruk. Även här finns vissa 
inskränkningar – du får t.ex. inte uppföra hela byggnadsverk, framställa 
exemplar av datorprogram, eller låta en utomstående part framställa ett 
exemplar åt dig (vilket innebär att s.k. fildelning av skyddade verk är 
förbjuden), och ett litterärt verk i skriftlig form får endast kopieras i ”begränsat 
omfång”.19 För att kompensera eventuellt inkomstbortfall för upphovsmännen 
vid musik- och filmkopiering finns i 26 K § en regel om ”ersättning vid 
tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagning” (känd 
                                                 
18 Ahlberg, 2006, s. 16 ff. 
19 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, 2 kap. § 12. 
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som privatkopieringsersättningen, tidigare kassettersättningen), en avgift som 
läggs på t.ex. oinspelade kassetter, inspelningsbara cd och andra 
lagringsmedia, vilket via en ”företrädande organisation” (f.n. Copyswede) 
fördelas ut till ersättningsberättigade musiker, skådespelare, producenter, etc.20

En annan viktig undantagsregel är citaträtten (2 kap., 22 §) som befäster 
att ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god 
sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”. Vad som är god sed är 
tolkbart, men i svensk rättspraxis brukar man hävda att citeringen ska ske i ett 
vetenskapligt, journalistiskt, litterärt eller kulturkritiskt sammanhang, och inte 
bara finnas med för att ”förgylla texten”, utan för att t.ex. bygga ett 
resonemang. I reklamsammanhang är citat inte tillåtna utan upphovsrättsliga 
avtal. Man får heller inte citera hur långa texter som helst. Gränserna är 
emellertid flytande och efterlevnaden ofta inkonsekvent.21 USA:s 
upphovsrättslagar har en paragraf innehållande begreppet fair use. Detta 
påminner om vår citaträtt, men tolkas ofta något generösare. Någon exakt 
motsvarighet finns inte i svensk lagstiftning. 

Att referera ett verk, d.v.s. sammanfatta innehållet, är inte förbjudet enligt 
upphovsrätten så länge referatet inte kan anses inkräkta på originalets 
självständighet eller kopiera dess form eller gestaltning.22

Utlåning på bibliotek omfattas inte av svensk upphovsrättslag. I gengäld 
finns en lag om biblioteksersättning som är tänkt att ersätta den eventuella 
förlust som upphovsmannen upplever i försålda exemplar. 

Parodier och travestier nämns inte i upphovsrättslagen, men anses i svensk 
rättspraxis ha en egen verkshöjd, och inkräktar därmed inte på originalverket 
såvida inte särskilda fall föreligger, t.ex. risk för sammanblandning med 
originalet.23

I Sverige är många allmänna handlingar undantagna upphovsrättens 
regler.24

                                                 
20 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, 2 kap. § 26, samt 
”Privatkopieringsersättning”, Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Privatkopieringsers%C3%A4ttning 
[2007-08-07]. 
21 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, 2 kap. § 12, samt Ahlberg, 2006, 
s. 120 ff. 
22 Ahlberg, 2006, s. 119 f. 
23 Ahlberg, 2006, s. 92 f. 
24 Ahlberg, 2006, s. 27. 
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Upphovsrätt i världen 
Som noterat skiljer sig upphovsrättslagarna sig åt i olika länder, trots att de 
flesta (de som har anslutit sig till Bernkonventionen) har en gemensam grund. 
Förvirringen är därmed ofta stor när man talar upphovsrättsavtal som ingås 
över de geografiska gränserna. Internationellt handhas upphovsrättfrågor av 
organisationen WIPO, World Intellectual Property Organization (eller OMPI, 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) som är ett fackorgan inom 
FN, baserat i Geneve.25

Copyright är den engelska term som motsvarar vår upphovsrätt, och ett 
begrepp som ofta dyker upp även i Sverige. Till skillnad från det svenska 
upphovsrätt, som tar avstamp i skapandet av ett verk, står copyright för rätten 
att mångfaldiga ett verk, och kommer ursprungligen från det brittiska (1600-
talets England) rättssystemet där det stod för rätten att besluta om tryckning 
och distribution av böcker.26 Den välkända copyrightsymbolen (©) har inte 
någon rättslig betydelse inom Bernkonventionen, utan tjänar snarast som en 
symbol för att understryka att verket skyddas av upphovsrätten. I vissa andra 
länder kan den fortfarande vara ett villkor för upphovsrättsligt skydd. 

Upphovsrätten är erkänd som en mänsklig rättighet i FN:s deklaration från 
1948. Den skyddas också genom 1966 års FN-konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter.27

Upphovsrätten: en historisk översikt 
Inte heller upphovsrättens historia låter sig rättvist beskrivas på ett fåtal sidor. 
Men en kortfattad historik (som inte gör några som helst anspråk på att vara 
heltäckande) känns som en lämplig bakgrund till uppsatsen. 

Genom världshistorien har det förekommit åtskilliga uppgörelser för att 
försäkra sig om ensamrätten till konstnärliga och litterära verk. I romarriket 
fanns det t.ex. ett utvecklat system som gick ut på att försäljare av litterära verk 
fick ensamrätt på en författares produktion.28 Det finns belägg för att de 
mänskliga civilisationerna redan tidigt började definiera en samhörighet mellan 
ett verk och en skapare av ett verk. Ordet plagiat lär t.ex. härstamma från den 

                                                 
25 ”World Intellectual Property Organization“, Wikipedia,  
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization [2007-08-07] 
26 ”Copyright“, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright [2007-08-07] 
27 Ahlberg, 2006, s. 16. 
28 ”History of copyright law”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_copyright_law [2007-
08-07] 
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romersk-iberiska poeten Martialis som levde under det första århundradet efter 
Kristus. Enligt vissa källor ska han ha blivit så uppbragd över att andra tog 
hans dikter, att han jämförde det med människorov, plagium på latin.29 Signe 
Söderlund nämner i sin uppsats munken Columba som ska ha gjort en olovlig 
kopia av Psaltaren kring 550-talet och därmed kom i konflikt med både 
abboten Finnian och kung Diarmait.30

Någon egentlig upphovsrätt i ordets nutida bemärkelse började inte anas 
förrän den moderna europeiska tryckpressen med löstagbara typer uppfanns av 
tyske Johannes Gutenberg kring 1450. I tryckkonstens kölvatten kom efter 
hand massproduktion av tryckt material, och med det möjligheten att avlönas 
för sitt författarskap. Snart blev även plagierandet och det som i framtiden 
skulle kallas för ”piratkopierandet” en betydande del av det litterära 
kretsloppet, då den som ägde en tryckpress på eget bevåg kunde publicera 
vilket populärt bokverk som helst, oavsett om någon annan redan hade skrivit 
eller gett ut det. Detta innebar självfallet en risk för minskade inkomster för 
både författare och förläggare, vilket ledde till att vissa geografiska regioner i 
Europa började utverka skyddsavtal för författare, vanligtvis gällande enstaka 
verk.31

Kort efter att den engelske diplomaten William Caxton hade infört 
tryckpressen till det brittiska öriket 1476 började de första copyright-
privilegierna utfärdas i landet, något som under de närmaste tvåhundra åren 
skulle evolvera fram till något som liknar den upphovsrätt vi känner till idag. 
1556 centraliserades den engelska utgivningen av böcker till ett affärsmonopol, 
Worshipful Company of Stationers London, från vilket författare, tryckare, och 
bokhandlare kunde söka sina privilegier. Medlemmar i bolaget Stationers 
London kunde köpa manuskript direkt från författare och samtidigt tillskansa 
sig monopol på utgivningen av verket. Författare fick själva inte bli 
medlemmar i bolaget och kunde därför inte publicera sig själva. De fick heller 
inga royalties för böcker som sålde väl.32

Under 1500-talets senrenässans formulerades konstnären som subjekt i 
både högre och tydligare grad än tidigare. En tidig upphovsrättslig process var 
konflikten mellan konstnärerna Albrecht Dürer och Marcantonio Raimondi, där 

                                                 
29 Refererat i Ahlberg, 2006, s. 15. Något vederhäftigt bevis för att denna historia är sann tycks inte 
finnas. 
30 Söderlund, 2007, s. 18–19. 
31 ”History of copyright law”, Wikipedia. [2007-08-07] 
32 Patterson, 1968, s. 20 f. 
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den senare anklagades för att ha plagierat Dürers stil och ett monogram på 
några grafiska blad.33

Den brittiska lagen The Statute of Anne, formulerad 1709 och 
implementerad året därpå, framhålls ofta som den första egentliga 
upphovsrättslagen i modern mening. (Namnet kommer från den engelska 
drottningen som regerade då lagen stiftades.) Statue of Anne ersatte Stationers 
London-monopolet som hade avskaffats 1695. Det nya systemet gav författaren 
rätt att disponera över sitt verk i fjorton år. Dock kunde denna copyright 
överlåtas till vem som helst, vilket ledde till att särskilt tryckare under den här 
tiden tillskansade sig upphovsrätter i stor skala.34

Statue of Anne hade flera begränsningar, bl.a. gällde den bara i England, 
Skottland och Wales, inte i hela det brittiska imperiet. Det ledde till att en stor 
marknad för engelsk litteratur såg dagens ljus i de nordamerikanska 
kolonierna, då förläggarna där slapp att söka och betala för licenser från de 
brittiska copyrightinnehavarna, och därför kunde sälja sina böcker billigare. 
Marknaden (som i sig var helt laglig enligt dåtidens bestämmelser) var redan 
väletablerad och lukrativ då de amerikanska kolonierna 1776 valde att bryta sig 
loss från sitt forna moderland och påbörja metamorfosen till det moderna USA. 
USA utvecklade under 1780-talet sina egna upphovsrättslagar, men länge var 
bokmarknaden förhållandevis oreglerad. Litterär piratverksamhet i USA var 
legio ända in på slutet av 1800-talet.  

Delvis påkallat av piratverksamheten i USA bildades i Paris 1878 författar- 
och konstnärssamfundet Association Littéraire et Artistique Internationale 
(ALAI). En av grundarna och den främste förgrundsgestalten var författaren 
Victor Hugo, känd för verk som Les Misérables och Ringaren i Notre-Dame. 
Hugo gick i spetsen för ALAI:s självpåtagna uppdrag att utforma en 
långtgående internationell överenskommelse för litterärt och konstnärligt 
skydd.35 Hugo dog 1885, men året därpå bar ALAI:s arbete frukt då 
Bernkonventionen såg dagens ljus den 9 november. Bernkonventionen 
baserades mestadels på fransk upphovsrättslag och innehöll från början t.ex. 
tudelningen i ekonomisk och ideell upphovsrätt. Här infördes även den 
”automatiska” upphovsrätten, d.v.s. funktionen att ett verk går under 
upphovsrättslagarna så fort det är skapat, utan någon form av registrering. 

                                                 
33 Brodow, Anna: “Genialiskt – men vår tid saknas”, recension i Svenska Dagbladet, 2004-03-13, s. 74. 
34 Patterson, 1968, 143 ff. 
35 En längre exposé och analys om detta står att finna i Hemmungs Wirtén, 2004, s. 14–37. 
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Konventionen har reviderats och modifierats åtskilliga gånger under 1900-
talet, men idag är de flesta av världens länder anslutna till fördraget. 

1967 bildades FN-organet WIPO (The World Intellectual Property 
Organization, se ovan) med det uttalade målet att uppmuntra kreativ aktivitet 
samt att främja skyddet av intellektuell egendom över hela världen. Även hit 
har merparten av världens länder anslutit sig.36 Ytterligare ett exempel på 
världssamfundets upphovsrättsvänlighet är den årliga internationella 
världsbok- och upphovsrättsdagen den 23 april, införd av FN-organet Unesco, 
som motiverar det med att "dagen är ett sätt att fokusera bland annat på 
författarnas möjlighet till ersättning för sitt arbete i en snabbt digitaliserad 
värld".37

Bernkonventionens grunder finns idag kvar i de flesta av världens 
upphovsrättslagar, även om uppdateringar av lagarna har skett åtskilliga 
gånger. Dagens svenska upphovsrättslag etablerades i sin huvudsakliga form 
1960, men har även den uppdaterats vid ett flertal tillfällen, senast 2005. 

En av de främsta orsakerna till att upphovsrättslagarna modifieras och 
uppdateras har alltid varit tekniska landvinningar. Precis som Gutenbergs 
tryckpress banade väg för ett behov av någon form av upphovsrättslig kontroll, 
var det åtskilliga tekniska landvinningar under andra hälften av 1900-talet som 
ställde tidigare upphovsrättssyn på ända. Bland annat bidrog teknikens 
utveckling till förbättrade kopieringsmöjligheter och snabbare distribution av 
information. Xerox:s fotokopiator från 1959, Philips kompakta kassettband 
från 1963 (som till slut föranledde den brittiska skivbranschen att lansera 
sloganen ”Home taping is killing music”), hemdatorn Apple II från 1977, den 
inspelningsbara cd-skivan från 1990 och Internets publika genombrott ca 
1991–92, är bara några exempel på förändringar som direkt eller indirekt 
medfört omvärderingar av upphovsrätten, i vissa fall beroende på att de 
samtida upphovsrättsinnehavarna har känt sig hotade, i andra fall för att 
tidigare formuleringar i upphovsrättslagar och bestämmelser plötsligt varit 
förlegade i kölvattnet på den nya tekniken.38 Kulturella fenomen kan bidraga 
till samma sak, t.ex. samplingskulturen inom musikstilen hiphop, eller de mer 
sentida fildelningsnätverken. 
                                                 
36 ”World Intellectual Property Organization“, Wikipedia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization [2007-08-07] 
37 Röshammar Martin, "Världens tillfälle att fira boken", artikel i Göteborgs-Posten 2004-04-23, s. 68. 
38 En längre exposé och analys över fotostatkopiatorns inträde står att finna i Hemmungs Wirtén, 2004, s. 
57 ff. Mer information om den brittiska skivbranschens kampanj mot hemkopiering finns att läsa i 
”Home taping is killing music”, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Home_taping_is_killing_music 
[2007-08-05]. 
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Fildelningsnätverken är ett av de fenomen som fått många av dagens 
upphovsrättsinnehavare att reagera. Det stora genombrottet kom med 
musikfildelningstjänsten Napster, startad 1999 av Sean Parker. Via Napster 
kunde tusentals Internetanvändare ta del av upphovsrättsskyddade musikverk 
utan att betala ett öre för det, och utan att någon ersättning tillkom 
upphovsrättsinnehavarna. Napster stängdes 2001 efter påtryckningar och 
stämningar från skivbolag och branschorganisationer. Den återkom senare som 
laglig betaltjänst, men har inte längre samma genomslagskraft.39

Fildelning, d.v.s. förfarandet att göra datorfiler tillgängliga för kopiering 
till andra datorer, har länge funnits för att dela filer mellan t.ex. datorer på en 
arbetsplats via ett internt nätverk. Men även Internet kan användas för 
fildelning (vissa hävdar att Internet per definition är fildelning). Icke-
hierarkiska fildelningsnätverk (s.k. peer-to-peer eller p2p-nätverk) har snabbt 
fått stor spridning eftersom de ger många människor tillgång till enorma 
mängder information. Ett protokoll för p2p-fildelning som rönt popularitet på 
senare tid är BitTorrent, som tack vare en decentraliserad struktur dels gör det 
möjligt att snabbt sprida filer utan att belasta en enskild värddator, dels gör det 
ytterst svårt att spåra varifrån filen ursprungligen kommer. Idag finns populära 
sajter som tillhandahåller länkar till BitTorrentfiler och därmed fungerar som 
portar till fildelningsnätverken. Bland de populäraste kan nämnas svenska The 
Pirate Bay, startad av organisationen Piratbyrån 2003. 

Vad som är orsak och vad som är verkan kan diskuteras, men polemiken 
mellan upphovsrättsförespråkare och lagstiftare å ena sidan och upphovsrätts-
kritiker och lagbrytare å andra sidan, har gjort att kampen trappats upp i flera 
steg. Två WIPO-fördrag från 1996 ledde till att både USA (med the Digital 
Millennium Copyright Act 1998) och EU (med det s.k. Infosoc-direktivet 2001) 
stärkte sina upphovsrättsliga skydd, framför allt för att tydligare kunna göra 
olovligt digitalt mångfaldigande straffbart. I Sverige implementerades 
huvuddelarna av detta EU-direktiv som svensk lagstiftning den 1 juli 2005 
(mer om detta längre fram).40

Internet hyllades tidigt av bl.a. libertarianer och frihetliga socialister som 
en fristad från nationella lagar och förordningar och kommersialism. 

                                                 
39 ”Napster“, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Napster [2007-08-15] 
40 Se ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 
vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället” (EGT L 167, 
22.6.2001), EU-direktiv publicerat på EU-rättens publika webbplats Eurlex,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:SV:NOT [2007-08-07], 
samt ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”. 
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Kommersen och lagarna tog sig strax in på nätet, men fortfarande finns det 
stora grupperingar som bedriver vad man skulle kunna beteckna som en 
politisk rörelse med anti-kommersiella och antiupphovsrättsliga förtecken. 
Fildelningsnätverk och BitTorrentsajter, musikbloggar och hostingsajter, är 
inte bara fora för utbyte av information och kultur – de är i många fall även ett 
forum för en upphovsrättskritisk rörelse, som arbetar för att minska 
upphovsrättens betydelse, eller helt enkelt ta bort den. Idag finns en mångfald 
av både upphovsrättsvänliga och upphovsrättskritiska organisationer över hela 
världen.  

Upphovsrättsdebatten: nya tider, nya frågor 
Som noterat i den historiska passagen ovan, har den upphovsrättsliga 
lagstiftningen ställts inför nya frågeställningar de senaste femtontalet åren, 
många av dem relaterade till informationsteknikens framsteg. Den digitala 
utvecklingen har lett till att möjligheterna att kopiera och manipulera digitalt 
framställda eller digitalt inskannade dokument har ökat lavinartat, något som 
har lett till ett juridiskt och filosofiskt ifrågasättande av vad som ska betraktas 
som original, kopior och exemplar av ett verk. Fildelning, peer-to-peer-teknik 
och Internets inneboende möjligheter till snabb global spridning av digitala 
dokument överträffar vida alla tidigare kända distributionskanaler. Globala 
nätverk av privata fildelare sprider idag allehanda information, mjukvara och 
konstnärliga verk, dokument som konsumenter ofta kan ladda ner och ta del av 
gratis. 

När det gäller spridning av egenproducerat eller icke upphovsrättsskyddat 
material betraktas detta (vanligtvis) inte som något problem. Mer 
kontroversiellt är det då spridning sker av skyddade dokument. Som fenomen 
har kopiering av andras verk alltid existerat i en eller annan form, och 
kopiering av skyddade verk har funnits ända sedan det första upphovsrätts-
skyddet introducerades, men med dagens teknik kan både kopiering och 
spridning ske effektivare och i större omfattning än någonsin tidigare. Bland 
många innehavare av upphovsrätt har detta setts som ett hot, då upphovsrätten 
länge ansetts vara ett medel för att säkra kreatörens rätt till viss ekonomisk 
ersättning för sitt arbete och viss kontroll över sina verk.  

En polarisering har kunnat skönjas mellan i huvudsak (och grovt förenklat) 
två läger av debattörer – dem som vill minska upphovsrättens betydelse och 
dem som vill slå vakt om den. Ena sidan vill behålla möjligheten till fri 
nedladdning, den andra vill säkra upphovsrättsinnehavarens inkomst. (Några 
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vill förvisso båda delarna.) Lagar har stiftats och teknik har utvecklats för att 
hindra den fria fildelningen. Fildelningskulturen å sin sida utvecklar nya 
tekniska möjligheter och sociala nätverk, uppmanar till lagbrott och hittar 
juridiska kryphål för att komma runt svårigheterna.  

Samtidigt pågår en i många fall hätsk ideologisk debatt. Retoriken är ofta 
grovkornig och demagogisk. I en artikel från Piratbyråns antologi Copy Me 
liknar Matt Barton upphovsrättsinnehavarna vid ”feodalherrar som ockuperar 
en egendom med hänvisning till sina blodsband” och som kräver ”sitt tionde”.41 
I en krönika i Expressen skriver Liza Marklund att om ingen längre vill betala 
för kultur så ”hamnar vi allihop i amatörernas källarhål” för att ”all kvalitet har 
dött ut.”42

Diskussionen om upphovsrätten rör upp känslor hos alla inblandade. Fri 
information sätts mot upphovsmannens rätt till betalning, demokratiska värden 
mot konstnärliga värden, konstnärliga värden mot snöd vinning, teknisk 
determinism mot laglydighet, subversiv rebellverksamhet mot etablissemang. 
En kamp mellan olika ideologier kan ses som en fullt naturlig och sund 
samhällsutveckling, men båda läger slår ofta över i en oförsonlighet och en 
överdriven ”domedagsretorik”, där det i mångt och mycket handlar om att 
bevaka egna intressen enligt hegemoniska principer. Det skulle vara lätt att se 
denna polarisering som en uppdelning i två extremer som enbart vill slå vakt 
om sina egna intressen. Förvisso är det inte ovanligt att båda sidor utmålar sina 
motståndare på det sättet, och liknande åsikter uttrycks även av debattörer som 
säger sig stå mitt emellan de båda polerna. I mars 2005 skriver Per Wirtén i 
Expressen: 

Läget är tillspetsat. Storbolagen vill privatisera alla bilder, symboler, beats, gester, 
uttryck, allt som de nånsin kan. Helst avskaffa alla de kulturella allmänningar som 
upphovsmän alltid försvarat […] Och på andra sidan står Piratbyrån och kräver 
fullständig avreglering. Med konsekvens att fyndiga nykapitalister ska kunna sko sig på 
mitt och andras arbete. […] Rätten ska inte bara formuleras från konsumentens önskan 
om allt gratis (Piratbyrån) eller industrins om maxad avkastning (Antipiratbyrån), utan 
även ta hänsyn till läget i själva grottekvarnen…43

Personligen tror jag att det att göra det för enkelt för sig att dra slutsatsen att 
det enbart handlar om en kamp mellan två giriga grupper som vill slå vakt om 
                                                 
41 Barton, Matt, 2002, “Dataspelet i den tekniska reproduktionens tidsålder”, s. 100. 
42 Marklund, Liza, “Begäret sitter inte i fildelarnas hjärtan utan i plånboken”, krönika i Expressen 
(nätupplagan) 2006-06-04, http://www.expressen.se/1.365812 [2007-08-06]. 
43 Wirtén, Per, “Piraterna i filhavet”, kommentar i Expressen (nätupplagan) 2005-03-21, 
http://www.expressen.se/kultur/1.187253 [2007-08-06]. 
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sina ekonomiska fördelar. Även om representanter för sådana synsätt står att 
finna i debatten, så är frågan större än så, och inte på något sätt ny. Båda sidor 
hänvisar ofta till ideologiska värderingar bortom de rent ekonomiska 
intressena, och även om och individuella rättigheter är en del av förklaringen 
till debatten tror jag inte på något sätt att det stannar där. Johannes Åman gör 
ett försök att nyansera diskussionen på Dagens Nyheters ledarsida den 8 juni 
2006: 

De som laddar ner filer från Internet är inte det ena eller det andra. De är både och. 
Gnidna snyltare finns sida vid sida med kulturtörstande idealister. Och än värre: rollerna 
går i varandra. Frihetskämpen och tjuven finns ofta i en och samma person.44

Under genomgången av mitt studiematerial syns det mig uppenbart att detta 
gäller både upphovsrättsförkämpar och motståndare, lagivrare och lagbrytare. 
På båda sidor finns egoism och girighet, på båda sidor finns idealistiska 
värderingar och genomtänkta politiska och filosofiska idéer och 
ställningstaganden. Och som jag påvisar i min analys, går inte alltid det 
egoistiska och det idealistiska att skilja åt, ibland går det rentav hand i hand. 
Aktörerna och debattörerna är på en och samma gång både ”helgon, skurkar 
och vanligt folk”. 

                                                 
44 Åman, Johannes, ”Fildelning för laglydiga”, ledare i Dagens Nyheter, 2006-06-08, del A s. 4. 
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Teori och metod 

Översikt 
I det här kapitlet går jag igenom vilken teoretisk och metodologisk tradition jag 
lutar mig mot i mitt analysarbete. Den s.k. diskursanalysen är en teori, eller 
snarare ett kluster av teorier, som med tiden har utvecklats till att även omfatta 
ett metodologiskt paradigm. Idag betraktas diskursanalysen vanligtvis både 
som teori och metod i samverkan och därmed dualistisk till sin natur. Det är 
inte helt självklart hur man inom diskursanalys skiljer teorin och metoden från 
varandra, vilket är anledningen till att jag behandlar dem båda i ett och samma 
kapitel. Jag kommer här även att peka på vilka element från diskursanalytiska 
och andra textanalytiska teorier och metoder som jag använt mig av i min egen 
undersökning, samt förklara varför jag inte rakt av använder mig av någon av 
de diskursanalytiska metodmodeller som redan existerar. 

Utgångspunkt: Kvalitativ textanalys 
För att analysera debatten använder jag mig av en kvalitativ form av textanalys, 
en analys av textens innehåll och form som inte i första hand uppehåller sig 
kring kvantitativa mätningar, utan syftar till förståelse för materialet. Jag tycker 
att den bör sträva efter att förutsättningslöst finna denna förståelse och 
analysen måste därmed i grunden vara tolkande. Min ambition är att undersöka 
tidningsartiklar som behandlar den svenska debatten om upphovsrätt. Rent 
praktiskt har jag valt ut ett antal tidningstexter och analyserat dem i flera 
omgångar i vad man brukar beteckna som en hermeneutisk spiral. 

Hermeneutik 
Hermeneutiken kallas ofta för tolkandets och förståelsens vetenskap och kan 
beskrivas som utvecklandet och studierna av teorier gällande förståelse och 
tolkning av texter. Termen hermeneutik härstammar från grekiskans 
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”hermeneutike” (“Ερμηνεύς”), som betyder ”tolk” eller ”tolkningskonst”. 
Detta refererar i sin tur till den gudomlige budbäraren Hermes från det antika 
Greklands mytologi. Hermes uppgift var att vidarebefordra meddelanden från 
Olympens gudar, och var känd för sin ovana att spela folk skalkaktiga spratt 
genom att förvränga budskapet för lyssnaren.45 En av de vanligaste 
betydelserna av ordet hermeneutik har traditionellt varit ”religiös texttolkning”. 
Under medeltiden var det i Europa framför allt inom bibeltolkningen och 
tolkning av judiska religiösa texter som man ägnade sig åt någon form av 
hermeneutik. Under upplysningstiden och spridningen av humanismen 
breddades metoden till att även gälla historiska och vetenskapliga texter. Under 
seklerna har bland andra Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Max 
Weber, Martin Heidegger och Paul Ricoeur utvecklat teorier och metoder kring 
begreppet i olika sammanhang. Idag finns det hermeneutiska traditioner inom 
åtskilliga discipliner, inklusive filosofi, sociologi, juridik, datavetenskap och 
informationsvetenskap.46

Metoden går ut på att tolka texter och därmed försöka förstå vilken mening 
de har. Det finns många beskrivningar av vad hermeneutiken står för, men 
samhälls- och kulturhistorikern Knut Kjeldstadli har enkelt definierat den som 
en metod där ”man tolkar materialet genom de inledande frågor, 
utgångskategorier, idéer eller aningar man har.”47

Inom den hermeneutiska textanalysen har utvecklats en metod som 
betecknas som den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Hypotesen bakom 
denna är att läsarens förståelse av en text i sin helhet direkt påverkar hennes 
förståelse av textens enskilda delar, och vice versa, d.v.s. en dialektisk 
samverkan mellan enskilt element och kontext. Rent praktiskt innebär spiralen 
en omläsning av samma text i flera nivåer, för att finna en större förståelse för 
innehållet, och upprätta ett slags dialog mellan forskare och studieobjekt, med 
utgångspunkt från forskarens egen förförståelse, vilken ständigt förändras. 
Kunskapen undersöks via denna dialog och ger i sin tur nya kunskaper, nya 
omformuleringar görs och nya insikter tillförs. Första steget är att skapa en 
form av strukturell indelning för de texter man läser – hitta likartade mönster 
som gör att man kan indela texterna i olika kategorier. Metoden är sökande och 
ur många aspekter förutsättningslös. Detta betyder att jag inte vet vilken sorts 

                                                 
45 ”Hermeneutik” samt ”Hermes”, 1992, Nationalencyklopedin Band 8, s. 560. 
46 ”Hermeneutik”, Nationalencyklopedin Band 8, s. 560. 
47 Kjeldstadli, Knut, 1998, Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 125ff. 
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resultat eller slutsatser jag kommer att komma fram till. Det innebär även att 
arbetsmetoden till viss del växer fram under arbetets gång.  

Idag används hermeneutiska metoder ofta som en del av kritiska teorier, 
något som står nära den syn jag själv utgår från i min analys. Jag anser att den 
hermeneutiska metoden går utmärkt att kombinera med det diskursanalytiska 
paradigmet. 

Diskursanalys 
Diskursanalys är en övergripande term för ett flertal teorier och metoder för att 
analysera text och språk, tal och skrift. Diskursanalysen är tvärdisciplinär, men 
har sina rötter i lingvistiken. Termen som den används idag myntades 1952 av 
Zellig Harris, som främst intresserade sig för lingvistiska strukturer på 
meningsbyggnadsnivå. Sedan dess har det utvecklats en mängd 
diskursanalytiska principer av företrädare som Norman Fairclough, Michael 
Billig, G. Nigel Gilbert, Michael Mulkay, Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. 

Diskursbegreppet 
Begreppet diskurs har åtskilliga betydelser, och det är tveksamt om det går att 
finna någon konsensus kring dess betydelse ens inom diskursanalysen. 
Franskans discours och engelskans discourse kan betyda yttrande, eller 
anförande, men i en äldre betydelse betecknar det även samtal eller diskussion. 
Oftast har emellertid ordet diskurs som vi använder det en vidare betydelse 
som innefattar en mångfald av diskussioner, uttalanden, texter och teorier. 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i Diskursanalys som 
teori och metod (2000) att ”…en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”48  

Begreppet blir ytterligare problematiskt med hänsyn till att ordet ”diskurs” 
inte har samma betydelse i alla språk. Mats Rosengren, översättare av Michel 
Foucaults Diskursens ordning, ett verk som haft stor betydelse inom 
diskursteori och diskursanalys, noterar: 

Franskans discours har många betydelser som inte fångas upp av svenskans diskurs. 
Några av de vanligaste är tal, föreläsning och prat. Foucault använder dock för det mesta 
termen i två andra betydelser: dels i en mer generell och teknisk mening som namn på alla 
skrivna eller yttrade fraser, alltså som en motsats till det abstrakta språksystemet 
language, dels i en för Foucault alldeles särskild bemärkelse, nämligen som namn på hela 

                                                 
48 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s. 7. 
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den praktik som frambringar en viss typ av yttranden – det är i denna mening Foucault 
använder termen när han talar om t.ex. medicinens, naturhistoriens eller ekonomins 
diskurs. Jag kommer, i brist på bättre alternativ och för att ge läsaren en möjlighet att fylla 
i nyanserna, att översätta discours med diskurs utom i de fall där det tycks mig alldeles 
uppenbart att betydelsen tal eller anförande är den enda tänkbara […]49

 
Ovanstående är värt att hålla i minnet då man talar om diskurs, inte minst med 
tanke på att Foucault är en av de stora förgrundsgestalterna inom diskursteorin 
(möjligen med konkurrens av Jürgen Habermas, vars teorier inte är helt 
kompatibla med Foucaults). Inom den här uppsatsens ramar kan vi nöja oss 
med Winther Jørgensens och Phillips beteckning av diskurs som det som sägs, 
skrivs, eller på annat sätt yttras om en företeelse inom ett givet, tidsmässigt och 
kulturellt avgränsat område. På så sätt kan jag beteckna den debatt som jag valt 
att analysera och med de avgränsningar som jag har valt, som en diskurs.  

Vidare undersöker och analyserar jag denna diskurs på två nivåer: först 
den generella diskursen, d.v.s. den avgränsade debatten i sin helhet. Ur denna 
helhet urskiljer jag sedan ett flertal parallella underliggande diskurser, d.v.s. ett 
antal olika avgränsade sätt att föra denna debatt på. 

Diskursanalys som teori 
Liksom begreppet diskurs används begreppet diskursanalys i olika betydelser 
beroende på vilken forskningsdisciplin man kommer ifrån eller vad det är man 
intresserar sig för. Det som de flesta diskursanalytiker har gemensamt är en 
lingvistisk grund, en föreställning om att vårt språk är strukturerat i olika 
mönster. Målet är att analysera och försöka förstå dessa mönster. 

Något annat som återkommer är en socialkonstruktivistisk syn på 
verkligheten – vår kunskap om världen ses inte som objektiv sanning utan som 
något som är skapat genom vårt sätt att ordna våra intryck av världen, vilket i 
sin tur påverkas av den historiska och kulturella kontext vi befinner oss i. Den 
socialkonstruktivistiska aspekten av diskursanalysen tar sin utgångspunkt i den 
diskursteori som Michel Foucault var med om att etablera. Foucault och de 
forskare som influerats av hans teorier definierar begreppet diskurs som ”ett 
system av utsagor som tillsammans konstruerar ett objekt”. För Foucault är 
kunskap inte bara en avspegling av verkligheten. Istället hävdar han i enighet 
med socialkonstruktivistisk traditionen att ”sanningen är en diskursiv 
konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är 
falskt”. Diskursernas betydelser inte bara avspeglar, utan skapar samhällets 
                                                 
49 Rosengren, Mats, 1993, ”Översättarens noter”, s. 57. 
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maktrelationer. Maktens innehavare utövar makt genom att producera kunskap, 
vilken påverkar diskursen och bidrar till att hegemoniskt upprätthålla sociala 
maktstrukturer. Diskursen har därmed en normativ funktion.50

Diskursanalys som metod 
Diskursanalys som teori och metod är tätt sammanbundna och som sagt svåra 
att skilja åt. Användandet av diskursanalys som metod sprang ursprungligen 
fram ur en ambition att lösa humanvetenskapernas problematiska förhållande 
till de traditionella vetenskaplighetskriterier som utvecklats ur det natur-
vetenskapliga (empirisk-positivistiska) perspektivet. Då samhällsvetenskap och 
humaniora studerar människan som kulturell och social varelse går resultaten 
ofta inte att mäta kvantitativt eller verifiera objektivt. Sociologerna G. Nigel 
Gilbert och Michael Mulkay introducerade tanken att diskursanalys (som 
tidigare främst använts inom vetenskapssociologin) skulle användas för att 
vetenskapligt analysera mänsklig kommunikation.51

Att göra en diskursanalys innebär att studera relationer mellan olika tecken 
och den betydelse som ett tecken får genom att placera/definiera det i 
förhållande till andra tecken. Dock letar man inte efter ett definitivt svar, utan 
tolkningen är en inneboende del av analysen – något som gör att jag skulle 
vilja beteckna metoden som hermeneutisk till sin natur. Tecknen ses även som 
relativa i det att den betydelse de har är kontingent – möjlig men inte 
nödvändig. 

Det är diskursanalysens uppgift att kartlägga de processer där en kamp 
pågår om vilken betydelse tecknen ska ha. De två politiska teoretikerna Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe tillhör dem som främst har utvecklat den 
anglosaxiska diskursanalystraditionen på senare år. De beskriver diskurs-
begreppet som något som reducerar mångtydighet till entydighet. Detta kallas i 
den här forskningstraditionen för antagonism. Antagonism beskrivs som en 
konfliktsituation, där den ena typen av artikulation motsäger den andra. Olika 
identiteter hindrar varandra och den ena diskursen blockerar den andra. 
Antagonism upplöses genom hegemonisk intervention, en artikulation som 
återupprättar entydigheten. Slutsatsen av detta synsätt är att det endast finns ett 
möjligt synsätt, eller åtminstone endast en dominerande diskurs som 

                                                 
50 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19 f. 
51 Gilbert, G Nigel & Mulkay, Michael, 1984, Opening Pandora’s box: a sociological analysis of 
scientists’ discourse, s. 3 ff. 
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konkurrerar ut övriga tolkningar.52 Där får de mothugg av Winther Jørgensen 
och Phillips som hävdar att man även kan tala om antagonism när flera 
diskursidentiteter blockerar varandra, en enda identitet behöver inte anses som 
den enda ”rätta”.53 Själv väljer jag, vilket jag redan har antytt, att gå på Winther 
Jørgensen och Phillips definition, eftersom jag ämnar undersöka flera parallella 
diskurser och deras förhållande till varandra. Redan i min utgångspunkt 
förutsätter jag att det kommer att finnas motstridiga åsikter om fenomenet 
upphovsrätt i mitt studiematerial, och att jag inte kommer att hitta en säkert 
dominerande diskurs här, snarare flera konkurrerande diskurser som befinner 
sig i en konfliktsituation och som kämpar för att bevaka sina intressen.  

Den kritiska diskursanalysen är en inriktning av diskursanalys, där den 
sociala kontexten står i fokus. Kritiska diskursanalytiker betraktar språk som 
en form av social praktik och fokuserar på de sätt på vilka social kontext och 
politisk dominans påverkar text och tal och hur de tolkas. Men även hur text 
och tal i sin tur påverkar kontexten. Ett viktigt antagande är att texterna genom 
sin ideologiska funktion bidrar till att konstituera sociala värderingar, 
relationer och identiteter. Texten legitimerar och för vidare den ”version” av 
verkligheten som gynnar rådande maktförhållanden och bevarar rådande 
åsikter i den kulturella kontexten. De mönster för språkanvändning som 
diskursanalysen avslöjar torde därmed kunna avläsas som en spegel av 
maktförhållanden och sociala värderingar i en viss kontext. Rådande 
värderingar eller verklighets-beskrivningar ses inte som objektiva sanningar, 
utan kan i många fall tolkas som ”stöttor” för en grupps privilegierade position 
– eller för en grupps strävan att nå en privilegierad position. Norman 
Fairclough är idag en av de främsta företrädarna för den kritiska 
diskursanalysen. I Critical Discourse Analysis (1995) formulerar han sin syn 
på diskursens tre dimensioner: 

CDA is consolidated here as a three-dimensional framework where the aim is to map 
three separate forms of analysis onto one another: analysis of (spoken or written) 
language texts, analysis of discourse practice (processes of text production, distribution 
and consumption) and analysis of discursive events as instances of sociocultural practice. 
A characteristic of the framework is that it combines a Bakhtinian theory of genre (in 
analysis of discourse practice) and a Gramscian theory of hegemony (in analysis of 
sociocultural practice).54

                                                 
52 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, 2001, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a radical 
democratic politics, s. 105. 
53 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 54 f. 
54 Fairclough, Norman, 1995, Critical Discourse Analysis s. 2. 
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De tre dimensionerna att undersöka blir följaktligen: 

1. Språkanalys – talet och/eller skriften ”i sig” 

2. Diskurspraktik – de urskiljbara mönster som kan relateras till vilket sätt man 
närmar sig ett ämne, hur vissa företeelser speglas i tal eller skrift. 

3. Diskurser som sociokulturell praktik – de urskiljbara mönster som kan 
relateras till den sociala, kulturella och historiska situation vi lever i. 

Den kritiska diskursanalysen betonar diskursens funktion som skapande av den 
sociala världen.  

Sveningsson, Lövheim och Bergquist använder i sin bok Att fånga nätet: 
kvalitativa metoder för Internetforskning (2003) Faircloughs beskrivningar av 
hur diskursanalys går till i praktiken för att föreslå en metod uppdelad i fem 
steg: 

1. Formulerandet av forskningsfrågan 

2. Val av material 

3. Transkription 

4. Analys 

5. Presentation av resultat55

Min uppfattning är som sagt att den hermeneutiska tolkningen på flera olika 
nivåer delvis kan sammanfalla med Faircloughs tre dimensioner. 

Praktisk metod och utförande 
Med ovanstående metodbeskrivningar i åtanke har jag skapat en 
undersökningsmodell för mig själv. I min undersökning finns inget material att 
transkribera, så transkriptionsfasen har jag ersatt med en fas av just denna 
hermeneutiska läsning. Enligt nämnda metoder utför jag analysen i flera steg, 
för att gradvis fördjupa tolkningen av materialet. 

• Fas 1: Forskningsfrågan 

                                                 
55 Sveningsson Malin, Lövheim Mia & Bergquist Magnus, 2003, Att fånga nätet: kvalitativa metoder för 
Internetforskning, s. 140 ff. 
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o Syftesformulering 

o Problemformulering 

• Fas 2: Val av undersökningsmaterial 

o Urvalsbegränsning 

o Formulering av sökparametrar 

o Informationssökning 

• Fas 3: Genomläsning i flera omgångar 

o Avskiljande av irrelevant material 

o Urskillning av strukturer och mönster 

• Fas 4: Analys 

o Språklig/textmässig analys 

o Diskurspraktisk analys 

o Analys av diskurser ur sociokulturellt perspektiv 

o Urskillning av diskurser i diskurser 

• Fas 5: Presentation av resultat 

Källor och sökparametrar 
För att hitta mitt undersökningsmaterial har jag använt mig av databaserna 
Mediearkivet Retriever och Svensk Presstext, vilka finns tillgängliga som 
biblioteksresurser via Uppsala Universitets studentdatornätverk. Mediearkivet 
tillhandahåller texter från (bland annat) Svenska Dagbladet och Göteborgs-
Posten, medan en komplettering med Svensk Presstext var nödvändig för att 
jag skulle få tillgång till Dagens Nyheter. 

Båda databaserna har väl utvecklade sökfunktioner, där man kan begränsa 
sitt urval medelst publikationstitlar, datum, typer av artiklar (i viss mån), samt 
fritextsökning med booleska operatorer och trunkeringsmöjligheter.  

I båda databaserna har jag använt följande sökbegrepp: ”upphovsrätt* or 
piratkop* or fildel* or nedladd* or nerladd*”. Sålunda har jag fått med alla 
artiklar som innehåller ett eller flera av de ord som börjar med ovanstående 
bokstavskombinationer. Tack vare trunkering får jag med inte bara ordet 
upphovsrätt utan även ord som börjar med ”upphovsrätt”, t.ex. upphovsrättslig, 
eller upphovsrättslagstiftning. Jag valde att dessutom inkludera orden 
piratkopiering, fildelning och nedladdning (även med alternativ stavning) samt 
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relaterade och sammansatta ord, eftersom jag märkt att det är ord som ofta 
återkommer i den nutida upphovsrättsdebatten. 

Den tidsmässiga parametern jag satte var tidsspannet 2004-01-01–2006-
12-31 för publikationerna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-
Posten. Slutligen inkluderade jag ”alla typer” av publicerade texter i mitt urval. 

Kommentar till metodvalet 
Det har förmodligen inte undgått läsaren att jag har valt att förhålla mig relativt 
fritt till existerande metodmodeller och verktyg, och att jag använder 
diskursanalysen snarare som en språngbräda än som ett hårt regelverk. Detta är 
ett medvetet val från min sida. Anledningen är att jag har valt att följa och 
analysera en bred och mångfasetterad debatt och jag kan personligen uppleva 
det som något förmätet att tvinga in den i en alltför trång analysram. Inte heller 
ville jag använda kvantitativa mätverktyg för något som ändå kommer att 
mynna ut i en kvalitativ och därmed subjektiv/tolkande bedömning. I grund 
och botten är det en textanalys jag gör. Kanske kunde jag lika gärna ha utgått 
från begrepp som ideologianalys eller debattanalys, men just diskursanalysen 
och den kritiska diskursanalysen tillsammans med hermeneutiken anser jag 
förse mig med verktyg som är mig till hjälp i analysarbetet. 
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Undersökning 

Översikt av studiematerialet 
Då jag går igenom det material jag har avgränsat mig till att undersöka tycks 
det uppenbart att upphovsrätten och relaterade fenomen har varit en betydande 
fråga i svensk dagspress under åren 2004–2006. Med de begränsningar jag 
satte upp i mitt genomsökande av våra tre största morgontidningar fick jag 
träffar på inte mindre än 2206 (tvåtusentvåhundrasex) texter. Efter att ha 
sorterat bort de texter som vid första översynen visade sig vara irrelevanta eller 
dubblerade, blev sluträkningen 1725 (ettusensjuhundratjugofem) texter. Som 
en jämförelse kan jag nämna att samma sökvariabler under de tre tidigare åren, 
2001–2003, ger ett resultat som visar på en klart lägre frekvens. Där stannar 
summan på 1182 texter, medan en sökning på alla fem åren 1995–1999 får 
resultatet 1645 texter (utan sållningsprocess).  

Till viss del kan ökningen förklaras med att sökord som ”fildelning” inte 
var lika etablerade i svenskan under de tidigare åren, men skillnaden är ändå 
markant och det är tydligt att bevakningen av upphovsrättsfrågan har ökat i 
omfattning. Bland de mer uppenbara orsakerna till detta kan nämnas tekniska 
landvinningar, ökad s.k. piratverksamhet, ändringar i lagstiftningen och 
tydligare motsättningar mellan upphovsrättsinnehavare och de krafter som 
verkar för att minska upphovsrättens betydelse. Frågan är om detta räcker som 
förklaring, eller om det även handlar om att det i bakgrunden ligger större 
krafter, historiska omvälvningar och en inte bara teknisk utan även en social 
utveckling? Vissa debattörer hävdar att vi står inför ett paradigmskifte när det 
gäller synen på inte bara upphovsrätt, utan även upphovsmannen i sig. 

En generell diskussion eller debatt i nyhetsmedia kan sägas utgöras av tre 
olika sorters texter (med ett fjärde tillägg som snarast får ses som ett 
”appendix”). Jag kommer inte att skilja dessa texter åt i min analys, men jag 
vill klargöra vilka olika typer av texter som ingår i mitt material, så att inga 
missförstånd sker. 
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De tydligaste inläggen i debatten görs i form av direkta debattinlägg och 
skrivs direkt av personer som vill föra fram sin ståndpunkt i en given fråga. Hit 
räknas texterna på ledarsidan, skrivna av redaktionsmedlemmar, debattartiklar 
från anställda skribenter och externa debattörer, samt insändare från läsare. I 
enstaka fall förekommer även essäer om upphovsrätt och närliggande ämnen på 
morgontidningarnas kultursidor, eller, i enstaka fall, på vetenskapssidorna. 
Dessa gränsar ofta till rena debattartiklar och knyter an till aktuella fenomen. 
Även i recensioner av t.ex. böcker, avhandlingar, debattprogram eller filmer 
framförs ibland explicita åsikter från skribenterna. I alla dessa texter framläggs 
åsikter om upphovsrätten från en individuell (i vissa fall organisationsbaserad 
eller institutionell) ståndpunkt. Ofta refererar dessa antingen till det allmänna 
nyhetsflödet, eller till tidigare debattinlägg. De skapar därmed en kontinuitet, 
en sorts ”debattföljetong”, som fortsätter även efter det att den specifika 
artikeln har publicerats. 

De debattrefererande texterna är ett slags indirekta debattinlägg, och 
befinner sig i gränslandet mellan debattinlägg och ”vanlig” nyhetstext. Hit 
räknar jag t.ex. reportage som refererar en pågående debatt, men som inte själv 
innehåller textskribentens (explicita) ståndpunkt, nyhetsartiklar som 
rapporterar om debattörers uttalanden, samt intervjuer med människor som 
framför relevanta åsikter. Här kan man också nämna recensioner som fördjupar 
sig i en åsikt som förfäktas i t.ex. en bok, en avhandling, en film eller ett 
debattprogram, samt essäer om människor, fenomen eller rörelser som står för 
specifika åsikter i debatten, men där skribentens egna åsikter inte kommer 
fram. 

Den tredje typen kallar jag helt enkelt för övriga refererande texter, vilka 
inte är en explicit del av debatten, men ändå en viktig faktor i relation till den. 
Hit räknas framför allt nyhetsbevakande texter, d.v.s. nyhetsartiklar, reportage, 
intervjuer, notiser och referat som inte innehåller explicita åsikter om 
upphovsrätt, men rapporterar, återger och analyserar relaterade händelser och 
fenomen i nyhetssyfte. Till denna kategori räknar jag även andra typer av 
texter, såsom (än en gång) recensioner och essäer när de handlar om fenomen 
som kan relateras till debatten, men inte framför en explicit åsikt på vare sig ett 
direkt eller indirekt vis. Däremot kan sättet som ett fenomen beskrivs på och 
ordvalet som används vittna om en syn på hur skribenten uppfattar det, vilket 
är en av de aspekter som man undersöker i en diskursanalys. 

Slutligen kan också en fjärde nivå skönjas i texturvalet. Denna är inte en 
del av debatten i sig, men påverkas av den, och påverkar den med stor 
sannolikhet. Omnämningar av ord som upphovsrätt och andra relaterade 
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begrepp dyker ofta upp i texter som egentligen inte alls har med debatten att 
göra. Kåserier, krönikor, resereportage etc. använder frekvent tidstypiska 
begrepp utan att nödvändigtvis anknyta till aktuella händelser eller pågående 
debatt. Begreppen kommer ofta i parenteser eller bisatser, inte sällan för att ge 
texten en viss ”krydda” eller ”klangfärg” eller skämta om kända fenomen. Med 
ett diskursanalytiskt perspektiv är det även här intressant att notera hur orden 
används och i vilket syfte. 

Sammanfattning av nyhetsbevakningen 
Den 6 oktober 2006 fick Sverige en ny regering, den borgerliga ”Regeringen 
Reinfeldt”, efter en valkampanj där frågan om upphovsrätt och fildelning varit 
frekvent återkommande och ofta kontroversiell. Två veckor efter tillträdet får 
den nyutnämnde justitieministern Beatrice Ask frågan om hur hon ser på 
upphovsrätten: 

Ja du ... det är en väldigt spännande och intressant utveckling som inte är utan problem, så 
mycket kan man säga. Dessutom kan jag konstatera att fildelning engagerar otroligt 
många människor.56

Man kan kritiskt anmärka på att detta framstår som ett undvikande svar som 
antyder antingen okunnighet eller en brist på ställningstagande. Men det säger 
något om hela det debattläge som rådde i oktober 2006. Under de senaste åren 
– och framför allt det senaste året – hade åsikterna pendlat fram och tillbaka 
hos de politiska partierna och deras företrädare, i pressen och massmedia. 
Upphovsrättslagstiftningen är intrikat och känslig och påverkar många 
människor, ekonomiskt och medialt starka grupper, på båda sidor om stängslet. 
Även de som är pålästa har vitt skilda syner på hur den fungerar och borde 
fungera, och vilka som egentligen tjänar på den. Frågan utreds om och om igen 
i allehanda instanser. En lagändring som en riksdagsmajoritet stöttat 
ifrågasattes efter genomförandet 2005 av flertalet riksdagspartier. Frågan 
engagerade stora delar av svenska folket men utsågs ändå inte av de etablerade 
partierna till någon huvudfråga i riksdagsvalet. 

I mitt undersökta material är det i de allra flesta fall aktuella händelser och 
trender som står i centrum. Fenomen som piratkopiering, olovlig fildelning och 
spridning av upphovsrättsskyddat material samt de ekonomiska problem som – 
                                                 
56 Andersson, Jan, ”Vaga besked om fildelning: justitieministern vill låta polisen prioritera andra brott”, 
artikel i Göteborgs-Posten 2006-10-19, s. 74. 
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enligt vissa parter – uppkommer som konsekvenser av detta är frekvent 
återkommande diskussionsämnen. Så även juridiska aspekter som lagstiftning 
och regelsystem och tillämpningen av dessa.  

Frågan om huruvida olaglig fildelning och kopiering påverkar industrin 
och kreatörerna negativt debatterades kontinuerligt under hela undersöknings-
perioden. Forskning, undersökningar och enkäter om piratverksamhetens 
påverkan kom med olika och ofta motstridiga resultat om det faktiska läget på 
marknaden. 

2005 röstade Sveriges riksdag fram en större ändring av upphovsrätts-
lagstiftningen för att harmonisera med ett EU-direktiv från 2001, det som i 
Sverige populärt har kommit att kallas för ”Infosoc-direktivet”.57 De viktigaste 
ändringarna var sådana som ansågs vara en anpassning av upphovsrätten till 
det digitala samhället, och den mest omskrivna delen av lagen den som gjorde 
det förbjudet att ladda ner (inte bara lägga ut) upphovsrättsskyddat material via 
Internet. Att även konsumenterna kriminaliserades var den mest debatterade 
detaljen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2005. Både före och efter 
genomdrivandet ägnades många spaltmeter i dagspressen åt att bevaka lagen 
och dess konsekvenser. Tillslag mot ”de nya brottslingarna” blev ett tacksamt 
journalistiskt ämne. 

Den 31 maj 2006 genomförde polisen en razzia mot det 
stockholmsbaserade webbhotellet PRQ med syftet att komma åt fildelnings-
sajten the Pirate Bay: Man tog in tre personer till förhör och beslagtog ett 
större antal servrar. Strax efteråt framkom uppgifter i Sveriges Televisions 
nyhetsmagasin Rapport om att den svenska regeringen varit inblandad i 
tillslaget och därigenom utövat ministerstyre. Det avslöjades även att 
amerikanska intresseorganisationer och utrikesdepartementet i Washington fört 
en dialog med svenska regeringen angående svenska fildelningsnätverk strax 
före razzian, vilket ledde till anklagelser om att justitieminister Thomas 
Bodström sprungit det amerikanska näringslivets ärenden.58  

                                                 
57 ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället” (EGT L 167, 22.6.2001), 
samt ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”. 
58 ”USA:s regering bakom sajtstängning”, nyhetsinslag i Rapport, SVT1, 2006-06-01 kl. 19:07 (från 
nätarkivet)  
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45952&a=602079&lid=aldreNyheter_613055&lpos=rubrik_60
2079 [hämtad 2007-09-03]. 
. Se även t.ex. Härdmark, Emma, ”Hot bakom fildelningshärva”, artikel i Svenska Dagbladet, 2006-06-
21, s. 6. 
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Det var inte enbart poliser och myndigheter som agerade mot dem som 
ägnade sig åt illegal fildelning och nedladdning. Flera svenska 
branschorganisationer som företräder upphovsrättsinnehavare upprörde känslor 
genom att själva agera proaktivt. Mest kritik fick nog Svenska Antipiratbyrån 
(grundad 2001), en ekonomisk förening som företräder företag inom den 
svenska film- och datorspelsbranschen, och som gjort sig känd för sina 
kontroversiella metoder, bl.a. massutskick av varningsbrev, registrering av 
fildelare samt infiltrationsverksamhet. Andra instanser som agerat på eget 
bevåg är t.ex. gymnasieskolor, högskolor och universitet som vid flera tillfällen 
stängt av elever och studenter som laddat ner eller lagt upp olovligt material, 
samt ägare av webbhotell som plockat bort webbplatser vilka erbjudit olovligt 
material eller länkar till detsamma. 

Utanför den partipolitiska arenan fördes debatten framför allt av olika 
intresseorganisationer, inte bara den ovan nämnda Antipiratbyrån utan även 
yrkesorganisationer som Dramatikerförbundet och KLYS (Konstnärliga och 
Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), samt upphovsrättsbevakande 
organisationer såsom STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå), 
och Copyswede. Upphovsrättskritiska röster hördes framför allt från den 
ideella lobbyorganisationen Piratbyrån och det nystartade Piratpartiet, men 
även från mindre falanger som det subversiva s.k. Osynliga Partiet. 

Debatter fördes givetvis även av de traditionella politiska partierna, både 
internt och partierna sinsemellan. Tillämpningen av den nya lagen ledde till att 
politiker på hela det partipolitiska spektrat gjorde avbön för den lagändring 
som godtagits av en riksdagsmajoritet. Det förutspåddes att fri fildelning skulle 
bli en avgörande valfråga under 2006, något som inte riktigt skedde. Däremot 
gav frågan näring till ett nystartat parti, det upphovsrättskritiska Piratpartiet. 
Piratpartiet lanserade i början åsikten att upphovsrätten skulle skrotas, men 
snart reviderade man sin ståndpunkt och framhöll att den endast ska reglera 
användning och kopiering av verk i vinstsyfte, samt att skyddstiderna ska 
kortas. 

Naturligtvis rapporterade pressen även om upphovsrättsfrågor som inte 
hade en direkt koppling till fildelning eller till den uppdaterade lagen. Den 
ideella upphovsrätten fick medial uppmärksamhet efter att filmregissörerna 
Claes Eriksson och Vilgot Sjöman stämt TV4 då de ansåg att kanalens 
reklamavbrott inte var förenliga med deras konstnärliga ambitioner och 
rättigheter (med hänsyn att de inte var tillfrågade om reklamavbrott fick ske, 
och det inte nämndes i visningsavtalet). Tingsrätten dömde till 
upphovsrättsinnehavarnas fördel, men TV4 överklagade till hovrätten. Även 
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hovrätten gav de båda regissörerna rätt i ett domslut den 12 april 2006, tre 
dagar efter Sjömans död.59 Ett annat fall var då barnboksförfattaren Gunilla 
Bergström stämde Sveriges Radio för en parodi där hennes figur Alfons Åberg 
framställdes i ofördelaktig dager. Hon förlorade, med hänvisning just till att 
parodier är tillåtna i viss utsträckning.60

Den här uppsatsen kretsar främst kring debatten i svenska sammanhang, 
men idag är upphovsrätten en global fråga (inte minst tack vare Internets 
geografiskt gränsöverskridande kvaliteter). Liknande debatter fördes i större 
eller mindre utsträckning över hela världen och en del av dem reflekterades i 
svensk press. Ej att förglömma är den världspolitiska aspekten av debatten – 
samtidigt som upphovsrättskritiska nätverk och organisationer förde 
internationella konferenser både via nätet och ”in real life”, arbetade många 
internationella sammanslutningar, EU, FN, Unesco, m.fl. för att förstärka 
upphovsrätten i sammanhang där den tyckts förlora sin bärkraft. Åtskilliga 
tidningar rapporterade också om hur upphovsrättsfrågorna nästlade sig in i 
flera internationella handelsavtal. Då framför allt USA gör affärer med 
”piratmarknadsstinna” nationer såsom Japan, Kina, Indien, eller Ryssland, 
ingår det så gott som alltid i förhandlingarna en ambition att få ländernas 
regeringar att stävja den inhemska piratverksamheten. 61

Mängder av andra upphovsrättsliga ärenden dryftades i pressen 2004–
2006, från Torsten Flincks olovliga scenuppsättning av Hjalmar Söderbergs 
Doktor Glas, till rättstvisten i familjen Taube om Evert Taubes visor, från 
konflikterna mellan etablerade tv-kanaler och kontrakterade kreatörer till 
konflikter mellan tv-kanaler och sportbarer som visar fotboll på storbild, från 
internationella upphovsrättsstrider kring boken Da Vinci-koden till konstnären 
Markus Anderssons påstådda plagiat av ett foto av Christer Pettersson och 
rentav piratförsäljningen av t-shirts på Kiviks marknad. Men dessa fall 
refererades i mindre utsträckning och får anses som perifera åtminstone i den 
här uppsatsen. Jag vill avsluta nyhetssammanfattningen med ett långt (men 
starkt kortat) citat från litteraturvetaren, författaren och kulturskribenten Ola 
Larsmo, från Dagens Nyheters kulturdel i mars 2005, där han börjar med att 

                                                 
59 Se t.ex. Nandra, Ulrika, ”Regissörer vann reklamstriden”, artikel i Svenska Dagbladet 2006-04-13, s. 
80. 
60 Se t.ex. Reimegård, Claes, ”Tillåtet att göra Alfons till hallick: radioprogramet Pippirulls satir friades i 
Högsta domstolen”, artikel i Svenska Dagbladet, 2005-12-24, s. 76. 
61 Ett av många exempel: Petersson, Torbjörn, ”USA:s kongress vill ha tuffare tag med Kina”, politisk 
analys i Dagens Nyheter 2006-12-14, del B s. 7. 
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dra upp historiska linjer för att göra en analys av vad de nutida konflikterna 
bottnar i: 

Kring den digitala upphovsrätten har det stormat i tio år, men in i medierna har det bara 
skvalpat när något riktigt spektakulärt har hänt, med start kring det första "P2P-
programmet" Napster år 1999. Det är nu i senaste laget att diskutera en hel rad 
grundläggande problem: den nya lagen införs, redan präktigt försenad, i sommar.  

[…] 
Fildelningsstridens rötter går minst tio år tillbaka och har egentligen två olika grenar, som 
inte bör blandas ihop. Den ena handlar om IT-boomens snabba mytbildning kring vad den 
digitala revolutionen egentligen skulle föra med sig på ett ekonomiskt plan. En 
konsultmyt som blev inflytelserik var att till exempel tidningar och bokförlag skulle 
skynda sig att lägga beslag på den digitala upphovsrätten till de texter man publicerade – 
eftersom pappersutgåvor snart skulle höra forntiden till.  

[…] 
Den andra rottråden till dagens konflikt stammar ur bråket kring copyright på 

programvara, och går tillbaka på hur internet och stora delar av persondatorrevolutionen 
växte fram – genom öppenhet och ospärrad tillgång till kod och kunskap. I de kretsar som 
ledde denna utveckling fanns och finns en starkt ideologisk tanke om hur tillgänglighet på 
information ("information wants to be free") är framstegets själva motor – en tanke som 
lever vidare i hela linuxrörelsen. Varje försök att stoppa det fria informationsflödet ses 
som framstegsfientligt och i längden dåligt för samhällsekonomin. Men här sker också 
ofta en olycklig sammanblandning av perspektiven – bråket om det oriktiga i att ta patent 
på information, kunskap och ytterst programvara är en delvis annan strid än den som 
gäller fildelning av film och musik.62

En tolkning av Larsmo sammanfattning skulle kunna vara att dagens laddade 
situation i upphovsrättsdebatten i mångt och mycket på att flera olika frågor 
om immaterialrätt, yttrandefrihet, kreativt skapande och samhällsekonomi 
drivits parallellt under många år, och mötts i en samtid där långvariga 
ideologiska differentieringar har drivits till sin spets. Där uppstår grovt sett två 
ideologiska läger i flera laddade debatter, där det bara behövs en katalysator 
för att förvandla debattforumet till en explosiv krigshärd. Larsmo hittar en 
sådan katalysator från 1999, en katalysator vid namn Napster. 

[…] redan i bråket kring Napster uppstod två skyttegravsfronter som sedan inte flyttat sig 
en millimeter. I den ena skyttegraven sitter mediaföretagen, som precis som 
programvaruföretagen hävdat att varje kopierad fil helt enkelt skulle betraktas som en 
förlustpost. En kopierad låt är lika med en försåld skiva mindre. Den hållningen är absurd 
men inarbetad: det var samma argument som användes när man på sjuttiotalet försökte få 
statsmakterna att förbjuda först kassettband och senare videoband. (Den som har några 
vinylskivor från den tiden behöver inte leta länge bland innerkonvoluten förrän man hittar 
det dödskallemärkta budskapet "Home taping is killing music!".) Man hade alltså redan 
ropat vargen kommer några gånger. Den gången slog lagstiftarna fast att det var ok att 

                                                 
62 Larsmo, Ola, ”Vad ska få flöda fritt?”, debattinlägg/essä i Dagens Nyheter 2005-03-21, del C s. 4. 
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göra "kopior för enskilt bruk" – ett kopieringsutrymme som med ens blev mycket större 
med internets ankomst och som den nya upphovsrättslagen är tänkt att täppa igen. Men 
denna "bussighet" är djupt förankrad i breda lager. 

I den andra skyttegraven sitter de som hävdar att "husbehovskopieringen" kanske är av 
ondo för de stora mediaföretagen, men knappast för musiken eller artisterna. Tillgången 
till musik för provlyssning leder tvärtom till att man går till skivaffären oftare – ett 
påstående som kan vara psykologiskt trovärdigt men är svårbevisat. Ett annat och tyngre 
argument är att branschen uppvisat drag av kartellbildning – höga och mycket enhetliga 
priser på cd-skivor har kritiserats länge som ett närmast korrupt tillstånd. Man vill se 
nedladdningen som ett konsumentuppror, inte bara mot priserna utan också mot 
storföretag som ensidigt lanserar en enda artist per säsong med hutlös marknadsföring, 
vilket drabbar bredden i utbudet.63

Larsmos text sammanfattar väl flera av de upphovsrättsrelaterade röda 
trådar som löpte genom den svenska nyhetsrapporteringen under den här 
perioden, och några av de dilemman som föreligger. Några av dessa ämnar jag 
betrakta närmare när jag nu dyker ner i själva analysdelen av min uppsats. 

Debattanalys: Vad sägs om upphovsrätten? 
Lejonparten av min undersökningsdel består alltså av en debattanalys med 
diskursanalytiskt perspektiv. Jag har valt att dela upp min textanalys i tre 
sektioner, som var och en behandlar vardera en aspekt av den debatt jag har 
valt att följa. Givetvis råder det inga vattentäta skott mellan debattens ”delar” – 
alla handlar de egentligen om samma sak. Däremot kan man skönja olika 
perspektiv hos debattörerna och rapportörerna, och det är utifrån den 
utgångspunkten som jag har gjort min uppdelning, inte för att komma med 
någon schematisk indelning av hur debatten ser ut, utan för att strukturera 
informationen på ett sätt som gör den lättare att läsa och att analysera. 

Första sektionen analyserar vad jag vill beteckna som den juridiska 
debatten. Denna debatt präglas av en pragmatisk inställning till upphovsrätten 
och kretsar kring existerande lagar och förordningar, lagförslag och politiska 
diskussioner kring upphovsrätten. Man debatterar även hur lagarna efterlevs 
och bör efterlevas. 

Den andra sektionen kallar jag, med lån av ett populärt uttryck, för 
piratdebatten. Det kan tyckas vanskligt att använda ett ord som är så laddat 
som ”pirat” för att beteckna en grupp människor, men jag vill understryka att 
jag inte vill komma med vare sig en negativ eller positiv etikettering (ordets 
laddning, som tidigare varit enbart negativ, är idag mer kluven, något som jag 
återkommer till i slutanalysen). Här är det enbart frågan om att med ett i 
                                                 
63 Larsmo, ”Vad ska få flöda fritt?” s. 4. 
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debatten ofta använt ord beteckna den heterogena grupp människor som bryter 
mot upphovsrättslagarna på ett eller annat sätt, genom olovlig kopiering, 
fildelning eller distribution (ideell eller kommersiell) av upphovsrättsskyddat 
material. Debatten handlar även om vilka konsekvenser piratverksamheten har 
(eller påstås ha) för individen, samhället, ekonomin och kulturen, positiva som 
negativa. Slutligen handlar debatten även om olika sätt att betrakta ”piraterna”.  

Tredje sektionen behandlar debatten om upphovsrättens väsen. 
Formuleringen kan verka klumpig eftersom hela uppsatsen handlar om 
upphovsrätt. Den här sektionen behandlar emellertid debatten om hur man ser 
och bör se på upphovsrätten som fenomen, vilka fördelar och nackdelar den 
har, hur omfattande och stark den bör vara, och rentav frågan om den bör 
existera överhuvudtaget. 

Varje sektion består av en sammanfattning av debatten illustrerad med 
citat, sammanvävd med en analys av texten ur Faircloughs tre perspektiv, 
”texten i sig”, den diskurspraktiska dimensionen, och den sociokulturella 
dimensionen. Efter de tre analysdelarna kommer en slutanalys där jag 
sammanfattar och ytterligare reflekterar över resultatet. Slutanalysen innehåller 
även en urskillning av de underliggande diskurser om upphovsrätt som jag har 
lyckats hitta i diskursen som helhet. 

1. Den juridiska debatten 
Den 9 juni 2005 röstade Sveriges riksdag igenom vad som kallades ”de största 
förändringarna i upphovsrättslagen på ett halvt sekel”, framför allt för att 
harmonisera svensk lagstiftning med ett EU-direktiv från 2001.64 De mest 
debatterade ändringarna var de som ansågs vara en anpassning av 
upphovsrätten till det digitala samhället. Den mest omskrivna formuleringen av 
var onekligen den som gjorde det förbjudet att ladda ner (inte bara sprida, som 
redan tidigare varit förbjudet) upphovsrättsligt material via Internet utan 
rättighetshavarens tillstånd, även för privat bruk.65 Mindre omskrivna delar av 
lagändringen inkluderade en uppdatering av den så kallade kassettersättningen, 
en utökning av möjligheterna för skolor och universitet att kopiera material 
digitalt, ett förbud mot att kringgå analoga eller digitala kopieringsspärrar, 
samt större möjligheter för biblioteken att överföra verk digitalt till låntagare.66

                                                 
64 Epitetet ”de största förändringarna” hämtat från Brandel, Tobias, ”Fildelningsförbud: Idag väntas…”, 
artikel i Svenska Dagbladet 2005-06-09, s. 93. 
65 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, 12 §, tillägg (2005:359). 
66 Alla uppdateringarna finns angivna i upphovsrättslagen ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk”. 
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Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2005. Både före och efter 
genomdrivandet ägnades många spaltmeter i dagspressen åt att bevaka den nya 
lagen och dess konsekvenser. På ena sidan stod branschorganisationerna för 
upphovsrätt och myndigheter med ansvar för att lagen efterlevs. På andra sidan 
stod huvudsakligen tusentals fildelande privatpersoner, av vilka de flesta 
kopierade upphovsrättat material för enskilt bruk, som nu kriminaliserats på ett 
bräde, samt ett flertal upphovsrättskritiska grupperingar. 

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström (s) presenterade lagförslaget 
i juni 2003. Långt innan lagändringen röstats igenom i riksdagen (och före den 
period som den här uppsatsen behandlar) fördes debatten, ofta i skarpa ordalag, 
i såväl massmedia som i mer informella fora. Dagens Nyheters Henrik 
Berggren höjer rösten mot utvecklingen i denna ledare från februari 2006: 

Strängare upphovsrättsregler får absurda konsekvenser. Det är lätt att få intrycket att 
upphovsrättsdebatten framför allt handlar om fildelande ungdomar och den 
multinationella nöjesindustrin. Men den skärpning av upphovsrättsreglerna som pågått de 
senaste decennierna drabbar i själva verket hela den svenska kultursektorn, och inte minst 
de institutioner som har till uppgift att förvalta och överföra tidigare generationers 
kunskap.  

Och här handlar det inte om frifräsiga pirater utan om samvetsgranna personer som är 
verksamma inom offentlig sektor och respekterar lagen. Kontrasterna mellan deras 
svårigheter och den tillgänglighet och spridning som den nya tekniken möjliggör är 
slående. Säg till exempel att du är lärare vid ett universitet. På grund av 
upphovsrättsreglerna får du inte ge studenterna kopior på det banbrytande men 30 år 
gamla verk som är nödvändigt för att de ska förstå den kurs du undervisar i. Du har ägnat 
veckor åt att försöka få tillstånd från förlaget. Men det är nedlagt sedan tio år, författaren 
– som är från Wales – är död och hans släktingar går inte att spåra. Och när du meddelar 
den tråkiga nyheten sitter studenterna och utbyter tips om var man kan hitta 
fildelningsprogram för att gratis ladda ner film och musik.67

Exakt vad lagändringen innebar rent praktiskt, rådde (och råder fortfarande) 
det delade meningar om. Båda sidor tycks vara överens om att den grundar sig 
i den ekonomiska kris som stora delar av underhållnings- och kulturbranschen 
lider av, och som många anser härröra från gratiskonsumtionen via Internet, att 
det är den man vill komma tillrätta med. Men debatten är ofta förvirrad: 
Spridning och nedladdning av upphovsrättsskyddat material är ju redan 
förbjudet. Per Sundin, chef för Sony Music i Norden, hävdar att det handlar om 
ett tydliggörande: 

                                                 
67 Berggren, Henrik, ”En lag för Disney – eller för kulturarvet”, debattinlägg i Dagens Nyheter 2006-02-
02, del C s. 4. 
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Det är olagligt att ladda ner musiken, men folk upplever det inte som olagligt. När 
direktivet införs får vi möjlighet att vara mycket tydligare.68

Att sprida upphovsrättsskyddat material eller att kopiera det för annat än privat 
bruk är olagligt, det råder det inga tvivel om. Men att formuleringen är tydlig 
betyder inte i sig att bedömningen är enkel. Håkan Selg, it-forskare vid KTH, 
kritiserar formuleringar i EU-direktivet: 

Det görs tolkningar av lagen redan i direktiven. Det står till exempel att fildelning inte kan 
anses vara kopiering för privat bruk, vilket inte är upp till tjänstemännen att avgöra utan 
till utredaren. Man kan undra vad som föranleder sådana här formuleringar. För mig ser 
det i det närmaste ut som ett beställningsjobb från skivbranschen, säger forskaren Håkan 
Selg.69

Man får alltså inte konsumera upphovsrättsskyddade verk via fildelning, för att 
det inte anses tillräckligt ”privat”. I lagtexten är det formulerat som ett 
undantag för den ännu lagstadgade rättigheten att framställa enstaka kopior för 
privat bruk: 

Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är 
den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. 
Lag (2005:359).70

Justitieminister Thomas Bodström säger att han hoppas att lagen ska leda till 
framväxten av en legal marknad för försäljning av musik över nätet: 

Tanken är inte att polisen ska springa hem till ungdomar och kolla om de laddar ner. De 
ska koncentrera sig på den allvarliga brottsligheten där det finns människor som tjänar 
miljoner på att blåsa artister, säger Thomas Bodström.71

I samma artikel får Bodström, kanske något oväntat, mothugg av 
Rikskriminalen: 

Man kan faktiskt undra vad Bodström menar. I Sverige finns det inget känt mönster att 
man tjänar grova pengar på fildelning, säger Anders Ahlqvist på Rikskriminalpolisens it-
enhet.72

                                                 
68 Augustsson, Tomas, ”Sony Music blickar mot mobilerna”, intervju i Svenska Dagbladet, 2004-06-01, 
s. 48. 
69 Jansson, Maria, ”Utredning om fildelning får kritik – Forskare anser att skivindustrin påverkat 
regeringens direktiv”, artikel i Svenska Dagbladet 2006-09-27, s. 68. 
70 ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk”, 12 §, tillägg (2005:359). 
71 Brandel, Tobias, ”Uttalande om nätpirater får kritik – Justitieministern är fel ute i debatten, menar 
åklagare och polis”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-03-19, s. 96. 
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Och även Magnus Mårtensson, jurist på den svenska avdelningen  av musik-
branschens organisation Ifpi (International Federation of the Phonographic 
Industry), som arbetar för upphovsrättens efterlevnad, instämmer i att det inte 
är den ekonomiska vinningen som är den huvudsakliga orsaken till spridningen 
av verk. 

Själva poängen för dem som ägnar sig åt fildelning på nätet är just att filerna sprids gratis. 
Även de personer som från första början lägger ut musiken och filmerna så att de kan 
spridas vidare gör det helt utan ekonomisk vinning. […] Det här är subkulturer där man 
gör det för att få ingå i klicken av superpirater, de "coola killarna".73

Frågan om det överhuvudtaget kan vara olagligt att sprida och ladda ner 
upphovsrättsskyddat material debatterades framför allt före 1 juni 2005. Sedan 
de omfattande lagändringarna i upphovsrätten då trädde i kraft är det glest med 
debattörer som hävdar att det inte de facto är olagligt att t.ex. ladda ner 
upphovsrättsskyddat material. Men det förekommer fortfarande. Detta kan ha 
flera orsaker. Ofta är det uppenbarligen ett politiskt ställningstagande snarare 
än en lagtolkning. I andra fall handlar det om spridda missförstånd, myter och 
vanföreställningar som bidrar till att grumla medvetenheten om lagen. Det är 
t.ex. inte ovanligt att folk tror att det är lagligt att ladda ner fildelat upphovs-
rättsskyddat material enbart på grund av att det är svårt att spåra, vilket 
givetvis inte är sant. I några fall handlar det om upplevda oklarheter eller 
tvetydigheter i lagen, t.ex. att man inte håller med om vad som ska räknas som 
”privat bruk”. 

För informations- och nöjesindustrins juridiska företrädare tycks emellertid 
detta, om det verkligen är olagligt, vara en icke-fråga. Monique Wadsted, 
advokat som företräder Motion Picture Association (MPA) i Sverige säger i en 
intervju i Göteborgs-Posten en kort tid därefter: 

Tanken med upphovsrättslagen har aldrig varit att man ska få ägna sig åt kopiering från 
olagliga förlagor i största allmänhet. Själva uppladdningen har alltid varit uttryckligen 
förbjuden. Och utan uppladdning finns det inget att ladda ner. Jag tror att minsta barn 
förstår att man inte kan få saker och ting gratis.74

Och Peter Bergh från Föreningen Svensk Programvaruindustri (SPI) instämmer 
på Dagens Nyheters ledarsida i juni 2006 att: 

 
72 Brandel, ”Uttalande om nätpirater får kritik”, s. 96. 
73 Brandel, ”Uttalande om nätpirater får kritik”, s. 96. 
74 Sjödén, Kerstin, ”Hon laddar för fler tillslag”, intervju i Göteborgs-Posten 2006-01-31, s. 50. 
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DN:s huvudledare den 20 juni förordar att Sverige ska återgå till den upphovsrättslag som 
gällde före den 1 juli 2005. Det löser inga problem. Det nya regelverket är tydligare än 
det gamla – men fildelning av skyddat material har alltid varit olagligt.75

Det finns, redan innan den nya lagen klubbas igenom, ett groende missnöje hos 
konsumenter, med allt som försvårar informationsspridningen och 
informationstillgången. I maj 2005 rapporterar Göteborgs-Posten om en 
undersökning som tidningen Computer Sweden har genomfört:  

När den nya upphovsrättslagen, som gör det olagligt att till exempel ladda ner "gratis" 
musik från nätet träder i kraft den 1 juli, kommer knappast de breda folkdjupen att foga 
sig. Enligt olika beräkningar har omkring 750 000 svenskar laddat ner musik från nätet 
under senare år. När tidningen Computer Sweden med hjälp av Demoskop nyligen gjorde 
en attitydundersökning bland 4 000 intervjupersoner, visar den att knappast någon 
betraktar fildelning som ett allvarligare brott. 

[…] 
I synnerhet bland dem under 25 år är toleransen för fildelning betydande. Nästan 

hälften, 42 procent, anser till exempel att fildelning överhuvudtaget inte borde betraktas 
som ett brott. Ungefär lika många jämför det med att cykla mot rött eller snatteri. Bara 
fem av hundra köper musikbranschens jämförelser när den jämställer fildelning med grov 
stöld.76

Många kritiska röster höjdes framför allt mot det faktum att riksdagen med den 
nya lagen kriminaliserat en verksamhet som väldigt många människor i 
Sverige, kanske framför allt yngre människor, redan ägnade sig åt.  

Ändå fick lagförslaget ett brett stöd i riksdagen, ett stöd som gick över de 
traditionella blockgränserna. Endast Centerpartiet och Miljöpartiet röstade 
emot förslaget. Däremot ställde sig samtliga av riksdagspartiernas ungdoms-
förbund mot kriminaliseringen, något som tyder på att åldersklyftan i 
ovanstående undersökning kan gälla även den partipolitiska sektorn. I maj 
2006 skriver ledaren för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), 
Anna Sjödin, att justitieminister Thomas Bodström väljer att springa den 
amerikanska skivindustrins ärenden istället för att plädera för en lagstiftning 
som stämmer överens med medborgarnas rättsmedvetande.77 ”Lagen kommer 
att uppfattas som en provokation”, säger miljöpartistiske riksdagsmannen 

                                                 
75 Bergh, Peter, ”Inlägg/upphovsrätt”, debattinlägg i Dagens Nyheter 2006-06-25, del A s. 2. 
76 Lignell, Anders, ”Svårt få förståelse för fildelningslag”, artikel i Göteborgs-Posten, 2005-05-14, s. 17. 
Se även (okänd författare) ”Fildela som att cykla mot rött” artikel i Computer Sweden (nätupplagan) 
2005-05-13, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.8304? [2007-08-07]. 
77 Brink, Bosse, ” Protesterna mot polisens…”, artikel i Svenska Dagbladet 2006-06-04, del C s. 14. 
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Gustaf Fridolin strax efter riksdagsbeslutet.78 Han får medhåll av Håkan 
Roswall, kammaråklagare i Stockholm. 

Om man inte samtidigt förstärker resurserna hos polisen och åklagarväsendet för att 
bekämpa den här typen av brottslighet kommer det i praktiken inte att hända någonting. 
Risken för upptäckt och lagföring kommer fortfarande att vara väldigt låg, säger Håkan 
Roswall.79

 
Justitieministern hävdar samtidigt att kontroll av efterlevnaden inte är en 
prioritet: 

Det blir inte fråga om kontroller i hemmen. Det vore naivt att tro att kopieringen upphör 
helt. Det handlar om vanlig praxisbildning i domstol, sade Bodström när förslaget 
presenterades.80

Just att det är svårt att kontrollera att lagen efterlevs är en annan sak som det 
framförs skarp kritik mot. Janne Flyghed, professor i kriminologi på 
Stockholms universitet, är en av dem som höjer ett varningens finger:  

Det är en vedertagen uppfattning att lagar som införs som en symbolhandling för att visa 
att man tar problem på allvar, men där det inte fullföljs att de efterlevs, kan få en negativ 
effekt. På sikt kan det luckra upp det allmänna rättsmedvetandet när folk ser att lagen inte 
har någon betydelse, säger Janne Flyghed.81

Jan Rosén, professor i civilrätt och expert på immaterialrätt vid samma 
universitet, tror att den nya lagen kan skapa beteendeförändringar hos 
svenskarna: 

Effekten av lagstiftning ska inte underskattas, även om det inte följs av en hysterisk jakt 
på varje enskild individ. Problemet med nedladdning på nätet har varit att 
rättsinnehavarna inte kommit med några erbjudanden till allmänheten. Erbjuds folk bara 
en disk där de kan betala för sig gör de också det.82

 
Debatten ger även utrymme för filosofiska aspekter. Ett mindre traditionellt 
debattinlägg får väl den danske konstnären Mogens Jacobsen anses ha kommit 

                                                 
78 Andersson, Jan, ”Olagligt ladda ner utan tillstånd – Riksdagen antog nya upphovsrättslagen trots 
kritik”, artikel i Göteborgs-Posten 2005-05-26 s. 97. 
79 Brandel, Tobias, ”Fritt fram fortsätta ladda ner – Ny lag som skyddar upphovsrätten mot kopiering på 
Internet riskerar att bli verkningslös”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-02-01, s. 55. 
80 Reimegård, Claes, ”Kopieringslag dröjer till 2005 – EU:s förbud mot nedladdning av musik följs inte”, 
artikel i Svenska Dagbladet 2004-03-09, s. 32. 
81 Brandel. Tobias, ”Lagliga sätt att ladda ner efterlyses”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-02-02, s. 6. 
82 Brandel, ”Lagliga sätt att ladda ner efterlyses”, s. 6. 
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med. I Lunds Konsthall ställde han i december 2006 ut med installationen 
Crime Scene, ett datorbaserat konstverk på två nivåer. Datorerna utgör själva 
installationen, men byter samtidigt upphovsrättsskyddade mp3-filer med 
varandra. Eftersom ingen människa tar del av dessa filer är det frågan är om 
detta är ett brott.83

Än idag (augusti 2007) har ingen svensk åtalats eller dömts för att ha 
laddat ner upphovsrättsskyddat material olovligen. Att lägga ut 
upphovsrättsskyddat material ses däremot som ett större brott, och var utan 
tvivel olagligt redan innan den nya lagen klubbades igenom 2005. 

Rättsprocesser av olika slag refererades därför även innan 2005 års lag togs 
i bruk. Det första svenska s.k. ”fildelningsmålet” dök upp redan den 24 mars 
2005 (alltså under den gamla lagen) då en man i Västerås åtalades för att utan 
tillstånd ha lagt ut den svenska långfilmen Hip hip hora för fildelning. Han 
dömdes till 80 dagsböter i Västerås tingsrätt, men friades 2006 i hovrätten på 
grund av otillräcklig bevisföring.84 Samma tur hade inte en 44-årig boråsare 
som i december 2005 blev den förste i Sverige att åtalas för att ha lagt ut 
upphovsrättsskyddad musik. Domen föll den 18 oktober 2006 och blev 80 
dagsböter (20.000 kronor).85 I november överklagade mannen till hovrätten där 
straffet i juni 2007 vidhölls.86 I skrivande stund (augusti 2007) har svaranden 
vänt sig till Högsta domstolen för ytterligare bedömning. Idag har något 
hundratal fildelare som lagt ut upphovsrättsskyddat material polisanmälts i 
Sverige med både den gamla och den nya lagstiftningen. De flesta åtalen har 
lagts ned på grund av bristfällig bevisning. Flera rättegångar har lett till 
frikännande och endast åtta åtalade fildelare har till dags dato (augusti 2007) 
dömts till dagsböter i avslutade rättsprocesser.87

Det var inte enbart poliser och myndigheter som under den undersökta 
perioden ägnade sig åt att kontrollera lagens efterlevnad och bestraffa dem som 
bröt mot den. Flera svenska branschorganisationer som företräder 
upphovsrättsinnehavare valde att själva agera proaktivt. Mest kritik finns nog 
Svenska Antipiratbyrån (grundad 2001), en ekonomisk förening som företräder 
                                                 
83 Jacobsen, Mogens, Crime Scene, konstinstallation på bl.a. Electrohype (2006). Refererad i Bosson, 
Amelie, ”Datorbaserad konst ställer frågor om varseblivning: Biennalen ...Electrohype har landat i 
Lund”, artikel i Sydsvenskan 2006-12-08, s. 12. 
84 Andersson, Jan, ”Dömd för fildelning friades i hovrätten: bevisningen räckte inte till”, artikel i 
Göteborgs-Posten 2006-10-03, s. 66. 
85 Andersson, Jan, ”Domen i går: Böter för boråsaren”, artikel i Göteborgs-Posten 2006-10-19, 74. 
86 Ingelman-Sundberg, Catharina, ”Fildelare fick böter i hovrätten”, artikel i Svenska Dagbladet 2007-06-
13, del C s. 4. 
87 Andersson, Jan, ”Oklart rättsläge två år efter fildelningslagen”, artikel i Göteborgs-Posten 2007-06-29, 
s. 61. 
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företag inom den svenska film- och datorspelsbranschen, och som gjort sig 
känd för sina kontroversiella metoder, bl.a. massutskick av varningsbrev, 
registrering av fildelare samt infiltrationsverksamhet. Organisationens jurist, 
Henrik Pontén, har hela tiden agerat som rörelsens ansikte utåt. För 
upphovsrättsivrarna har han blivit en symbol för envis kamp i motvind. 
Upphovsrättskritikerna har sett honom som sin baneman. Själv försvarar han 
bl.a. infiltrationsverksamheten med orden ”Den här undre världen är extremt 
sluten. Enda sättet att avslöja verksamheten är att spela med.”88

Lobbyorganisationen och tankesmedjan Piratbyrån startades 2003 som en 
motkraft till Antipiratbyrån och liknande organisationer. De låg även bakom 
lanseringen av BitTorrent-trackern The Pirate Bay samma år (men sedan 2004 
är Pirate Bay en separat organisation). En av Piratbyråns mest 
uppmärksammade kampanjer var ”Stoppa fluktarna”, som gick ut på att samla 
namn i protest mot bredbandsleverantörerna samarbete med Antipiratbyrån och 
lyckades samla in över 21 800 namn under våren 2004. Piratbyrån protesterar 
enligt egen utsago främst mot att Antipiratbyrån ”agerar både polis och 
domstol genom att gå in på fildelningsnätverken och spåra användarnas IP-
adresser och sedan vända sig till bredbandsleverantörerna med sin klagomål”.89 
Under våren 2005 drog Datainspektionen slutsatsen att Antipiratbyrån bröt mot 
Personuppgiftslagen (PUL, 1998:204), med sitt förfarande och anmodade dem 
att genast upphöra.90 Kort därefter ansökte Antipiratbyrån emellertid om 
dispens, vilket beviljades då man ansåg att deras mål att spåra brottslingar var 
rimligt.91

Den 10 mars 2005 gjorde Antipiratbyrån tillsammans med kronofogden ett 
kontroversiellt tillslag mot internetoperatören Bahnhof. Kronofogden gjorde en 
polisanmälan och fyra dataservrar som ska ha använts för olaglig fildelning av 
upphovsrättskyddat material beslagtogs. Tillslaget rönte medial 
uppmärksamhet då det framkom att Antipiratbyrån använt en infiltratör som 
medverkade i att fylla servrarna med det olagliga materialet.92

Den stora mediestormen började den 31 maj 2006 då polisen genomförde 
en razzia mot det stockholmsbaserade webbhotellet PRQ med syftet att komma 
åt fildelningssajten the Pirate Bay: Man tog in tre personer till förhör och 
                                                 
88 Brandel, Tobias, ”Fildelare oberörda av förbudsdebatten”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-04-22, s. 
72. 
89 Gentele, Jeanette, ”Tusentals stödjer Piratbyrån”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-06-23, s. 66. 
90 Brandel, Tobias, ”Antipiratbyrån bröt mot lagen: registrering av fildelare kan leda till 
skadeståndsprocesser”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-06-11, s. 85. 
91 Brandel, Tobias, ”Fildelare polisanmäls igen”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-10-14, s. 64. 
92 Kihlström, Staffan, ”Bråket ökar om piratkopiering”, artikel i Dagens Nyheter 2005-03-15, del A s. 12. 
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beslagtog ett större antal servrar.93 Protesterna lät inte vänta på sig; unga 
hackare tog tillfälligt över polisens officiella webbplats i en omskriven 
protestaktion.94 Debattörer, journalister och politiker började diskutera 
huruvida tillslaget var förenligt med svensk lag. 

En intrikat lagdiskussion handlar om själva fildelningsnätverken som har 
ställt en del traditionella sätt att betrakta kopior och original på ända. 
Fildelningssajter som Pirate Bay och Torrent Reactor innehåller i regel inget 
upphovsrättsskyddat material. De tillhandahåller enbart länkar till dylikt 
material, material som de själva varken behöver härbärgera eller vara 
avsändare till, utan som lagts upp av andra parter på andra datorservrar över 
hela världen. Frågan aktualiserades mer än någonsin i och med ovan nämnda 
razzia; omedelbart började debatten föras om vad det var poliserna väntade sig 
att hitta på de beslagtagna servrarna, och vad av detta som skulle kunna 
bedömas vara olagligt. Rickard Falkvinge, grundare av det då nystartade 
Piratpartiet, hävdar att en hänvisning till olagligt material inte kan betraktas 
som olagligt material i sig, och jämför med vilka länksamlingar som helst, eller 
sökmotorer som Google: 

Han menar att polis och åklagare är helt fel ute när man beslagtar en så kallad bit torrent-
tracker som The Pirate Bay och hoppas hitta komprometterande material.  

– Om det vore olagligt att peka på upphovsrättsskyddade filer så skulle alla sökmotorer 
på Internet vara olagliga. Du kan ju lätt söka reda på upphovsrättsskyddat material på 
Google till exempel.95

Rasmus Fleischer, journalist, debattör och en av grundarna till Piratbyrån, var 
inte oväntat starkt kritisk och uttryckte misstankar om att myndigheterna 
snarare var ute efter att sabotera än att hitta olagligt material: 

– Ett oacceptabelt intrång. Vid tidigare tillslag har man haft konkreta fall av nedladdning 
att gå på, här handlar det nog mer om att polisen vill störa verksamheten, säger Rasmus 
Fleicher [sic!] på organisationen Piratbyrån. 

[…] 
– Vi tillhandahåller ju bara en infrastruktur för nedladdning. Om den [nedladdningen] 

sedan är illegal eller laglig är ju inget vi råder över, säger Rasmus Fleischer.96

                                                 
93 Andersson, Jan, ”Svenska fildelare tagna till förhör”, artikel i Göteborgs-Posten 2006-06-01, s. 82. 
94 Boström, Johan och Sahlberg, Anders, ”Hackare stängde polisens hemsida – Misstänks vara 
fildelarhämnd”, artikel i Göteborgs-Posten 2006-06-03, s. 98. 
95 Andersson, Jan, "Beslagtagna servrar drabbar tredje part", artikel i Göteborgs-Posten 2006-06-02, s. 
90. 
96 Hernadi, Alexandra, "Tillslag mot fildelningssajt", artikel i Svenska Dagbladet 2006-06-01, s. 80. 
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Som jag noterat ovan i sammanfattningen av nyhetsbevakningen kom det en 
stark reaktion mot razzian från många håll, och inte minst märktes en skepsis 
mot myndigheternas förståelse av hur det de bekämpar fungerar. I flera 
insändare framförs frågan: förstår polisväsendet helt enkelt inte hur 
fildelningsnätverken fungerar? Trodde de i själva verket att de skulle hitta 
musik, filmer och andra ”kopierade verk” på Pirate Bays servrar? Två exempel 
på insändare: 

Lyft upp valfri parvel mellan 11 och 22 år och han/hon har järnkoll på att piratbay [sic!] 
är en länksida utan något eget nerladdningsbart material. Polisen, som är lite äldre än så, 
slog till med stor razzia efter anmälan från antipiratbyrån, där ansvariga fick lämna ifrån 
sig servrar, hårddiskar och ...DNA (!).97

Polisen säger att de länkar till upphovsrättskyddat material – men hela internet består ju 
av länkar till skyddat material! Utan dessa skulle internet inte vara ett nätverk! Ska de 
kriminalisera hela nätet? Razzian är ett hån mot yttrandefrihet och hundra tusen fildelande 
medborgare.98

Också negativt bidragande till allmänhetens bild av tillslaget var att beslag 
även gjordes av ett flertal närliggande datorservrar som inte alls tillhörde Pirate 
Bay eller på något sätt var en del av olaglig fildelningsverksamhet.99 PRQ 
begärde att få tillbaka flera av de beslagtagna servrar som inte var direkt 
relaterade till Pirate Bay, men Stockholms tingsrätt avslog den 28 juni denna 
begäran.100

Uppgifterna i Sveriges Televisions Rapport om att den svenska regeringen 
och i synnerhet dåvarande justitieminister Thomas Bodström varit inblandade i 
tillslaget och därigenom utövat ministerstyre, debatterades flitigt.101 Så gjorde 
även uppgifterna om att amerikanska intresseorganisationer och 
utrikesdepartementet i Washington fört en dialog med svenska regeringen 
angående svenska fildelningsnätverk strax före razzian.102 Bodström och hans 
statssekreterare Dan Eliasson anmäldes till Konstitutionsutskottet av Johan 
Linander (c) och Tasso Stafilidis (v), samt Gustaf Fridolin (mp). Regeringen 
avvisade emellertid att den skulle ha handlat otillbörligt. Enligt Gun Lomback, 

                                                 
97 Okänd författare, utan titel, citerad insändare i Göteborgs-Posten 2006-06-02, s. 94. 
98 Widing, Gabriel, ”Polisen – en knähund till stora skivbolag”, insändare i Göteborgs-Posten 2006-06-
02, s. 90. 
99 Jönsson, Olof och Sidenbladh, Erik, "USA bakom tillslaget mot Pirate Bay", artikel i Svenska 
Dagbladet 2006-06-02, s. 8. 
100 Brandel, Tobias, ”Åklagare behåller servrar”, notis i Svenska Dagbladet 2006-06-29, s. 96. 
101 ”USA:s regering bakom sajtstängning”, Rapport, 2006-06-01. 
102 Jönsson, och Sidenbladh, "USA bakom tillslaget mot Pirate Bay", s. 8. 
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föredragande vid KU, kommer inte utfrågningen av Bodström att tas upp förrän 
till hösten 2007. Razzian JO-anmäldes också av cirka 200 personer p.g.a. 
påstådda ministerpåtryckningar. JO kritiserade varken polis eller åklagare för 
insatsen, men konstaterade att utomstående fått lida av att servrar 
beslagtagits.103 I juni 2007 avslog dessutom justitiekanslern de skadestånd som 
sju företag begärt efter att som tredje part ha drabbats av tillslaget.104

Pirate Bay själva återupptog omedelbart sin verksamhet. En ersättande sajt 
var uppe redan den 1 juni, där besökarna kunde läsa att tjänsten skulle vara 
startad igen inom en dag eller två. En talesperson meddelade att man var 
beredd att flytta Pirate Bay utomlands om det var nödvändigt för att kunna 
upprätthålla tjänsten, och från den 3:e juni kördes sajten från åtta lånade 
servrar i Nederländerna. Den 14 juni rapporterades att The Pirate Bay åter är 
tillbaka i Sverige.105

Utredningen mot Pirate Bay har blivit långdragen, och kammaråklagare 
Håkan Roswall har under våren 2007 gått ut med att han kommer att väcka åtal 
mot männen bakom Pirate Bay och PRQ senast den 1 oktober.106 Kärnfrågan 
om huruvida länkar till olagligt material är eller kan vara olagliga, är därmed 
inte löst ännu. Inte heller har mycket seriösa debatt förts (åtminstone inte i mitt 
undersökningsmaterial) om huruvida det bör vara olagligt, och om p2p-sajter 
juridiskt går att skilja från andra typer av länksamlingar som t.ex. sökmotorer. 

Enligt Pirate Bays egna bedömningar tycks tillslaget snarast ha fungerat 
som reklam för deras verksamhet, och det upphovsrättskritiska Piratpartiet 
upplevde enligt egna uppgifter en nästan tvåhundraprocentig ökning av 
medlemsantalet strax efter razzian.107  

Turbulensen kring stängningen av sajten, och inte minst frågetecknen kring 
Thomas Bodströms agerande, fick effekten att många politiker tycktes göra en 
kovändning i den s.k. ”fildelningsfrågan”. Henrik Brors rapporterar redan den 
12 juni 2006 i Dagens Nyheter:  

När lagen om att kriminalisera nedladdning från nätet av filmer och musik infördes för ett 
år sedan hade den brett stöd i riksdagen, av alla partier utom centerpartiet och 

                                                 
103 Sokolow, Irene, ”Åtal mot Pirate Bay-grundare i höst”, artikel i E24.se 2007-05-25, 
http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_15533496.asp [2007-08-07] 
104 Andersson, Jan, ”Oklart rättsläge två år efter fildelningslagen”, artikel i Göteborgs-Posten 2007-06-
29, s. 61. 
105 Ekmark, Malin och Lignell, Anders, ”Pirate Bay tillbaka i Sverige”, artikel i Göteborgs-Posten 2006-
06-15, s. 54. 
106 Andersson, ”Oklart rättsläge två år efter fildelningslagen”, s. 61. 
107 “Razzian mot PRQ”, artikel på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Razzian_mot_PRQ [2007-08-
07] 
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miljöpartiet. Riksdagsmajoriteten kände sig nöjd med ryggdunkningarna från 
kulturetablissemanget och nöjesindustrin.  

Men när polisen för ett par veckor sedan använde lagen och slog till mot 
fildelningssajten Pirate Bay – eventuellt efter krav från USA – blev det plötsligt 
uppenbart att viktiga unga väljargrupper inte hade någon som helst förståelse för deras 
beslut. Polisens razzia fick plötsligt riksdagsmajoriteten att knappt fyra månader före valet 
framstå som ett gäng stofiler utan kontakt med dagens verklighet.  

Nu gällde det att försöka slippa ansvaret för den uppenbart illa genomtänkta lagen för 
ett år sedan. Reinfeldt och Ohly sprang fram nästan hand i hand i Rapports 
nyhetssändning och deklarerade sitt avståndstagande från fildelningslagen, i hopp om att 
de unga väljarna ska låta dem slippa betala för lagen.108

Även de partier som varit med om att rösta igenom lagen kritiserade nu 
beslutet. Vänsterpartiet, centern, moderaterna och miljöpartiet stod i spetsen 
för att utreda frågan på nytt. 

– Vi står fortfarande bakom lagens grundtanke, att upphovsmännen måste få betalt. Men 
vi har också sett att lagen inte bidragit till att lösa problematiken, säger Tasso Stafilidis, 
vänsterpartiets representant i riksdagens lagutskott.  

– Vi vill inte starta krig. Det går inte att kriminalisera över en miljon svenskar.  
– Som politiker måste vi ta ansvar för det faktum att lagstiftningen i dag inte följs, och 

att konsekvenserna av det blir att upphovsmännen inte får någon ersättning alls.109

Just tanken att det inte är lönt att hålla kvar vid lagen på grund av att den ändå 
inte efterföljs är något som många debattörer och politiker plötsligt gärna vill 
framföra. Det är ett kontroversiellt sätt att betrakta en lag – att den ska formas 
av hur den efterlevs. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i december 2006 
kritiserar Alf Svensson från Kristdemokraterna detta enligt honom populistiska 
drag från sina politikerkollegor: 

Det är ett märkligt sätt att försvara stöld av andras verk. Varje dag bryter säkert en miljon 
svenskar mot hastighetsbegränsningarna. Betyder det att vi ska ta bort dem? Om en 
miljon kör rattonyktra, är det då fel på lagstiftningen? Användningen av Internet måste 
precis som all annan användning av modern teknologi följa vissa spelregler.110

Just Kristdemokraterna var, vid sidan av Socialdemokraterna, det parti som i 
debatterna mest av alla höll fast vid den linje man röstat igenom. Varken s eller 
kd tycks ha ansett sig främmande för revideringar, men till skillnad från övriga 
partier hävdade man upprepade gånger att lagen i sin helhet var fungerande. 
                                                 
108 Brors, Henrik, ”Politikerna behärskar alla sorters springnota”, krönika i Dagens Nyheter 2006-06-12, 
del A s. 24. 
109 Nandorf, Tove, ”Nu svänger partierna kring fildelningsfrågan”, artikel i Dagens Nyheter 2006-06-09, 
del A s. 14. 
110 Svensson, Alf, ”Befängt att försvara stöld”, debattinlägg i Svenska Dagbladet 2006-12-01, s. 9. 
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Som sagt blev fri fildelning inte den avgörande valfråga under 2006 som 
många förutspådde, men den var tillräckligt stark för att föda ett nystartat 
politiskt parti, det upphovsrättskritiska Piratpartiet. Styrelseledamot Mika 
Sjöman sammanfattar Piratpartiets idé med orden: 

Frågor som miljö, skola, vård och försvar förstår ju de politiska partierna. Vad vi vill är 
att föra in ny kunskap i riksdagen i frågor som de etablerade partierna ännu inte 
förstått.111

Piratpartiet tog sig inte in i riksdagen vid 2006 års val, men nådde hela 4,44% i 
de iscensatta skolvalen i Sverige, vilket vissa vill se som ett tecken på att yngre 
medborgare är mer engagerade i fildelningsfrågan och att det kommer att bli en 
tyngre fråga vid nästa riksdagsval.112

Vad hade då lagstiftningen 2005 för effekt på medborgarna? Stärkte den 
rättsmedvetandet eller sågs den som en provokation? Några långtgående 
analyser har ännu inte gjorts och de mindre omfattande undersökningar som 
har gjorts är tämligen motstridiga, även om merparten av dem tycks tyda på att 
den illegala fildelningen snarare ökar än minskar. Ett flertal undersökningar av 
olika art har gjorts både i Sverige och internationellt, men eftersom dessa inte 
är fokus för min uppsats nöjer jag mig med att nämna en svensk undersökning 
som uppmärksammats i nyhetsmedia. Rudolf Antonis Film, pirater och 
sjunkande skepp från SOM-institutet vid Göteborgs universitet från 2007 
påvisar att nedladdningen av film ökat stort det senaste året (i gruppen män 
15–19 år hade hälften någon gång laddat ner film 2005, under 2006 var det tre 
fjärdedelar) och att 44% av Sveriges befolkning vill släppa all fildelning fri. 
Det ser alltså inte ut som om lagen har haft någon avgörande betydelse i det 
korta loppet. Ett annat resultat av undersökningen är att de som regelbundet 
laddar ner musik och film oftare köper skivor och går på bio än de som inte 
laddar ner. Antonis uttalade slutsatser är att nedladdningen av film ökar ”men 
sänker inte biobranschen”, att det inte finns ”något brett folkligt stöd för 
kriminaliserandet av fildelning” [sic!], samt att ”synen på fildelning och 
upphovsrätt kan bli en viktig valfråga 2010”.113

                                                 
111 Carlbom, Mats, ”Piratpartiet tror på valskräll”, artikel i Dagens Nyheter 2006-09-12, del A s. 12. 
112 Domellöf-Wik, Maria, ”Bergakungen ska vända SF:s biotrend”, artikel i Göteborgs-Posten 2006-01-
07, s. 70. 
113 Antoni, Rudolf, 2007, Film, pirater och sjunkande skepp,  
http://www.som.gu.se/SOMseminariet2007/Antoni.pdf [2007-08-07], passim. 

 55

http://www.som.gu.se/SOMseminariet2007/Antoni.pdf


2. Piratdebatten 
Påverkar olaglig fildelning och kopiering upphovsrättsinnehavarna negativt? 
Är det något som måste stävjas eller är det en naturlig utveckling som 
branschernas aktörer helt enkelt får lov att anpassa sig till? Är det rätt eller fel 
att kriminalisera icke-auktoriserade kopieringen, spridningen och 
konsumtionen av upphovsrättsskyddat material (hädanefter refererat till som 
”piratverksamhet”) och dess utövare (hädanefter kallade ”pirater”)? Dessa 
frågor dryftades och debatterades kontinuerligt under hela 
undersökningsperioden, särskilt frekvent i anslutning till kontroversiella 
händelser som dem som beskrivits i den första analysdelen. Forskning, 
undersökningar och enkäter om piratverksamhetens påverkan kom med olika 
och ofta motstridiga resultat om det faktiska läget såväl på marknaden som på 
juridikens område. ”Piraten” betraktas i debatten omväxlande som rebell och 
egoist, frälsare och subversiv kraft, brottsling och ibland rentav som laglydig 
konsument. 

Om vi utgår från piratkopiering, piratnedladdning och piratfildelning i sig 
är lagbrott, kan vi då komma fram till varför det betraktas som lagbrott? Vad 
anses den åsamka för skada? I ett upprop från den svenska 
musikorganisationen Ifpi och ett hundratal svenska musikartister i januari 2005 
argumenteras det att:: 

Inte i något annat sammanhang ifrågasätter vi rätten till ägande – utom när det gäller 
konstnärligt material. Vi accepterar att det är ägarens namn som står på dörren till 
lägenheten där han bor. Vi tycker inte att det är konstigt att livsmedelshandlaren tjänar 
pengar på den falukorv som säljs i butiken. Men är arbetet kreativt anses det att vi som 
skapar skall acceptera att vi plundras av andra utan att någonting tillfaller oss själva.114

En vanlig metafor för att beskriva vad piratverksamhet rör sig om är ”stöld”. 
Ofta talas det om att man stjäl en ide, stjäl ett verk, stjäl en inkomstkälla. 
Piraterna kallas för ”tjuvar”. I ovanstående citat likställs stölden av ett verk 
med stölden av en fysisk vara. Likheterna består i en ponerad utebliven 
inkomst. Stjäl man falukorv istället för att köpa den innebär det en utebliven 
inkomst för specerihandlaren och köttproducenten. Laddar man ner en låt 
istället för att köpa skivan innebär det en utebliven inkomst för återförsäljaren, 
skivbolaget och artisten. Många anser dock att liknelsen med stöld haltar 

                                                 
114 Jönsson, Magnus, ”Över 100 artister protesterar mot att det anses rätt att stjäla upphovsrättskyddat 
material”, artikel i Göteborgs-Posten 2005-04-19, s. 66. 
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betänkligt. Fildelaren Markus Nieminen svarar på frågan om en nedladdad låt 
inte är jämförbart med att stjäla en cd i en skivbutik:  

Snatteri är ett egendomsbrott. Skivbutiksinnehavaren blir av med en plastbit. Det kostar 
pengar att tillverka cd-skivor och att transportera dem runt jorden. Distributionskostnaden 
för en digital poplåt är noll kronor. Varför ska jag då betala när musiken finns där gratis 
både på radio och på nätet?115

Grundtanken här är att man anser att ordet ”stjäla” inte kan appliceras på 
intellektuell egendom. En artist kan förvisso bli av med en inkomst om någon 
laddar ner en låt istället för att köpa den, men detta går inte att mäta vid en 
inventering. Nedladdningen plundrar inte upphovsrättsinnehavaren på någon 
fysisk egendom, ingenting konkret förloras. Skribenten Per Ericson instämmer 
i Svenska Dagbladet 2006 angående stöldbegreppets irrelevans, men 
problematiserar det en smula: 

Slutsatsen vi förväntas dra är att olovlig kopiering är som stöld. Men liknelsen haltar. Om 
jag tar en film ur hyllan är det stöld. Men om jag köper filmen och gör en kopia för eget 
bruk? Ingen har blivit bestulen. Men möjligen har affären, distributören och 
upphovsmännen gått miste om en intäkt. Om jag gör en stor mängd piratkopior och säljer 
dem är det definitivt så. I praktiken skyddar upphovsrätten rätten till intäkter. Det är också 
så Antipiratbyrån väljer att beskriva saken: "Utan upphovsrätt som skydd skulle få 
människor kunna skapa musik, film eller konstverk på heltid och försörja sig på det."116

Vem är då piraten? Vilken skada tillfogar piraten branscherna och kreatörerna? 
Det är en utbredd åsikt att många av informations- och underhållnings-
branscherna idag befinner sig i kris, kanske framför allt den traditionella 
filmbranschen och musikbranschen. Just dessa branscher har fått stor 
konkurrens från den ökade fildelningen, och många bedömare vill se att det är 
en viktig orsak till branschernas kris. Men detta är desto svårare att bevisa. 
Undersökningar har lett till motstridiga uppgifter. I ovan nämnda Rudolf 
Antonis Film, pirater och sjunkande skepp dras t.ex. slutsatsen att 
nedladdningen av film ökar ”men sänker inte biobranschen”, då 
undersökningen tyder på att de som laddar ner musik och film oftare köper 
skivor och går på bio än de som inte laddar ner. Ett annat ofta förekommande 
argument för att branscherna inte skadas av den privata piratverksamheten, är 

                                                 
115 Persson, Ann, "Det finns tusen vägar att gå runt den nya lagen", artikel i Dagens Nyheter 2005-04-24, 
del A s.23. 
116 Ericson, Per, ”Säljarna har rätt, kunderna makt”, debattinlägg i Svenska Dagbladet 2006-06-09, s. 8. 
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att det inte är säkert att den som laddar ner verket hade köpt det om den inte 
fanns att tillgå gratis. Henrik Pontén ställer sig skeptisk till sådana argument: 

Vi har en stor grupp människor som laddar ned filer utan att betala för sig och sedan 
försvarar sig med att de inte skulle ha köpt det i alla fall. Piratbyrån använder sig ofta av 
dessa argument för att rättfärdiga sitt beteende. Men de har inte på något sätt visat att 
detta är sant, säger Henrik Pontén.117

Det är förvisso svårt att bevisa att branscherna inte skadas av olika 
piratverksamheter, liksom det är svårt att bevisa att den skadas. Men kanske är 
detta ändå inte centralfrågan i sammanhanget? Även om vi ponerar att t.ex. 
filmbolagens ekonomi inte påverkas negativt av piratverksamhet idag, så har vi 
ingen garanti för att den inte kan göra det imorgon, särskilt inte om 
piratverksamheten ökar eller om vissa delar av den legaliseras. Då blir frågan 
snarare vems intressen man vill företräda – antingen anser man att branscherna 
och dess strukturer som de ser ut idag är värda att skydda, eller också gör man 
inte det. Fildelaren Sara Andersson uttrycker det kort och koncist i en intervju i 
Dagens Nyheter i mars 2005: 

– Det finns en jättekedja som vill leva, men som är obetydlig. Tekniken har sprungit förbi 
reglerna. Lagarna har blivit irrelevanta.118

Sara Andersson är inte ensam om denna åsikt. Bland upphovsrättskritikerna 
och piraterna finns de som anser att de inte skadar industrin, men det finns 
också ett flertal som anser att de delar av industrin som skadas saknar 
anpassningsförmåga och därför helt enkelt får dö ut. Jag vill koppla detta till en 
text som jag citerade i början av min uppsats. Johannes Åmans ansats att 
nyansera frågan: 

De som laddar ner filer från Internet är inte det ena eller det andra. De är både och. 
Gnidna snyltare finns sida vid sida med kulturtörstande idealister. Och än värre: rollerna 
går i varandra. Frihetskämpen och tjuven finns ofta i en och samma person. 

Människor söker det de är intresserade av på nätet och de delar med sig till andra. En 
del av tjusningen ligger i materialets mångfald. Vare sig det är musik, film, text eller 
programvaror, så är utbudet enormt och tanken på vilka guldkorn som kan vaskas fram 
mycket lockande.  

Nyfikenheten och entusiasmen är densamma som hos dem som går på bokrean, 
besöker ett bibliotek eller lånar en bunt cd-skivor av en kompis. Den lilla, men viktiga 

                                                 
117 Nyman, Jan, ”Kriget om piratkopieringen”, artikel i Göteborgs-Posten 2005-04-24, s. 6. 
118 Ekström, Andreas, "Copyright meningslöst ord", artikel i Dagens Nyheter 2005-03-16, del A s. 9. 
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skillnaden är att medan det är lagligt att strosa runt på ett bibliotek eller att bläddra i 
kompisens skivsamling, så är mycket av fildelandet olagligt.  

Visst kan man kalla dem som laddar ned material utan att betala tjuvar. Visst kan man 
låta polisen beslagta fler servrar hos dem som misstänks för att underlätta fildelning. Men 
det kommer inte att få någon större effekt.  

Den tekniska utvecklingen har så i grunden förändrat förutsättningarna för spridning av 
upphovsrättsskyddat material att det varken räcker med moralkakor eller lagskärpningar 
och polisrazzior  

Vad som behövs är framför allt något som liknar bibliotek och bokreor, alltså legala 
sätt att gå på upptäcktsfärd och göra små fynd.  

Flertalet fildelare är varken ideologiskt övertygade anarkister eller hänsynslösa gamar. 
De skulle kunna lockas tillbaka och fås att göra rätt för sig om det bara blev enklare och 
billigare att skaffa upphovsrättsskyddat material över nätet.  

Ett sådant omtänkande från nöjesindustrin skulle inte innebära slutet för den illegala 
fildelningen. Däremot skulle den berövas mycket av sin dragningskraft.119

 
Åman uppvisar en positiv tilltro till att folk vill göra rätt för sig, betala för 
konsumtion av information och kultur. Men finns det några tecken på att det 
kommer att ske om den lagliga distributionen blir effektivare och betalningen 
enklare? Många debattörer anser inte det. Gratismöjligheterna är för många, 
distributionen för enkel, risken för straff minimal. Det finns en närmast 
fatalistisk eller deterministisk syn hos många debattörer, både 
upphovsrättsvänliga och upphovsrättskritiska, som går ut på att det är för sent 
att stoppa utvecklingen, att gratiskonsumtionen av upphovsrättsskyddat 
material har gått så långt och blivit så förankrad i människors medvetande. De 
tekniska möjligheterna framhålls i många fall som grundförutsättningen för 
detta, i synnerhet kombinationen av tre element: 

• Den nutida digitala tekniken gör att dokumenten är lättare och 
smidigare att kopiera. De går också att kopiera med liten eller ingen 
kvalitetsförsämring. 

• Internet som det fungerar idag är en lättåtkomlig och lätthanterlig 
distributionskanal som innebär att man kan nå många människor över 
hela världen snabbare och smidigare än någonsin tidigare i historien. 
Den talrika internettrafiken gör också att risken för upptäckt och 
möjligheterna till förbudsefterlevnadskontroll är relativt liten.  

• BitTorrent-tekniken grundar sig på att filerna är uppdelade i fragment 
innan den laddas ned till en helhet. En enda fil kan därmed hämtas från 
ett stort antal avsändande datorer, vilket dels gör filens ursprung svår 

                                                 
119 Åman, ”Fildelning för laglydiga”, s. 4. 
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att spåra, dels innebär att det är svårt att avgöra den juridiskt ansvarige 
för fildelningen. 

Fildelaren Markus Nieminen förklarar ytterligare i Dagens Nyheter, april 2005: 

– De hierarkier som finns på internet flyttar sig snabbt och uppstår någon annanstans. 
Fildelarna har dessutom hittat nya vägar där informationen sprids horisontellt på olika sätt 
mellan alla som är uppkopplade. Det gör att det inte längre går att spåra några källor.  

Han beskriver det som att flera datorer "svärmar" kring en fil med film. De laddar både 
upp och ner till exempel film samtidigt, vilket gör det svårare att spåra någon skyldig. Det 
var ju precis det som var meningen när internet skapades av det amerikanska försvaret. 
De amerikanska militärerna ville ha ett säkert system som inte kunde slås ut och därför 
uppfann man ett nätverk utan sårbart centrum.120

Det har vuxit fram en talrik grupp bland de svenska it-användarna som inte 
bara bryter mot upphovsrättslagarna, utan dessutom medvetet försvarar sina 
handlingar. Några har välformulerade ideologiska argument, och anser av olika 
skäl att upphovsrätt är av ondo och sätter hinder för samhällsutveckling, 
kulturutveckling och så vidare. Vissa har, som framstår ovan, en närmast 
deterministisk syn på det hela och anser att när den moderna 
informationstekniken och informationsspridningen fungerar så väl som den 
gör, så varken kan eller bör man sätta hinder för den. Upphovsrättsvänliga 
debattörer betecknar ofta dessa motståndare som ”egoistiska” och ”okunniga”. 
”Generation Gratis” är ett begrepp som återkommer upprepade gånger i 
debatten, ofta som skällsord eller åtminstone i en nedvärderande ton. Och flera 
av ”gratisivrarna” är inte sena att instämma i att det handlar om en 
generationsklyfta. Markus Nieminen igen: 

– Tiden då konsumenterna betalade för varje kopia är förbi. Den tanken hänger ihop med 
tryckpressen. Datorer skapades just för att de ska kopiera. Genom att förbjuda kopiering 
vill man begränsa teknikens landvinningar och göra datorn lika dålig som en skivspelare, 
säger Markus Nieminen.  

Han ler lite när samtalet kommer in på oss vanliga, vi som är tämligen ointresserade av 
hur ettorna och nollorna hoppar runt mellan burkarna, men som sakta men säkert upptäckt 
att det bjuds på gratis godis på nätet. Det är inte bara gratis, varan levereras direkt hem på 
några sekunder.  

– Det är ni 40-plussare som tänker så. Ni är nybörjare på nätet. När ni förstår vad 
internet är så kommer ni att bli som nya människor. I takt med att användarvänligheten 
ökar så kommer allt fler att fortsätta ladda ner och förespråka att det blir fritt, säger 
Markus Nieminen.121

                                                 
120 Persson, "Det finns tusen vägar att gå runt den nya lagen" s. 23. 
121 Persson, "Det finns tusen vägar att gå runt den nya lagen" s. 23. 
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Alexandra Hernadi analyserar gratisgenerationen i Svenska Dagbladet, juni 
2005, och drar paralleller till grupper som plankare i kollektivtrafiken. 

Vårens fildelningsdebatt lanserade plötsligt en ny generation konsumenter – 
gratisgenerationen som tycker att kultur i form av musik och film är en mänsklig rättighet, 
precis som socialbidragsnormens minimikrav på tv-licens, dagstidning och telefon. 

– Det är helt enkelt en välfärdsfråga; internet är en nödvändighet i dagens samhälle och 
därför ska alla ha samma rätt till bredband så att de kan ladda ned filmer och musik. På så 
sätt slipper man ge sina pengar till de stora skivbolagen, säger Tobias Andersson från 
organisationen Piratbyrån. 

 Internet är alltså en livsnödvändighet och ska således vara gratis. Men att ladda ned 
filmer och musik kräver tillgång till bredband, vilket i sin tur kräver 
bredbandsuppkoppling som trots allt kostar ett par hundralappar i månaden. Pengar som 
de stora bredbandsbolagen räknar hem i vinst. 

 – I dagsläget är det naturligtvis så att internetleverantörerna tjänar pengar på de som 
laddar ned men i långa loppet tycker vi att bredbandsuppkoppling ska vara en kostnad 
som staten ska ta. Internet ska vara fritt så som det en gång var tänkt, inte ett forum för 
kapitalister, säger Tobias Andersson. 

Liknande tongångar hörs från organisationen planka.nu som vill att all kollektivtrafik 
ska vara gratis. I alla fall i ett första led. För 100 kronor i månaden kan man gå med i den 
så kallade p-kassan som betalar dina böter om du skulle åka fast när du reser utan giltig 
biljett.122

Motargumenten som förekommer är åtskilliga. En av de fundamentala 
funktionerna i det västerländska, kapitalistiska samhället, att någon som 
producerar något för någon annan ska få betalt för det också. (Det finns 
förvisso många olika sätt att få betalt på, och det kommer jag att beröra mer i 
del 3 av analysen.)  

Den sedvanliga politiska splittringen mellan höger- och vänsterblock finns 
naturligtvis vad gäller åsikter om t.ex. individuell finansiering och skatte-
finansiering. Men även gratiskonsumtionen i sig möter kritik. Åke Daun, 
professor i etnologi vid Stockholms universitet, uttalar sig i samma artikel: 

Det finns inget som är gratis, begreppet är urholkat. Det är mer ett sätt att skapa sig en 
marknadsplats och det är en metod som används av alla, både näringsliv och stat. Fri 
entréreformen är ett bra exempel. Museerna vill ha fler besökare, alltså införs fri entré. 
Men pengarna kommer ju ändå från oss besökare i slutändan och det är inget som 
politikerna direkt skyltar med, säger Åke Daun.123

Av den synliga debatten kan man lätt förledas att tro att upphovsrättsbrott 
enbart består av fildelning och nedladdning och kopiering av digitala filer, 

                                                 
122 Hernadi, Alexandra, ”Vi vill inte betala!”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-06-22, s. 78. 
123 Hernadi, ”Vi vill inte betala!”, s. 78. 
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vilket givetvis inte är fallet. Även traditionell fotostatkopiering kan vara ett 
problem för utgivare av tryckta texter. Särskilt utgivare av studentlitteratur har 
haft ett problem med att universitets- och högskolestudenter kopierar sin 
litteratur istället för att betala för den. Stefan Persson på förlaget 
Studentlitteratur noterar att de små marginalerna gör att den olagliga 
kopieringen kan bli förödande för utgivningen: 

En typisk universitetsbok säljer i 300 exemplar om året, det är ingen massmarknad som 
för Harry Potter eller Henning Mankell. Det finns inget utrymme för minskningar om den 
här typen av smal kurslitteratur ska överleva, säger Stefan Persson, vd på förlaget 
Studentlitteratur. 

[...] 
Vår bedömning är att kopieringen ökar. Det är de indikationer vi får när vi pratar med 
författare. När de är ute och föreläser ser de att många studenter illegalt har kopierat upp 
deras böcker, säger Stefan Persson på Studentlitteratur.124

Det är en hård bransch med små marginaler att ge ut studentlitteratur. 
Samtidigt är det också studentens ekonomiska verklighet som gör att 
kopieringen faktiskt sker. Niclas Sigholm, dåvarande (2005) ordförande för 
Sveriges förenade studentkårer, uttalar sig i Svenska Dagbladet och hävdar att 
förklaringen till studenters piratkopierande är enkel:  

– Förutsättningarna för att köpa kurslitteratur för över 5 000 kronor per år finns inte med 
dagens studiemedelssystem. Naturligtvis stödjer vi inte olaglig kopiering av 
upphovsrättsligt material, men litteraturen i dag är oerhört dyr. Det märkliga är att 
studentlitteraturen är den del av hela litteratursektorn där vi inte sett ett tydlig 
prissänkning efter momssänkningen, säger han. 

På Svenska förläggareföreningen tycker man inte att det argumentet håller. 
– Egentligen kunde de lika gärna säga att de inte heller har råd att köpa mat, så då 

borde de ha rätt att gå in och ta filmjölk i mataffären. Men det är självfallet stöld och 
accepteras inte, men det är precis samma sak med piratkopiering. I det långa loppet 
förstör de här studenterna för kommande årskullar, säger Kristina Ahlinder på 
Förläggareföreningen.125

Stöldmetaforen återkommer i hela debatten, och som jag framhållit finns det 
starka invändningar mot den. Men bortsett från det finns en konsekvent logik i 
Kristina Ahlinders uttalande. För att man ska kunna producera studentlitteratur 
krävs att någon och betalar för produktionen. Om litteraturen piratkopieras 
istället för att köpas får inte producenter (författare, förläggare, redaktörer 

                                                 
124 Brandel, Tobias, ”Kopiering sänker bokförsäljningen – Studenter kopierar kurslitteratur trots nya 
upphovsrättslagen”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-11-10, s. 88. 
125 Brandel, ”Kopiering sänker bokförsäljningen”, s. 88. 
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m.fl.) och distributörer sin nödvändiga inkomst och därmed stryps tillförseln. 
Rent hypotetiskt kan man tänka sig att skapa ett annat produktionssystem för 
litteraturen, man kan också tänka sig att eliminera vissa steg i 
produktionsprocessen (tryckkostnaderna skulle t.ex. kunna elimineras om man 
istället säljer litteraturen som digitala textfiler, ett förslag som framförts vid 
flera tillfällen och som eventuellt är under arbete just nu). Men något som inte 
går att komma ifrån är att yrkesarbetande författare och utgivare måste få lön 
för sin insats. Om konsumenterna ska sluta betala för litteraturen och systemet 
omarbetas måste pengarna komma någon annanstans ifrån. (Jag återkommer 
till denna diskussion i del 3 av min analys.) 

Indirekt skyller som synes Sigholm den olovliga kopieringen på utgivarnas 
prissättning. Den här typen av argument är talrik i mitt studiematerial. Inte 
minst beskyller man branscherna själva, deras hutlösa priser och brist på 
anpassningsförmåga för att vara bovarna i dramat, kanske främst när det gäller 
försäljningen av musik och film. Den 9 juni 2006 kan man läsa följande ledare 
av Fredrik Tenfält i Göteborgs-Posten: 

Vi skall tvingas köpa cd-skivor för 200 kronor med två bra låtar och tio likgiltiga. 
Fildelningen har, om än olaglig, förändrat dessa förutsättningar. Frågan är om 
musikindustrin har förmågan till anpassning. Det intressanta är att försäljningen av laglig 
musik faktiskt ökar påtagligt på nätet. När exempelvis Apple startade sin musikförsäljning 
trodde inte många att det skulle kunna bli lönsamt. Det har det blivit. Men många 
upplever fortfarande att det är för dyrt och inte minst krångligt att köpa legalt. Att ladda 
ned gratis ute på nätet kan vara betydligt enklare än att försöka ta sig fram via 
skivbolagen. För musikindustrin handlar som för de flesta branscher om att bli 
kundanpassad och marknadsorienterad. Se till att utveckla attraktiva tjänster på nätet. Då 
blir behovet mindre av att ropa på polis.126

Samma attityd återkommer gång på gång i debatten. Ett intressant kapitel är att 
det även finns producenter och kreatörer som själva håller med och använder 
samma argument. Musikern Jason Diakité, mer känd som Timbuktu, tycker 
inte att det är fel att ladda ned från nätet. Även han ser ett samband mellan 
skivpriserna och nedladdningen: 

Man kan inte uppfinna hjulet och sedan säga att alla ska gå. I stället får man försöka få 
nedladdningen att fungera. Jag har upptäckt oerhört mycket ny musik genom att ladda ned 
från nätet. Men jag köper också mycket skivor. Jag tycker att man ska göra ett upprop till 
skivbolagen och fråga dem varför de säljer sina skivor så förbannat dyrt i skivbutikerna. 
Sänk priserna på skivorna och skapa sajter där det blir mer attraktivt att köpa en låt 
digitalt än att ladda ned den gratis, säger han och tillägger: 

                                                 
126 Tenfält, Fredrik, ”Fåfäng kamp mot fildelning”, ledare i Göteborgs-Posten 2006-06-09, s. 2. 
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– Det här är ett slag som inte går att vinna. Vi artister måste anpassa oss, vi får spela 
mer live och försöka försörja oss på det.127

Ericson hävdar i sitt redan nämnda debattinlägg att det inte är så enkelt som att 
tala om skuld och lagbrott. Det handlar om en symbios mellan säljare och 
köpare: 

I frågan om uppladdning av skyddat material har upphovsmännen rätten på sin sida. 
Köper man en skiva på villkor att den inte får kopieras och spridas kan man inte lägga ut 
den på nätet. Avtal ska nämligen hållas. Samtidigt är det uppenbart att förtroendegapet 
mellan producenter och konsumenter ökar när underhållningsindustrin klamrar sig fast vid 
paragrafer och poliser. Det är inte så man bygger goda kundrelationer.128

Daniel Levin, krönikör i Göteborgs-Posten, anser att det snarare är industrin 
och upphovsrättsinnehavarna som bryter avtalet då de vill förstärka 
upphovsrättslagarna och sätta in hårdare åtgärder mot dem som bryter lagarna: 

Men dragkampen är inte ny, den finns inbyggd i den överenskommelse systemet baseras 
på: å ena sidan är skyddet det incitament som såväl skiv- och filmbolag som förlag 
behöver för att kunna satsa pengar i en produkt, å andra kan det skyddet inte vara absolut, 
alltså räcka i oändlighet, då blir det en form av censur. För vid en viss punkt övergår en 
inspelning från att vara något som artisten eller bolaget äger till att vara en del av vårt 
kulturarv, som tillhör alla. Vi tillerkänner artister och företag rätten att exklusivt 
reproducera och distribuera vissa verk mot löftet att vi en dag får den tillbaka, det är 
överenskommelsens kärna.  

DET SOM HAR HÄNT ÄR att de stora medieföretagen vill hoppa av överens-
kommelsen. Det är lätt att förstå varför. Med nuvarande regler har klockan börjat ticka för 
till exempel Beatles tidiga inspelningar (Please please me förlorar sitt skydd 2013 och då 
blir det fritt fram att till exempel sampla delar av inspelningen och använda till nya 
inspelningar). Och att skyddstiden förlängdes i USA kan delvis förklaras av det faktum att 
Musse Pigg riskerade att hamna i "the public domain". Musikinspelningar, filmer och 
böcker måste naturligtvis skyddas. Men att ständigt förlänga tiden (EU:s direktiv om 
skyddstid håller på att ses över, det är därför uppropet kommer nu) är inte att värna om 
kulturarvet, det är att inskränka allas rätt till detsamma. Och omöjliggöra att nya 
konstnärliga verk tar sitt avstamp i gamla. Det är inte heller att skydda sin egendom, det 
är snuva oss alla på det vi har blivit lovade.129

Levin tycks inte invända mot upphovsrättens existens i sig, däremot mot 
upphovsrättsföreträdarnas tendens att ständigt skjuta fram sina positioner. 
Enligt Levin finns alltså en självklar överenskommelse i den 
upphovsrättslagstiftning vi har, att allt upphovsrättsskyddat material ska bli 
                                                 
127 Jönsson, Magnus och Björnulfsson, Jenny, ”Branschen vill klara skivan utan sänkta priser”, artikel i 
Göteborgs-Posten 2005-04-20, s. 86. 
128 Ericson, ”Säljarna har rätt, kunderna makt”, s. 8. 
129 Levin, Daniel, "Allas rätt till vårt kulturarv", krönika i Göteborgs-Posten 2006-12-20, s. 90. 
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fritt tillgängligt inom en överskådlig framtid och därmed uppgå i den kulturella 
allmänningen. Jag kommer att återkommat till både upphovsrättstiderna och 
allmänningsdiskussionen i nästa analysdel. 

Att marknaden för information, underhållning och konst kommer att 
förändras tycks det vara få som inte vill hålla med om. En del tror att det 
kommer att betyda slutet för de stora industrierna, andra att de kommer att 
anpassa sig. Nicklas Lundblad har en tilltro till det senare och drar upp 
historien som argument för detta: 

Videobanden betydde inte slutet på filmindustrin. De blev i stället ett av de mest 
framgångsrika segmenten för hela filmindustrin. Och nedladdningen av musik växer 
lavinartat nu när musikindustrin äntligen själva försöker erbjuda musik på nätet! Kom 
ihåg att under många år vägrade musikindustrin att ens försöka distribuera sina produkter 
digitalt – och klagade på att alla kunder laddade ned från nätet.130

Det finns de som inte delar den positiva hållningen. En notis i Svenska 
Dagbladet den 20 maj 2006 refererar en bitter kommentar: 

– Det kommer inte att finnas någon svensk skivindustri kvar i landet. Det har vi 
regeringen att tacka för. 

Bert Karlsson säljer sitt livsverk Mariann Grammofon, enligt flera medier till Warner 
Music, uppger TT. Karlsson är missnöjd med att regeringen inte har lyckats sätta stopp 
för piratnedladdning av musik.131

Bland pirater och deras förespråkare finns det en grupp som hävdar att 
piratverksamheten inte bara är oförarglig, ofarlig eller moraliskt oantastlig, de 
hävdar att den rentav är positiv på olika vis, t.ex. underlättande för 
medborgarna och samhället, stimulerande för kulturen och informationsflödet, 
ekonomiskt stimulerande för marknaden. Anders Lignell i Göteborgs-Posten, 
december 2005: 

Fildelning må få musikindustrin att famla efter lagboken och att kalla på polis. Fildelare 
anklagas för att rycka brödet ur munnen på artister och musikbolag. Men det finns en 
annan sida av skivan visar en undersökning från Uppsala universitet. Var tredje 
nedladdare laddar hem för dem helt okänd musik och från artister de inte hört förut. Två 
av tre som den vägen hittat en ny favorit, går ut och köper en cd med artisten och en av tre 
har gått på konsert för att lyssna på den nyfunna favoriten. Undersökningen från World 

                                                 
130 Lundblad, Nicklas, "Skivindustrins metoder manar till motstånd", debattinlägg i Svenska Dagbladet 
2004-03-15, s. 52. 
131 Okänd författare. ”Utan titel”, notis i Svenska Dagbladet 2006-05-20, s. 88. 
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Internet Institute, ett långtidsprojekt där man följer beteendeförändringar i spåren av den 
nya tekniken, visar att ladda ner musik och att köpa musik inte utesluter varandra.132

Liksom i Rudolf Antonis nämnda undersökning från SOM-institutet, har 
undersökningen som Lignell hänvisar till kommit fram till att fildelarna och 
nedladdarna är mer benägna att konsumera laglig kultur än andra, och 
slutsatsen är även här att verksamheten därför inte är skadlig. Här framhålls 
tvärtom positiva följder för kultur och industri. 

Några tar även upp att piratverksamheten är av godo för både den tekniska 
utvecklingen och samhällsutvecklingen i sin helhet. I början av 2004 refererar 
Sverker Lenas i Dagens Nyheter en artikel av Lawrence Lessig: 

Men piratens betydelse för den tekniska utvecklingen ska inte underskattas. Det menar i 
alla fall Lawrence Lessig, professor i juridik, i marsnumret av tidskriften Wired. Varje 
viktig sektor av medieindustrin i dag – film, musik, radio och kabelteve – föddes med 
piratkopieringens hjälp. Att Hollywood ligger på USA:s västkust är till exempel ingen 
slump. I början av 1900-talet flydde regissörer och filmmakare från östkusten till 
Kalifornien för att undkomma de filmpatent som innehades av Thomas Edison. Även 
skivindustrin växte fram med en inledningsvis liberal hållning till piratkopiering. Fram till 
1909 var det i USA möjligt att spela in någon annans låt på skiva och sedan kopiera 
skivan utan att bli skyldig upphovsmannen ett rött öre.133

 
Lessig har utvecklat tankarna kring detta under en längre tid och artikeln i 
Dagens Nyheter refererar endast en bråkdel av artikeln i Wired. I 
originalartikeln drar Lessig även slutsatsen att piratverksamheten kan – inte per 
automatik, men den kan – vara både användbar och produktiv, främja nytt 
skapande, nya affärsidéer och inte minst främja tillgången på material som idag 
inte är kommersiellt tillgängligt. 

As the history of film, music, radio, and cable TV suggest, even if some piracy is plainly 
wrong, not all piracy is. Or at least, not in the sense that the term is increasingly being 
used today. Many kinds of piracy are useful and productive, either to create new content 
or foster new ways of doing business. Neither our tradition, nor any tradition, has ever 
banned all piracy.  

This doesn't mean that there are no questions raised by the latest piracy concern – peer-
to-peer file-sharing. But it does mean that we need to understand the harm in P2P sharing 
a bit more before we condemn it to the gallows. 

Like the original Hollywood, P2P sharing seeks to escape an overly controlling 
industry. And like the original recording and radio industries, it is simply exploiting a new 

                                                 
132 Lignell, Anders, ”Fildelning ökar musikintresset”, artikel i Göteborgs-Posten 2005-12-18, s. 100. 
133 Lenas, Sverker, ”Nätpiraten driver på utvecklingen”, kommentar i Dagens Nyheter 2004-02-27, del B 
s. 2. Artikeln som refereras är Lessig, Lawrence, 2004b, ”Some Like It Hot”, 
http://www.wired.com/wired/archive/12.03/lessig.html [2007-08-07] 
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way of distributing content. But unlike cable TV, no one is selling the content that gets 
shared on P2P services. This difference distinguishes P2P sharing. We should find a way 
to protect artists while permitting this sharing to survive. 

Much of the "piracy" that file-sharing enables is plainly legal and good. It provides 
access to content that is technically still under copyright but that is no longer 
commercially available – in the case of music, some 4 million tracks. More important, 
P2P networks enable sharing of content that copyright owners want shared, as well as 
work already in the public domain. This clearly benefits authors and society.134

 

I mitt studiematerial är det få producenter, distributörer och säljare som anser 
att de har något att tjäna direkt på piratverksamheten. Men undantag finns. I en 
diskussion om spridning av musik på bloggar hävdar Magnus Mårtensson, 
Ifpi:s jurist, att allting inte bara är svart eller vitt: 

Vår inställning är att alla som gör musik tillgänglig på nätet ska ha tillstånd, men visst 
finns det rejäla gråzoner – vi representerar även de riktigt små bolagen som kanske bara 
vinner på att uppmärksammas på en blogg. Skillnaden mellan det och någon som läcker ut 
hela Robbie Williams nya skiva är enorm, säger Magnus Mårtensson, jurist på Ifpi, de 
svenska skivbolagens branschorganisation.135

På senare tid har åtskilliga företag inom nöjesindustrin bestämt sig för att 
hänga på trenden, vare sig de tycker om den eller inte. Det kan yttra sig i att 
man, som Apple, lanserar kommersiella nedladdningstjänster som iTunes.136 
Det kan också yttra sig i att man släpper en spelfilm på dvd och kommersiella 
betaltjänster samtidigt som den går upp på biograferna, för att på så sätt 
försöka ta kontroll över parallelldistributionen.137 Men många nya företag och 
unga artister tar steget längre än så och har börjat lansera sina verk genom att 
lägga ut dem fritt.  

Jag kommer att återkomma till denna ”alternativa distribution” i mitt tredje 
analyskapitel om upphovsrättens väsen. Men i samband med piratdiskussionen 
och frågan om piratverksamhetens positiva effekter vill jag nämna fenomenet 
Arctic Monkeys, ett brittiskt rockband som slog igenom stort efter att ha 
lanserat sin musik genom att lägga ut den gratis på Internet. Andres Lokko, 
nöjesjournalist på Svenska Dagbladet, ger sin personliga bild av de 
bakomliggande mekanismerna: 

                                                 
134 Lessig, 2004b. 
135 Van der Lee, Fredrik, ”Avvaktan i Sverige mot musikbloggar", artikel i Göteborgs-Posten 2006-12-
30, s. 68. 
136 Se t.ex. Larsmo, Ola, ”Vad ska få flöda fritt?”, artikel i Dagens Nyheter 2005-03-21, del C s. 4. 
137 Gjordes t.ex. med Steven Soderberghs film Bubble 2006, något som medförde att filmen bojkottades 
av de stora biografkedjorna i femton amerikanska stater. Se Gentele, Jeanette, ”Biografer nobbar Steven 
Soderbergh”, notis i Svenska Dagbladet 2006-01-20, s. 76.  
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Men, erkänner åklagarsidan besvärat, allt det här är väl toppen – fast vad händer när 
Arctic Monkeys inser att alla redan har alla deras låtar och inte har en tanke på att betala 
för deras skivor? 

Svaret är enkelt. Väldigt enkelt för den som förstår. Det är bara den så kallade 
Branschen som aldrig kommer att göra det.  

Alla som följt Arctic Monkeys på nätet och därför sprungit på varenda spelning känner 
sig delaktiga och kommer automatiskt att köpa deras skivor. För att det är deras band. För 
att det fungerar så när vi känner att vi är en del av något som sker av rätt anledningar. Inte 
av girighet eller ängslighet.138

 

Här finner vi återigen tilltron till att folk vill göra rätt för sig, att man vill stödja 
det man tycker om. Och det tycks inte vara något unikum i fildelningskulturen 
att propagera för ett slags ”frihet under ansvar” och hänvisa till lojalitet och 
förtroende mellan t.ex. artister och konsumenter. Göteborgs-Posten berättar 
t.ex. om malmöbandet Lamont, som släppte sin singel Rather Do It gratis på 
nätet och därför blev omhuldade med gratisreklam av Pirate Bay, för att de 
sympatiserade med Lamonts inställning.139 Ett annat exempel är den vänliga 
uppmaningen ”If you like it, buy it”, som ofta dyker upp i fildelningsnätverken 
i anslutning till materialet. Givetvis är det inte alla som betalar av sympati och 
lojalitet, men fenomenet existerar. 

Det finns även en baksida av lojalitetsfenomenet. Artister som kämpar för 
upphovsrättens bevarande och mot olaglig fildelning blir ofta inte nådigt 
omtalade i t.ex. fildelningsrelaterade bloggar och nätverk. Mest kända 
exemplet är förmodligen det amerikanska bandet Metallica, som efter att ha 
initierat juridiska åtgärder mot fildelningstjänsten Napster, blev utsatta för 
förlöjligande parodier på Internet, såväl som hot och organiserade bojkotter 
och kampanjer där man uppmanade nedladdare att aldrig betala för deras 
musik.140 (Detta hände 2000, alltså före min undersökningsperiod.) Ett annat 
exempel är då Antipiratbyråns hemsida togs över av okända hackare och 
tillfälligt var tvungen att stängas av, efter det att organisationen anklagats för 
brott mot personuppgiftslagen.141

Att artister och andra själva lägger ut sina alster till allmän beskådan på 
Internet för ett ringa eller inget pris, är ingen isolerad företeelse som enbart 
gäller musik- eller nöjesbranschen. Detta är också helt lagligt så länge det 
gäller de egna verken. Ett populärt begrepp under de senaste åren har varit 
”Webb 2.0”, det vill säga den del av Internet där användaren bidrar till 
                                                 
138 Lokko, Andres, ”Lokko listar filer att förälska sig i”, krönika i Svenska Dagbladet, 2005-10-14, s. 81. 
139 Okänd författare, ”The Pirate Bay stöttar Lamont”, notis i Göteborgs-Posten 2005-11-10, s. 85. 
140 Refereras t.ex. av Sterling, Robert, ”Lars Ulrich's death wish: Metallica v their fans” i webbmagasinet 
Disinformation 2000-10-18, http://www.disinfo.com/archive/pages/dossier/id374/pg1/ [2007-08-07]. 
141 Andersson, Jan, ”4 000 anmäler Antipiratbyrån”, artikel i Göteborgs-Posten 2005-03-09, s. 83. 
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innehållet och som bjuder på stora möjligheter till interaktivitet mellan 
användarna. Till Webb 2.0 räknas bland annat bloggar, webbcommunities, 
wikir och fildelningsnätverk. 

”Webb 2.0” har rönt mycket positiv uppmärksamhet i medierna, men har 
också stött på en del kritik. Farhågor finns att fenomenet ska, om inte rasera de 
traditionella mediebranscherna, så i alla fall skriva om kartan för dem. 
Journalisten Lars Åberg analyserar dagens mediesituationen i en artikel i 
Göteborgs-Posten i oktober 2006: 

OM DEN UPPHÖRDE att existera skulle inget mediebolag numera komma på tanken att 
starta en tidning som New York Times, skrev häromåret Howell Raines, tidningens då just 
avsatte chefredaktör. 

[…] 
Många gamla medier, under så lång tid så centrala för nyhetsförmedling och 

samhällsdebatt, lider nuförtiden av dåligt självförtroende. I branschen förefaller det råda 
ett allmänt missnöje med hur det egna innehållet och dess förmedlare ser ut. Alla söker 
därför en abstraktion: en ny publik. Och över allt samma problem: för många journalister, 
och för många journalister som inte är förändringsbenägna. 

[…] 
Kommersialiseringen och teknikutvecklingen har fört medierna in i en tredje fas, som 

kan kallas avprofessionaliseringen.  
Bloggar och public journalism är två grenar på samma antielitistiska träd, eftersom 

journalistiken blivit sin egen maktsfär bidrar den också till behovet av andra stämmor och 
perspektiv. Upphovsrätten kommer aldrig mer att bli sig lik och från medieföretagen 
skärps inte bara i gratistidningarna de innehållsliga kraven på förkortning och 
homogenisering, allt sådant som professionella reportrar säger sig hata. För att nå en ny 
publik – ingen nämner någonsin någonting om den redan existerande – genomförs 
redaktionella nedskärningar och skiften, där ungdom i sig mytologiseras och ges ett slags 
gurustatus.142

Debatten är het och ser inte ut att svalna inom den närmaste framtiden. Bör 
rådande strukturer skyddas och bevaras eller ska man se fildelande och t.o.m. 
upphovsrättsbrottsligheten som del av en naturlig utveckling som inte går att 
stoppa? Eller finns det en medelväg, något sätt att ta tillvara idéer från båda 
synsätten? Dagens Nyheters Johan Svedjedal sammanfattar de viktiga frågorna 
i en analytisk artikel och recension av antologin Copy me, utgiven av 
Piratbyrån (en bok som jag själv hänvisar till i min uppsats.) Artikeln 
publiceras i kulturdelen i augusti 2005: 

Det är lätt att instämma med författarna om farorna med att en drastiskt utvidgad 
patenträtt blockerar möjligheten till idéutbyte och innovationer. Lika lätt är det att ge dem 
rätt i att "fildelningen" kan ge tillgång till material från andra kulturer som inte har 

                                                 
142 Åberg, Lars, ”Medierna blir allt mindre professionella”, artikel i Göteborgs-Posten 2006-10-16, s. 62. 
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kommersiell distribution på vår marknad. Och det vore naivt att tro annat än att starka och 
ofta krassa ekonomiska intressen ligger bakom försvaret för upphovsrätten. Mindre enkelt 
är det att svälja antiintellektualismen i många bidrag (argumentet att det är fel att tjäna 
pengar på en marknad för tänkande och skapande), den banala vänsterretoriken (det är fel 
att tjäna pengar) och inslagen av människoförakt ("pajasar som har blivit miljonärer bara 
för deras enda hit har spelats i pianobarer i 30 år"). Annat bygger på önsketänkande, 
dubiös historieskrivning eller missuppfattad teori. "1700- och 1800-talens 
följetongsromaner omformades konstant av tidningsläsarna", påstår ett bidrag. Och i ett 
annat får upphovsmännen veta att de inte förtjänar någon ersättning eftersom "en 
berättelse alltid är produkten av ett namnlöst myller, författarens jobb är bara att skriva 
ned den". Tro det, Dickens och Shakespeare.  

Hur svårt det än är att ta sådana argument på allvar är detta ändå en bok att fundera 
kring. Vare sig medieindustrierna gillar det eller ej så har framtiden redan inträffat. Och 
den fångas lika litet i lagstiftningen som ett vattenfall av ett durkslag. Men trots 
piratpublicerarnas önskedrömmar om en värld utanför pengarnas välde (intellektuell 
egendom är "den allra sjukaste formen av privat ägande", heter det i ett bidrag) återstår 
frågan om att hitta fungerande ekonomiska lösningar på upphovsrättens problem.143

3. Debatten om upphovsrättens väsen 
Debatten om den förstärkta upphovsrättslagen från 2005 och debatten om den 
s.k. piratverksamheten rör sig båda på flera plan och behandlar många olika 
områden. Men drar man dem till sin spets så kommer man tvivelsutan att 
hamna i frågan om upphovsrättens väsen. Vad innebär upphovsrätten? Hur ska 
den implementeras? Hur omfattande ska den vara? Har den överhuvudtaget ett 
existensberättigande? 

Synen på upphovsrättens väsen är minst sagt skiftande beroende på vem 
man frågar. Juristen och journalisten Kerstin Ahlberg beskriver upphovsrätten 
följande i förordet till sin journalistiska handbok Din upphovsrätt och andras: 

Medierna har i dag stor makt. I omvärlden pågår en diskussion om ifall demokratin 
kommer att överleva medierna Här hemma tycks allt fler medieägare betrakta 
journalistiken som vilken vara som helst. Och den som har det synsättet vill naturligtvis 
göra produktionen billigare genom att återanvända journalistiskt material, ”recycla det”, 
använda det i alla sina ägda medieformer. Då minskar mångfalden, och demokratin sätts 
på undantag. Den garant vi i dag har för att motverka ägarkoncentration och enfald heter 
upphovsrätt. 

Upphovsrätten står som värn också för yttrandefriheten och yrkesetiken och den är 
drivkraft för journalistiken och journalisterna, vare sig de är anställda eller 
småföretagande frilansar. För att öka avkastning och vinster attackerar medieägarna nu 
den individuella upphovsrätten hårdare än någonsin. Samtidigt ställs kortsiktiga och 
oinitierade krav på att upphovsrätten ska vara en ”allmän nyttighet”.  

Om vi vill bevara mångfald och demokrati, den goda journalistiken, yttrandefrihet och 
yrkesetik så måste vi fortsätta att slåss för individens upphovsrätt.144

                                                 
143 Svedjedal, Johan, ”Kopiering är lätt, men är det rätt?”, recension i Dagens Nyheter, 2005-08-09, del C 
s. 6. 
144 Ahlberg, 2006, s. 9. 
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En helt annan bild träder fram i förordet till den ovan nämnda antologin Copy 
me: samlade texter från Piratbyrån, skrivet av dess redaktörer Marcus Kaarto 
och Rasmus Fleischer: 

När de optiska och akustiska medierna kom i slutet av 1800-talet och upplöste 
tryckpressens särställning som det viktigaste reproduktionsmedlet, tillät upphovsrätten en 
hel industri av kvacksalvare att växa fram. Eftersom denna industri hade den magiska 
förmågan att tjäna pengar på ingenting växte den snabbt och eftersom den 
monopoliserade dataflöden fick den alldeles för stor makt. Denna makt utövades ofta och 
gärna för att premiera en viss teknisk utveckling, något som till exempel Edwin Howard 
Armstrong, FM-radions bortglömde uppfinnare, kan vittna om. 

[…] 
Men begäret att tjäna pengar på ingenting har visat sig vara svårsläckt. Samtidigt som 

utvecklingen av nya reproduktions- och distributionsmedel har begränsats, har 
monopolrättigheter införts på allt fler av livets områden och under allt längre ”skydds”-
perioder.145

Båda texterna är engagerade, de är retoriska för att föra fram sitt budskap (den 
sistnämnda på gränsen till demagogisk), de intar närmast diametralt motsatta 
ståndpunkter gentemot varandra. Och båda har, enligt mig, poänger som inte 
bör underskattas. De skilda slutsatserna, åsikterna, beror i mångt och mycket 
på att de redan från starten intar olika perspektiv för att betrakta fenomenet 
upphovsrätt. 

Under de senaste åren har det, som noterats i det föregående 
analysavsnittet, vuxit fram en kritisk rörelse som ifrågasätter upphovsrättens 
förtjänster. Å andra siden har upphovsrätten i västvärlden haft en så stark 
ställning under det senaste seklet att man har tenderat att betrakta den mer eller 
mindre som en självklarhet, eller en given rätt. Ett engagerat inlägg fanns att 
läsa på Dagens Nyheters ledarsida ”Läsarnas DN” i mars 2005: 

Om äganderätten tillintetgörs rasar hela samhället ihop, då finns det inte längre något 
värde i att arbeta eller bedriva handel, inte någon drivkraft att forska, utvecklas och 
kläcka nya idéer. Äganderätten är således ett av villkoren för kapitalism, och kapitalismen 
är en drivkraft samt ett av villkoren för och motiven till framsteg. Den kapitalistiska 
strukturen har dock, i och med internets inträde, hamnat lite på efterkälken. Internet gör 
det möjligt att snabbt och till en i stort sett obefintlig kostnad sprida exempelvis film, 
musik, bilder och mjukvara. Denna spridning är svår att kontrollera och skapar därför en 
parallellekonomi där man i motsats till vår traditionella marknadsekonomi först 
konsumerar varan och sedan bestämmer sig om man vill betala för den eller inte. Den 
traditionella kapitalistiska principen att upphovsrättsmannen eller företrädaren för denne 
äger intäktsrättigheterna till varje exemplar av produkten upphör alltså att fungera. Det 

                                                 
145 Kaarto, Marcus och Fleischer, Rasmus, förord till Copy me: samlade texter från Piratbyrån, red. 
Rasmus Fleischer och Marcus Kaarto, Stockholm 2002, s. 7 f. 
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krävs inte längre någon uppoffring av kapital eller motprestation för att få tillgång till 
exempelvis programvaror, musik och filmer – således förlorar intäktsrätten sitt värde. Vi 
har fått lära oss att det är fel att stjäla därför att vi då orsakar någon annan skada. Hur är 
det då när parten inte är medveten om att han skadas, som ofta är fallet med 
piratkopiering, sker då en verklig skada? Ja, det tror jag. Upphovsmannens rättigheter 
måste anses vara kränkta i och med att intäktsrätten hör samman med äganderätten.146

Efter den tidigare nämnda razzian mot Pirate Bay och PRQ publicerades ett 
liknande inlägg på Svenska Dagbladets ”Brännpunkt”: 

Vi har gått från jordbrukssamhälle till olika faser i industrisamhället och är nu på väg in i 
den virtuella ekonomin. Här kommer en gigantisk möjlighet att skapa en dynamisk handel 
för information, utbildning, nöje och kunskap. 

Detta bygger givetvis på en självklar respekt för immaterialrätten och en rätt för 
upphovsrättsinnehavaren att sätta sina egna priser för att konkurrera med sitt eget material 
och för att kunder ska kunna välja fritt och betala för det som de själva vill ha. 

[…] 
Det är viktigt att man nu inte gör Sverige och svenska företag en björntjänst genom att 

föra en diskussion om huruvida var och en ska betala för det den köper – det är ju en 
självklarhet. 

Att betala för sin konsumtion har alltid varit grundläggande för en dynamisk handel 
och kommer att vara det även om man erhåller produkten över internet. Svenska företag 
ligger mycket väl positionerade i utvecklingen i det virtuella samhället. 

Det är viktigt att vi tillvaratar den chans vi nu har och inte förlamar internets 
möjligheter med populistiska uttalanden om att det är okej att stjäla, bara för att man gör 
det lite grann.147

I båda inläggen jämförs den immateriella äganderätten med den materiella. Det 
talas om den immateriella äganderättens betydelse i ett kapitalistiskt marknads-
system. Och i båda texterna talas det om upphovsrätten som en självklarhet. 
Men oavsett om man är för eller emot upphovsrätten är den ingen självklarhet, 
ingen naturlag. Det är i själva verket ett system av överenskommelser (jfr 
Levins krönika ovan), visserligen väl och långvarigt inarbetade överens-
kommelser, men dock ett system uppfunnet av människor för människor. 

Som jag beskrev i bakgrundskapitlet består upphovsrätten av två 
huvudsakliga beståndsdelar, den ekonomiska och den ideella rätten. Båda 
delarna kan betraktas på flera olika sätt. Om vi börjar med den ekonomiska 
rätten så är den dels en ersättning för utfört arbete. Men den kan också ses som 

                                                 
146 James, Jonathan, ”Utan äganderätt ingen drivkraft”, insändare i Dagens Nyheter 2005-03-20, del A s. 
35. 
147 Versteegh, Gerard och Cecilia, "Nätpirater riskerar att förlama internet", debattinlägg i Svenska 
Dagbladet 2006-06-29, s. 33. 
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en nyttjandeavgift som betalas av konsumenten. Båda funktionerna gör att den 
kan fungera som ett incitament för kreatören att skapa ytterligare verk. 

Hemmungs Wirtén ger sig in i debatten i ett inlägg i Svenska Dagbladet i 
juli 2004. Framför allt uppmärksammar detta inlägg de immateriella 
allmänningarnas betydelse (något jag återkommer till nedan), men hon inleder 
genom att beskriva upphovsrätten: 

Det handlar om en central fråga för informationssamhället: nämligen hur och på vilket sätt 
vi bör äga och kontrollera våra mest viktiga tillgångar. 

Vi producerar allt mindre stål och kol, allt mer software, underhållning och läkemedel. 
Skiftet från industriell till informationell produktion lägger grunden för det beroende vi 
har i dag att skapa immateriella tillgångar, tillgångar som bland annat genom 
upphovsrätten blir till intellektuell egendom. 

[…] 
Upphovsrätten innebär en form av monopol, ett skydd som ska säkerställa att 

upphovsmännen uppmuntras att fortsätta skapa. Det rör sig delvis om en klassisk princip: 
om vi tilldelas dessa monopol så producerar vi vidare och bidrar på så vis till 
samhällsutvecklingen i stort. Ta bort upphovsrätten och motivationen försvinner.148

Hemmungs Wirtén trycker på upphovsrättens funktion som incitament – en 
uppmuntran till kreatören och ett möjliggörande/underlättande för honom eller 
henne att fortsätta skapa (i det här fallet kultur). Hon använder också ordet 
”monopol” för att beskriva upphovsrätten. Huruvida det begreppet är adekvat 
för enskilda immateriella verk kan diskuteras, men det är ingen ovanlighet att 
det betecknas så i mitt undersökningsmaterial. 

Det är inte alla som håller med om att upphovsrätten tjänar som ett 
fungerande incitament för upphovsmannen. David Berry, grundare av det 
brittiska skivbolaget Loca Records, ett bolag som har avstått från allt vad 
upphovsrätt heter, intervjuas i Svenska Dagbladet i början av 2004 och 
beklagar sig där över att upphovsrätten inte längre fungerar som det varit tänkt. 

– Folk har ledsnat på trötta, profithungriga jättebolag som alltid behandlat sina artister 
som skit. Bland de jag har talat med, både musiker och publik, märks en lättnad att det har 
börjat växa fram ett alternativ som kan begränsa bolagens makt.  

– Upphovsrätten stiftades för att skydda upphovsmannen, inte som ett sätt att kväva 
och marginalisera nya artister och idéer. Men det är precis vad som händer idag. 
Musikbranschen är idag betydligt mer intresserade av att ge ut fler Best of–skivor än att 
satsa på nya talanger. Det är sorgligt, tycker Berry.149

                                                 
148 Hemmungs Wirtén, Eva, ”Kunskapsbanken havererar”, debattinlägg i Svenska Dagbladet 2004-07-13, 
s. 5. 
149 Berge, Lars, ”För Loca är upphovsrätt ett fult ord”, intervju i Svenska Dagbladet 2004-01-11, s. 43. 
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Berry tycks ha en åsiktsfrände i Piratpartiets grundare Rickard Falkvinge, som 
uttalar sig i en intervju i Dagens Nyheter:  

Upphovsrätten sägs gynna kulturskapande, och patenten sägs gynna innovation. Men det 
är bara en myt. I själva verket hindrar upphovsrätten ny kultur och gör det svårt för 
enskilda att nå ut med sina verk. De som tjänar på det är i stället de stora bolagen.150

I mitt material är det inte ovanligt att upphovsrättskritikerna skjuter in sig på 
just industrin detta eftersom en större del av intäkterna vanligtvis går till förlag, 
skivbolag m.m. istället för på kreatörerna. Men det är förstås inte en fullvärdig 
sanning – att merparten av kreatörerna inte tjänar storkovan på upphovsrätten 
betyder i sig inte att de inte tjänar någonting alls.  

Vid sidan av incitamentet är av de vanligaste orsakerna till att framhålla 
upphovsrättens betydelse är att upphovsmannen måste ha betalt. Det är få 
debattörer i min undersökning som överhuvudtaget inte tycker att en kreatör 
ska ha lön för sitt utförda arbete (även om enstaka fall förekommer i andra 
debattfora, åsikter framförs ibland att konstnärligt arbete bör vara oavlönat). 
Däremot är det, vilket jag framhållit i föregående analysdel, inte alla som anser 
att t.ex. en gratisnedladdad låt innebär förlorad arbetsinkomst för en musiker: 

En återkommande frågeställning är varför upphovsmännen överhuvudtaget 
bryr sig så mycket om upphovsrätten. Att förlag, skivbolag, filmbolag m.fl. vill 
ha intäkterna för de kopior de säljer på marknaden är lätt att förstå, men varför 
ska upphovsmannen ha betalt först för att göra arbetet (förutsatt att han eller 
hon blir avlönad av sin arbetsgivare) och senare en gång till för att ytterligare 
ett antal exemplar av en cd eller en dvd har sålts på marknaden? 

Den vänsterorienterade samhällsdebattören Johan Ehrenberg tillhör den 
falang som tycker att dagens royalties är för små och att upphovsrätten i sig 
står i vägen för informations- och kulturflödet. I en ledare i sin egen tidning 
Dagens ETC. uppmanar han upphovsmännen att glömma upphovsrätten och att 
istället kämpa för högre arvoden för utfört uppdrag. 

Konstnärerna, författarna, musikerna, fotograferna är alla grundlurade av något som 
kallas ”upphovsrätt”. Den där drömmen att man skriver en låt typ Per Gessle och sen kan 
leva på det hela livet. Det är galet eftersom det gör att de allra flesta kulturarbetare i 
Sverige aldrig får betalt för vad de gör.  

Ta en författare. En bok du köper för 200 kr ger denne ungefär 20 kr. Är det en pocket 
för 49 kr får han/hon kanske två–tre kr. Den stora pengen hamnar hos förlagen och 
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bokhandelskedjorna. Eftersom böcker i Sverige normalt säljer under 2 000 exemplar så 
förstår du själv att nästan inga författare lever på sitt jobb. Utan på föredrag, på stipendier, 
på jobb vid sidan om. Samma sak gäller musiker. 

Upphovsrätten skyddar helt enkelt inte de fattiga. Bara de rika.151

  
Det finns fler som anser att upphovsrätten inte leder till att artisterna får betalt 
– i alla fall inte tillräckligt för att kunna försvara den. Fildelaren Markus 
Nieminen hävdar i tidigare citerade intervju: 

Nästan inga konstnärer försörjer sig på upphovsrätten. Den nya tekniken tvingar fram 
andra sätt att avlöna konstnärer.152

Att ”nästan inga försörjer sig på upphovsrätten” är en tveksam formulering 
som är beroende av vad man menar med att försörja sig. Konstnärer försörjer 
sig ofta inte på ett enda sätt, utan lever på ett system av kombinerade inkomst-
källor. Man kan därmed se upphovsrättsintäkterna som en del i ett större 
system.  

Ett annat försvar för den ”dubbla betalning” som upphovsrätten kan 
innebära (om man först blir avlönad och sedan får upphovsrättsliga intäkter) är 
att en konstnär, författare eller musiker idag ofta arbetar mycket oavlönat och 
lågavlönat eftersom deras arbetsgivare, förläggare etc. ofta inte vågar ta de 
ekonomiska risker det innebär att avlöna dem högt från början. Om satsningen 
visar sig vara ekonomiskt givande får upphovsmannen sin bit av kakan via 
upphovsrätten.  

I en insändare i Svenska Dagbladet i augusti 2004 liknar skribenten Karl-
Erik Tallmo rätten vid en investering: 

Men man måste ju inte avtala bort sina rättigheter till företag eller organisationer. Och jag 
tror inte på det där att ett verk behöver skydd i bara några få år – eller inte alls. Ett 
problem som nästan aldrig hörs när detta diskuteras är vad som händer med författare 
eller konstnärer som arbetat med något i kanske 10–20 år och investerat miljoner under 
denna tid i egna resor, litteratur etc, som njugga stipendienämnder aldrig velat ge dem ett 
nickel för. Kanske tar det ytterligare 10–20 år efter publiceringen innan ett verk slår 
igenom publikt. När sådana upphovsmän äntligen kan få tillbaka en smula av det de 
investerat – ska då någon annan kunna berika sig på deras arbete?153

                                                 
151 Ehrenberg, Johan, ”Om politik, pirater och skatter”, krönika i Dagens ETC (nätupplagan), 2006-06-
23. http://etc.se/artikel/12856/om-politik-pirater-och-skatter?results=1 [2007-08-07] 
152 Persson, Ann, "Det finns tusen vägar att gå runt den nya lagen'", s. 23. 
153 Tallmo, Karl-Erik, ”Ska någon annan få berika sig på ditt arbete?”, insändare i Svenska Dagbladet 
2004-08-17, s. 31. 
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Ovanstående insändare sätter fingret på ytterligare en anledning till att 
upphovsmän ofta inte vill släppa sina verk helt fria: för om verket skulle 
generera pengar så kommer någon att kunna berika sig på det. Och om det inte 
är upphovsmannen själv som har rätten till sitt verk, så är det någon annan, 
som har råd eller möjlighet att t.ex. mångfaldiga eller distribuera verket, som 
kommer att sko sig. Detta gäller förvisso relativt få verk, särskilt om verket i 
fråga har släppts fritt att laddas ned gratis via Internet. Men principiellt är detta 
en viktig del av upphovsrätten, tillika en som ofta glöms bort i de senaste årens 
debatt, nämligen att säkra upphovsmannens rättigheter gentemot industrin. 

Vad säger då upphovsmännen själva? Deras åsikter varierar naturligtvis, 
men i mitt undersökningsmaterial är det mest påtagliga att de är relativt 
osynliga i debatten. Åtminstone på ett direkt vis. Indirekt är det vanligt att 
debattörerna använder dem som slagträn i debatten. Företrädare för 
branschorganisationer hävdar att de företräder upphovsmännen, medan 
upphovsrättskritiker och fildelningsförespråkare menar att artisterna är 
förtryckta av industrin. 

Men i mitt material är det bara ett fåtal författare, musiker och filmarbetare 
som uttalat sig i debatten. Av det fåtal som citerats i pressen är de flesta 
musiker. Timbuktus fildelningsvänliga åsikter har jag citerat i förra 
analysdelen, liksom uppropet mot olaglig fildelning från ett hundratal svenska 
musikartister och Ifpi från januari 2005. 

En av dem som skrev på uppropet var sångerskan Laleh Pourkarim, mer 
känd enbart som Laleh, som utvecklar sig i en intervju i Svenska Dagbladet. 
Här framstår en mer komplex bild och ett dilemma som förmodligen flera 
artister kan uppleva. Här bjuds vi också på en teori om varför så få svenska 
artister uttalar sig i frågan: 

– Ska jag vara helt ärlig är min spontana känsla att det är kul att de vill ladda ner min 
musik, i första hand för att njuta och se om de sedan vill köpa skivan. Det viktigaste för 
mig är att få lämna ett avtryck hos människor, att få känna gemenskap med dem som 
lyssnar, säger Laleh. 

Hon tycker att det är upp till varje konstnär att själv ta ställning till om det hon eller 
han gör ska vara gratis eller inte. Hennes egen grundinställning är att alla har rätt till 
hennes musik, även om de inte har råd att betala. 

Men frågan är mer komplicerad än så. En hyfsad ekonomi är en förutsättning för 
musikalisk självständighet och frihet, menar Laleh. Och för att bli framgångsrik som artist 
krävs vissa nödvändiga investeringar. 

– För att jag ska kunna konkurrera på den nutida marknaden måste jag göra snygga 
videor att visa på MTV och ZTV. Jag måste kunna betala dem som gör mina videor, jag 
vill inte ha något med slavhandel att göra och tvinga folk att jobba gratis bara för att de är 
passionerade. Jag vill att de som jobbar med mig ska kunna leva på det. Jag vill också att 
mina musiker ska få pengar, det är inte bara mig det handlar om. 
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Laleh tror att många har en helt felaktig bild av vilka inkomster svenska artister 
faktiskt har. Här blir ingen miljonär av att sälja en guldskiva. 

– Jag får ofta frågan från tonåringar om jag bor i slott. När jag svarar att jag knappt har 
bostad alls blir de chockade. Folk tror att det är som i USA, det finns många myter om hur 
det funkar. 

Liksom många andra svenska artister vill hon inte bli "någon talesman" i 
fildelningsfrågan. Debatten är infekterad, och rädslan för att bli felciterad eller stöta sig 
med fansen gör att långt ifrån alla artister ställer upp på intervjuer om piratkopiering.154

Motsatt åsikt framför elektromusikern Erik Sallmén i samma artikel. Han anser 
att lagändringen från 2005 gjort det svårare för honom att sprida sin musik, 
trots att det är en laglig spridning. Detta eftersom konsumenterna får svårare att 
vara säker på vilken musik som är laglig eller inte:  

– Den nya lagen gör livet till ett helvete för mig. Som dj och producent överlever jag på 
att folk laddar ner musik som jag gjort och sedan bokar mig för spelningar. Varför lyssnar 
riksdagen bara på dem som har tur att ha ett skivkontrakt? säger han. 

Framförallt är han kritiskt till att politikerna inte gått ut och informerat ordentligt om 
vad lagändringarna egentligen innebär, och han ser flera brister i de nya bestämmelserna. 
Även om han själv lägger ut sin musik gratis blir det svårt för internetanvändarna att veta 
att just hans låtar är okej att ladda ner på fildelningsnätverken. 

Samtidigt vill Erik Sallmén inte döma ut de artister som protesterar mot att deras musik 
piratkopieras. 

– Jag förstår dem. De har satsat mycket tid och pengar på att bli artister, och det måste 
vara upp till dem själva att bestämma. Går de ut starkt och säger att de inte vill att folk ska 
tanka ner deras musik gör jag inte det, då är det något i min kropp som får mig att låta 
bli.155

Både Laleh och Sallmén framför en ganska nyanserad bild av situationen för 
en musiker, där det är svårt att se något i svart eller vitt. Den luttrade sångaren 
Peps Persson bjuder på ett mer pragmatiskt svar: 

Du har skrivit på ett upprop mot illegal nedladdning. Det känns inte speciellt proggigt att 
liera sig med Antipiratbyrån & co? 

– Jag måste ju leva. Och ska min musik vara gratis ska ju allt annat vara gratis också. 
Och så är det ju inte, eller hur?156

De ekonomiska intressena – eller motståndet mot de ekonomiska intressena – 
står nästan alltid i centrum för debatten i det material jag har analyserat. Något 
som oftast hamnar i skymundan är den ideella upphovsrätten, den del av lagen 

                                                 
154 Brandel, Tobias, ”Artister delade inför nya lagen”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-07-01, s. 52. 
155 Brandel, ”Artister delade inför nya lagen”, s. 52. 
156 Hernadi, Alexandra, "Tre frågor till Peps Persson: Var har du varit?", kortintervju i Dagens Nyheter, 
2005-08-09, del C s. 2 
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som ger skaparen av ett verk rätt att bli angiven som upphovsman, samt rätt att 
motsätta sig förvanskning av verket. I nyhetssammanfattningen nämner jag 
rättegångarna mellan barnboksförfattaren Gunilla Bergström och Sveriges 
Radio angående en parodi där Bergströms figur Alfons Åberg framställts som 
en hallick i radioprogrammet Pippirull, samt mellan regissörerna Claes 
Eriksson och Vilgot Sjöman och TV4 angående icke överenskomna 
reklamavbrott i deras filmer. De åtalande parterna var djupt engagerade i den 
ideella upphovsrätten i båda fallen. Claes Eriksson säger till Göteborgs-Posten 
i samband med att rättegången inleds: 

Om jag hade accepterat att den visades med reklamavbrott så skulle det stå i avtalet, säger 
regissören, som är segerviss och menar att han har lagen på sin sida. 

– Om man läser upphovsrättslagstiftningen så är detta ett glasklart intrång. Man har 
förändrat ett verk mot upphovsmannens vilja och lagt in bild och ljud i min film utan att 
fråga mig. Med ordet "kränkt" menar jag inte att jag sitter och gråter, utan det är mer som 
när en ubåt kör in på svenskt vatten och man säger att den kränker svenskt territorium. 
Reklam är ett främmande föremål i en film. Det är en sak om man bryter mellan två 
ämnen i ett debattprogram eller mellan två sångnummer i en artistkavalkad. Men i en film 
har man suttit och finjusterat i klipprummet och lagt ner ett jävla jobb på att bygga upp ett 
skeende som reklamen slår sönder.157

Sjöman och Eriksson fick starkt medialt stöd av kollegor och av 
intresseorganisationer såsom KLYS och Sveriges Dramatikerförbund. 
Tingsrätten dömde till upphovsrättsinnehavarnas fördel, och även en 
fortsättning i hovrätten fastställde att de båda regissörerna hade rätten på sin 
sida. Gunilla Bergström fick varken lika mycket uppmärksamhet eller öppet 
stöd. Hon förlorade också sin rättegång då det påstådda upphovsrättsintrånget 
befanns vara en parodi som inte kunde anses kränka författarens anseende eller 
originalets egenart. Komikern Olle Palmlöf, som stod bakom radioinslaget, 
uttrycker sin förvåning över att Bergström inte förstår parodin: 

– Jag läser Alfons Åberg-böckerna för mina barn och de är jättebra. Den bild man får av 
Gunilla Bergström via dem är att hon verkar vara så cool och ha sådan koll, så därför är 
det konstigt att hon inte har någon koll här. 

Gunilla Bergström själv menar att det är en principfråga. 
– Har man en fråga kan man inte sluta ställa den bara för att priset ökar, det vill säga 

om man har möjlighet att betala. Många nära och kära, artister, poeter, författare, 

                                                 
157 Benkel, Ulf, ”Regissörerna mot TV 4 - I dag startar rättegången om reklamavbrott i långfilmer”, 
artikel i Göteborgs-Posten 2004-11-08, s. 66. 
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bildmakare och regissörer har hejat på. Man frågar sig hur långt man kan gå. Kan ens 
verk hamna på porrsajter eller nazistiska hemsidor?158

 
Den tidigare citerade insändarskribenten Karl-Erik Tallmo tar upp ytterligare 
en aspekt av den ideella upphovsrätten, nämligen att verket får en tydlig 
avsändare: 

 […] minst lika viktig som den ekonomiska aspekten är den ideella upphovsrätten som har 
att göra med verkets integritet etc. För att den intellektuella utvecklingen i samhället ska 
fungera måste man ha möjlighet att veta vem som sagt vad och att det återges korrekt, 
annars kommer fakta – och kunskap – sakta att urarta, ungefär som när man leker 
viskleken. Även radikala människor som säger att de generöst skänker sina texter till 
världen och inte bryr sig om hur de används, brukar bli ganska uppbragta om deras texter 
dyker upp i förvrängd form men fortfarande har deras namn under. Detta är också en 
upphovsrättsfråga.159

Tallmo får här stöd av Magnus Jiborn, fil dr och universitetslektor i praktisk 
filosofi vid Lunds universitet. I en essä i Svenska Dagbladet den 8 juli 2004 
utvecklar han sina tankar om varumärkets betydelse. 

Den andra möjligheten är att man faktiskt står fast vid idén om antivarumärket, att man 
avstår från att stämma varumärkessnyltare och därmed lämnar fältet fritt för plagiat. Vilka 
slutsatser bör vi som etiskt medvetna konsumenter dra av en sådan strategi?  

[…]  
Svaret är, möjligen överraskande för några, att vi bör avstå från att handla av en 

producent som inte är intresserad av att skydda sitt varumärke, åtminstone om vi är 
angelägna om att kunna lita på att produkterna håller vad de lovar i fråga om kvalitet och 
produktionsmetoder. Om det är fritt fram för plagiat kan man för det första inte garantera 
att produkter som bär företagets logga inte är billiga piratkopior framställda under de 
vidrigaste miljö- och arbetsförhållanden. För det andra ger det faktum att ett företag 
medvetet avstår från att skydda och investera i sitt varumärke oss skäl att vara 
misstänksamma. Vad varumärket ytterst handlar om är nämligen förtroende.160

 
(Varumärkesskydd ska inte sammanblandas med upphovsrätt per se, men 
tanken om den tydliga avsändaren kan överföras även till t.ex. produktion av 
film och musik.) 

Som jag tagit upp i analysdelen om piraterna hävdar vissa att ett 
gratisnyttjande av kultur inte i sig behöver innebära snyltning eller eftergifter 
från producenternas sida, utan att det istället kan ses som en del i en 

                                                 
158 Reimegård, Claes, ” Tillåtet att göra Alfons till hallick: radioprogramet Pippirulls satir friades i 
Högsta domstolen”, artikel i Svenska Dagbladet 2005-12-24, s. 76. 
159 Tallmo, ”Ska någon annan få berika sig på ditt arbete?”, s. 31. 
160 Jiborn, Magnus, ”Varumärkets värde ligger i förtroendet”, essä i Svenska Dagbladet 2004-07-08, s. 
63. 
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vinstgivande marknadsföring. Sådan ”alternativ distribution” har genomförts 
både av skivbolag och fria artister, på egna sajter såväl som på 
webbcommunities som MySpace och i fildelningsnätverk som The Pirate Bay. 
Ett av de tidigast uppmärksammade svenska företagen som valt denna väg var 
skivbolaget Hybris, som tillägnades en artikel i Dagens Nyheter i september 
2005. Redan här beskriver Dagens Nyheters Henrik Arvidsson Hybris som 
”den nya tidens skivbolag”, som distribuerar musiken genom att lägga ut den 
för gratis nedladdning och därefter upplever en ökad försäljning. Man trycker 
på att musikerna får hälften av skivintäkterna, i jämförelse med den vanliga 
nivån på ”mellan nio och elva procent”.161 Värt att notera är att både 
Mårtensson på Ifpi och Arvidsson på DN ställer sig tveksamma till om 
försäljningsmetoden skulle gynna musiker som siktar på att sälja sin musik i 
större mängder. Exemplen är få, men ett av de band som lyckats med denna 
ambition är ovan nämnda Arctic Monkeys. 

Det bör framhållas att många av de debattörer som i debatten framstår som 
upphovsrättskritiker inte är emot upphovsrättens existens. Däremot är det ett 
flertal dem som tar upp aspekter av nuvarande upphovsrättslagar som de anser 
vara orimliga. Vid sidan av motståndet mot alltför stränga nedladdningsregler, 
är det de långa upphovsrättstiderna som man främst har att invända mot. 
Upphovsrätten fortsätter att gälla, i de flesta länder i västvärlden, i sjuttio år 
efter upphovsmannens död, vilket innebär att efterlevande eller företag som 
köpt upp rättigheterna kan tjäna pengar på verket under den tiden. 

Sverker Lenas kritiserar de långa upphovsrättstiderna i en recension av 
Lawrence Lessigs bok Free Culture, publicerad i Dagens Nyheters kulturdel: 

Förra veckan berättade Göran Gunér (DN 26/4) att rättigheterna till "Bä bä vita lamm" 
köpts upp av Warner Chappell. Jan Troells dotter sjunger sången under 18 sekunder i 
bakgrunden i Troells nya film "Det gula märket". För det vill Warner Chappell ha 15 000 
kronor. Fallet är på inget sätt unikt, visar Lessig. En filmare som 1990 gjorde en 
dokumentär om Wagners ringtrilogi på operan i San Francisco hade i en tagning fått med 
några sekunder av ett Simpsons-avsnitt på en teve i bakgrunden. The Simpsons skapare 
Matt Groening hade inget emot att scenen visades. Det hade dock Fox, som ägde 
rättigheterna. De krävde 10 000 dollar. Det feodala med dagens situation är att 
upphovsrätten stärks på en marknad där mediekoncentrationen samtidigt tilltar. "Aldrig 
tidigare i vår historia har färre haft laglig rätt att kontrollera mer av vår kulturs utveckling 
än nu", skriver Lawrence Lessig.  

[…] 
I USA har medellängden för upphovsrätten under de senaste 30 åren ökat från 32 till 

95 år. Den senaste förlängningen tillkom år 1998 (Sonny Bono Copyright Term Extension 

                                                 
161 Arvidsson, Henrik, "Hektisk höst på Hybris", intervju i Dagens Nyheter 2005-09-03, del C s. 14. 
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Act) efter intensivt lobbyarbete från bland annat Disney. Musse Pigg hade varit nära att 
släppas ut i friheten, men dömdes till ytterligare 20 år innanför Disneys murar. Många tror 
att samma procedur kommer att upprepas igen, och igen, och igen – varje gång Disney 
riskerar att förlora Musse Pigg. I praktiken blir då upphovsrätten evig.162

Invändningarna mot dessa långa skyddstider är förstås inte främst att företag 
kan sko sig på rättigheterna, snarare att de obstruerar tillgången till information 
och kultur på flera sätt. Debattörerna i mitt undersökningsmaterial framhåller 
informationstillgången, det fria flödet av idéer, och inte minst bevarandet och 
uppvisandet av kulturarvet för samhällets medborgare. Det senare trycks det på 
i en ledare i Dagens Nyheter den 20 maj 2006: 

För det andra är det inte anarkistiska nätpirater utan högst laglydiga bibliotekarier, 
universitetslärare, arkivarier och museianställda som har drabbats hårdast av den skärpta 
lagstiftningen. Deras möjligheter att bedriva undervisning och göra kulturavet tillgängligt 
för allmänheten har i ett slag försvårats avsevärt sedan den nya upphovsrättslagen antogs 
förra året.  

På papperet finns naturligtvis alla möjligheter att förhandla med upphovsmännen eller 
deras representanter om tillstånd för kopiering och offentligt återgivande. Men i 
verkligheten är det närmast omöjligt, eftersom kulturinstitutionerna inte har de resurser 
som krävs för att inhämta alla nödvändiga tillstånd. Konsekvensen blir en privatisering av 
vår gemensamma kultur.163

I sin recension av Lessig fortsätter Sverker Lenas att i hårda lag beskriva de 
strikta upphovsrättslagarna. 

Nu är Musse Pigg förstås inte upphovsrättens främsta offer. Den bråkdel konst som 
fortfarande har ett kommersiellt liv går att hitta på en marknad. Den majoritet konstverk 
som däremot genomgått sin kommersiella cykel är svårare att få tag på. Av de verk som 
skapades mellan 1923 och 1942 och som berördes av den senaste förlängningen av 
upphovsrätten i USA hade bara 2 procent ett kommersiellt värde. 98 procent är alltså mer 
eller mindre otillängliga för publiken. Här kan internet öka tillgängligheten. Ett svenskt 
exempel är Project Runeberg, som lagrar litterära texter på en webbsida dit allmänheten 
har fri tillgång. Den internationella motsvarigheten är Project Gutenberg. Här får böcker 
som för länge sedan trillat ut ur det kommersiella kretsloppet nytt liv i den kulturella 
allmänningen. Eller rättare sagt: de skulle kunna få det, om inte upphovsrätten hela tiden 
förlängdes.  

När det gäller film är läget akut. För varje år som går förfaller filmoriginal som aldrig 
mer kommer att kunna återställas. Så länge verken omfattas av upphovsrätten kommer 
ingen att göra sig besväret att digitalisera och lägga ut dem på nätet. 

Ett nytt Alexandria-bibliotek skulle kunna byggas, konstaterar Lawrence Lessig. Det 
bara en ond liten musörad gestalt som står i vägen.164

                                                 
162 Lenas, Sverker, ”Kulturens banemus”, debattinlägg/essä i Dagens Nyheter 2004-05-03, del B s. 4. 
163 Okänd författare, ”Upphovsrätten angår fler än pirater”, ledare i Dagens Nyheter 2006-05-20, del A s. 
4.  
164 Lenas, ”Kulturens banemus” s. 4. 
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Här framhåller Lenas det fria idéflödets förtjänster, och påpekar att konst 
skapas i en dialog, aldrig i ett vakuum. Han tar också upp åldrade filmoriginal 
som exempel på den del av vårt kulturarv som riskerar att förgås i tomma intet, 
på grund av att det dels inte finns något ekonomiskt intresse i att bevara det, 
dels för att de ideella intressena ändå inte får tillgång till dem och kan rädda 
den, eftersom upphovsrätten står i vägen. Konsekvenser som ett obstruerat 
idéflöde, osynligt kulturarv och förtvinande dokumentoriginal gagnar inte 
någon och har knappast varit vad någon ursprungligen tänkte sig att 
upphovsrätten skulle innebära. Men det är reella konsekvenser som händer här 
och nu.  

Lenas liknar Internets möjligheter vid ett nytt Alexandria-bibliotek. En 
annan liknelse är den romantiska och klassiska bilden av ”det allomfattande 
biblioteket” som innehåller allt som någonsin existerat, kanske mest känd i den 
något skrämmande varianten från Jorge Luis Borges novell Biblioteket i 
Babel.165 Internet har mer än något annat fenomen i historien skapat 
förutsättningarna för att skapa ett sådant (bildligt talat) allomfattande bibliotek, 
eller åtminstone en ansats dit, men regelverken, bl.a. de upphovsrättsliga, 
försvårar ambitionerna. 

När man idag talar om upphovsrätten så finns alltid dess de oskyddade och 
fria verken närvarande som en motpol. Public domain är det engelskspråkiga 
begreppet för sådant som inte är upphovsrättsskyddat. Intellektuella, kulturella 
eller kreativa allmänningar talar vi ibland om på svenska när vi åsyftar det 
som aldrig har varit upphovsrättsskyddat, det som har förlorat sitt 
upphovsrättsskydd, eller som lanseras under licenser som kraftigt begränsar 
upphovsrätten, ofta kallade ”copyleft-licenser”. Till copyleftlicenserna räknas 
t.ex. Lawrence Lessigs nämnda Creative Commons-licenser. En annan känd 
variant är nätencyklopedin Wikipedias olika GNU-licenser, vilka i olika grad 
tillåter användaren att fritt kopiera och ändra i licenserade dokument. 

Något som kan tyckas märkligt är att allmänningsbegreppet inte har fått 
något större genomslag i den debatt jag analyserar i mitt undersöknings-
material. I akademiska sammanhang är det annorlunda – här har forskare som 
Mark Rose och Lawrence Lessig länge intresserat sig för det ”icke-skyddade” 
som ett alternativ till det upphovsrättsskyddade och alternativa licenser som en 
medelväg. I svenska nyhetsmediers debatt upplever man mestadels 
polariseringen mellan ”bevara upphovsrätten” eller ”släpp allt fritt”. 
                                                 
165 Borges, Jorge Luis, ”Biblioteket i Babel”, utgiven bl.a. i antologin Fiktioner, Stockholm 2007, s. 99–
110. 
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Några undantag har jag som synes hittat. Ytterligare ett kommer från Vd:n 
för Stockholms e-handelskammare, Nicklas Lundblad som i en understreckare 
i Svenska Dagbladet granskar Yochai Benklers magistrala The Wealth of 
Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom: 

Den gemensamma produktionen avviker från den klassiska marknadsekonomins principer 
– den sker utan samma snöda vinstintresse och bygger på en gemensam allmänning av 
idéer och information. Det handlar, menar Benkler, i allt väsentligt om en icke-
marknadsstyrd produktion. 

Benkler pekar på de olika projekten inom öppen källkod – som den allt populärare 
operativsystemsfamiljen Linux och många andra program – och menar att denna typ av 
produktion är något helt nytt. Det som driver den är inte ekonomiska intressen, utan en 
längtan efter social status, efter gemensamma mål och ett större sammanhang för det egna 
arbetet. 

[…] 
Det som möjliggör denna nya produktion är att vi med internet och 

informationstekniken kan bryta upp arbetet och produktionen i mycket, mycket mindre 
moment.  

[…] 
Altruismen uppstår när arbetspaketen blir tillräckligt små, så att säga. Men Benkler 

menar också att det handlar om mer än bara denna effekt: möjligheten att bidra till riktigt 
stora projekt – där arbetet som man utför är en relativt och inte bara absolut liten 
delmängd av det totala arbetet – skapar också förutsättningar för den nya produktionsform 
som han lanserar, den icke-marknadsstyrda produktion som återkommer i fenomen efter 
fenomen på internet. Informationssamhället löser upp de gamla sanningarna om 
marknaden och friheten som vi alltid arbetat med, helt enkelt.166

Det finns paralleller mellan Benklers teorier om altruism och de skäl som 
Lawrence Lessig anför till att hans Creative Commons-licenser ska fungera. 
Creative Commons är ett flertal olika licensvarianter för immateriell egendom 
som på olika sätt fungerar som alternativ till den traditionella upphovsrätten, 
vissa av dem icke-kommersiella, vissa mer kommersiella. Alla har det de 
gemensamt att upphovsmannen ger avkall på vissa upphovsrättsliga fördelar, 
vissa kanske av de altruistiska orsaker som Benkler och Lundblad nämner, men 
kanske även för att de anser att de har någonting annat att tjäna på det, t.ex. 
större spridning. 

A Creative Commons license constitutes a grant of freedom to anyone who accesses the 
license, and more importantly, an expression of the ideal that the person associated with 
the license believes in something different than the “All” or “No” extremes. Content is 
marked with the CC mark, which does not mean that copyright is waived, but that certain 
freedoms are given. 

                                                 
166 Lundblad, Nicklas, ”It – en revolution för kunskap eller för marknaden?”, essä i Svenska Dagbladet 
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These freedoms are beyond the freedoms promised by fair use. Their precise contours 
depend upon the choices the creator makes. The creator can choose a license that permits 
any use, so long as attribution is given. She can choose a license that permits only 
noncommercial use. She can choose a license that permits any use so long as the same 
freedoms are given to other uses (“share and share alike”). Or any use so long as no 
derivative use is made. Or any use at all within developing nations. Or any sampling use, 
so long as full copies are not made. Or lastly, any educational use. 

[...] 
Why would creators participate in giving up total control? Some participate to better 

spread their content. Cory Doctorow, for example, is a science fiction author. His first 
novel, Down and Out in the Magic Kingdom, was released on-line and for free, under a 
Creative Commons license, on the same day that it went on sale in bookstores.  

Why would a publisher ever agree to this? I suspect his publisher reasoned like this: 
There are two groups of people out there: (1) those who will buy Cory’s book whether or 
not it’s on the Internet, and (2) those who may never hear of Cory’s book, if it isn’t made 
available for free on the Internet. Some part of (1) will download Cory’s book instead of 
buying it. Call them bad-(1)s. Some part of (2) will download Cory’s book, like it, and 
then decide to buy it. Call them (2)-goods. If there are more (2)-goods than bad-(1)s, the 
strategy of releasing Cory’s book free on-line will probably increase sales of Cory’s 
book.167

Lessig, liksom Benkler – via Lundblad – talar här om nya projekt, nya verk och 
nya skapelser skapade av dagens arbetare och upphovsmän. Hemmungs Wirtén 
fokuserar på vårt äldre kulturarv i fortsättningen på det tidigare citerade 
inlägget från Svenska Dagbladet i november 2006. Och framför farhågor över 
att även den nu etablerade allmänningen löper risk att hamna i klorna hos 
multinationella ekonomiska intressen: 

 
Den enklaste förklaringen till vad den kulturella allmänningen omfattar är att säga att där 
finns allt det som inte är skyddat av upphovsrätt och som vi alltså kan använda fritt, utan 
att begära tillstånd, betala licenser eller dras inför domstol. 

I dag är balansen mellan dessa två till stora delar satt ur spel. Disney är världens 
främsta och mest kända användare av allmänningen och har framgångsrikt förlitat sig på 
fria texter av bland annat Rudyard Kipling, Victor Hugo, Robert Louis Stevenson och H 
C Andersen för att skapa filmer som i sin tur skyddas av en allt starkare upphovsrätt. 

Visst, Mowgli i original är en del av allmänningen, men för många är det Disneys 
version som är Djungelboken, inte Kiplings. 

I det upptrissade klimat som råder kring de här frågorna, finns risken att trots att boken 
är hur fri som helst, så skulle man kunna hamna inför domstol om man vill göra en ny 
variant som kommer för nära Disneys tolkning. Detta innebär en form av inskränkning av 
en allmänning som faktiskt är till för oss alla. 

Författaren, död sedan 1936, har för länge sedan upphört att ha något med saken att 
göra. Han behöver knappast uppmuntran för att producera mera. I stället är det företaget 
Disney som blivit "författare" och som bevakar sina intressen genom staber av jurister. 

                                                 
167 Lessig, Lawrence, Free Culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and 
control creativity, New York 2004, s. 280–285.  
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Allmänningen är helt nödvändig för att säkerställa kreativitet. Samtidigt förefaller det 
vara mycket svårt för oss att formulera varför vi anser att vissa saker bör vara gemensam 
egendom och varför vissa saker ska vara fria. Betydligt svårare än att argumentera för mer 
kontroll, mer jakt på pirater, mer handelssanktioner.168

Vidare berör hon även det som jag tidigare har benämnt ”det fria idéflödet”, 
d.v.s. att konstnärer och författare inte arbetar i ett vakuum utan hela tiden är 
beroende av andras idéer. 

 
 Det finns en viss inbyggd ironi i att de grupper som är mest beroende av en 
 kulturell allmänning – till exempel författare, konstnärer och musiker – också i mångt 
och mycket är beroende av upphovsrätten för det egna skapandet, både ekonomiskt och 
symboliskt. 

Men problemen måste mötas både av den enskilde kulturarbetaren och av de 
organisationer som bevakar hennes intressen. Det är därför av största vikt att olika 
intresseorganisationer och fackförbund som värnar upphovsrätten också visar sig 
medvetna om och tar ställning för allmänningen, eftersom det i allra högsta grad innebär 
att ta ställning för, och inte emot, kreativiteten.169

Tankarna om att en upphovsman inte arbetar isolerat utan i en tradition och en 
dialog, där gamla intryck inkorporeras och nyutvecklas, har fått vissa 
debattörer att ifrågasätta vad en upphovsman egentligen är. Diskussionerna går 
ofta tillbaka till den franske filosofen Michel Foucaults tankar om 
författarbegreppet och författarfunktionen som något som varken är universellt 
eller konstant, och inte heller något som bildas spontan genom ett tillskrivande 
av en diskurs till en individ, utan ”resultatet av en komplex operation, vars 
syfte är att konstruera den rationella enhet vi kallar en författare”.170

Ett exempel på en vidareutveckling av dessa idéer är den italienska s.k. Wu 
Ming-rörelsen, en sammanslutning av författare och skribenter som vill av-
individualisera författarbegreppet och därför skriver anonymt och utan 
ekonomisk vinning. Wu Ming utmanar föreställningen av författaren som 
individ och tanken om att intellektuell egendom kan existera.171 Så långt går nu 
inte merparten av debattörerna i mitt studiematerial. Det är få som hävdar att 
individuella upphovsmän inte existerar. Det är också få som motsätter sig 
någon form av intellektuell egendom eller upphovsrätt per se (även om hetsiga 
debatter i nyhetsmedia ofta kan ge ett annat intryck). Däremot finns ett, inte 

                                                 
168 Hemmungs Wirtén, ”Kunskapsbanken havererar”, s. 5. 
169 Hemmungs Wirtén, ”Kunskapsbanken havererar”, s. 5. 
170 Citatet hämtat från Foucault, Michel, ”Författar-funktionen” (1970), artikel publicerad på svenska i 
Copy me: samlade texter från Piratbyrån, Rasmus Fleischer och Marcus Kaarto, (red.), Stockholm 2002.  
171 Information från ”Intervju med Wu Ming” i Copy me: samlade texter från Piratbyrån, Rasmus 
Fleischer och Marcus Kaarto, (red.), Stockholm 2002.  
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utbrett, men dock förekommande ifrågasättande av hur upphovsrätten ska 
konstitueras. Hemmungs Wirtén avhandlar i sin No trespassing (recenserad i 
Göteborgs-Posten den 27 mars 2004) bland annat hur det individbaserade 
upphovsmannabegreppet – vilket även gör upphovsrätten individkonstituerad – 
leder till att verk som kan härröras till en tydlig upphovsman skyddas hårt, 
medan däremot kulturella uttryck – t.ex. hantverkstraditioner – ofta kan 
plundras och exploateras av industrin utan att några lagar och förordningar kan 
sätta stopp för det.172

Debatten om upphovsrättens väsen i sig är större än bara diskussionen om 
fri nedladdning, och diskussionen om upphovsmannabegreppet och de 
intellektuella allmänningarna är grundläggande för att komma framåt i de mer 
konkreta upphovsrätts-/piratdiskussionerna. Tyvärr är denna diskussion bara 
begränsat närvarande i dagspressen, vad jag kan bedöma från mitt 
studiematerial. Däremot finns det en livaktig diskussion om detta på bloggar, 
hemsidor, och andra internetfora baserade i åtskilliga delar av världen.  

Slutanalys 
Som framhållits görs merparten av min analys i de tre föregående analytiska 
undersökningskapitlen. I denna slutanalys reflekterar jag ytterligare över vad 
jag har kommit fram till och kopplar analysen till Faircloughs tre diskursiva 
dimensioner. Jag definierar också ett antal ”diskurser i diskursen” och 
beskriver de underliggande diskursernas karaktär i helhetsdebatten. 

Texten i sig 
Norman Fairclough talar om ”texten i sig”, om att i den första fasen av en 
diskursanalys analysera materialet oberoende av diskurspraktisk eller 
sociokulturell kontext. Här ingår, enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist, 
dels själva texten och dess uppbyggnad, dels de processer där text produceras 
och slutligen textens relation till de språkliga mönster och konventioner som 
finns inom en text.173

Något överraskad blev jag då jag märkte att upphovsrätten i en majoritet av 
de undersökta texterna benämns i negativa termer. Detta innebär inte 
nödvändigtvis att upphovsrätten utmålas som något av ondo (även om det 
förekommer), men rent språkligt och textstrukturellt är det vanligt att omgärda 
begreppet med negativa konnotationer. Oavsett vilken ståndpunkt texten 

                                                 
172 Hemmungs Wirtén, 2004, s. 62. 
173 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 143. 
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framför benämns t.ex. tvistefrågor i ämnet vid ett flertal tillfällen som ”de 
upphovsrättsliga problemen”. Man talar om upphovsrätten som ett ”problem”, 
en ”juridisk snårskog”, som något som drar pengar och försvårar en bättre 
tillgänglighet. Upphovsrätten nämns ofta även i sammanhang då tredje part 
drabbas. Mer poetiskt blir det då de upphovsrättskritiska debattörerna väljer 
sina retoriska uttryck. Upphovsrätten beskrivs i ordalag som ”bakåtsträvande”, 
”föråldrad”, ”odemokratisk” och att ”tjäna pengar på ingenting”. Då man 
berättar om hur upphovsrätten bevakas och upphovsrättslagarna efterlevs drar 
man paralleller till begrepp som ”feodalism”. De skribenter och debattörer som 
framhåller upphovsrätten som något positivt är i regel mer modesta och 
pragmatiska i sitt ordval. Man använder ord som ”nödvändighet” och 
”incitament” för att beskriva dess positiva verkan. Ett tydligare ideologiskt 
ställningstagande blir det när man kallar upphovsrätten för en ”självklar” eller 
”naturlig” rättighet. 

Begreppet ”pirat” är ett både positivt och negativt laddat ord. 
Ursprungligen använt för att beskriva en av de flesta medborgare avskydd 
brottslighet har det alltmer kommit att beteckna smått rebelliska och subversiva 
verksamheter som av många ses som något positivt. Därtill har ordet en 
romantisk klangfärg – under den undersökta perioden var t.ex. långfilmerna 
Pirates of the Caribbean del 1 och 2, med en omtyckt antihjälte i huvudrollen, 
särdeles populära. Mode och trender avspeglas i och speglar den politiska 
debatten. Julien Nebbout från Piratbyrån hypotiserar: 

Dödskallar börjar bli väldigt populära och det kan man ju faktiskt fråga sig om det bara är 
en slump eller om det beror på att diskussionen i sig har börjat strömlinjeformas till en 
mer tydlig subkultur.174

Upphovsrättskritiker och ”piraterna” själva använder gärna ordet ”pirat” 
tillsammans med termer som ”demokratiskt”, ”fri tillgång” och ”gratis”. Även 
här används gärna begreppet ”självklar rättighet”. Ett slagord från Internets 
barndom är ”Information wants to be free”, vilket fått en mindre renässans 
under senare år. Vanligt hos piratvänner är också att hela påståendet att den 
illegala spridningen av andras verk skulle skada upphovsmannen är felaktigt, 
och inte sällan kallas verksamheten snarare för en ”hjälp” eller en ”service”, 
och en form av ”gratis marknadsföring”. Bland dem som är kritiska mot 
upphovsrättsbrott liknas piraterna vid ”problem”, ”parasiter” och ”tjuvar”. 

                                                 
174 Nyman, Jan, ”Kriget om piratkopieringen”, s. 6. 
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Olaglig fildelning, nedladdning och spridning kallas för ”stöld”, t.ex. i 
uppropet från den svenska musikorganisationen Ifpi och ett hundratal svenska 
musikartister i januari 2005, där man jämför med lägenhetsinbrott och stöld av 
falukorv. Metaforer används ofta i de retoriska framställningarna och 
förfarandet att jämföra med andra juridiska exempel återkommer som en röd 
tråd genom hela diskursen. 

En viss vaghet och osäkerhet om hur lagarna egentligen ska tolkas och 
termerna användas är återkommande. Ett exempel är uttrycket 
”kriminaliserandet av fildelning” som Rudolf Antoni nämner i sin 
undersökning och som citeras flitigt i pressen. Fildelning i sig är inte kriminellt 
och har aldrig varit det, medan spridning av upphovsrättsskyddat material utan 
tillstånd, är olagligt och alltid har varit det. Men felanvändningen dyker upp 
många gånger i debatten och bidrar till missuppfattningar. 

Att upphovsrätt och närliggande begrepp ligger i tiden märks allmänt även 
i nyhetstexter som inte är debattrelaterade. Inte sällan använder man ord som 
”upphovsrätt”, ”pirat” och ”fildelning” som metaforer, liknelser, eller för att ge 
lite ”krydda” till texten. En intressant notering är att ord som ”pirat” och 
”piratkopiering” återkommer särskilt ofta i resereportage och utlandsreportage, 
där de ofta används i en kortare mening eller bisats för att beskriva miljöer och 
människor. Man berättar t.ex. om försäljningen av piratkopierade cd och dvd:er 
för att förstärka en miljöskildring, och förmodligen också antyda en känsla av 
exotism.175 Ytterligare ett flagrant exempel tas upp i en notis i Göteborgs-
Posten 2006 där man noterar att ordet ”fildelning” numera är ett uppslagsord i 
Svenska Akademiens ordlista.176

Diskurspraktiskt perspektiv 
Det diskurspraktiska perspektivet handlar om hur ett samtal förs, textens 
produktion och användning och på vilket sätt man närmar sig debattämnet. 
Sveningsson et al framhåller att denna nivå ofta flyter ihop med den första om 
textens uppbyggnad. Jag har försökt att skilja dessa åt genom att här främst tala 
om de olika aktörerna i debatten och deras sätt att styra diskussionen.177

Kampen om dominansen i upphovsrättsdebatten är hegemonisk till sin 
natur – upphovsrättsinnehavarna argumenterar för fortsatt hård efterlevnad av 

                                                 
175 Ett av många exempel: Hernbäck, Eva, ”Tripoli lockar med smycken och mattor”, resereportage i 
Dagens Nyheter 2006-08-20, del B s. 4. 
176 Okänd författare, ”Plastmamma och plåtpolis i nya ordlistan”, notis i Göteborgs-Posten 2006-04-21, s. 
12. 
177 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 143 f. 
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nuvarande regler, medan ”piratfalangen” har insett att de har makten i sina 
händer, och utnyttjar den till fullo. Motsatta åsikter och polemiska diskussioner 
om upphovsrätten har existerat så länge själva upphovsrätten har existerat, men 
vanligast av allt, både 2004 och 2007, är nog de ståndpunkter som ställer sig 
någonstans ”mitt emellan”, som tar upp både för- och nackdelar med båda 
ytterligheter och förfäktar – eller söker efter – lösningar som närmast kan 
beskrivas som någon form av kompromisser eller alternativ. Många undantag 
finns, men de allra flesta debattörer tar varken avstånd från upphovsrättens 
princip eller hyllar dess implementering. 

Men en viss utveckling går ändå att skönja. I början av 2004 är det en 
högre frekvens av ledarskribenter som ser upphovsrätten som något 
fundamentalt eller självklart, på nyhetsartiklar där olagliga fildelare ses som ett 
hot, en viss övervikt av synliggjorda debattörer som tar avstamp i 
nödvändigheten av en stark upphovsrättslagstiftning. Perspektivet har påtagligt 
förskjutits. Upphovsrättskritikerna går från att vara ett relativt perifert fenomen 
till att vara en stark och ansedd och ofta hörd röst i debatten. Typiska 
ledarskribenter som 2004 utgick ifrån idéer som att ”upphovsrätten är viktig, 
men den får inte gå ut över demokratin” har måhända kvar samma åsikter, men 
har bytt fot i åtminstone i sin argumentering – nu utgår argumenten allt oftare 
ifrån tanken att som påminner om att ”informationen måste flöda fritt” med 
tillägget att ”vi måste se till att upphovsmannen får betalt”. Samma åsikt, men 
en förskjutning i argumenten och i själva utgångspunkten. 

Intressant att notera är att journalisterna och ledarskribenterna på våra 
största morgontidningar i regel är tämligen kritiska mot den förstärkta 
upphovsrätten. Ingen av dem tycks vara direkta motståndare till upphovsrätt i 
sig, men mycket finns att invända mot kriminalisering av fildelare, förlängda 
upphovsrättstider och urvattnandet av den kulturella allmänningen.  

Debatten tolkar jag som till största delen sansad och välformulerad från 
båda sidor (även om debattörerna inte alltid är väl pålästa om det de uttalar sig 
om), men den slår inte sällan över i hårda ordalag där man inte drar sig för att 
måla ut sin meningsmotståndare som okunnig, mindre vetande eller föråldrad i 
sitt tankesätt. Generationsklyftan är ett genomgående argument, vare sig man 
som Alexandra Hernadi målar ut de yngre som ”generation gratis” eller som 
Markus Nieminen distanserar sig från ”40-plussarna”. 

I den juridiska delen av debatten är det ofta politiker som initierar samtalet 
och i initialskedet dominerar det. Politikerna är de proaktiva aktörerna som 
presenterar eller debatterar ett lagförslag. Därefter kommer journalisterna och 
de sakkunniga debattörerna in i diskussionen, och allra sist den s.k. ”gemene 
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man”, som reagerar på det de får ta del av via t.ex. nyhetsmedier. Detta påvisas 
t.ex. av att Piratpartiets popularitet når en toppnotering strax efter det 
impopulära tillslaget mot PRQ.  

När privatpersoner uttalar sig i mitt studiematerial är det ytterst sällan de 
står på den upphovsrättsvänliga sidan. Argumenten känns oftare igen från 
upphovsrättskritkerna. Tydligt är också att det föreligger ett stort glapp mellan 
lagstiftarna/upphovsrättsivrarna och ”gemene man”. Ny teknik och nya medier 
har gjort allt material lättare att sprida – så lätt att folk sprider det utan att tjäna 
ett rött öre på det. Men vi har samtidigt ett helt ekonomiskt maskineri som är 
uppbyggt kring idén att den som konsumerar information, kultur, idéer, måste 
betala för den. När grus hamnar, eller tros hamna, i detta maskineri, t.ex. av 
anledningen att konsumenterna börjar konsumera sina immateriella varor 
gratis, satsar informations- och kulturindustrin, liksom EU och svenska staten, 
på motåtgärder, t.ex. genom lagstiftning som försöker kontrollera informations-
flödet. Men detta något som den vanlige konsumenten, särskilt om denne själv 
inte har någon erfarenhet av informations- eller kulturproduktion, har svårt att 
förstå. Man har helt enkelt svårt att förstå eller att sympatisera med idén att 
kulturproducenter och upphovsrättsinnehavare anser att det är viktigt att 
behålla sin kontroll över informationsspridningen.  

Intressant är att notera t.ex. Niclas Sigholms inlägg i den andra debattdelen 
och på vilket sätt han försvarar den olovliga kopieringen av studiematerial. 
Även om han, som han säger, inte stödjer den, ligger det implicit att det inte är 
studenternas fel att verkligheten ser ut som den gör. Detta är ett återkommande 
fenomen i hela upphovsrättsdebatten under min undersökta period. Ett frekvent 
försvar för olovlig kopiering är att ”verkligheten ser ut som den gör” eller att 
”det är för dyrt att handla på traditionellt sätt”. 

Ska man döma efter bilden av den allmänna opinionen som framförs i 
media (och inte efter mätbara fakta), frestas man att dra slutsatsen att Nicklas 
Lundblad, direktör i Stockholms e-handelskammare och Sveriges representant i 
EU-kommissionens it-grupp, fått rätt i de farhågor han uttryckte i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet så tidigt som mars 2004: 

Det ironiska är att det til syvende og sidst kommer att bli upphovsmännen som förlorar på 
att konsumenterna alieneras av rättighetsindustrin. Piratkopiering kommer att bli en 
ideologisk handling, en protest mot rättighetsindustrin som ytterst drabbar 
upphovsmännen, som redan i dag är hårt ansatta av samma industri. En rättighetsindustri 
som attackerar tolvåring [sic!] uppmanar inte till eftertanke, utan till motstånd.178

                                                 
178 Lundblad, ”Skivindustrins metoder manar till motstånd”, s. 52. 
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Sociokulturellt perspektiv 
Den tredje nivån i analysen är det sociokulturella perspektivet, d.v.s. 
förhållandet mellan texten och dess sociala och kulturella kontext. 179 I mina 
undersökningskapitel har jag genomgående analyserat debatten utifrån den 
verklighet i vilken den förs.  

Man kan med fog påstå att den breda upphovsrättskritiken inte är något 
nytt fenomen. Som jag har nämnt har den organiserade och oorganiserade 
upphovsrättskritiken vuxit fram till en bred rörelse under många år, både i 
Sverige och resten av världen. Det man kan märka i Sverige under åren 2004–
2006 är att den fick fotfäste och större fokus i massmedia, i den breda debatten, 
och inte minst i den politiska diskussionen. Som sagt kan man hitta ett otal 
förklaringar till att detta hände – man kan nämna enskilda katalysatorer som 
Napster eller Antipiratbyråns verksamhet, genomdrivandet av den nya lagen 
2005 (föregången av WIPO-direktiv, EU-direktiv och USA:s Digital 
Millennium Copyright Act), tillslaget mot Pirate Bay 2006 eller den 
lavinartade framväxten av det s.k. Webb 2.0. Men min slutsats är att det är 
omöjligt att finna en enda dominerande orsak till dagens debattläge. Flera 
element är både orsaker och symptom som påverkar varandra i båda riktningar. 
Snarast håller jag med Ola Larsmos framhållande att ett flertal historiska 
skeenden, händelser och diskussioner till slut har konvergerat för att skapa den 
situation vi har idag. 

Det är närmast omöjligt att analysera den samtida upphovsrättsdebatten 
utan att sätta den i någon form av historisk kontext. Många av de 
upphovsrättskritiska debattörerna drar upp upphovsrättens ursprung som gick 
hand i hand med överklassens licensutdelningar eller censuråtgärder. 
Hemmungs Wirtén drar gärna paralleller till ALAI och Victor Hugo som både 
framförde vikten av en stark upphovsrätt och vikten av tillgången till en kultur 
som inte fick begränsas av samma rätt. Larsmo drar upp trådarna till mer 
sentida händelser då han hävdar att delar av dagens ”skyttegravsmentalitet” har 
sina rötter i IT-boomen och bråket kring upphovsrätt på programvara. 

Tydligast är kanske samtidskopplingen i den juridiska delen av debatten, 
som nästan uteslutande kretsar kring de svenska lagändringarna från 2005 samt 
de direktiv som föregick dem. Ytterst få inlägg i debatt eller nyhetsbevakning 
handlar om upphovsrätten ur andra juridiska aspekter. Det främsta undantaget 
utgörs av en helt annan lagstiftning än den upphovsrättsliga – nämligen de 

                                                 
179 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 144 f. 
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juridiska frågorna om åtgärder som Antipiratbyråns infiltrationsverksamhet och 
registreringen av IP-adresser, eller frågorna om eventuellt ministerstyre och 
otillbörlig påverkan från den amerikanska nöjesindustrin. 

På den politiska skalan finns det svårt att idag hitta en konsensus om 
upphovsrättens väsen. Paralleller till den upphovsrättskritiska ståndpunkten att 
”information ska vara fri” går att hitta både hos liberaler, libertarianer och 
socialister. Samtidigt har upphovsrätt enligt traditionen varit en del av det 
kapitalistiska marknadssystemet, men även betraktats som en facklig rätt och 
en möjlighet för den lilla upphovsmannen att hävda sig mot den stora industin. 
Symtomatiskt är att åsikterna i Sveriges riksdag inte på något vis följer den 
traditionella vänster-högerskalan. Samtliga riksdagspartier är till en början 
eniga om den nya lagen, medan ungdomsförbunden är emot den. Efter att en 
kritisk opinion alltmer har framkommit i debatten, backar flera politiker, och 
de enda partier som till fullo håller fast vid lagändringen är s och kd. Inte heller 
ser man någon klar linje i dagstidningarnas rapportering kontra deras politiska 
tillhörighet. Svenska Dagbladet betecknar sig som ”oberoende moderat” medan 
både Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten är ”oberoende liberala”. Ingen 
större skillnad kan anas i nyhetsrapportering och ledares åsikter mellan 
tidningarna; möjligen finns en liten övervikt av rapporter om och intervjuer 
med upphovsrättsmotståndare i SvD och GP gentemot DN. 

Symtomatiskt är också att kvinnorna i mångt och mycket lyser med sin 
frånvaro i debatten. Undersökningar har visat att de flesta som laddar ner 
upphovsrättsskyddat material från Internet är män. I t.ex. Piratpartiet är en stor 
majoritet medlemmar av det manliga könet. 

Urskillning av diskurser 
Bland alla åsikter om upphovsrätten som förekommer i mitt undersöknings-
material, går det att skönja fem olika huvudspår: 

• Man vill förstärka upphovsrätten. 

• Man vill bibehålla den som den är (möjligen med smärre 
uppdateringar). 

• Man vill försvaga den, t.ex. genom förkortad upphovsrättstid eller 
genom undantag för t.ex. nedladdning från Internet. 

• Man vill eliminera den, helt och hållet, utan förbehåll. 
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• Man vill kompensera för den, d.v.s. man kan tänka sig att försvaga den, 
om man ersätter inkomstbortfallet med andra åtgärder, t.ex. skatter. 

Ett sjätte sidospår finns också, som kan gå parallellt med flera av de 
ovanstående fem spåren. Det är viljan att komplettera upphovsrätten med andra 
lösningar och licenser som upphovsmannen kan välja istället för traditionell 
upphovsrätt.  

Jag anser emellertid att flera åsikter – både för och emot – kan förekomma 
inom ett och samma samtal, d.v.s. samma diskurs. En viktigare faktor är vilket 
användarperspektiv man intar för att komma fram till sin åsikt. När man talar 
om upphovsrättens förtjänster och nackdelar så måste man förr eller senare 
ställa frågan vems åsikter man företräder. Vem ska upphovsrätten, eller 
avsaknaden av upphovsrätt, gagna? Antar man de enskilda kreatörernas 
perspektiv eller tänker man på det mer kollektiva men abstrakta ”kulturlivet” 
eller ”informationsflödet”? Eller står man på informationsindustrins sida? Eller 
på konsumentens? Man kan lätt förledas att tro att de olika perspektiven tydligt 
korresponderar med de olika åsikterna om upphovsrättens vara och icke vara, 
men så är inte riktigt fallet. Det finns både upphovsrättskämpar och 
upphovsrättskritiker som anser att deras synsätt främjar kreatören, eller 
industrin, eller konsumenten.  

Fler diskursiva perspektiv går att urskilja, men dessa fyra är de som jag 
anser dominera debatten som helhet. 

1. Den ekonomiska upphovsrättsdiskursen är den vanligast förekommande 
diskursen. Här talar man om upphovsrätt i ekonomiska termer. Man 
diskuterar ekonomisk ersättning för upphovsmannen, vare sig man ser 
det som något positivt eller negativt. Upphovsrättsförespråkarna inom 
denna diskurs ser det som något fundamentalt att ingen ska få sko sig 
på någon annans arbete. Många av dem, men inte alla, anser att det är 
negativt om andra ska få konsumera frukterna av en upphovsmans 
arbete gratis. Upphovsrättsmotståndarna inom samma diskurs 
framhåller gärna att gratiskonsumtionen är vad konsumenten vill ha och 
kommer att ägna sig åt, men även att den kan gynna producenten på 
olika sätt. Ofta har motståndarna åsikten att upphovsrättsinnehavarna 
inte är värda den ersättning de får. 

2. Upphovsrättsdiskursen om kreativ kontroll. Här sätts den ideella 
upphovsrätten, d.v.s. kreatörens kontroll över sitt verk i centrum. Ska 
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en konstnär få bestämma över hur hans verk ska framföras? Ska en 
dramatiker få sätta stopp för en regissör som inte framför hans text på 
”rätt” sätt? Eller ska en filmregissör kunna hävda att en tv-kanal inte får 
bryta hans film med reklam? Här ingår också frågan om huruvida en 
upphovsman ska erkännas i anslutning till ett verk. 

3. Den demokratiska upphovsrättsdiskursen. Här talar man om allas rätt 
att ta del av information och kultur, utan att några, eller alltför stora, 
hinder ska ligga ivägen. Man talar också om det fria idéflödet, att en 
kreatörs verk kommer en annan kreatör till del och att denne mer eller 
mindre explicit bygger vidare på detta. Extrema falanger inom denna 
diskurs hävdar ibland att någon upphovsman i traditionell betydelse 
inte finns. En subdiskurs inom denna kan vi kalla för 
kulturarvsdiskursen – diskussionen om huruvida bevarandet och 
förevisandet av vårt gemensamma kulturarv kan, kommer eller ska 
förhindras eller gynnas av upphovsrättliga regler. 

4. Upphovsrättsdiskursen om samhällsstyrning. Här diskuterar man 
huruvida upphovsrätten är ett sätt för staten, federationen, unionen eller 
industrin att styra samhället enligt sina egna önskemål. Det kan handla 
om styrning av informationstillgångar eller rentav censur, eller en 
upphovsrättslagstiftning som främst är till för att gynna en industri, ett 
monopol eller ett marknadssystem. Man talar också om kontrollen av 
efterlevnaden av lagarna, och huruvida en eventuell övervakning är 
förenlig med en demokrati eller inte. 
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Sammanfattning 

Min undersökningsdel består av en debattanalys med diskursanalytiskt 
perspektiv, strukturerad i tre olika sektioner med olika perspektiv: ett juridiskt 
perspektiv, ett perspektiv som jag kallar ”piratrelaterat” och ett perspektiv som 
tar utgångspunkt i upphovsrättens väsen. Genomgången följs av en 
analyssammanfattning där jag kopplar mina bedömningar till Faircloughs tre 
nivåer från den kritiska diskursanalysteorin. 

Avsikten med min magisteruppsats har varit att försöka besvara följande 
frågor: 

• Vilka huvudsakliga diskurser går att urskilja i dagens offentliga debatt 
om upphovsrätt i Sverige? 

• Från vilka utgångspunkter, vad gäller synen på upphovsrätt, tar de 
olika diskurserna avstamp? 

• På vilket sätt förs debatten om upphovsrättens förtjänster och 
nackdelar, vara och icke vara? 

Jag anser mig ha besvarat frågorna åtminstone på ett grundläggande plan. Jag 
har funnit att det är åtskilliga mekanismer – historiska, teknologiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella – som har samverkat till att skapa dagens 
läge och debattsituation. Jag har också påvisat att det finns ett flertal olika 
diskurser i diskursen – en ekonomisk, en ideell, en demokratisk, och en 
samhällsstyrningsrelaterad, som grundar sig i olika utgångspunkter. 

Just detta är vad jag finner är den brännande punkten när det gäller 
svårigheterna i upphovsrättsdebatten av idag. Den är inte en fråga, inte en 
diskussion, inte en diskurs, utan åtskilliga på samma gång. Att samhällsfrågor 
är komplexa är förvisso inte ovanligt, men i debatten skönjer jag ofta en 
oförståelse inte enbart för motdebattörernas åsikter, utan för hela den diskurs 
de företräder. Det tycks mig svårhanterbart, för att inte säga fruktlöst, att 
diskutera upphovsrätten ur ett ekonomiskt perspektiv med en 
meningsmotståndare som tar avstamp i en diskussion om kulturarv, eller 
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demokrati, eller ideell upphovsrätt. Givetvis kan ett sådant samtal föras – bland 
mer kunniga kulturjournalister och upphovsrättsforskare (exempelvis) finns det 
debattörer som har en bredare helhetsbild och är pålästa när det gäller alla 
aspekterna, men desto oftare är debatten förvånansvärt ensidig, men håller inte 
bara fast vid en enda åsikt utan vid ett enda perspektiv. Ett erkännande av 
debattens många och inte särskilt svart-vita aspekter är en nödvändighet om 
man ens ska kunna börja närma sig svaret på vem eller vilka i konflikten som 
är helgon, skurkar eller vanligt folk. 

Upphovsrättsfrågan har i vår tid gått in i en spännande fas. Mycket kan 
hända, mycket bra och mycket dåligt. Men förmodligen inget fatalt. Konst, 
kultur och informationsutbyte har alltid en förmåga att överleva. Frågan är 
vilka åtgärder konsten, kulturen och informationsutbytet gynnas bäst av. Det 
finns många sätt att tackla upphovsrättsfrågan på, och jag tror att det finns 
många av dessa varianter som kan fungera på ett eller annat sätt. Men för att 
genomdriva vilken som helst av dessa varianter är det viktigt att man har hela 
bilden klar för sig, att man vet vad man vill uppnå. För detta är en större 
klarhet i debatten en grundläggande nödvändighet. 

Jag tror personligen inte att upphovsrätten i sig behöver dödförklaras. Jag 
tror på att den är ett fungerande system (om än ett av många möjliga 
fungerande system) så länge den fortsätter vara en överenskommelse mellan 
två parter, där inte den ena parten får alltför stor makt. Jag tror också på vikten 
vid den intellektuella allmänningens överlevnad för att upphovsrätten ska 
överleva. De båda kan inte överleva utan varandra – man kan se det som 
allmänningens yin till upphovsrättens yang om man så vill. 

För att avsluta vill jag än en gång citera Lessig, som i detta sammanhang 
använder begreppet balans: 

The question is one of balance, weighing the protection of the law against the strong 
public interest in continued innovation. The law should seek that balance, and that 
balance will be found only with time.180

 
 

 

Stockholm i augusti 2007, Ola Hellsten 

                                                 
180 Lessig, 2004b, s. 2. 
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