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Abstract 
The primary aim of this master’s thesis is to examine the non-profit organization Creative 
Commons and its licenses, mainly intended for digital cultural works, and offering an alternative 
to the copyright laws of today. The major question posed is what similarities and differences 
Creative Commons share with the proponents and the critics of modern day copyright laws. In 
order to answer this question, a discourse analytic approach is employed. The three discourses 
“Creative Commons,” “the copyright proponents” and “the copyright critics” are analyzed as 
separate entities within the higher “copyright discourse order.” 

The thesis finds significant differences between the three discourses. Creative Commons 
considers modern day copyright law far too strict, and that its long copyright terms threaten to 
destroy free culture by emptying the public domain. Offering their licenses, Creative Commons 
wishes to create a commons, where creators have “some rights reserved” and users are allowed 
more freedom. The copyright critics prefer to change copyright legislation, instead of employing 
licenses. The critics feel that the non-commercial element of Creative Commons’ licences is 
incompatible with the idea of a free culture. Furthermore, the copyright critics tend to exclude the 
rights of the creator from the discussion, primarily focusing on the users and economic factors. 
The copyright proponents embraces a differing view of copyright, which focuses less on economic 
factors, and instead stresses the creators’ moral owner rights to the creative work. In order to 
protect creators and economic investments from the increasing threats of Internet piracy, it is 
expressed that copyright laws need to be adjusted to the digital environment and become even 
stricter. 

The thesis concludes that the discourse of the copyright proponents is dominating within the 
copyright discourse order. International copyright laws and global economic policies rely on the 
values expressed within the proponents’ discourse, adding that most creators seem to speak within 
this discourse as well. However, Creative Commons and the copyright critics increasingly 
challenge the views of the copyright proponents, maintaining the right to free culture and the 
democratic possibilities offered by new technologies and the Internet. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
I min framtida yrkesroll som bibliotekarie och informationsspecialist är några av 
de allra viktigaste uppgifterna att hitta och presentera information som användare 
behöver. Digital teknik och Internet har revolutionerat möjligheterna att 
tillgängliggöra information och kulturella uttryck som litteratur, musik, film och 
bildkonst. Det är idag möjligt att skapa jättelika arkiv och bibliotek där användare 
kan nå digitala versioner av de verk som eftersöks, och en stor del av dessa kan 
vara så sällsynta att de inte längre går att hitta på annan väg. Digitaliseringen och 
nätet erbjuder således stora möjligheter för oss som är verksamma inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen att arbeta på ett effektivare sätt. Det ger 
dessutom allmänheten bättre villkor att nå information och kultur, både 
självständigt och med hjälp av informationscentra som bibliotek. 

Digital teknik och Internet ger även förutsättningar för fler människor att 
skapa på egen hand. Den nya tekniken har resulterat i nya verktyg som gör att alla 
med en dator och Internetuppkoppling har möjlighet att skapa musik, film, bilder 
och text. Dessa verk kan därefter enkelt publiceras på nätet och nås av potentiellt 
miljontals andra människor. En ny form av skapelseprocess har uppstått där man 
fritt delar med sig av sina verk och tillåter att andra kopierar, sprider och 
bearbetar verken för att skapa nya alster. 

Möjligheterna med den nya tekniken krockar dock med dagens 
upphovsrättslagstiftning. Alla former av konst och information som når verkshöjd 
omfattas omedelbart av upphovsrätten, och i och med detta begränsas användarna 
att sprida och bearbeta verken. Upphovsrättslagen finns till för att ge incitament 
till skapande, ge kreatörerna kontroll över sina verk, och för att se till att de får 
betalt för sitt arbete. Innan Internet möjliggjorde i princip kostnadsfri publicering, 
kopiering och spridning av information och konst verkade upphovsrätten i en väl 
anpassad miljö. När många idag vill nyttja Internets möjligheter uppstår dock 
juridiska problem. De kreatörer som inte använder sig av den nya teknologin i lika 
stor utsträckning ser Internet som ett potentiellt hot mot sin upphovsrätt. Vidare 
finns intressegrupper som argumenterar för en skärpt upphovsrätt när det 
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framförallt gäller digitalt material. Somliga vill även se förlängda 
upphovsrättstider vilket hindrar att verk överförs till den kulturella allmänningen, 
där upphovsrätten är kraftigt begränsad eller till och med inte gäller alls. 

2001 grundades Creative Commons i USA som en reaktion mot svårigheterna 
med att hitta och dela med sig av upphovsrättsskyddat material, främst på 
Internet. Grundtanken är en balans mellan upphovsrätt och möjligheten att 
återanvända material. Med hjälp av ett antal kombinerbara licenser vill man 
underlätta för kreatörerna att själva bestämma hur deras verk ska utnyttjas. 

Som blivande bibliotekarie och informationsspecialist är jag intresserad av 
huruvida Creative Commons kan gynna den informationsförsörjande uppgiften 
genom att göra information och kultur tillgängligare. Jag är även intresserad av i 
vilken utsträckning ideologin bakom Creative Commons liknar eller skiljer sig 
från tankarna bakom nuvarande upphovsrätt, och hur olika aktörer ser på denna 
tillämpning av teknologi och licenser. 

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition 
Målet med uppsatsen är till att börja med att beskriva hur och varför Creative 
Commons har växt fram. Jag kommer att beskriva den konkreta organisationen – 
hur den grundandes och hur den har utvecklats till att se ut som den gör idag. 

Därefter kommer jag att med hjälp av diskursanalys försöka blottlägga var 
Creative Commons står i den upphovsrättsliga diskursordningen. För att visa detta 
kommer jag att lyfta fram och analysera hur motstridiga diskurser ser på 
upphovsrätt. Förutom Creative Commons kommer jag att titta närmare på de som 
förespråkar dagens upphovsrätt, och även de som vill se en försvagning av, eller 
till och med avskaffa, upphovsrätten. Denna analys kommer förhoppningvis att ge 
en djupare beskrivning av Creative Commons och dess ideologiska inställning i 
upphovsrättsfrågor, och även belysa hur den upphovsrättsliga diskursordningen 
ser ur för tillfället – hur olika sidor argumenterar för sina åsikter och hur kampen 
för att upprätthålla och öka inflytandet ser ut. 

Mina frågeställningar kan sammanfattats på följande sätt:  

• Hur vill Creative Commons med hjälp av ny teknik och Internet underlätta 
för kreatörer och användare? 

• Vilket alternativ till dagens upphovsrätt erbjuder Creative Commons till 
kreatörer och användare?  

• Vad är det som eventuellt skiljer och binder samman Creative Commons 
med upphovsrättsförespråkarna och upphovsrättskritikerna? 
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Jag kommer att disponera uppsatsen så att jag i denna första, inledande del lägger 
fram den teori och metod som används för att analysera undersökningsmaterialet. 
Här kommer även tidigare forskning inom liknande ämnen samt en genomgång av 
källmaterialet att presenteras. 

I den andra delen tecknar jag en bakgrund där viktiga koncept presenteras. 
Dessa är avgörande för förståelsen av den följande analysen. Jag kommer att kort 
presentera upphovsrättens historia och hur den angloamerikanska traditionen 
skiljer sig från den kontinentaleuropeiska, samt hur den svenska upphovsrätten 
passar in här. Därefter beskriver jag vad man på svenska kallar den kulturella 
allmänningen. Detta är en komplex term som på engelska kan översättas både till 
”the public domain” och ”the commons”, och jag kommer att reda ut vad 
skillnaden mellan dem är. Sedan följer en presentation av hur licensavtal och 
överlåtelse av upphovsrätten fungerar i Sverige. Detta är viktigt att ta upp för att 
förstå Creative Commons licenser. Därefter beskriver jag två av Creative 
Commons föregångare som även fungerat som inspirationskällor: rörelserna för 
fri programvara och öppen källkod. I samband med detta presenterar jag också 
begreppet copyleft. Slutligen presenterar jag i denna del organisationen Creative 
Commons historia, samt de olika licenserna och hur de fungerar. 

I den tredje delen följer själva undersökningen. Jag har delat upp denna del i 
tre delar, där jag först analyserar diskursen Creative Commons, därefter 
upphovsrättsförespråkarna, och slutligen upphovsrättskritikerna. Varje diskurs är 
uppdelad beroende på vilken typ av material som analyseras, men gemensamt för 
alla tre är att varje kapitel avslutas med en beskrivning av diskursen. 

I den fjärde delen för jag en avslutande diskussion. Här kommer jag att 
jämföra Creative Commons med de andra två diskurserna, och diskutera vilka de 
eventuella likheterna och skillnaderna är. Jag kommer även att föreslå ämnen som 
kan vara föremål för vidare forskning. 

1.3 Teori 
Mina frågeställningar kommer jag besvara genom att använda mig av en 
diskursanalytisk hållning. Diskursbegreppet används på många olika sätt, vilket 
kan göra det svårt att konkret placera in i en lättillgänglig kontext. Gemensamt för 
alla diskursanalytiska inriktningar är att man vilar på en socialkonstruktionistisk 
filosofisk grund. Socialkonstruktionism (som ibland även kallas 
socialkonstruktivism) är ett resultat av den språkliga vändning som den 
västerländska filosofin tog under 1900-talet. Huvudintresset ligger på språket och 
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hur detta formar mening och identitet.1 Några av de huvudpremisser som binder 
samman fältet är att man intar en kritisk inställning till självklar, objektiv 
kunskap, och att man ser ett samband mellan kunskap och sociala processer och 
handlingar.2 

Diskursanalys är den dominerande bland många teorier om kultur och 
samhälle som samsas under paraplybeteckningen socialkonstruktionism. Synen på 
språket är av yttersta betydelse: 

De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med 
hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av 
en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den.3 

 
Den fysiska verkligheten finns, men den får bara betydelse genom de språkliga 
system som kallas diskurser. Diskursen utgör ett meningsbyggande sammanhang 
där språket får sin betydelse, och utan detta skulle människan sakna 
referensramar. 

Michel Foucault anses vara den forskare som först presenterade 
diskuranalysen som utvecklad teori och som använde den till empiriska 
undersökningar. Foucault definierar och avgränsar diskursen så att den består av 
ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera åtskilliga existensvillkor.4 
Exempel på konkreta diskurser är den medicinska diskursen, den nationella 
diskursen och den upphovsrättsliga diskursen, vilken denna uppsats kommer att 
fördjupa sig i. Olika kunskapsregimer (t.ex. vetenskaper eller politiska ideologier) 
anger sedan vad som är sant och falskt inom diskursen. Analysen går ut på att 
klarlägga dessa utsagor och därmed avslöja diskursens avgränsning, och med 
detta vad man kan tala om på ett begripligt sätt. Genom att avslöja detta kunde 
Foucault blottlägga maktstrukturer, det vill säga vilka kunskapsregimer som 
dominerar och sätter upp regler för vilka utsagor som kan göras inom diskursen. 
För att upprätthålla makten krävs kunskap. Detta kan illustreras med Foucaults 
egna diskursanalyser av det moderna fängelsesystemet, där kunskap i form av 
vetenskaper som psykiatri och kriminologi visade sig vara en förutsättning.5 

Jørgensen och Phillips presenterar tre olika diskursanalytiska angreppssätt: 
diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.6 Författarna redogör 
också för hur det är möjligt, och ibland nödvändigt, att kombinera olika 
diskursanalytiska teorier och metoder för att kunna utföra en tillräcklig analys.7 
                                                 
1 Savolainen, Reijo, Talja, Sanna och Tuominen, Kimmo, 2005, “’Isms’ in Information Science: 
Constructivism, Collectivism and Constructionism”, s. 89. 
2 Winter Jørgensen, Marianna & Phillips, Louise, 2000, Diskursanalys som teori och metod, s. 11 f. 
3 Ibid., s. 15. 
4 Foucault, Michel, 2002, Vetandets arkeologi, s. 133 f. 
5 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20. 
6 Ibid., s. 13. 
7 Ibid., s. 10. 
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Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig av diskursteorin som 
utvecklades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, och som Laclau själv sedan 
fortsatt att utveckla. Diskursteorin har sina rötter i poststrukturalismen, och ser 
därför på språket som något instabilt där mening aldrig kan fixeras vid bestämda 
betydelser. Detta medför att ingen diskurs är slutgiltigt sluten. I kontakt med 
andra omformas diskurser hela tiden och får nya betydelser. 

Det pågår en diskursiv kamp, där olika diskurser hela tiden kämpar om att 
låsa fast just sina språkliga betydelser. Diskursteorins begrepp för denna konflikt 
är antagonism.8 Antagonismer hittar man således där olika diskurser stöter ihop, 
som exempelvis är fallet mellan de tre diskurserna som denna uppsats behandlar. 
De olika diskurserna försöker att lösa upp denna antagonism genom att en av 
diskurserna upprättar entydighet inom en domän, och på så vis kommer att 
dominera och få företräda att definiera det man talar om. Dessa försök att etablera 
dominans inom domänen kallas hegemoniska interventioner, och där en viss 
diskurs lyckats vinna kampen och får ensamrätt råder en hegemoni. 

Diskursteorin utmärker sig från andra inriktningar genom att man inte skiljer 
mellan diskurser och andra sociala fenomen. Den kritiska diskursanalysen gör 
exempelvis denna åtskillnad, och där reserveras text, tal och andra 
betydelsebärande system åt diskursen, medan man ser sociala element som 
ekonomi och institutionaliseringar som helt andra system med egna 
analysmetoder.9 Diskursteorin gör alltså inte denna åtskillnad, utan ser hela vår 
sociala verklighet som konstituerad av olika diskurser. Man ser med andra ord 
ingen skillnad mellan diskursiva och ickediskursiva praktiker. 

Diskurteorin har en väl utvecklad teoridel, men inte speciellt många praktiska 
redskap för textnära diskursanalyser. På inrådan av Jørgensen och Philips kommer 
jag därför att låna termen diskursordning från Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys. En diskursordning kan definieras som ”ett socialt rum där olika 
diskurser delvis täcker samma terräng som de konkurrerar om att ge innehåll var 
och en på sitt sätt”.10 På så vis kan man presentera olika sätt att tala om 
upphovsrätt i olika diskurser. Creative Commons utgör då en viss upphovsrättslig 
diskurs, upphovsrättsförespråkarna utgör en annan, medan en tredje diskurs är den 
som talar om en försvagad eller avskaffad upphovsrätt. Dessa diskurser ingår 
sedan i en större, allomfattande upphovsrättslig diskursordning. Denna 
begreppsapparat gör det enklare att analysera hur olika diskurser strider mot 
varandra och försöker vinna kontrollen att definiera betydelsen av upphovsrätt 
och på så vis dominera den upphovsrättsliga diskursordningen. 

I metodbeskrivningen kommer jag vidareutveckla hur jag tillämpar den teori 
som nu presenterats. 
                                                 
8 Ibid., s. 55. 
9 Ibid., s. 25. 
10 Ibid., s. 64. 
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1.4 Metod 
Jag kommer alltså med hjälp av diskursteorin att fokusera min undersökning på 
den upphovsrättsliga diskursordningen, där jag skiljer ut tre olika diskurser: 
Creative Commons, upphovsrättsförespråkarna och upphovsrättskritikerna. Som 
redan nämnts kommer jag att låna termen diskursordning från Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys för att lättare beskriva det fält som de tre olika 
diskurserna kämpar om hegemonin inom. 

Diskurteorin använder sig av ett flertal begrepp i sitt teoribygge, och jag 
kommer här redogöra för hur jag tillämpar dessa för att bygga upp min 
analysmetod. 

En diskurs uppfattas inom dikursteorin som en fixering av betydelse inom en 
viss domän. Diskurser byggs upp av alla möjliga betydelsebärande system vi 
människor använder oss av. Det kan vara text, tal och bilder, men även storheter 
som ekonomi och politik. 

Vissa tecken är moment, och dessa fixeras inom diskursen för att de skiljer sig 
från varandra på bestämda sätt. Jørgensen och Philips använder en pedagogisk 
metafor får att lättare beskriva hur en diskurs ser ut inom diskursteorin. Om man 
ser en diskurs som ett upphängt fisknät är varje knut i detta nät ett moment; 
fixerade platser som skiljer sig från varandra genom sin position. Ett moments 
position inom diskursen skapar olika relationer till övriga moment och sett ur ett 
språkligt perspektiv innebär detta att varje tecken får sin betydelse genom sin 
relation till övriga tecken. 

En nodalpunkt är ett privilegierat tecken som de andra tecknen ordnas kring 
och får sin betydelse från. Nodalpunkterna möjliggör att diskursen kan etableras.11 
För att lättare förstå nodalpunkternas betydelse inom diskursen kan några exempel 
nämnas. Inom den politiska diskursen är ”demokrati” en nodalpunkt, i den 
nationella diskursen är det istället ”folket” och i den medicinska diskursen är 
”kroppen” ett av de privilegierade tecknen. 

Ett element är ett tecken inom diskursen som inte fått sin betydelse fastställt 
ännu. Det är ett tecken som kan definieras med mångtydighet inom diskursen och 
som man strider med andra diskurser om att få definiera.12 Inom diskursen 
försöker man omvandla elementen till moment för att på så vis skapa entydighet. 

Artikulation är den process som sätter tecken i relation till andra tecken. 
Element har som vi sett många betydelser, och det är genom artikulationen som 
dessa betydelser ändras och ger upphov till ny mening i olika kontexter.13 

                                                 
11 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, 2001, Hegemony and Socialist Strategy:  Towards a Radical 

Democratic Politics, s. 112. 
12 Ibid., s. 105. 
13 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 35. 
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Flytande signifikanter är tecken som är mycket öppna för tillskrivning av 
olika betydelser. Nodalpunkter är flytande signifikanter, men skillnaden är att 
man använder begreppet nodalpunkt för att beskriva ett centralt tecken i den 
enskilda diskursen som fått en för stunden fastställd betydelse. Flytande 
signifikanter beskriver istället tecken som olika diskurser strider om att enhälligt 
få definiera.14 

De tecken och diskursiva processer jag nu förklarat beskrivs på följande sätt 
av Laclau och Mouffe: 

we will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their 
identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting 
from the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as 
they appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call 
element any difference that is not discursively articulated.15 

Med denna begreppsapparat ser man hur diskursen alltså aldrig är ett statiskt 
förhållande mellan betydelser. Vår sociala värld förändras hela tiden i takt men att 
diskurserna förändras – moment kan bli element, element kan ändras både inom 
diskursen och mellan olika diskurser och nya nodalpunkter kan uppstå. 

Hur kan man då använda denna teori och metod i sin undersökning? För att 
utskilja en diskurs försöker man identifiera dess nodalpunkter. Därefter kan man 
börja urskilja vilka tecken som är moment, det vill säga vilka tecken som har en 
fixerad betydelse inom diskursen och som definieras av nodalpunkten. De tecken 
som inte ännu blivit fixerade, och som fortfarande har en öppen definition inom 
dikursen är element. 

Därefter undersöker man hur andra diskurser definierar och förhåller sig till 
samma tecken på alternativa sätt. På så vis kan man börja närma sig att förstå den 
kamp om betydelsebildning som förs dem emellan. Sedan kan man försöka 
fastställa vilka betydelser som diskurserna kämpar om att definiera, dvs. vilka de 
olika flytande signifikanterna är. 

I min undersökning kan frågorna komma att bli: vilka är de nodalpunkter som 
utmärker diskurserna Creative Commons, upphovsrättsförespråkarna och 
upphovsrättskritikerna? Hur definierar man samma begrepp på olika sätt? Vilka 
betydelser kämpar man om att ha makten över att definiera, det vill säga vilka är 
de flytande signifikanterna? Vilka betydelser är relativt fixerade inom varje 
enskild diskurs, alltså vilka är momenten? Vilka tecken har ännu inte fått en klar 
definition, alltså vilka är elementen? 

Slutligen är det viktigt i en uppsats som denna att man som diskursanalytiker 
anger sin egen position i förhållande till undersökningsmaterialet. Enligt 
diskursteorin går det inte att uppnå vetenskaplig objektivitet eftersom hela vår 
                                                 
14 Ibid., s. 35 f. 
15 Laclau & Mouffe, 2001, s. 105. 
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tillvaro är uppbyggd av olika diskurser som påverkar hur vi ser på och beskriver 
verkligheten. Diskurserna förändras ständigt och diskursanalytikerns uppgift är att 
försöka teckna de fåhållanden som råder vid tidpunkten för undersökningen, 
samtidigt som man är medveten om att det rör sig om en beskrivning som färgas 
av de kunskaper, åsikter och föreställningar som analytikern har med sig sedan 
tidigare. 

Min position i denna undersökning utgår främst från min roll som student i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Som verkskam inom denna vetenskapliga 
disciplin är en av mina största målsättningar att hitta och återvinna den 
information och kultur som användare efterfrågar. Digital teknik och framförallt 
Internet underlättar detta arbeta oerhört mycket jämfört med tidigare. Tyvärr är 
nuvarande upphovsrätt inte anpassad till de möjligheter som den digitala miljön 
erbjuder, och många gånger hindrar lagen verksamma inom biblioteks- och 
informationsvetenskap från att uträtta sitt arbete så effektivt som möjligt. 
Samtidigt anser jag att det är viktigt att kulturella utövare får erkännande och 
betalt för sitt arbete. Kreativt skapande kräver hårt arbete och många gånger stora 
uppoffringar både privat och ekonomiskt. Jag tycker därför att initiativ som 
Creative Commons är intressanta, då man försöker skapa en balans mellan de nya 
möjligheter som Internet möjliggör och en upphovsrätt som ger kulturella utövare 
ideella och ekonomiska garantier. Denna uppsats är ett försök att klargöra både 
för mig själv och för läsarna i vilken utsträckning Creative Commons lyckats 
skapa en sådan balans. 

1.5 Forskningsöversikt 
Det har skrivits en mängd artiklar, uppsatser och avhandlingar om den nya 
tekniken och upphovsrätt de senaste åren. Creative Commons är bara ett av många 
försök till att finna vägar för kulturyttringar att anpassas till digital teknik och 
upphovsrätt. Eftersom Creative Commons är en relativt ny aktör på banan finns 
inte allt för mycket akademisk forskning att tillgå ännu. 

Den här uppsatsen kommer att knyta an till andra arbeten som gjorts inom 
bl.a. biblioteks- och informationsvetenskap, juridik och ekonomi. Jag kommer att 
använda mig av den knapphändiga forskning som gjorts i direkt anknytning till 
Creative Commons, och även vidga perspektivet och knyta an uppsatsen till andra 
arbeten som skrivits om upphovsrätten och ny teknik. Några av de uppsatser som 
har ett liknande forskningsområde är Creative Commons licenser i svensk rätt. En 
analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt av Stellan Björnesjö 
och Karl Jonsson, Upphovsrätten som incitament. En inkomstanalys av kreativa 
yrken av Ulf Petterson och Upphovsrätten – incitament eller slutstation? En 
idelogikritisk analys av The Association of American Publishers och Authors 
Guilds syn på upphovsrätt av Johannes Långsjö. Idén till upplägget att jämföra tre 
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olika diskurser har jag lånat från Kim A. Tallerås och hans masteruppsats 
Tilgjengelighet i en digital kontekst – diskursanalyse av Fri programvare-
bevegelsen, Åpen kildekode-bevegelsen & Creative Commons. 

Jag kommer även att använda mig av forskning av bl.a. Mathias Klang, 
Lawrence Lessig, Eva Hemmungs Wirtén och James Boyle. 

1.6 Källmaterial 
Mitt primära undersökningsmaterial kommer vara officiella publikationer av och 
om Creative Commons. Organisationens amerikanska och svenska hemsidor 
kommer därför att utgöra huvudkällor. Artiklar och bloggar skrivna av 
verksamma inom Creative Commons, som Lawrence Lessig, James Boyle och 
Mathias Klang, kommer fungera som kompletterande källor. 

När det gäller diskurserna upphovsrättsförespråkarna och 
upphovsrättskritikerna kommer jag att främst använda mig av officiella 
programförklaringar och liknande texter som klargör olika organisationers 
riktlinjer, syften och mål. Därutöver kommer jag även att analysera enskilda 
artiklar och bloggar som skrivits av framträdande personer inom varje diskurs. 
Eftersom fokus i denna uppsats ligger på Creative Commons kommer de två andra 
diskurserna att analyseras i mindre utsträckning. 

Att använda sig av diskursanalys innebär att man använder många olika typer 
av källor i sin analys. Traditionellt sett använder man i akademiska arbeten 
referenser som framställts på vetenskapliga grunder, t.ex. uppsatser, avhandlingar 
och artiklar. Vid en diskursanalys gäller det istället att klarlägga diskursen i 
största möjliga mån, och därför är det också nödvändigt att använda andra, kanske 
mer personligt färgade källor. I denna uppsats kommer jag att förutom artiklar och 
uppsatser även använda mig av debattinlägg och bloggar. Dessa saknar det 
akademiska förhållningssättet och har en mer personlig argumentation, men de 
bidrar ändå till att måla en bild av diskurserna. 

Jag kommer att begränsa mig till att undersöka Creative Commons i USA och 
i Sverige. Det amerikanske Creative Commons är naturligtvis intressant eftersom 
det var här rörelsen grundades och för att det är här den hittills har haft störst 
genomslag. I Sverige har vi en upphovsrättslig tradition som skiljer sig ganska 
mycket från den amerikanska, och därför kan det vara intressant att se hur 
Creative Commons kan införas i en europisk upphovsrättsmiljö. 
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2. Bakgrund 

2.1 Upphovsrättens historia 
För att få en förståelse för den upphovsrättsliga diskursordning som Creative 
Commons verkar som diskurs inom är det angeläget att teckna en översiktlig 
historia av hur upphovsrätten kom till. Creative Commons ideologi vilar på en 
annan syn på upphovsrätt än den vi är vana med i Sverige, och därför är det 
viktigt att nyansera skillnaderna dem emellan. Värt att notera är också att det i en 
sådan här historieskrivning alltid blir ett fokus på litteratur, eftersom det var 
gällande dessa verk som upphovsrätten först uppstod. 

På 1400-talet, då Johann Gutenberg uppfann boktryckarkonsten, hade man en 
helt annan syn på äganderätten till litterära verk. Rättigheterna till verket låg i det 
fysiska objektet snarare än i själva texten, och detta för att själva tryckningen av 
böcker var en kostsam procedur som krävde en stor ekonomisk investering. 
Boktryckarna var alltså i behov av en trygghet som kunde garantera att deras 
investeringar skulle löna sig. Således infördes tryckprivilegier i Venedig på 1400-
talet, det första i form av ett monopol på boktryckning.16 Åtföljande privilegier tog 
sig formen av ensamrätt till vissa författares verk, tryck på vissa språk och så 
vidare. Vid 1500-talets början fanns så många olika privilegier att samtliga drogs 
in av staten och man bestämde att endast nya eller tidigare opublicerade verk 
skulle tryckas.17 

I England infördes tryckprivilegier under början av 1500-talet. Här var 
medlemskap i boktryckarnas skrå ett måste för att erhålla rätten att trycka böcker. 
En författare som sålde sitt verk till en boktryckare sålde därmed också alla sina 
rättigheter. Den här rätten ägde sedan tryckaren för all framtid. 1662 införde 
parlamentet ”The Licensing Act” som var den första påbjudna rättigheten för 
författarna. Det krävdes nu att tryckaren måste uppge författarens namn och 
dessutom ha dennes medgivande vid tryckning. I själva verket var denna lag ett 

                                                 
16 Hägg, Göran, 2007, Varför dog Bellman? – om upphovsrättens historia, s. 24. 
17 Rose, Mark, 1993, Authors and Owners: The Invention of Copyright, s. 9 f. 
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sätt för kronan att spåra författare till hädande verk, och ett sätt för tryckarna att 
frigöra sig från rollen som upphovsmän till böcker av detta slag.18 

Det dröjde ända fram till 1709 innan en ny lag antogs, efter mycket 
propagerande från författare som t.ex. Daniel Defoe. Hans ”An essay on the 
Regulation of the Press” var en av de skrifter som krävde författarnas ekonomiska 
och moraliska rättigheter.19 Denna lag var ”The Statute of Anne” och den 
begränsade förläggarnas skyddstid för första gången. Böcker som redan fanns i 
tryck skyddades i 21 år. En nytryckt bok skyddades i 14 år och detta skydd kunde 
därefter förlängas ytterliggare 14 år om rättighetshavaren så önskade. Tanken med 
denna lag var dock inte att se litterära verk som egendom, utan snarare var syftet 
att staten kunde bevilja en rättighetshavare ett tidsbegränsat monopol av 
försäljning av ett visst verk. När skyddstiden gått ut stod det sedan fritt för vem 
som helst att trycka verket, och på så vis önskade man främja konkurrensen.20 
Detta var den första lagen för ”copyright”, eftersom den gav rätten att trycka och 
kopiera verk till en enskild juridisk person. 

Det är vid den här tiden som en splittring sker mellan den mer kommersiellt 
inriktade copyrightlagen som antogs i och med The Statute of Anne, och den 
tanke om författarens ideella upphovsrätt som började göra sig hörd i Frankrike, 
den så kallade ”droit d'auteur”. Jag kommer nu att titta närmare på hur dessa två 
upphovsrättsliga traditioner skiljer sig åt, samt att kort redogöra för vad som 
utmärker framväxten av nordisk och svensk upphovsrätt. 

2.1.1 Angloamerikansk upphovsrätt 
Den grundsyn på rättigheterna att bestämma över tryckning och distribution av 
böcker som antogs i och med The Statute of Anne har levt vidare i brittisk och 
senare amerikansk lagstiftning. Enligt det angloamerikanska copyrightsystemet är 
upphovsrätten en typ av kommersiellt privilegium som var avsett att främja 
konkurrensen inom förläggarbranschen och på så vis förhindra att monopol 
uppstod.21 De rättigheter som författaren erhöll via upphovsrätten var således ett 
sätt för upphovsmannen att bestämma över tryckning och distribution av sina 
verk. 

Då USA antog sin första upphovsrättslag, ”The Copyright Act of 1790”, 
gällde samma rättigheter som The Statute of Anne gav: 14 års skydd med 
möjlighet att förlänga ytterliggare 14 år. Därefter har skyddstiden förlängts allt 
mer, och under 1900-talet har de största förändringarna skett. 1979 års 
upphovsrättslag avskaffade kravet att upphovsmannen behövde registrera sina 

                                                 
18 Lessig, Lawrence, 2004, Free Culture: The Nature and Future of Creativity, s. 86. 
19 Hemmungs Wirtén, Eva, 2004, No Trespassing: Authorship, Intellectual Property Rights, and the 
Boundries of Globalization, s. 17. 
20 Lessig, 2004, s. 88 f. 
21 Olsson, Henry, 2006, Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt, s. 21. 
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verk för att omfattas av upphovsrätten. 1988 skrev USA slutligen under 
Bernkonventionen, något man undvikit under många årtionden. I och med detta 
stärktes den ideella delen av upphovsrätten, vilket tidigare inte ansetts förenligt 
med copyrightsystemet.22 

Efter att USA skrivit under Bernkonventionen närmade sig den 
angloamerikanska och kontinentaleuropeiska upphovsrätten varandra så mycket 
att de till stora delar stämde överens. Ändå lever tanken gällande copyright kvar 
bland många forskare och jurister i USA, vilket kommer att bli särskilt tydligt i 
undersökningen av Creative Commons. 

2.1.2 Kontinentaleuropeisk upphovsrätt 
I framförallt Frankrike, men även i det övriga kontinentala Europa, har 
upphovsrätten traditionellt utgått från den enskilde upphovsmannens personliga 
rätt att bestämma hur dennes verk ska få utnyttjas. Detta kallas för ”droit 
d’auteur”, vilket kan översättas med författarrätt eller med det allmännare 
skaparrätt. Grundtanken skiljer sig mycket från copyrightsystemets mer 
kommersiellt inriktade idéer. Enligt den kontinentaleuropeiska grundsynen är 
upphovsrätten en individuellt grundad mänsklig rättighet, i princip lika självklar 
som exempelvis yttrandefriheten. 

Denna uppfattning om upphovsrätten kom till uttryck i två dekret från åren 
1791 och 1793 under franska revolutionen.23 Det första dekretet gällde uppförande 
av teaterpjäser och operor, och gjorde dessa texter till upphovsmannens egendom 
på livstid. Det andra dekretet stärkte ytterliggare kreatörernas rättigheter, genom 
att tillerkänna författare och konstnärer ensamrätt till alla sina verk på livstid utan 
att det krävdes registrering. Efter upphovsmannens död tillföll dessutom 
äganderätten till dennes arvingar i minst fem år.24 

Under 1800-talet utvecklades industrin kring kreativa verk och efterfrågan på 
litteratur, musik och konst ökade. För att skydda författare och andra kreatörer 
från den tilltagande piratkopieringen av framförallt litterära verk inleddes 
samarbeten olika länder emellan, med målet att utveckla en internationell 
upphovsrätt. I detta arbete var Frankrike med sin starkt ideologiska tradition 
gällande kreatörers rättigheter ledande. En av de mest engagerade förespråkarna 
för litterära rättigheter var Victor Hugo. Han var en av grundarna för ”Association 
Littéraire et Artistique Internationale” som skapades 1878, och verkade därefter 
som förbundets hedersordförande.25 Ett av det uttalade målen med organisationen 
var att få till stånd ett internationellt skydd för författare och andra kreatörer. 
Detta uppnåddes den 9 september 1886, då ”Bernkonventionen för skydd av 
                                                 
22 Ibid., s. 33. 
23 Ibid., s. 32. 
24 Hägg, 2007, s. 54 ff. 
25 Hemmungs Wirtén, 2004, s. 14 ff. 
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litterära och konstnärliga verk” antogs i Bern i Schweiz. Några av de 
grundprinciper som slogs fast i konventionen, och som i stort sett ännu lever kvar, 
gjorde gällande att verk som skapats i någon av staterna ska ha samma skydd i 
övriga medlemsstater, och att skyddet ska vara automatiskt och inte kräva 
registrering. Dessutom förordade man en lång skyddstid för kreatörernas verk, 
och i denna första version sträckte sig skyddstiden över upphovsmannens livstid 
och därefter 25 år efter bortgången.26 Detta skydd har därefter förlängts allt mer. 

Idag har de flesta av världens stater anslutit sig till Bernkonventionen, även 
om det för vissa tagit mycket lång tid. Den stora ideologiska klyftan mellan 
kontinentaleuropeisk och angloamerikansk upphovsrätt blir tydlig då USA inte 
undertecknade fördraget förrän 1989. 

2.1.3 Svensk upphovsrätt 
Bland de nordiska länderna var det Danmark som fick sin första upphovsrättslag 
redan 1741. Sverige fick däremot vänta till 1810 års tryckfrihetsförordning innan 
man fick de första upphovsrättsliga bestämmelserna. Under 1800-talet tillkom ett 
flertal nya lagar i Sverige och 1919 ersattes dessa av tre lagar som reglerade rätten 
gällande litterära och musikaliska verk, konst och fotografiska bilder.27 

Traditionellt har det funnits ett nära samarbete mellan de nordiska länderna 
gällande upphovsrättslig lagstiftning. Sakkunnigutredningar för att utforma 
liknande upphovsrättslagar har varit vanliga, bland annat under slutet av 1930-
talet, 1956 och 1961.28 Lagarna har reviderats ett flertal gånger och genom 
samarbete på departementsnivå har man strävat efter att bevara en nordisk 
rättsenhet. 

Sverige och de övriga nordiska länderna har en upphovsrättslag som 
utformats närmast den kontinentaleuropeiska traditionen, även om en del inslag 
från den angloamerikanska synen haft ett visst inflytande. På senare år har det 
största inflytandet kommit från europeiskt håll via vårt inträde i EU. 
Immaterialrätten i allmänhet har inom EU alltid haft stor betydelse, främst då ett 
starkt skydd har framhållits som ett medel för att öka konkurrenskraften gentemot 
framförallt USA och Japan. 

Upphovsrätten har inom EU stärkts på ett antal områden, främst vad gäller 
datorprogram, satellitsändningar, databaser och utökad skyddstid.29 Efter inträdet i 
unionen har EU-rätten direkt verkan i Sverige och skulle en konflikt uppstå 
mellan nationell rätt och EU-rätt har den senare alltid företräde. 

                                                 
26 Hägg, 2007, s. 58. 
27 Olsson, 2006, s 32. 
28 Ibid., s. 33. 
29 Ibid., s.37. 
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2.2 The public domain och the commons 
Creative Commons är en så kallad commons, vilket i svensk översättning bukar 
benämnas ”den kulturella allmänningen”. Detta är egentligen ett problematiskt 
begrepp som innebär mer än att kreativa verk är ”fria” att använda. Inom främst 
amerikansk rätt och forskning har det gjorts omfattande studier kring vad den 
kulturella allmänningen egentligen omfattar. Om vi i svenskan endast har en term 
för att tala om de verk som inte tillhör den traditionella äganderätten så har 
engelskan två termer: ”the public domain” och ”the commons”. 

Definitionen av public domain varierar beroende på vilken utgångspunkt man 
har. En definition gör gällande att public domain utgör den totala motsatsen till 
ägande. I denna bemärkelse innehåller public domain verk som får användas helt 
fritt och utan kostnad.30 Dessa verk får fritt hämtas, kopieras, distribueras, 
framföras och till och med omarbetas till nya verk som då omfattas av 
upphovsrätten. En annan definition gör gällande att de inskränkningar som finns i 
upphovsrätten, exempelvis citaträtt och framställning av exemplar, ska tillskrivas 
public domain.31 En tredje mer pragmatisk definition utgår från rent juridiska 
villkor och gör gällande att en public domain är de former av användande som 
allmänheten tillåts göra utan att man gör intrång i upphovsrätten. Gemensamt för 
de olika definitionerna av public domain är att fokus ligger på att skilja de verk 
som finns här från de som omfattas av äganderätten. Det rör sig således främst om 
juridiska och ekonomiska skillnader. 

En commons kan också definieras på olika sätt. Ordet kommer från 
allmänningen, den mark som delas av flera jordägare och som historiskt funnits 
sedan medeltiden. Ingen hade äganderätt till dessa marker, utan de brukades 
gemensamt. På samma sätt vill man med en commons således se att kulturella 
verk kan nyttjas utanför den traditionella äganderätten. Där definitionerna av 
public domain rörde ekonomiska och juridiska skillnader talar man oftare 
gällande commons om att man ska ha friheten att nyttja kulturella verk utan att 
behöva tillstånd från någon. Monopolisering ses som ett hinder för det fria 
nyttjandet av kulturen. Det rör sig således om en mer filosofiskt grundad 
definition, där man fritt tillåts använda verken utan tillstånd.32 Denna definition av 
en commons ger upphov till att även verk som omfattas av upphovsrätten kan 
inkluderas här. Dessa verk är dock mer tillåtande vad gäller nyttjandet, och via 
exempelvis licenser inskränks upphovsrätten i olika grad. Det är licenser av denna 
typ som vi senare kommer att se att Creative Commons erbjuder. Denna definition 
av the commons resulterar i att kulturella verk som finns här kan användas mot 

                                                 
30 Boyle, James, 2003, “The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain”, s. 68.  
31 Ibid., s. 68. 
32 Ibid., s. 63. 
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betalning till upphovsmannen eller med kravet att användaren registrerar härledda 
verk under samma licens som originalet. 

För att då avslutningsvis försöka skilja the commons från the public domain 
blir det nödvändigt att göra de förenklade definitioner som egentligen inte låter 
sig göras, men som ändå är nödvändiga för denna uppsats. Public domain kan 
sägas omfatta de användningsområden av kulturella verk som inte omfattas av 
traditionell äganderätt ur ekonomisk och juridisk synpunkt. En commons däremot 
har ett utpräglat användarorienterat perspektiv. Tanken här är att motverka 
monopolisering av nyttjanderättigheter, främja kollektivt utbyte och att tillåta 
användning utan att man tvingas fråga om lov.33 De verk som är del av en 
commons behöver till skillnad från verken inom public domain inte vara fria i 
bemärkelsen kostnadsfria, utan kan kräva att användarna betalar. Friheten ligger i 
att man erbjuder ett mer tillåtande alternativ till traditionell äganderätt. 

2.3 Licensavtal och överlåtelse av upphovsrätten 
Creative Commons erbjuder som redan nämnts en samling licenser som kreatörer 
kan kombinera för att göra olika begränsningar i upphovsrätten till sina verk. Det 
är i den här uppsatsen viktigt att titta närmare på hur svensk lagstiftning definierar 
och förhåller sig till inskränkningar av upphovsrätten. 

Upphovsrätten består i svensk lag av en ekonomisk och en ideell del. De två 
grundläggande rättigheterna i den ekonomiska delen är att upphovsmannen har: 

• rätten att tillåta eller förbjuda varje form av mångfaldigande av verket, 
dvs. framställning av olika exemplar i vilken form det än må vara, 

• rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.34 

De sätt som på vilka verket kan göras tillgängligt för allmänheten inkluderar radio 
eller TV, offentligt framförande, genom att exemplar av verket sprids till 
allmänheten, genom försäljning, uthyrning etc., eller genom att verket visas 
offentligt för en närvarande publik utan tekniska hjälpmedel, som t.ex. en 
utställning av målningar. 

De två grundläggande rättigheterna i den ideella delen är: 

• rätten att bli namngiven då verket utnyttjas, 

• rätten att motsätta sig kränkande behandling av verket.35 
                                                 
33 Ibid., s. 69. 
34 Olsson, 2006, s. 21. 
35 Ibid., s. 21. 
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Kränkande behandling innebär att ändringar av verket görs, eller när verket 
presenteras för allmänheten på ett sätt som kränker upphovsmannens personliga 
och konstnärliga integritet. 

Det här är de två grundläggande förutsättningarna för svensk upphovsrätt. 
Dessa rättigheter tilldelas upphovsmannen automatiskt då verket skapas, och 
gäller sedan som huvudregel under hela upphovsmannens livstid och därefter 70 
år efter dödsåret. 

Om upphovsmannen så önskar finns möjligheten att begränsa eller överlåta 
den ekonomiska rätten enligt upphovsrättslagens 27 § första stycket. Den ideella 
rättigheten kan enligt svensk lag däremot inte överlåtas, med undantag för 
datorprogram som skapats i anställningsförhållanden där den ideella rätten 
tillfaller arbetsgivaren.36 Att den ideella rätten inte kan överlåtas krockar med 
vissa av Creative Commons licenser, och detta kommer tas upp senare under 
analysdelen av de olika diskurserna.37 

Det är vikigt att definiera skillnaden mellan överlåtelse och upplåtelse när 
man talar om inskränkningar i upphovsrätten. Överlåtelse innebär att 
upphovsmannen överlåter hela (den ekonomiska) rätten till förvärvaren, som då 
blir ägare till verkets rättigheter. 

Upplåtelse är i princip synonymt med licenser, och innebär att 
upphovsmannen ger bort rätten att utnyttja verket i vissa begränsade 
hänseenden.38 I detta fall upplåter upphovsmannen endast nyttjanderätten, medan 
hon själv behåller äganderätten. 

                                                

Man skiljer vidare på exklusiva och icke-exklusiva licenser. En exklusiv 
licens ger förvärvaren ensamrätt att utnyttja verket efter vad man kommit överens 
om i överlåtelsen. Exempel på detta är då en bok ska filmatiseras, eller då en bok 
binds vid att publiceras av ett visst bokförlag. 

En icke-exklusiv licens ger förvärvaren rätt att utnyttja verket utan ensamrätt. 
Ett vanligt förekommande avtal av det här slaget brukar göras då det gäller 
offentliga framföranden av verket. 

En överlåtelse eller ett licensavtal behöver inte göras skriftligt, även om 
jurister ofta råder parterna att göra det för att undvika missförstånd. I Sverige 
tillämpas ”specifikationsprincipen”, som i korthet går ut på att de delar av ett avtal 
som uttryckligt inte talar om vilka rättigheter som gäller för parterna stannar kvar 
hos upphovsmannen. Uppstår dessutom oklarheter angående rättigheterna i ett 
avtal tolkar man som regel i upphovsmannens fördel.39 

 
36 Ibid., s. 153. 
37 För en mycket utförlig analys av Creative Commons tillämpbarhet till svensk upphovsrättslag 
rekommenderas magisteruppsatsen Creative Commons licenser i svensk rätt. En analys av tillämpligheten 
samt anpassning till svensk rätt av Stellan Björnesjö och Karl Jonsson. 
38 Olsson, 2006, s. 288. 
39 Ibid., s. 287. 
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Två typer av avtal som åtminstone till en början skapade diskussion var 
”Shrink-wrap-avtalen” och ”Click-wrap-avtalen”. Det förstnämnda gäller avtal 
som anses ingångna då användaren river omslaget av förpackningen till 
exempelvis ett datorprogram. Det senare avser de avtal som användaren gör då 
hon klickar på ”OK” eller ”Jag accepterar” på datorskärmen vid registrering av 
programvara eller för tillgång till material på Internet.40 Oftast innehåller dessa 
avtal en mängd text som klargör vilka krav användaren förbinder sig vid genom 
att ingå i avtalet. Texten ska klart presentera vilka regler som gäller, och sedan är 
det upp till användaren själv att läsa igenom all text. Avtal av den här typen är 
idag mycket vanliga, och Creative Commons licensieringsprocedur använder sig 
av en form av Click-wrap-avtalet via Internet. Detta kommer att redogöras 
grundligare nedan vid beskrivningen av Creative Commons licenser. 

2.4 Föregångare 
Innan jag går in på Creative Commons och beskriver dess organisation är det 
viktigt att ta upp de föregångare som delvis inspirerat och gjort det möjligt för 
Creative Commons att existera. De två största och viktigaste föregångarna är 
rörelserna kring fri programvara och öppen källkod, samt även den företeelse som 
kallas copyleft. Jag kommer nedan att göra en kort presentation av dessa begrepp. 

2.4.1 Fri programvara 
Inom rörelsen för fri programvara (free software movement) är den absolut 
viktigaste personen programmeraren och hackern Richard Stallman. År 1983 
startade Stallman GNU-projektet som en reaktion mot utvecklingen inom 
datavetenskapen där man tidigare traditionellt delat med sig av program och deras 
källkod, men som nu började involvera krav på att teckna licens- och 
sekretessavtal.41 Stallman ansåg att denna utveckling var skadlig för innovation av 
ny programvara, och ett av målen med GNU-projektet var att skapa ett fritt 
tillgängligt operativsystem som stod utanför den kommersiella sfären. 

1985 grundade Stallman The Free Software Foundation (FSF), en ideell 
organisation med uppgift att stödja fri programvara. Här vidareutvecklade 
Stallman sin filosofi, och ringade in betydelsen av ordet ”fri” genom att förtydliga 
den tvetydiga innebörden av engelskans ”free”. Inom GNU talar man om ”free” 
som i ”freedom of speech” och inte som i ”free beer” – det vill säga frihet, inte 

                                                 
40 Ibid., s. 289. 
41 Stallman, Richard M., 1983, “Initial Announcement”. 
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gratis.42 För att förtydliga detta ställer Stallman upp fyra kriterier som fri 
programvara måste uppfylla: 

• Freedom 0: The freedom to run the program, for any purpose. 

• Freedom 1: The freedom to study how the program works, and adapt it to your 
needs. (Access to the source code is a precondition for this.)  

• Freedom 2: The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor.  

• Freedom 3: The freedom to improve the program, and release your improvements to 
the public, so that the whole community benefits. (Access to the source code is a 
precondition for this.)43 

Utöver fri programvara har man inom GNU-projektet även utvecklat en licens 
som gör det möjligt för användare att modifiera manualerna som medföljer de fria 
programmen. Eftersom programmen kontinuerligt uppdateras är det naturligtvis 
även nödvändigt att dess manualer anpassas därefter. Denna licens kallas för 
GNU Free Documentation License, och den gäller både digitala som 
pappersversioner av manualerna.44 

2.4.2 Copyleft 
En av grunderna i GNU-projektet är den företeelse som kommit att kallas 
copyleft. Som namnet indikerar anspelar det på det traditionella copyright, men 
med en motsatt betydelse. Copyleft innebär att upphovsmannen själv bestämmer 
över villkoren för utnyttjandet av sitt verk. Upphovsmannen gör inskränkningar i 
sin upphovsrätt, till exempel genom att låta användarna ändra källkoden och 
sprida programmet, men med kravet att alla resulterande verk också licensieras på 
samma sätt. På så vis skapas en commons snarare än en public domain. 

GNU-projektet står för den copyleftlicens som fått störst genomslagskraft: 
GNU General Public Licence (GPL). För Stallman och GNU-projektet är den 
viktigaste funktionen med copyleft att behålla program och andra verk fria, och 
därför kräver GNU GPL att varje bearbetat verk licensieras som fritt.45 Stallman 
föredrar alltså att man skapar en commons snarare än en public domain, eftersom 
verk från det sistnämna kan användas i kommersiellt syfte. 

Förutom GNU GPL finns ett flertal andra copyleftlicenser som t.ex. Open 
Software License, Mozilla Public License och Creative Commons licens Share-
Alike. 

                                                 
42 Stallman, 2002, Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman, s. 43. 
43 Ibid. s. 43. 
44 Ibid. s. 92. 
45 The GNU Operating System, “What is Copyleft?”. 
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2.4.3 Öppen källkod 
Rörelsen kring öppen källkod (open source) kan betraktas som en 
vidareutveckling av och ett alternativ till GNU-projektet. Under 1990-talet 
började allt fler inom mjukvarurörelsen bli kritiska till Stallmans ideal och 
ineffektiviteten hos GNU-projektet. Två personer får här kliva fram som centrala 
för rörelsen öppen källkod, även om det fanns flera förespråkare. Den ene av 
dessa var den finlandssvenske mjukvaruingengören Linus Torvalds som skapade 
kärnan till det fria operativsystemet Linux. Den andre är programmeraren Eric S. 
Raymond som blivit en av rörelsens största förespråkare, främst med den långa 
essän ”Katedralen och basaren”.46 I denna essä liknar Raymond fri 
programvarurörelsen vid byggandet av en katedral, där källkoden visserligen är 
fritt tillgänglig men bara för en exklusiv grupp av programmerare. Arbetet blir i 
den här modellen långsamt och ineffektivt. Mot katedralmodellen ställer 
Raymond vad han kallar basarmodellen, och han lyfter fram Linus Torvald som 
uppfinnaren av denna modell. I basarmodellen finns källkoden tillgänglig för vem 
som helst på Internet. Detta gör att många fler kan testköra mjukvaran och 
uppmärksamma och rätta till fel, så kallade ”buggar”. 

Den officiella organisationen för öppen källkod är Open Source Initiative 
(OSI) och definitionerna som avgör om ett program får kallas open source heter 
Open Source Definition (OSD).47 Skillnaden mellan OSI och FSF är att man inom 
OSI inte lägger lika stor vikt vid ideologi som Stallman gör. OSI intar en mer 
pragmatisk roll, där effektiviteten hos öppen källkod ses som viktigare än 
eventuella antikommersiella ställningstaganden. OSD kräver exempelvis inte lika 
hård tillämpning av copyleft som GNU: 

The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the 
licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed 
on the same medium must be open-source software.48  

Även om de två rörelserna inte delar samma filosofiska grund står man ändå på 
samma sida och förespråkar liknande metoder för att på bästa sätt utveckla och 
sprida mjukvara och andra verk. 

2.5 Organisationen Creative Commons 
Creative Commons är en icke vinstdrivande organisation som finansieras genom 
donationer och sköts med hjälp av ideellt arbete. Tanken bakom Creative 
                                                 
46 Raymond, Eric S., 2001, Katedralen och basaren: en oavsiktlig revolutionärs tankar kring Linux och 
öppen källkod. 
47 The Open Source Initiative, 2007, “Open Source Initiative”. 
48 The Open Source Initiative, 2006, ”The Open Source Definition”. 
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Commons är ett försök att skapa balans mellan vad man själva kallar för två 
extremer. På ena sidan finns upphovsrättsförespråkarna, de som förordar att all 
användning av konstnärliga verk ska styras av lagar och regler. Denna hållning 
kallar man ”all rights reserved”, efter den text som följer med engelskspråkiga 
verk under copyrightskydd. Den andra extremen är den rörelse man kallar ”no 
rights reserved”. Enligt Creative Commons bygger denna inställning på anarki, 
där kreatörer och användare visserligen åtnjuter stora friheter gällande skapande 
och nyttjande, men där kreatörerna lämnas utan några som helst skydd och löper 
risken att utnyttjas utan konstnärligt eller ekonomiskt erkännande.49 

Själva talar Creative Commons om ”balance, compromise, and moderation”, 
och detta sammanfattas med mottot “some rights reserved”. Man vill återupprätta 
den amerikanska upphovsrätt man anser blivit förvrängt och som värdesatte 
skapande och skydd på lika villkor.50 Denna ståndpunkt kommer fördjupas längre 
fram i analysen av Creative Commons som diskurs. 

En stor inspiration för organisationen var fri programvarurörelsen och deras 
GNU-projekt. Creative Commons vill på ett liknande sätt göra det möjligt för 
kreatörer att antingen helt överlämna sitt verk till public domain, eller behålla 
valfria delar av sin upphovsrätt och ge användare möjlighet att utnyttja verket 
gratis men på vissa villkor. Skillnaden mot fri programvarurörelsen är att: 

Unlike the GNU GPL, Creative Commons licenses are not designed for software, but rather 
for other kinds of creative works: websites, scholarship, music, film, photography, literature, 
courseware, etc. We hope to build upon and complement the work of others who have 
created public licenses for a variety of creative works.51 

Målet med licenserna och organisationens arbete är att öka mängden av 
konstnärliga verk på Internet, och att sedan göra åtkomsten till detta material 
billigare och mer lättåtkomligt. Grunden för kulturellt skapande bygger på att man 
som kreatör har enkel tillgång till andras material för att få inspiration, och att 
man sedan kan bygga vidare på dessa verk. 

Med tiden har även verk som inte är digitala börjat licensieras hos Creative 
Commons. Exempel på sådana verk är böcker, filmer och fotografier. 

2.5.1 Historik 
För att få en bild av hur Creative Commons uppkommit kommer jag nu att göra 
några nedslag i dess historia. En historieskrivning av det här slaget hjälper även 
till att lyfta fram de begrepp som i den senare diskursanalysen kan komma att visa 
sig vara viktiga tecken. 

                                                 
49 Creative Commons, ”History”. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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Den kanske viktigaste bland många händelser som föranledde grundandet av 
Creative Commons var rättsfallet Eldred v. Ashcroft. 1998 antog USA The Sonny 
Bono Copyright Term Extension Act (CTEA, och även känd som The Copyright 
Term Extension Act) vilken förlängde upphovsrätten ytterliggare 20 år.52 Detta 
innebar en upphovsrätt på 70 år efter författarens död, det vill säga lika lång tid 
som gäller i Sverige. Den nya lagen hindrade mängder av verk som 1998 skulle ha 
övergått till public domain att göra så. Internetförläggaren Eric Eldred arbetade 
vid den här tiden med att bygga upp ett digitalt bibliotek på Internet där 
fulltextversioner av verk ur public domain gjordes tillgängliga för alla. Med den 
nya lagen hindrades expansionen av Eldreds bibliotek. Han bestämde sig för att 
motsätta sig lagen som han ansåg vara ett brott mot idén om fritt tillgänglig 
kunskap, och fortsatta att tillgängliggöra de nu upphovsrättsskyddade verken. En 
annan ny lag från 1998 – No Electronic Theft Act (NET) – gjorde dock denna 
verksamhet olaglig. Eldred bestämde sig då för att med hjälp av juridikprofessor 
Lawrence Lessig som advokat gå till domstol, med huvudargumentet att den nya 
lagen stred mot konstitutionen. I den amerikanska konstitutionens första tillägg 
står det att kongressen har rätt att ”promote Progress of Science and useful Arts, 
securing for limited Times to Authors the exclusive Right to their Respective 
Writings and Discoveries”.53 Eldred och Lessig ansåg att kongressen verkat mot 
vad konstitutionen fastslår, då man gång på gång under de senaste årtiondena 
förlängt skyddstiden för verk och därmed hindrat ”the Progress of Science” 
genom att i princip göra monopolisering lagligt. Målet drevs ända upp i högsta 
domstolen där det den 15 januari 2003 slutligen fastslogs att CTEA var 
konstitutionsenlig med rösterna 7-2. Lessig har senare ångrat upplägget av sitt 
försvar då han valde att fokusera på juridiska frågor i tidigare, liknande rättsfall, 
istället för att visa hur en försvagning av public domain skadar ett lands 
ekonomiska och kreativa klimat. 

Anledningen till att det här rättsfallet tas upp i denna uppsats är att de 
värderingar som låg bakom åtalet senare har konkretiserats genom Creative 
Commons. Både Lessig och Eldred var som framgår nedan grundare av 
organisationen, och det arbete man gör genom Creative Commons är ett sätt att 
omforma upphovsrättslagen till att se ut som grundarna anser att lagen borde se 
ut. 

Creative Commons grundades under 2001, och den 16 maj 2002 presenterade 
man för första gången organisationens mål: 

                                                 
52 Lessig, 2004, s. 215. 
53 The Constitution of the United States, Article 1, Section 8. 
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The Creative Commons will provide a free set of tools to enable creators to share aspects of 
their copyrighted works with the public. Our tools will make it easier for artists and authors 
to make some or all of their rights available to the public for free.54  

Det kanske mest betydande av de verktyg som Creative Commons presenterade 
var den maskinläsbara koden som varje licens innehåller. Den gör det möjligt att 
via Internet söka efter material som kreatören själv utformat upphovsrätten för. 

Organisationen bestod vid grundandet av en styrelse omfattande 
juridikprofessorerna Lawrence Lessig, James Boyle och Michael Carroll, 
datorvetenskapsprofessor Hal Abelson, advokaten och dokumentärfilmaren Eric 
Saltzman, samt Eric Eldred. Organisationen får därutöver rådgivning av en 
separat, teknikspecialiserad styrelse med experter från många olika tekniska 
områden. 

I december 2002 lanserade Creative Commons de licenser som kreatörer kan 
välja bland för att tillåta friare användning av deras verk. Det var just möjligheten 
att kunna kombinera olika licenser för att forma en egen upphovsrätt som gjorde 
Creative Commons unikt. Hur dessa licenser är utformade kommer förklaras 
närmare i ett särskilt kapitel nedan. Som tidigare nämnts i denna uppsats var både 
rörelserna för fri programvara och öppen källkod en inspirationskälla, och detta 
påpekade man själva då licenserna presenterades: 

Our model was inspired in large part by the open-source and free software movements. The 
beauty of their approach is that they’re based on copyright owners’ consent independent of 
any legislative action and motivated out of a wonderful mixture of self-interest and 
community spirit.55 

Ytterliggare en utmärkande karaktär hos Creative Commons licenser var att de 
innehöll metadata som gjorde verken sökbara på Internet. Detta gör att 
användaren kan vara säker på att hitta musik eller text som hon vet tillåter 
kopiering eller bearbetning, beroende på vilka licenser som valts. 

En del av arbetet med Creative Commons har även varit att sprida det till 
andra länder och försöka göra det till en internationell rörelse. Till en början 
kallade man denna del av Creative Commons för iCommons, men idag går det 
under namnet CCi. Eftersom Creative Commons är utformat efter det amerikanska 
rättsystemet har det krävts stora arbetsinsatser från respektive land som önskat 
utforma licenser anpassade till det egna landets upphovsrättslag. Det första land 
som påbörjade arbetet med att anta egna versioner av licenserna var Finland.56 
Därefter följde under 2003 Italien, Irland, Frankrike, Japan och Brasilien samma 
exempel. Japan blev senare det land som först lanserade egna landsspecifika 

                                                 
54 Alida, Ben, 2002, “Creative Commons Announced”. 
55 Brown, Glenn Otis, 2002, “Creative Commons Unveils Machine-Readable Copyright Licenses”. 
56 Haughey, 2003, “Creative Commons Begins Work on Finnish Versions of Copyright Licenses”. 
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Creative Commons-licenser i mars 2004.57 Under samma år fortsatte sedan en rad 
länder att presentera egna anpassade Creative Commons-licenser, bland dem 
Tyskland, Kanada, Spanien och Frankrike. 

I september 2004 lanserade Creative Commons sin ”Developing Nations 
license”. I korthet tillåter denna licens royaltyfri användning av verk i u-länder, 
medan man fortfarande behåller sin fulla upphovsrätt i i-länder. I samband med 
presskonferensen sade Laurence Lessig: 

The Developing Nations license allows, for the first time, any copyright holder in the world 
to participate first-hand in reforming global information policy…. The fact is that most of the 
world’s population is simply priced out of developed nations’ publishing output. To authors, 
that means an untapped readership. To economists, it means “deadweight loss.” To human 
rights advocates and educators, it is a tragedy. The Developing Nations license is designed to 
address all three concerns.58 

I juni 2007 bestämde sig Creative Commons för att inte längre erbjuda 
Developing Nations-licensen. Anledningen var att licensens mål att vara 
ickekommersiell i u-länder visade sig vara svårt att efterleva och var inte förenligt 
med många länders lagstiftning. Efterfrågan och användandet av licensen 
minskade så mycket att man till slut avskaffade den.59 

Under 2005 fortsatte Creative Commons att expandera internationellt. Länder 
som Australien, Kroatien, Sydkorea, Chile, Sydafrika, Argentina och Kina 
lanserade under detta år licenser anpassade till inhemsk lagstiftning. Det var även 
detta år som Sverige introducerade sina Creative Commons-licenser. Arbetet 
inleddes under 2004 av advokatbyrån Lindahl och advokaten Mikael Pawlo, men 
arbetet övergavs på grund av tidsbrist.60 Därefter tog Mathias Klang och Karl 
Jonsson över arbetet och lyckades utforma licenser som fungerar ihop med svensk 
lagstiftning. Klang har sedan dess disputerat vid Göteborgs universitet med 
doktorsavhandlingen Disruptive Technology som behandlar demokrati i den 
digitala världen, och Jonsson har tagit magisterexamen i juridik vid Göteborgs 
universitet. 

I mars 2006 ägde det första rättsfallet som involverade Creative Commons 
rum i Nederländerna. MTV-presentatören Adam Curry hade publicerat fotografier 
på den populära bilddelningssidan Flickr under en Creative Commons-licens. 
Tidskriften Weekend tog sedan några av Currys bilder och publicerade dem i sin 
tidning. Curry stämde Weekend för intrång i hans upphovsrätt, eftersom 
tidsskriften inte närmare läst de regler som gällde just denna licens. Domstolen i 
Amsterdam gav Curry rätt, och efteråt uttalade sig Lawrence Lessig om att detta 

                                                 
57 Haughey, 2004a, “Japanese Creative Commons Licenses Available Now”. 
58 Haughey, 2004b, “Developing Nations Copyright License Frees Creativity Across the Digital Divide”. 
59 Creative Commons, “Retired Licenses”. 
60 Kittel, Christoffer, 2005, “Creative Commons ett steg mot friare upphovsrätt”. 
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var ett bevis på att Creative Commons licenser inte bara gynnar användarna, utan 
också fungerar som ett effektivt skydd för kreatörerna.61 

Creative Commons och Microsoft ingick i juni 2006 ett avtal som gjorde det 
möjligt för användarna att licensiera dokument skapade i Microsoft Office. Lessig 
uttalade sig: ”We’re incredibly excited to work with Microsoft to make that 
ability easily available to the hundreds of millions of users of Microsoft Office”.62 
Detta var ett viktigt steg för Creative Commons då det gällde att expandera och 
locka till sig företagsjättar att stödja organisationens arbete. 

I december 2006 valde Lawrence Lessig att kliva av rollen som ordförande 
för Creative Commons och lämnade över till Joi Ito.63 Ito har gjort sig känd som 
Internetentreprenör och riskkapitalist, och har suttit med i flera olika styrelser som 
till exempel The Open Source Initiative och The Mozilla Foundation. Lessig satt 
ändå kvar som koncernchef och styrelsemedlem, och har i skrivande stund 
fortfarande kvar samma befattning. 

Under 2007 var det amerikanska Creative Commons inblandat i en 
stämningsansökan. Det handlade om att en fotograf tagit en bild av en student, 
publicerat bilden på Flickr med en Creative Commons-licens, och därefter 
använde mobiltelefonoperatören Virgin Mobile denna bild i en reklamkampanj. 
Föräldrarna till studenten bestämde sig för att stämma Virgin Mobile för att de 
inte frågat deras dotter om tillstånd, och fotografen i sin tur försökte stämma 
Creative Commons då han ansåg att deras licenstexter inte klargjorde vad 
licenserna omfattade.64 Det hela slutade dock med att stämningsansökningarna 
drogs tillbaka i november 2007. Lessig uttalade sig: ”I applaud the decision of the 
plaintiffs’ counsel to remove Creative Commons from this lawsuit. We work hard 
to make our work clear, but it is absolutely clear that there is no basis in law for 
the suit they filed against us”.65 

I slutet av 2007 lanserade Creative Commons två nya typer av licenser: CC0 
och CC+.66 I korthet är CC0 (CC Zero) en licens där kreatören fastställer att 
verket inte har några som helst lagliga restriktioner för användning och att 
kreatören själv frånsäger sig all rätt till verket. Den har många likheter med den 
äldre licensen Puclic Domain Dedication, men CC0 är utformad för att lättare 
kunna utnyttjas internationellt. CC+ (CC Plus) ger användarna utökade rättigheter 
som tidigare licenser inte kunde erbjuda. Med CC+ kan kreatören lägga till fler 
alternativ, till exempel att användarna får tillåtelse till viss kommersiellt 
användande. 
                                                 
61 Garlick, Mia, 2006, “Creative Commons Licenses Upheld in Dutch Court”. 
62 Steuer, Eric, 2006a, “Microsoft and Creative Commons Release Tool for Copyright Licensing”. 
63 Steuer, 2006b, “Joi Ito Named Chairman of Creative Commons; Lawrence Lessig to Remain CEO and 
Board Member. 
64 Lessig, 2007, “On the Texas Suit against Virgin and Creative Commons”. 
65 Linksvayer, Mike, 2007, “Creative Commons Voluntarily Dismissed from Lawsuit”. 
66 Steuer, 2007, “Creative Commons Launches CC0 and CC+ Programs”. 
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I januari 2008 redovisade man resultatet av Creative Commons årliga 
pengainsamling som började i november året innan. Detta var den fjärde stora 
insamlingen i Creative Commons historia. Målet var satt till 500 000 dollar, men 
slutade på 601 976 dollar.67 Många privatpersoner bidrar ekonomiskt till 
organisationen, men mest pengar får man av företag som Microsoft, IBM, Yahoo! 
och Mozilla.68 Det här visar hur Creative Commons växt inte bara hos kreatörerna, 
utan även att man betraktas positivt av Internets absolut största aktörer. 

2.5.2 Creative Commons licenser 
Här kommer nu de olika licenserna som Creative Commons erbjuder att 
presenteras. Först kommer jag att redovisa hur licenserna är uppbyggda – hur de 
är disponerade och vad texterna säger. Därefter kommer jag göra korta 
presentationer av varje licens och hur de kan kombineras. 

Varje Creative Commons-licens finns i tre olika format.69 Först finns en enkel, 
summerande text som förklarar vad licensen tillåter (”Commons Deed”). Detta 
första format utgörs också av en ikon som gör det lätt att identifiera varje licens. 
Tanken med detta format är att lekmän utan juridisk skolning ska kunna förstå vad 
licensen innebär. 

Det andra formatet av licensen är en juridisk text som riktar sig till främst 
jurister och domstolar (”Legal Code”). Denna text utgörs av ett antal artiklar som 
bland annat definierar viktiga uttryck, själva licensupplåtelsen, och de olika 
inskränkningar som gäller i upplåtelsen. Här beskrivs även garantier, 
friskrivningar, avtalets upphörande, samt en avslutande text som förklarar 
organisationen Creative Commons roll med avseende på garantier, skadestånd och 
användandet av varumärket ”Creative Commons”. 

Det tredje formatet är en digital version som kan läsas av sökmotorer och 
andra applikationer på Internet (”metadata”). Det här gör att användare enkelt kan 
söka efter verk som licensierats med Creative Commons. Google, Yahoo! och 
Flickr är exempel på sökmotorer som stöder det digitala formatet av licensen. 

I praktiken fungerar Creative Commons som en tjänst där upphovsmannen 
själv tillåts skapa den licens hon själv vill ha. Detta gör man via den 
”licensmotor” som finns på Creative Commons hemsida.70 Kreatören får här göra 
ett antal val; i dagsläget väljer man om man tillåter kommersiell användning av 
verket, om man tillåter bearbetningar av verket, och till sist vilken jurisdiktion 
man vill att licensen ska gälla för. 

Licenserna är icke-exklusiva, vilket innebär att man inte är begränsad att 
endast göra material tillgängliga via en Creative Commons-licens. Vill man ingå i 
                                                 
67 Reeder, Melissa, 2008, “Thank you!”. 
68 Creative Commons, 2007, “Supporters”. 
69 Creative Commons, “FAQ”. 
70 Creative Commons, “License Your Work”. 
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andra avtal där man kan tjäna pengar på verket så är det inga problem. Det 
gemensamma för alla licenser är att kreatören tillåter att användare fritt får 
kopiera och sprida verket. Därutöver finns en mängd olika valmöjligheter som 
begränsar eller vidgar dessa grundläggande godkännanden. 

Creative Commons består idag av tretton olika licenser,71 samt de redan 
nämnda CC0 och CC+ som inte riktigt räknas som licenser, utan snarare som en 
utökad möjlighet att välja till fler element till varje licens. 

Av samtliga licenser är det sex stycken som utgör de huvudsakliga, medan de 
andra betraktas som speciallicenser. De sex grundläggande licenserna består i sin 
tur av fyra olika element, som kan kombineras på olika sätt för att resultera i en 
licens. Jag kommer nu att först redovisa de olika elementen, och därefter de 
licenser som de kan ge upphov till. Varje element består av en ikon, ett namn och 
en förkortning. Jag skriver ut både den svenska och den engelska texten, eftersom 
speciellt de engelska förkortningarna är vanligt förekommande: 
 

 Erkännande (”Attribution”, ”by”) är ett obligatoriskt element och tillkommer 

alltid. Detta innebär att all användning av verket kräver att upphovsmannen 

omnämns. 

 Ickekommersiell (”Non-commercial”, ”nc”) tillåter användarna att nyttja och 

sprida verket så länge det inte görs i kommersiellt syfte. 

 IngaBearbetningar (”No Derivatives”, ”nd”) tillåter spridning och 

användning av verket i oförändrat skick. Bearbetningar är således förbjudna. 

 DelaLika (”Share Alike”, ”sa”) innebär att verket får spridas endast under 

samma villkor som ursprungsverket. Detta element bygger på samma idé som den 

tidigare beskriva GNU General Public Licence, och har således rötter i tanken om 

copyleft. 

De olika elementen kan sedan kombineras och resultera i sex olika licenser:  

 Erkännande (”Attribution”, ”by”) 

 Erkännande DelaLika (”Attribution Share Alika”, ”by-sa”) 

 Erkännande IngaBearbetningar (”Attribution No Derivatives”, ”by-nd”) 
                                                 
71 Creative Commons, “Creative Commons Licenses”. 
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 Erkännande Ickekommersiell (”Attribution Non-commercial”, ”by-nc”) 

 Erkännande Ickekommersiell DelaLika (”Attribution Non-commercial 
Share Alike”, ”by-nc-sa”) 

 Erkännande Ickekommersiell Ingabeabetningar (”Attribution Non-
commercial No Derivatives”, ”by-nc-nd”) 

Detta är de sex grundläggande och mest utnyttjade Creative Commons-licenserna. 
Förutom dessa finns även: 

• Sampling Plus, som tillåter användarna att ta delar av verket och göra 
något nytt av det. Det kan röra sig om att plocka delar av musik och infoga 
det i en ny låt, eller använda filmsekvenser från någon annan i sin egen 
film. För Sveriges del finns två olika samplingslicenser: Sampling Plus 
och Ickekommersiell Sampling Plus. Anledningen till att ”plus” finns med 
i namnet är att det här rör sig om en vidareutvecklad version av licenserna, 
och dessa tillåter kopiering och distribution av hela verket, till exempel 
genom fildelning. 

• Music Sharing är i sig ingen licens, utan använder en av de vanliga sex 
licenserna som grund för att skapa en något annorlunda version. Med 
denna licens tillåts användarna ladda ner och fildela musik, men bara på 
ickekommersiella villkor. Erkännande är obligatoriskt och för att få göra 
bearbetningar måste man ha upphovsmannens tillstånd.72 Anledningen till 
att musik fått en egen licens är att det är en konstform som är mycket 
populär vad gäller Creative Commons-licenser, och denna licens har 
utformats med remixar i åtanke. 

• Founders’ Copyright går ut på att man försöker återskapa samma 
upphovsrätt för verket som gällde i USA 1790, då landets första 
upphovsrättslag stiftades. Denna licens innebär att upphovsmannen säljer 
upphovsrätten till sitt verk till Creative Commons för en dollar. Sedan 
gäller samma villkor för verket som 1790, det vill säga att 
upphovsrättstiden är 14 år, med möjlighet att förlänga ytterliggare 14 år.73 
Då skyddstiden gått ut efter 14 (28) år tillfaller verket public domain, där 
vem som helst fritt får använda det hur man vill, både kommersiellt och 
ickekommersiellt. Denna licens är inte fungerande inom svensk 
upphovsrättslagsstiftning, då upphovsmannen aldrig kan frånsäga sig sin 
ideella rätt. 

                                                 
72 Creative Commons, ”About the Creative Commons Music Sharing License”. 
73 Creative Commons, “Founder’s Copyright”. 
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• Public Domain Dedication är en licens där upphovsmannen med 
omedelbar verkan avsäger sig upphovsrätten till ett verk och överlämnar 
det till public domain. Liksom den tidigare licensen är denna inte förenlig 
med svensk lagstiftning, då den ideella rätten inte helt går att avsäga sig. 

• Creative Commons GNU GPL och Creative Commons GNU LGPL är 
två licenser som inte utformats av Creative Commons själva. Det rör sig 
istället om ett samarbete där man lägger till metadata och ”Commons 
Deeds” till licenser som redan utformats av Free Software Foundations 
GNU General Public License och GNU Lesser General Public License. 
Detta har gjorts för att dessa licenser även ska bli sökbara i sökmotorer 
som stöder Creative Commons licenser. Creative commons själva avråder 
att man licensierar programvara med deras licenser, och istället använder 
sig av de bättre anpassade varianterna som Free Software Foundation 
erbjuder. 

På senare tid har Creative Commons börjat samarbeta med både Open Source 
Initiative och Wikimedia Foundation, och erbjuder nu licenser som är utformade 
enligt samma princip som de sistnämnda GNU-licenserna. Det rör sig alltså om att 
man förenar licenser som gäller för program med öppen källkod och information 
publicerad på Wikipedia med Creative Commons metadata och ”Commons 
Deeds”. Det är två exempel på hur Creative Commons växt sig allt större med 
tiden och hur dess grundidé välkomnas av andra aktörer på Internet. 

Jag har här presenterat hur Creative Commons licenser är utformade och vad 
de innehåller. Detta är viktigt att ha vetskap om då vi nu går vidare till 
undersökningen av de olika diskurserna inom den upphovsrättsliga diskursordning 
som den här uppsatsen behandlar. 
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3. Undersökning 

Jag kommer nu att gå in på uppsatsens undersökningsdel, som baserar sig på den 
diskursteori som presenterades i uppsatsens första del. Jag kommer att analysera 
de tre olika diskurser som jag uttytt inom den upphovsrättsliga diskursordningen. 
Det rör sig om diskurserna Creative Commons, upphovsrättsförespråkarna och 
upphovsrättskritkerna. Den här uppdelningen baserar sig delvis på de tre olika 
mottona ”some rights reserved”, ”all rights reserved” och ”no rights reserved” 
som kan sägas sammanfatta de tre olika diskurserna. Men det vore allt för enkelt 
att göra en sådan grov uppdelning, då de tre diskurserna egentligen är uppbyggda 
på mycket komplexare sätt. Creative Commons skulle till exempel kunna kallas 
för upphovsrättskritiker eftersom man anser att dagens upphovsrätt är för hård, 
men de skulle även kunna kallas upphovsrättsförespråkare då man utgår från 
upphovsrätten med sina licenser. Jag har tagit mig friheten att dela in de olika 
diskurserna under dessa rubriker för att underlätta diskursanalysen och för att 
lättare strukturera undersökningsmaterialet. Det är då det gäller att försöka 
beskriva diskursernas komplexa uppbyggnad som diskursanalysen kommer in. 

Som vi såg i uppsatsens första del är diskursanalysen förankrad i den 
socialkonstruktionistiska traditionen, där man ser språket som konstituerande av 
vår sociala verklighet, och således också som det viktigaste analysföremålet. Inom 
diskursteorin anser man att alla sociala fenomen kan analyseras med 
diskursanalys. Språk och tecken, individer, grupper och slutligen hela samhället 
byggs upp av diskurser. Inom diskursen finns betydelsebärande positioner, som 
får sin betydelse genom förhållandet till varandra. Dessa är aldrig slutligt fixerade 
– diskursen omformas ständigt och det betecknade glider i betydelse. Min uppgift 
i den här undersökningen kommer att gå ut på att identifiera de olika tecknen 
inom varje enskild diskurs, för att sedan kunna uttyda deras inre relation till 
varandra och på så vis beskriva hur diskursen ser ut just i skrivande stund. De 
tecken jag försöker identifiera och beskriva är som nämndes i metodkapitlet 
moment, element och nodalpunkter. Jag kommer dessutom att försöka beskriva 
den process genom vilken dessa tecken får sin betydelse inom diskursen, det man 
kallar artikulation. 

I den avslutande diskussionen kommer jag sedan att jämföra de olika 
diskurserna och peka ut vilka de flytande signifikanterna är, dvs. vilka tecken de 
tre diskurserna strider om att självständigt få definiera. Jag kommer även att 
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beskriva var det råder antagonism och vilka de hegemoniska interventionerna är, 
dvs. vad man är oeniga om och hur man försöker upprätta dominans. 

Mitt undersökningsmaterial kommer att vara texter av olika slag från 
respektive diskurs. Var och en av de tre diskurserna tilldelas ett eget kapital, där 
jag försöker urskilja de olika diskursteoretiska tecknen. Undersökningsmaterialet 
struktureras sedan i olika underkapitel, där jag först genomför en mer allmän 
analys och beskrivning av vad som sägs i texterna. Denna genomgång är 
nödvändig dels för att sammanfatta undersökningsmaterialet, och dels för att sålla 
fram det innehåll som är allra viktigast i beskrivningen av diskursen. Språkliga 
kopplingar och diskursteoretiska analyser förekommer således sparsamt i dessa 
översikter. I avslutningen till varje genomgång av undersökt text tar jag sedan upp 
vilka ord och fraser som jag anser vara särskilt viktiga inom texten, och som 
därmed enligt diskursteorin är potentiella tecken i den slutliga beskrivningen av 
diskursen. Dessa ord och fraser markeras med kursivering. 

I de fall där det rör sig om engelska texter översätter jag termer så långt det är 
möjligt, och kompletterar med den engelska motsvarigheten inom parantes där jag 
anser det nödvändigt för förståelsen. 

Vart och ett av de tre kapitlen där jag undersöker diskurserna avslutas med att 
diskursen och dess artikulation beskrivs med hjälp av de tecken jag identifierat i 
undersökningsmaterialet. 

Jag har delat upp undersökningsmaterialet på olika sätt inom varje diskurs för 
att skapa struktur och för att tydligare åskådliggöra vilken typ av text det rör sig 
om. Hur denna struktur ser ut varierar för varje diskurs och jag presenterar den 
närmare i inledningen till varje kapitel. 

3.1 Creative Commons 
Diskursen Creative Commons kommer jag att beskriva med hjälp av olika texter. 
Jag har disponerat undersökningen så att jag först analyserar texter som 
presenterar organisationens program, mål och riktlinjer. Därefter analyserar jag ett 
antal texter som skrivits av framstående personer verksamma inom Creative 
Commons. Sist behandlar jag texter om Creative Commons som skrivits av 
kreatörer som bestämt sig för att använda Creative Commons licenser med sina 
verk. Avslutningsvis samlar jag sedan alla de tecken som min analys resulterat i, 
och försöker där teckna den artikulation som bygger upp diskursen Creative 
Commons. 
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3.1.1 Organisationens program, riktlinjer och mål 
Här kommer jag att analysera tre olika texter som beskriver Creative Commons 
mål och vilka riktlinjer man följer för att uppnå dessa. I slutet av varje analys 
räknar jag upp de tecken som jag anser vara av störst vikt inom diskursen. 

3.1.1.1 Allmän information 
På Creative Commons officiella hemsida finns ett antal texter som presenterar 
organisationen. En av dessa har titeln ”’Some righs reserved’: Building a layer of 
reasonable copyright”.74 I den här texten beskriver man hur det i debatten om 
kontroll över kreativa verk fokuseras på två extremer: ”all rights reserved”, där 
man kräver total kontroll över alla former av användning av verket; och dess 
motsats som man beskriver som anarki, där kreatörerna visserligen har mycket 
frihet men inga lagar som skyddar dem från att utnyttjas. Creative Commons 
ställer sig i mitten mellan dessa två extremer genom att förespråka balans, 
kompromiss och måttlighet (moderation). Dessa termer positionerar diskursen 
som ett avvägt alternativ till vad man själva anser som två ytterligheter. 

Creative Commons mål är att återupprätta den ursprungliga 
upphovsrättslagen, som den såg ut vid USA:s grundande. Denna lag uttryckte den 
balans Creative Commons förespråkar. För att uppnå detta vill man använda sig 
av privata rättigheter (private rights) för att skapa allmän egendom (public goods) 
− fria verk som tillåter viss användning. Man jämför sig med rörelserna för fri 
programvara och öppen källkod, och poängterar att organisationen bygger på 
samarbete och att den är samhällsinriktad (community-minded), men att 
redskapen grundar sig på frivillighet och libertarianism. Man markerar här tydligt 
sin politisk-filosofiska grund, och tar avstånd från att associeras med 
vänsterpolitiska organisationer. 

Creative Commons vill erbjuda kreatörerna ett alternativ som förenar de båda 
extremernas positioner med mottot ”some rights reserved”. Detta ser man som en 
förnuftig upphovsrätt, till skillnad mot de hårt kontrollerande lagar som gäller 
idag. Man poängterar att licenserna, till skillnad från GNU GPL, inte är utformade 
för programvara, utan istället för kreativa verk som musik, film, litteratur, 
webbsidor, kurslitteratur etc. 

Kreatörerna kan välja att överlämna sitt verk till public domain, eller behålla 
sin upphovsrätt (copyright) och tillåta viss användning på vissa villkor. Målet är 
att öka antalet kreativa verk på Internet, och att dessutom se till att detta material 
kan nås enklare och billigare. Som ett av de viktigaste verktygen i detta arbete 
lyfter man fram den maskinläsbara kod för metadata vilken gör licensierade verk 
sökbara på Internet. Detta hoppas man ska underlätta för användarna så att de 
tydligt kan se hur man tillåts använda verken. Texten avslutas med att man hoppas 
                                                 
74 Creative Commons, ”History”. 
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att metadatan ska göra det enklare för både kreatörer och användare, och att det 
ska resultera i att barriärerna för skapande ska minska. 

Ord och fraser som framstår som viktiga i denna text är all rights reserved, 
anarki, some rights reserved, balans, kompromiss, måttlighet, den ursprungliga 
upphovsrätten, copyright, licens, privata rättigheter, allmän egendom, fria verk, 
viss användning, fri programvara, öppen källkod, samarbete, samhällsinriktad, 
frivillighet, libertarianism, förnuftighet, public domain, upphovsrätt, viss 
användning, Internet, enkelhet, billigt och metadata. 

3.1.1.2 Svar på vanliga frågor 
I en annan text på den officiella hemsidan besvaras vanliga frågor (en så kallad 
FAQ) om organisationen och dess licenser.75 Här börjar man med att slå fast att 
man inte är emot upphovsrätt. Tvärtom så baseras licenserna på upphovsrätten, 
och använder den för att skapa en flexiblare och öppnare äganderätt. Detta medför 
i sin tur att utvecklingen av vetenskap och konst (useful arts) gynnas. Man 
understryker att Creative Commons inte sammanställer alla de verk som 
licensieras i en enda stor databas. Man tror på Internets struktur, där 
decentralisering alltid har varit ett nyckelord. 

Verk som licensieras hos Creative Commons hamnar inte automatiskt i public 
domain. Kreatören får istället mer kontroll över hur verket får användas, och om 
man vill kan man lämna över verket till public domain via den speciella licensen 
Public Domain Dedication. Åter igen poängteras här att man tror på ”some rights 
reserved” och till och med ”no rights reserved” i vissa fall. Många kreatörer anser 
att dagens upphovsrätt inte tillåter dem att få den spridning och exponering för 
sina verk som man skulle önska. Andra vill gärna att deras verk ska finnas 
tillgängliga i en kulturell allmänning (commons). Man säger sig se att många 
människor idag vill dela med sig av sina verk på generösa villkor. Creative 
Commons ser det som sin uppgift att möta dessa önskemål. 

Med hjälp av Internet är det idag möjligt att distribuera verk av hög och ofta 
professionell kvalitet. Det går att samarbeta över sociala och geografiska gränser 
och att skapa nya, härledda (derivative) och kollektiva verk på en global nivå, på 
ett decentraliserat sätt, till en jämförelsevis låg kostnad. Detta ser Creative 
Commons som en aldrig tidigare skådad möjlighet att stimulera till skapande och 
produktion av ny kunskap och kultur. Då allt fler människor har möjlighet till 
sammankoppling och kommunikation via Internet kan man lättare hitta just den 
information och underhållning man vill ha eller behöver, hur smal den än må vara. 
Internetanvändarna får alltså lättare tillgång till spjutspetsinformation. 
Sammanstrålningen (convergence) av teknologier och olika medier gynnar också 
möjligheterna att skapa nya verk som baseras på andra, så kallade ”remixar” och 
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”mashups”. Alla dessa möjligheter till kommunikation och samarbete ser Creative 
Commons som viktiga att arbeta och möjliggöra utvecklingen för. 

Man tar även upp att det sker en globalisering på andra plan än det 
industriella. Det har tack vare Internets framväxt även skett en globalisering av 
vetenskap och utbildning som gynnar allmänheten. Man nämner Wikipedia och 
ännu en gång rörelserna för fri programvara och öppen källkod som exempel på 
hur nya sociologiska och ekonomiska trender fötts på Internet. 

Den nya teknologin har dock gjort det möjligt att göra intrång i 
upphovsrätten. Detta har de stora rättighetsinnehavarna mött med hjälp av en 
fyrfaldig strategi: genom att förhindra utvecklingen av teknologi som skulle 
kunna användas till att bryta mot upphovsrättslagarna; genom att utveckla 
metoder att försvara rättigheterna på nätet; genom att utöva lobbyverksamhet som 
stöder utvecklingen av dessa kontrollmetoder genom lagstiftning; och slutligen 
genom att starta stora reklamkampanjer där unga människor instrueras att hålla sig 
borta från upphovsrättsskyddade verk på nätet. 

Creative Commons ser en fara med denna utveckling. Den hotar att hämma 
möjligheterna till kreativt skapande som nya teknologier erbjuder. Man tror att om 
både upphovsrättslagar och tekniska barriärer blir för komplicerade så kommer 
människor inte känna sig motiverade nog att skapa. Med hjälp av sina licenser vill 
man förhindra en sådan utveckling. Då kreatörerna själva får bestämma hur deras 
verk ska få nyttjas medför detta att det blir enklare att dela och att bygga vidare. 

Nytillkomna ord och fraser från denna text är vetenskap, konst, 
decentralisering, commons, global, sammankoppling, kommunikation, remixar, 
mashups, Wikipedia, samt nya, härledda och kollektiva verk. 

3.1.1.3 Lawrence Lessigs manifest 
På den officiella hemsidan finns ett manifest skrivet av Lawrence Lessig, där han 
stakar ut de värderingar som Creative Commons bygger på och riktlinjer för 
organisationen fram till år 2010.76 

Lessig beskriver det han kallar för en delningsekonomi (sharing economy). 
Delningsekonomin skiljer sig från traditionell kommersiell ekonomi, inte bara för 
att människor arbetar gratis utan även på grund av den inställning man har. 
Wikipedia, fri progamvara, öppen källkod och YouTube är alla exempel på vad 
denna form av ekonomi kan resultera i. Lessig beskriver det som 
amatörkreatörernas värld, och menar med det att det inte handlar om 
amatörkvalité. Snarare skapar dessa kreatörer för själslig vinning och kärlek till 
skaparprocessen, inte för pengarnas skull. Lessig skiljer här ut amatörkreatörerna 
från professionella kulturarbetare, och framställer de senare som mer 
affärsmässigt inriktade. 
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Delningsekonomins mål är enligt Lessig att ge alla de miljoner människor 
runt om i världen som vill skapa i en annorlunda miljö (community) möjlighet att 
kunna göra detta. Man vill inte ersätta kommersiell ekonomi, utan snarare verka 
vid dess sida. Lessig skriver att Creative Commons grundades för att stödja 
delningsekonomin. De gratis verktyg som Creative Commons erbjuder ger 
kreatörerna ett enkelt sätt att bestämma under vilka omständigheter de vill skapa, 
och uppmuntrar samtidigt fler som annars kanske skulle ha varit tveksamma att 
dela och bygga vidare på arbetet. 

Lessig ser som Creative Commons framtida uppgift att komma fram till ett 
sätt som tillåter delningsekonomin att samverka med kommersiell ekonomi. Det 
har uppstått vissa problem rörande verk som licensierats med det 
ickekommersiella tillägget. I en del fall har det visat sig svårt att avgöra huruvida 
det rört sig om kommersiellt bruk eller inte. Lessig ser det som viktigt att utarbeta 
licenser som gör att en samverkan mellan de olika ekonomiska systemen är 
möjliga, men påpekar att delningsekonomin aldrig kommer att bli en del av den 
kommersiella ekonomin. Han beskriver den kommersiella ekonomin som:  

large entities that create sandboxes for “sharing,” but then effectively claim ownership over 
everything built within that sandbox. This is, in my view, not a sharing economy. It is instead 
simple sharecropping.77 

Lösningen anser han vara att skapa alternativ där kreatörerna på Internet kan 
skapa som de själva vill och ändå behålla kontroll över sina verk. Detta är enligt 
Lessig Creative Commons stora utmaning i framtiden. 

Viktiga nya ord och fraser från denna text är piratverksamhet, 
delningsekonomi, kommersiell, amatörkreatörer, kärlek, dela, bygga vidare och 
kontroll. 

3.1.2 Framträdande personer 
Här kommer ett antal längre texter av framträdande personer som är verksamma 
inom Creative Commons att analyseras. En del av texterna rör inte direkt Creative 
Commons, men delar ändå samma värderingar som organisationen och bidrar till 
att skapa en komplettare bild av diskursen. Varje person tilldelas en egen rubrik, 
även om det som i ett fall rör sig om mer än en text som analyseras. 

3.1.2.1 Lawrence Lessig 
I boken Free Culture beskriver Lawrence Lessig sin syn på dagens problem med 
upphovsrättslagar och ny teknologi. Han argumenterar för att ny teknologi, 
framför allt Internet, är bra eftersom det möjliggör en utökning av public domain. 
Upphovsrätt kan vara bra som ett skydd för kreatörerna och som ekonomiskt 
                                                 
77 Ibid. 
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incitament till skapande, men det gäller att anpassa lagen till den nya teknologin. 
Han anser att lagen som den ser ut idag hotar att begränsa möjligheterna till det 
kreativa skapande som ny teknik möjliggör. Vidare hindrar de nya lagarna att verk 
tillfaller public domain. Som vi kan se poängterar Lessig vikten av en levande 
kulturell allmänning, och han pratar till en början om en public domain istället för 
en commons för att beskriva detta. Längre fram i boken byter han fokus och lyfter 
fram fördelarna med en commons. 

Lessig skiljer på kommersiell och ickekommersiell kultur. Kommersiell 
kultur är ”produced and sold or produced to be sold”.78 Ickekommersiell kultur å 
andra sidan är all annan form av kultur. Lessig tar upp exempel som 
historieberättande, återberättande av pjäser och teveprogram, utbyte av musik och 
uppträdanden på klubbar, och likställer dessa med hur Internet idag fungerar. Allt 
detta är exempel på ickekommersiell kultur. Tidigare reglerades inte denna kultur 
av lagar, men i och med Internets födelse, då gränserna mellan de olika kulturerna 
suddats ut, har medieindustrin (content industry) blivit allt mer protektionistiska. 
Medieindustrin ser Internet som ett hot mot den kommersiella kulturen, och har på 
senare tid lyckats övertala lagstiftare att skapa lagar som skyddar verk i allt större 
grad: 

There has never been a time in our history when more of our ”culture” was “owned” as it is 
now. And yet there has never been a time when the concentration of power to control the uses 
of culture has been as unquestioningly accepted as it is now.79 

Som en konsekvens av detta hämmas enligt Lessig både kulturens och teknologins 
framväxt. Som vi även sett i analyserna av tidigare texter lyfts faran med 
maktkoncentration fram, och istället förordas den decentralisering av ägande som 
Internet bygger på. 

I debatten finns två extremer, skriver Lessig. Valet står mellan 
piratverksamhet (piracy) och skydd av egendom (property). Detta är en grov 
förenkling enligt Lessig. Han skriver att han själv tror på skydd av egendom, 
särskilt av kreativ egendom (creative property), och att piratverksamhet är fel: ”I 
believe that ’piracy’ is wrong, and that the law, properly tuned, should punish 
‘piracy,’ whether on or off the Internet”.80 Det Lessig fruktar är att kriget mot 
piraterna även kommer att skada kulturen då Internet blir allt mer reglerat. Det 
gäller att börja tänka i nya banor, bortom extremerna, om vi värnar om 
kulturskapandet. Återigen känner vi igen tankegångarna om en balans mellan två 
extremer, en ståndpunkt som framkom i analysen av Creative Commons mål och 
riktlinjer. 

                                                 
78 Lessig, 2004, s. 7. 
79 Ibid., s. 12. 
80 Ibid., s. 10. 
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Lessig förordar den ursprungliga upphovsrättslagen som gällde vid 
grundandet av USA. Han poängterar ofta den passage i den amerikanska 
konstitutionen där det står att kongressen har makt att ge författare och uppfinnare 
en tidsbegränsad ensamrätt till sina texter och upptäckter för att gynna 
vetenskapens och konstens utveckling. Detta är en oerhört viktig passage för 
Lessig, och som vi sett tidigare i den här uppsatsen gick Lessig till domstol med 
detta som huvudargument. Även Creative Commons licens Founders’ Copyright 
utformades med denna passage i åtanke. Internet innebär en stor möjlighet att 
främja utvecklingen (promote progress) av både vetenskap och konst, men på 
grund av de nya upphovsrättslagarna hindrar man detta, och bryter då enligt 
Lessig mot konstitutionens grundtanke: 

Digital technologies now make it possible to preserve and give access to all sorts of 
knowledge. […] Digital technologies give new life to copyrighted material after it passes out 
of its commercial life. [...] Now that technology enables us to rebuild the library of 
Alexandria, the law gets in the way.81 

I den avslutande delen av Free Culture finns en beskrivning av Creative 
Commons som ett alternativ till dagens upphovsrätt. Lessig jämför organisationen 
med rörelsen för fri programvara och deras GNU-projekt, och beskriver Creative 
Commons som ett försök att göra samma sak med kultur. Organisationens mål är 
enligt Lessig att bygga en förnuftig (reasonable) upphovsrättslag. Den ”nya 
lagen” ska göra det enkelt att bygga vidare på andras verk då kreatörerna får 
möjlighet att själva uttrycka hur upphovsrätten ska se ut. Det ska vara enkelt att 
använda andras verk, vilket innebär att man inte behöver någon mellanhand eller 
advokat. Lessig beskriver sedan hur Creative Commons licenser fungerar och att 
man inte avsäger sig sin upphovsrätt, bara att användarna ges en viss frihet. En 
person som använder licensen “believes in something different than the ‘All’ or 
‘No’ extremes”.82 Med hjälp av Creative Commons vill Lessig bygga upp och visa 
hur viktig the commons är. Målet är inte att strida mot mottot ”all rights 
reserved”, utan att komplettera det. Han tror Creative Commons med sitt motto 
”some rights reserved” kan bidra till att skapa balans. Målet med organisationen 
är inte heller att bekämpa författare och andra kreatörers rättigheter. Man vill göra 
det enklare att utöva sina rättigheter på ett flexiblare och billigare sätt. Detta ska i 
sin tur bidra till att kreativiteten ökar. 

Nya ord och fraser från analysen av Lessigs bok är ny teknologi, skydd, 
ekonomiskt incitament, ickekommersiell, medieindustrin, protektionism, 
piratverksamhet, kreativ egendom, fildelning, amerikanska konstitutionen, 
utveckling och flexibilitet. 

                                                 
81 Ibid., s. 226 f. 
82 Ibid., s. 283. 
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3.1.2.2 James Boyle 
James Boyle är en annan mycket framträdande specialist i upphovsrättsfrågor och 
en av grundarna av Creative Commons. Han har skrivit ett antal texter på ämnet, 
och här kommer jag att analysera två av dessa. 

I den första texten, ”The Second Enclosure Movement and the Construction 
of the Public Domain”, tecknar Boyle en antimonopolistisk kritik av 
immaterialrätten.83 Han inleder med att presentera den inhängning av allmän mark 
som skedde i England (the English enclosure movement) så långt tillbaka som 
1200-talet, men som verkligen tog fart under industrialiseringen. Kort handlar det 
om att de styrande tilldelar mark som tidigare varit allmängods till privata ägare. 
Detta skedde enligt Boyle med marknadsekonomisk logik och genom att skapa 
privat egendom kunde man öka produktiviteten på ett aldrig tidigare skådat sätt. 
Men denna process fick även konsekvenser: många jordbrukare blev livegna, 
traditionella samhällen splittrades, självbilden av medborgaren förändrades, 
liksom förhållandet mellan människa och miljö.84 

Detta använder sedan Boyle som analogi då han talar om den andra 
inhängningsprocessen, det han kallar ”the enclosure of the intangible commons of 
the mind”.85 Denna inhängning handlar om nya lagar och förlängda skyddstider 
som reglerar immaterialrätten, och framför allt upphovsrätten. Dessa har kommit 
att skada de barriärer som skyddar den kulturella allmänningen. Boyle beskriver 
också hur den andra delen av immaterialrätten, patenträtten, på samma sätt blir 
allt hårdare. Han tar upp exemplet att man nu kan patentera delar av det mänskliga 
genomet med argumentet att det säkrar den tid, kunskap och finansiering man 
ägnar åt forskningen. 

Skillnaden mellan de två inhängningsprocesserna är att information i motsats 
till mark och jord är ickerivaliserande (non-rival) och outtömlig (non-excludable). 
Det finns med andra ord stora skillnader mellan materiell och immateriell 
egendom. En form av användning hindrar inte en annan form av användning av 
samma information, och på samma sätt tar inte informationen slut om man 
använder sig av den. Det är på grund av dessa omständigheter som man skapat 
immaterialrätten, för att se till att incitament finns för att framställa information 
och kultur. Ny teknologi, och framför allt Internet, gör idag kopiering och 
spridning av information och kultur i det närmaste kostnadsfritt. För att bekämpa 
pirater som kopierar och sprider material på nätet skapas allt hårdare lagar. Boyle 
säger att detta kan komma att skada själva skapandet, eftersom information och 
kultur byggs upp av annan information och kultur.86 Internet erbjuder en ny 
distributionsform för vetenskapliga uppfinningar och upptäckter. Nätet har också 
                                                 
83 Boyle, 2003. 
84 Ibid., s. 35. 
85 Ibid., s. 37. 
86 Ibid., s. 43. 
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gett upphov till en ny form av kulturskapande, det Boyle kallar ”peer-to-peer 
culture production”, där alla tillåts ta delar av andras verk och använda det fritt. 
Detta gör det möjligt att framställa information och kultur både fritt och gratis, 
och Boyle tar liksom Lessig upp Richard Stallman och hans GNU-projekt som 
förebilder. 

De nya lagarna som hindrar teknologin att användas fullt ut hotar dock att 
kväva skapandelusten. Boyle anser att det monopol som skapas med 
immaterialrätt kan göra mer skada än nytta: 

More property rights, even though they supposedly offer greater incentives, do not 
necessarily make for more and better production and innovation − sometimes just the 
opposite is true. It may be that intellectual property rights slow down innovation.87 

Boyle tar liksom Lessig upp den ursprungliga upphovsrätten vid USA:s 
grundande, och säger att dess mål var att främja fri handel och att motverka 
monopol. Det står klart att Boyle liksom Creative Commons stadgor anammar den 
libertarianistiska filosofin, och detta har som vi sett konkretiserats med hjälp av 
Creative Commons licenser. 

Boyle diskuterar utförligt skillnaderna mellan en public domain och en 
commons. Han ser commons som en utveckling av definitionen av en kulturell 
allmänning. Skillnaden kan sägas vara att public domain utgörs av verk som inte 
är någons egendom och således fritt tillgängliga, medan en commons tillåter vissa 
former av begränsat användande i form av till exempel en avgift, så länge det 
tillämpas neutralt och utan undantag.88 Boyle poängterar dock att det inte går att 
enkelt definiera uttrycket public domain, och att detta är något positivt. Det gör att 
man kan prata flexibelt om den kulturella allmänningen och detta är nödvändigt i 
en så föränderlig kontext som Internet utgör idag. 

I den avslutande delen av texten understryker Boyle vikten av att definiera 
och tala om en kulturell allmänning. Han ser en parallell till begreppet ”miljö” 
(environment) och hur det hjälpte att skapa medvetenhet och engagemang för 
bevarandet av naturen då man fick möjlighet att samla ett antal fenomen under ett 
paraplybegrepp. Rent vatten, biologisk mångfald, utrotningshotade djur och 
uttunning av ozonlagret är alla exempel på företeelser som idag samsas under 
begreppet ”miljö”. Om man på samma sätt lyckas göra ”public domain” till ett 
paraplybegrepp för företeelser som hotar produktionen av vetenskap och kultur 
tror Boyle att man kan skapa medvetenhet. Han hoppas även att det ska ge upphov 
till organisationer som med teknisk kunskap och lobbyverksamhet kan skydda de 
kulturella allmänningarna. Han nämner Creative Commons som ett exempel på en 
sådan organisation. 

                                                 
87 Ibid., s. 44. 
88 Ibid., s. 69. 
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Boyles andra text, ”Mertonianism Unbound? Imagining Free, Decentralized 
Access to Most Cultural and Scientific Material”, tar sin utgångspunkt i försöket 
att föreslå ett sätt för hur akademisk forskning kan göras friare och mer 
lättillgänglig, men vidgar sedan perspektivet till att gälla alla former av 
information och kultur. Boyles frågeställning är vad friare tillgänglighet (open 
access) till vetenskapligt och kulturellt material för individer både inom och 
utanför den akademiska världen skulle kunna ha för effekt på forskning, kultur 
och vetenskap.89 

Han ser dagens upphovsrättslag som problematisk och som ett hinder för att 
göra information och kulturella verk tillgängliga via Internet. Han tar som 
exempel upp hur Library of Congress skulle kunna tillgängliggöra sina samlingar 
av litteratur, musik och film i digitala versioner över nätet, om inte 
upphovsrättslagar krävde tillstånd från varje upphovsman. De förlängda 
skyddstiderna för verk till sjuttio år efter författarens död hindrar att biblioteken 
fritt kan digitalisera sina samlingar av i princip allt litterärt material från 1900-
talet, och i stort sett alla filmer och all musik som någonsin spelats in.90 Enligt 
Boyle är tanken bakom upphovsrätten bra, då kreatörer kan ta betalt för att deras 
verk används, men att den ursprungliga funktionen fått mindre betydelse:  

the goal was to give the minimum monopoly necessary to provide an incentive, and after that 
to let the work fall into the public domain, where all of us can use it, transform it, adapt it, 
build on it, republish as we wish.91 

 

Den största delen av alla upphovsrättsskyddade verk som finns idag har enligt 
Boyle inte längre något kommersiellt värde. De flesta kreatörer räknar med att 
tjäna pengar på sitt verk de första fem eller tio åren, och de verk som har 
kommersiellt värde efter denna tid är ytterst få. Boyle ser inte heller att det skulle 
kunna vara ett incitament till skapande för kreatörerna själva att skyddstiden för 
deras verk förlängs från femtio till sjuttio år efter deras död. Detta skadar bara 
allmänheten. Upphovsrätten fyller sin funktion då den uppmuntrar till skapande 
och möjliggör den inledande distributionen av verket. Idag fungerar dock lagen 
som en barriär och begränsar åtkomsten till verk som skulle kunna 
tillgängliggöras, enligt Boyle. 

Han går sedan vidare och visar hur Internet är ett bevis på att ett 
decentraliserat nätverk kan tillåta både amatörer och professionella användare att 
samverka för att erbjuda information och tjänster. Han understryker det faktum att 
Internet och tjänster som Wikipedia är frekvent använda och tillförlitliga. Detta 

                                                 
89 Boyle, James, 2007, ”Mertonianism Unbound? Imagining Free, Decentralized Access to Most Cultural and 
Scientific Material”, s. 2. 
90 Ibid., s. 3. 
91 Ibid., s. 4. 

 41



trots att det oftast är amatörer som bidrar med informationen, att inga filter 
förekommer, och att inga redaktörer eller expertutlåtanden (peer-reviews) 
godkänner informationen. Boyles poäng är att då man ökar antalet användare ökar 
man också antalet korrekturläsare som själva tar på sig att rätta till eventuella fel. 
Ännu en gång görs jämförelsen med fri programvara och öppen källkod som 
arbetar enligt denna devis, och hur de visat sig vara effektivare än privatägda 
företag.92 Boyle ser Internet som ett exempel på ett commons som fungerar 
friktionsfritt, vid sidan av traditionella databaser och encyklopedier som sätts 
samman av anställda fackmän. Liksom Lessig ser alltså Boyle hur 
delningskulturen kan existera vid sidan om den kommersiella ekonomin. 

Att Internet skulle få den funktion det har idag trodde ingen vid dess 
tillkomst, och Boyle ser detta som ett i raden av exempel på hur dåliga vi är på att 
förutspå hur ny teknologi kan komma att utnyttjas. Detta för honom till hans 
huvudargument: 

whereever possible, design the system to run with open content, on open protocols, to be 
potentially available to the largest possible number of users, and to accept the widest possible 
range of experimental modifications from users who can themselves determine the 
development of the technology. Then sit back and wait to see what emerges.93 

Man bör alltså enligt Boyle i största möjliga mån fritt tillgängliggöra både 
material och den tekniska arkitektur som detta presenteras med. Nätet är ett 
exempel på hur det kan växa fram en referenskälla med hög tillförlitlighet, skapad 
av frivilliga, utan någon central organisation och utan upphovsrätt.94 Han avslutar 
texten med: 

Working in an arena where facts are laregely free from intellectual property rights, the Net 
has assembled a wonderful cybernetically organised reference work. What might it do to the 
97% of the culture of the 20th century that is not being commercially exploited if that culture 
was available for everyone to annote, remix, compare, compile, revise, create new editions, 
link together in archives, make multi-media reference work?95 

Ord och fraser som är särskilt viktiga i denna text och som är potentiella tecken 
inom diskursen är antimonopolism, immaterialrätt, privat egendom, den andra 
inhängningsprocessen, ickerivaliserande, outtömlig, kopiering, spridning, peer-
to-peer, gratis, fri handel, litteratur, musik, film, digitala versioner, bibliotek, 
allmänheten, distribution och nätverk. 
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3.1.2.3 Mathias Klang 
Mathias Klang är en av de huvudansvariga för svenska Creative Commons. I sin 
text ”Creative Commons Sverige – för offentlig sektor?” diskuterar han 
licensernas grundidé och hur de kan tillämpas i offentlig sektor.96 Klang går först 
igenom hur svensk upphovsrätt fungerar, att skaparen utan krav på registrering 
blir ägare av sin skapelse automatiskt. Den som sedan vill använda verket måste 
ha tillstånd från upphovsmannen. 

Klang tar upp att det finns kritiker mot upphovsrätten som hävdar att ägande 
av gemensamma kulturella yttranden förhindrar allmänheten från att använda sig 
av verken på ett fritt sätt. En annan kritik går ut på att ägande av kultur ger 
ekonomiska vinster åt företag men gör samhällets kulturliv fattigare, och därför 
ser man kopiering av upphovsrättskyddat material som legitimt. 

Creative Commons stöder enligt Klang ingen av ovanstående inställningar. 
Licenserna bygger på upphovsrätten. Efter att skaparen automatiskt erhållit sin 
upphovsrätt för ett verk, kan hon gå vidare till Creative Commons och där via 
licenserna välja olika sätt att dela med sig av det man skapat. Sedan kan 
användare som letar efter material enkelt se vilka typer av användning som tillåts, 
utan att upphovsmannen behöver tillfrågas. Resultatet blir ett lättare sätt att dela 
med sig av skyddat material. Klang poängterar att Creative Commons är väl 
anpassat till digital teknologi, men att detta inte hindrar att licenserna även kan 
tillämpas på icke-digitala medier. 

Klang tar sedan upp tre olika kategorier av material som skapas av 
myndigheter inom offentlig sektor. Den första gruppen utgörs av material som 
inte omfattas av upphovsrättslagen, till exempel författningar, beslut och 
yttranden. Den andra gruppen omfattas av upphovsrätten, men genom ett tillstånd 
inskrivet i § 26 i upphovsrättslagen får alla använda och bearbeta detta material. 
Den tredje gruppen av material producerat inom offentlig sektor omfattas av 
upphovsrätten, och kräver därför tillstånd. 

Därefter diskuterar Klang hur Creative Commons licenser kan användas för 
att göra detta material lättare åtkomligt. De två första kategorierna tillåter 
användning eftersom de inte omfattas av eller undantas från upphovsrätten, men 
skulle ändå enligt Klang vinna på att licensieras hos Creative Commons. Det 
skulle på ett tydligare sätt indikera att materialet får användas, och den digitala 
märkningen av licensen skulle göra materialet sökbart på Internet. Den tredje 
kategorin, som omfattas av upphovsrätten, utgörs främst av informationsmaterial. 
Klang anser att om detta material använde sig av någon av Creative Commons 
licenser skulle det tydligare signalera avsikten med materialet, och att det 
dessutom skulle öka medborgarnas medvetenhet om hur det får användas. Klang 
avslutar med att säga att om myndigheter började använda sig av Creative 
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Commons licenser skulle man visa att man inom offentlig sektor är lyhörd för de 
olika intressen som omger upphovsrätt och kreativa verk. 

Klang använder sig av samma ord och fraser som vi sett tidigare för att 
uttrycka sina åsikter. Skillnaden mot tidigare är att dessa potentiella tecken nu 
sätts in i ett svenskt perspektiv, vilket är värdefullt för att förstå Creative 
Commons position i Sverige. 

 

3.1.3 Kreatörer som använder Creative Commons licenser 
Här kommer jag att analysera texter av och intervjuer med kreatörer som valt att 
licensiera sina verk hos Creative Commons. Detta är en viktig del av 
undersökningen för att lyfta fram de argument som kreatörerna själva anser som 
viktiga med Creative Commons, och som kontrasterar åsikterna hos kreatörerna 
inom diskursen upphovsrättsförespråkarna. Varje kreatör tilldelas en egen rubrik, 
även om det som i ett fall rör sig om mer än en text som analyseras. 

3.1.3.1 Cory Doctorow 
Cory Doctorow är en journalist och science fiction-författare som valt att använda 
en av Creative Commons licenser med sina böcker. Han är förespråkare för en 
friare upphovsrätt och är en ivrig debattör i frågor som rör digitala rättigheter, 
kultur och Internet. Här kommer jag att analysera hans artikel ”Artist Rights” som 
handlar om kreatörer och hur deras roll förändrats i och med Internets framväxt.97 

Doctorow börjar med att slå fast vikten av att kreatörer har rätt att få betalt för 
sina verk, kan kontrollera kopiering, bli namngivna och rättvist redigerade. Men 
den allra viktigaste rättigheten är yttrandefriheten (freedom of expression). 
Författare vinner inte priser och erkännande genom att dra igång 
upphovsrättsprocesser, skriver Doctorow. Det är de modiga författare som ger ut 
sina verk trots förtryck och censur som blir hyllade. Doctorow markerar tydligt 
sina åsikter i denna inledning. Han ställer upphovsrätt bredvid yttrandefrihet, och 
lägger med retorik vikten på den senare. 

Han går vidare och säger att författare idag kan skatta sig lyckliga att leva i en 
tid då Internet finns. Han kallar Internet för historiens största 
”yttrandefrihetsmaskin”. Internet bygger på ”end-to-end-principen”, som gör det 
möjligt för användarna att kommunicera vad som helst, till vem som helst, utan att 
tillstånd behövs från en tredje part. Den här principen har lett till att vi idag har 
publiceringsverktyg under ständig utveckling på Internet. Idag finns sidor på nätet 
som specialiserat sig på att publicera text, musik, video och andra former av 
media. Det har aldrig tidigare varit lättare att göra sig hörd och sedd än det är 
idag, skriver Doctorow. 
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De nya publiceringssätten, som till exempel bloggar och communities, gör att 
det personliga görs offentligt. Nya sätt att skriva och uttrycka sig har uppkommit, 
långt borta från de mer traditionella, självmedvetna uttryckssätt som associeras 
med ”publicerade verk”. Här använder Doctorow bestämningen ”självmedveten” 
för att beskriva den traditionella förlagsvärlden. Det blir tydligt att han ser denna 
form av publicering som elitistisk i jämförelse med de möjligheter som Internet 
erbjuder, och som här framstår som mer demokratiska. 

Dagens unga generation kommer att lämna tydliga spår efter sig på nätet, 
medan de äldre kommer att blekna bort och bli dunkla för framtida historiker. 
Internet är således för Doctorow ett stort demokratiskt nätverk, som dessutom 
hjälper till att skapa en klar bild av det förflutna för framtida historieskrivare. 

Det material som finns på dessa personliga sidor är ibland 
upphovsrättsskyddat och Doctorow frågar sig vad det kan komma att betyda för 
yttrandefriheten om man försöker forma om sidorna så att de inte gör intrång i 
upphovsrätten. Han tar upp exempel på speciella program, ”copyright bots”, som 
söker igenom Internet efter upphovsrättskyddat material. Men den enda effekten 
dessa får är att oskyldiga drabbas, och att de som fildelar uppfinner nya format 
som programmen inte kan spåra. Ett alternativ enligt Doctorow vore att anställa 
upphovsrättsexperter och advokater som kan avgöra vad som är brott mot 
upphovsrätten och inte. Men det här skulle bli ett mycket dyrt projekt – advokater 
kostar och det skulle behövas tusentals anställda – och detta är enligt Doctorow 
inte realistiskt. 

Det enda fungerande sättet att övervaka nätet på är att strypa det, enligt 
Doctorow. Och det är detta som håller på att ske nu då det föreslås att större 
ansvar ska läggas på Internetleverantörerna. Detta skulle enligt Doctorow medföra 
att man tvingas begränsa antalet användare, antingen genom att höja priserna eller 
genom att förbjuda dem att publicera sina personliga åsikter och preferenser. 
”Shut up about your life and everything important to you so that I can make Art!”, 
skriver Doctrow som sammanfattande för den här utvecklingen. 

Idag är författare helt beroende av de stora förlagen, skriver Doctorow. Vill 
man som författare att den bok man skrivit ska säljas i bokhandlar så måste man 
blanda in något av de stora förlagshusen. Men detta kan förändras, skriver han, 
och tar som exempel upp musikindustrin där mp3-formatet revolutionerat hela 
marknaden och startat musikhandel över nätet. Stora artister som Madonna och 
Radiohead överger sina stora skivbolag och startar eget, samtidigt som allt fler 
amatörartister upptäcks via Myspace och liknande sidor. 

Doctorow avslutar texten med att säga: 
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So yes, let's stand up for artist's rights – starting with the right to speak freely, without being 
filtered by a lawyer, and with the right to walk out of the traditional publishing channels and 
into a better deal in the new world.98 

I en intervju med Cory Doctorow på Creative Commons officiella hemsida 
berättar han varför han valt att använda licenserna.99 Han inleder med att säga att 
debuterande författare ofta har det mycket svårt eftersom förlagen inte har någon 
större budget att spendera på att marknadsföra deras böcker. Oftast är det 
ryktesvägen, via ”djungeltrumman”, som debuterande författare blir kända. Enligt 
Doctorow är att skicka vidare hela verket det bästa sättet att dela med sig på. 
Detta är nu möjligt med hjälp av Internet och P2P-nätverken (peer-to-peer). Det 
mesta av all musik, film och böcker som finns går inte längre att hitta till 
försäljning. I och med P2P-nätverkens födelse har användare nu möjligheten att 
lägga upp i princip allt online, och till ett lägre pris än vad som någonsin varit 
möjligt tidigare. 

Doctorow erkänner att det finns problem: juridiska frågor, ekonomisk 
ersättning, social förändring, utmaningar för kreativitet och affärsmodeller. 
Internet skrämmer många, och man fruktar världens undergång. Men det är just 
detta vi kanske måste acceptera, säger Doctorow. Internet innebär att vi måste 
tänka om, inse att världen förändrats och anpassa oss till den nya värld som 
möjliggörs med P2P-nätverken. 

Creative Commons licenser gör det möjligt för användarna att fritt kopiera 
och sprida de böcker man tycker om i digital form på nätet. Många gånger leder 
detta till att fler upptäcker nya författare och att ryktet då sprider sig. 

 De nya ord och uttryck som Cory Doctorow introducerar är yttrandefrihet, 
end-to-end-principen, advokater, strypa nätet, förlagen, marknadsföring, 
ryktesvägen, P2P-nätverk, ekonomisk ersättning och förändring. Förutom de mer 
ideologiskt färgade texter vi sett tidigare i undersökningen kan vi här se en mer 
pragmatisk inställning som söker underlätta kreatörernas arbete. 

3.1.3.2 The Walkingbirds 
Några andra som valt att licensiera sina verk med Creative Commons licenser är 
lo-fi folk-rockgruppen The Walkingbirds. I en intervju på Creative Commons 
hemsida berättar de om hur de valt att publicera sin musik på Internet och varför 
de valt att använda Creative Commons licenser.100 

Frontmannen Scott Andrew LePera säger att det finns två stora fördelar med 
att släppa musik i mp3-format på Internet: omedelbar distribution och omedelbar 
feedback. De behöver inte vänta på att musiken ska tryckas på en skiva och sedan 

                                                 
98 Ibid. 
99 Brown, 2005, ”Cory Doctorow”. 
100 Haughey, 2005, ”Independant Musicians”. 
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nå skivhandlarna, och via deras hemsida får de genast kommentarer av lyssnare. 
På Internet skapas communities och bloggar där musiker och lyssnare kan utbyta 
idéer. På så vis blir lyssnarna en del av musikskapandet, säger LePera. Mp3-
formatet gör det snabbare att sprida musiken via P2P-nätverk då man utesluter 
tredjepartsdistributörerna. Efter att man lyssnat på musik i mp3-format är det 
sedan många som ändå köper CD-skivan, men detta är enligt LePera bara en 
positiv bieffekt, inte målet med Internetdistributionen. 

Nackdelen med gratis Internetdistribution av musiken är naturligtvis att man 
inte får betalt. Man tjänar istället pengar på konserter och genom att sälja t-shirts, 
posters och andra kringprodukter (merchandise). LePera säger att det finns 
tillfällen då han tycker den traditionella upphovsrätten behövs, som då det gäller 
att förhindra att någon stjäl hans musik och lanserar den som sin egen, eller att ett 
företag tar en sång utan tillåtelse och använder den i en reklamfilm. 

LePera vill använda Creative Commons licenser för att erbjuda allmänheten 
lättast möjliga åtkomst till sångerna. Han vill inte att folk som gillar hans musik 
ska behöva bry sig om juridiska frågor då de vill lyssna på den. Lyssnarna ska 
kunna dela med sig av musiken, men skaparen ska behålla rätten att namnges som 
upphovsman och godkänna innan andra kan tjäna pengar på musiken. Vill någon 
göra en remix av musiken går det bra, så länga man licensierar resultatet på 
samma sätt som ursprunget. LePera säger att det i princip handlar om traditionell 
upphovsrätt, med skillnaden att skyddet för kopiering och fildelning är mer 
tillåtande. Artister måste vänja sig vid att deras musik kommer att kopieras, delas 
och spridas på Internet. Frågan är om man vill behandla de som gör detta som fans 
eller som tjuvar. Man skapar inget kreativt utbyte med sina lyssnare om man 
kallar dem tjuvar och pirater. Det är bara de stora skivbolagen som har råd och 
viljan att göra det, säger LePera. Han tillåter gärna kopiering och spridning av sin 
musik, så länge han får respekt i utbyte och förhoppningsvis även besökare på 
konserter. 

Nya ord som framstår som viktiga i denna text är mp3-format, feedback, 
communities, bloggar, konserter, kringprodukter och fans. De här orden är 
särskilt viktiga i en kontext där man talar om vad Creative Commons kan göra för 
utövande musiker. 

3.1.4 Diskursen 
Jag kommer nu att beskriva diskursen Creative Commons utifrån de ovan 
analyserade texterna och de fakta som presenterades om organisationen och dess 
licenser. Jag kommer först att peka på diskursens nodalpunkter och därefter räkna 
upp de moment och element som är knutna till dessa privilegierade tecken. 
Nodalpunkterna är i sig själva relativt tomma på betydelse, men med hjälp av de 
moment som de fixerar fylls de med betydelse. Elementen är de tecken som ännu 
inte har en etablerad betydelse inom diskursen, som fortfarande har en något 
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obestämd innebörd, och eftersom de saknar en klar definition hotas de hela tiden 
att fixeras inom andra diskurser. Detta kommer att bli tydligt då jag analyserar de 
två andra diskurserna. 

Min beskrivning av hur tecknen är sammansatta inom diskursen är ett försök 
att formulera dess artikulation. Vissa moment och element återkommer vid olika 
nodalpunkter. Detta är helt naturligt eftersom alla tecken inom diskursen hör 
samman, och de olika momenten och elementen flätar samman nodalpunkterna så 
att diskursen hålls ihop. Denna sammanhållning är dock tillfällig, vilket gör att 
diskursen som egentligen hela tiden förändras upplevs som entydig och tillsluten. 

Det är även viktigt att påminna om att nodalpunkterna är element. Således kan 
ett element som identifieras kring en nodalpunkt samtidigt fungera som 
nodalpunkt i ett annat sammanhang, där det fixerar en samling nya moments 
betydelser. 

Den första nodalpunkten inom denna diskurs är Creative Commons. Detta kan 
tyckas självklart, men jag syftar på den speciella betydelsen kulturell allmänning, 
eller commons. Som vi har sett tidigare i denna uppsats är en commons och public 
domain inte riktigt samma sak. En commons tillåter vissa begränsningar av 
verkens användande, medan de inom public domain ofta definieras som helt fria. 
Med denna distinktion kan man knyta en hel rad moment till nodalpunkten 
Creative Commons: some rights reserved, viss användning, vissa villkor, 
samarbete, frivillighet, privata rättigheter, kontroll, allmän egendom, balans, 
förnuft, flexibilitet, frihet, billigt, kreativitet, bearbetning, delningsekonomi, 
ickekommersiell användning och libertarianism. Dessa moment fixeras av 
nodalpunkten Creative Commons, samtidigt som de fyller det med betydelse. Det 
är denna nodalpunkt med dess tillhörande moment som signalerar att diskursen 
Creative Commons vill utskilja sig från de två extremerna all rights reserved och 
no rights reserved, vilka också fixeras som moment av nodalpunkten Creative 
Commons. Det framgår hur man trycker på balansen mellan de två extremerna, 
hur man vill vara ett alternativ som förenar tankar från båda hållen. Man fixerar 
tecken som annars kan framstå som motstridiga, till exempel privata rättigheter 
och allmän egendom. 

Vikten av att erbjuda ett ekonomiskt alternativ framgår av momenten 
delningsekonomi och ickekommersiell, vilka båda som vi sett i analysmaterialet 
var av stor vikt för tankarna bakom organisationen. Momenten samarbete, 
frivillighet, frihet och libertarianism är exempel på tecken som definierar hur man 
ser på organisationens arbete – grundat på att man arbetar ideellt i samarbete, men 
ändå skilt från vänsterpolitiska grupper då man betonar den libertarianistiska 
filosofin. Både Lessig och Boyle upprepar som vi sett att de tror på fri handel och 
privat äganderätt, och det är en ideologi som reflekteras i organisationen Creative 
Commons. 
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Element är de tecken som inte får sin mening helt fixerad inom diskursen. Ett 
element kring nodalpunkten Creative Commons är public domain. Som vi sett 
tidigare i denna uppsats är det ganska svårt att definiera vad en public domain 
egentligen är, och inom diskursen Creative Commons blir det heller inte fixerat i 
ett moment. Boyle anser att det till och med är bra att begreppet inte slutligt 
definieras. Det tillåter flexibilitet i användande av begreppet, och detta är en 
nödvändighet i den föränderliga miljö som Internet utgör. 

Ett annat element som finns kring nodalpunkten Creative Commons är kultur. 
Det är ett tecken med en inte helt fastställd betydelse i förhållande till Creative 
Commons, men det är ändå en mycket viktig aspekt av den allmänning av 
kulturella verk som man vill bygga upp. Som vi sett i undersökningsmaterialet är 
målet med Creative Commons att bygga upp en kulturell motsvarighet till det 
rörelserna för fri programvara och öppen källkod gör för datorprogram. Möjlighet 
till samarbete och fritt skapande är viktiga paroller. 

Som jag nämnde ovan kan element fungera som nodalpunkter för andra 
moment, och kultur är ett exempel på detta. Nodalpunkten kultur fixerar moment 
som: musik, film, litteratur, alternativa medier, frihet, samarbete, delning, 
allmänning, bygga vidare, bearbeta, enkelhet, billigt, amatörkreatörer, kärlek, 
delningsekonomi, ickekommersiell, kommersiell och egendom. Den kultur man 
inom Creative Commons vill värna om är den alternativa, den som står utanför 
den kommersiella industrin. Förenlighet med kommersiell kultur finns dock i och 
med tanken på en allmänning som tillåter vissa begränsningar av användandet, 
men tonvikten läggs på den kultur som bygger på att dela med sig och tillåta 
bearbetningar. 

Nodalpunkten kultur omges liksom nodalpunkten Creative Commons av 
elementet public domain. Det rör sig om samma svårighet att definiera vad en 
public domain är, även i förhållande till kultur. 

Den tredje nodalpunkten är upphovsrätt, eller snarare den engelska 
motsvarigheten copyright. Det engelska begreppet passar bättre inom denna 
diskurs eftersom Creative Commons i stor utsträckning baseras på den 
angloamerikanska upphovsrätten. Detta blir tydligt då man ser vilka moment som 
fixeras: ursprunglig upphovsrätt, amerikanska konstitutionen, antimonopolism, fri 
handel, skyddstid, registrering, balans, kompromiss, måttlighet, viss användning, 
some rights reserved, inhängning, public domain, kontroll, privat egendom, 
incitament, medieindustrin och piratverksamhet. 

Creative Commons är kritiska till den kontinentaleuropeiska upphovsrätten 
med sin starkt betonade rätt för skaparen (”droit d’auteur”), den automatiska 
tilldelningen av upphovsrätten och de långa skyddstiderna. Kreatörerna ska ha 
rättigheter att skydda och tjäna pengar på sina verk, men idag finns mycket pengar 
att hämta för medieindustrin. Därför vill man förlänga skyddstiderna för att säkra 
framtida intressen, och skapa hårdare lagar som reglerar nätet för att motverka 
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piratverksamheten som kopierar och sprider de skyddade verken. De hårdare 
lagarna innebär ett inhägnande av de kulturella allmänningarna och detta hotar att 
utrota public domain. 

Creative Commons framhäver de upphovsrättsliga värderingar som uttrycks i 
den amerikanska konstitutionen, och som lagen såg ut då landet grundades. 
Verket borde efter sitt kommersiella liv tillfalla public domain, men eftersom 
lagen inte fungerar på det sättet idag skapade man Creative Commons för att 
erbjuda ett alternativ – en commons där användarna åtnjuter vissa friheter som 
kreatörerna själv bestämmer. Upphovsrätten fungerar i vissa fall som ett 
ekonomiskt incitament till skapande, och detta tycker man är bra. Det viktiga är 
att de som vill skapa under friare former ska ha möjlighet till det, och här hjälper 
Creative Commons licenser till. Även om man i grunden tror på fri handel, privat 
egendom och en viss kontroll över de kreativa verken, anser man att dagens 
upphovsrätt missgynnar allmänheten och skapar monopol. 

Även i anslutning till nodalpunkten copyright fungerar public domain som ett 
element. 

Den fjärde nodalpunkten inom diskursen Creative Commons är Internet. Den 
fixerar moment som: samarbete, community, bloggar, demokrati, 
amatörskapande, kopiering, spridning, fildelning, digitala verk, bibliotek, arkiv, 
outtömlighet, billigt, sökbarhet, metadata, P2P-nätverk, fri programvara, öppen 
källkod, uppmärksamhet, marknadsföring, sammankoppling, kommunikation, 
globalisering, remixar, mashups samt nya, härledda och kollektiva verk. 

Både Lessig och Boyle lyfter fram hur Internet ökat möjligheterna för 
amatörskapande. Man jämför nätet som en ny arena där gamla traditioner som 
historieberättande och musikframträdanden kan få nytt liv, i nya och 
vidareutvecklade former. Detta är även en bild av nätet som målas upp av 
kreatörer som Cory Doctorow och The Walkingbirds. Doctorow ser dessutom 
nätet som mer demokratiskt än de traditionella förlags- och 
musikbolagsbranscherna. Det finns inom den äldre publiceringsformen ett 
elitistiskt tänkande, där bara vissa kreatörer släpps fram av förlagen. Internet 
möjliggör istället en plattform där alla kan skapa och sprida sina verk. Det är 
dessutom ett effektivt sätt att marknadsföra sig själv och sina verk på den 
kommersiella marknaden. 

Genom fildelning och P2P-nätverk kan man sprida digitala verk som till sin 
natur är outtömliga, dvs. hur mycket man än använder sig av dem tar de inte slut. 
Med dessa verk kan man sedan skapa nya, härledda och kollektiva verk, eller 
remixar och mashups som de kommit att kallas. Via communities och bloggar 
sprider man själva verket och dessutom uppstår här forum där man diskuterar 
åsikter och ger feedback till artisterna själva. 

Internet utgör dessutom en möjlighet för såväl privatpersoner som bibliotek 
och arkiv att digitalisera musik, text, film och annat material. Detta gör att fler kan 
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få enklare och billigare tillgång till information och kultur. Det blir enklare att 
söka efter de digitala verken, och sådant som försvunnit från den kommersiella 
marknaden blir åter tillgängligt för allmänheten. 

En femte potentiell nodalpunkt är Creative Commons licenser. Licenserna 
ändras hela tiden, vissa tillkommer medan andra faller bort. Detta gör att det är ett 
tecken som är relativt svårt att definiera. Som nodalpunkt fixerar licenserna en del 
moment, men inte i tillräckligt hög grad för att räknas som en nodalpunkt 
likvärdig med de fyra andra. Därför räknar jag i denna analys licenserna som ett 
element, som går att hitta i klustren kring samtliga av de fyra nodalpunkterna. 

3.2 Upphovsrättsförespråkarna 
Jag kommer nu att analysera den diskurs som jag valt att kalla 
upphovsrättsförespråkarna. Undersökningsmaterialet är texter av olika slag, och 
det är uppdelat i två kapitel. Jag kommer enbart att använda mig av svenskt 
källmaterial i tecknandet av denna diskurs. 

I det första kapitlet analyserar jag två texter av tre olika paraplyorganisationer 
för kulturutövarna som har det uttryckta syftet att värna om upphovsrätten och 
motverka piratverksamhet. De texter jag använder i analysen är 
programförklaringar och organisationernas syfte och riktlinjer. I det andra kapitlet 
analyserar jag ett antal texter av enskilda personer. Dessa texter är i allmänhet mer 
personligt hållna och uttrycker vad kulturutövare och producenter själva anser om 
upphovsrätt och piratverksamhet på Internet. I det avslutande kapitlet försöker jag 
med hjälp av de tecken jag avtäckt i undersökningen beskriva diskursen. 

3.2.1 Upphovsrättsorganisationerna 
De organisationer som jag valt att samla under denna rubrik utgörs av olika 
företrädare för kreatörernas förbund. Dessa paraplyorganisationer har många olika 
uppgifter som kan variera i olika grad beroende på organisationens inriktning. 
Gemensamt för dem är att man ser efter kreatörernas rättigheter i samhället, i 
kulturlivet och gällande ekonomisk ersättning. Den sistnämnda funktionen 
innebär att man har en lagreglerad rättighet att övervaka och driva in 
upphovsrättsintäkter och sedan fördela de insamlade medlen till medlemmarna. 
Man har även avtal med andra länders upphovsrättsorganisationer att förvalta 
insamlingen i det egna landet och vice versa. 

De texter som jag här analyserar är främst riktlinjer där organisationernas mål 
stakas ut. Dessa texter visar hur man inom organisationerna ser på kreatörernas 
ställning och hur upphovsrätten ska tillämpas. 
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3.2.1.1 IFPI Svenska Gruppen 
IFPI (International Ferderation of the Phonographic Industry) är en internationell 
organisation som företräder producenter av fonogram, det vill säga skivbolagen.101 
Organisationens främsta uppgift säger man vara att arbeta för ett bättre juridiskt 
skydd för skivbolagen och att tillvarata upphovsrättsliga rättigheter. IFPI Svenska 
Gruppen inkasserar även ersättning när skivor spelas i radio eller TV och fördelar 
intäkterna till skivbolagen. Man bedriver enligt egen utsago ”en omfattande 
antipiratverksamhet både nationellt och internationellt”.102 

I texten ”Allmänt om piratverksamheten” på IFPI:s hemsida presenterar man 
sina åsikter gällande upphovsrätten.103 Man inleder med att säga att det är naturligt 
för IFPI som representant för producenterna och industrin att vara huvudansvariga 
för arbetet mot piratverksamheten, eller ”piracy” som de själva kallar det. Man 
delar upp antipiratverksamheten i fyra kategorier: piratkopior, ”counterfeit”, 
”bootleg” och Internet. 

Piratkopiering kategoriserar man som olovlig kopiering av CD-skivor och 
försäljning av dessa kopior. Kvaliteten är oftast undermålig och IFPI säger att 
denna verksamhet förekommer främst i länder med dålig lagstiftning, som länder i 
exempelvis Sydostasien, Afrika och Mellanöstern. 

”Counterfeit” betyder förfalskning och syftar på en mer kvalitativ 
piratkopiering av CD-skivor, där man anstränger sig att efterlikna originalet. IFPI 
ser detta som ett större problemområde än piratkopieringen då det ofta krävs 
ingående tekniska undersökningar för att spåra dessa skivor. 

En ”bootleg” är en otillåten upptagning av en konsert eller radiosändning som 
sedan säljs på skiva. IFPI säger att det främst är kreatörens rättigheter som kränks 
vid denna form av piratverksamhet, men att även skivbolagen blir ekonomiskt 
lidande. Från att ha betraktats som ett pittoreskt och harmlöst inslag inom 
musikvärlden har bootleging enligt IFPI blivit ett mycket stort problem som 
berövar artister och skivbolag ekonomisk ersättning. 

Antipiratverksamheten på Internet driver IFPI tillsammans med andra 
upphovsrättsorganisationer, främst genom att kontrollera nätet i syfte att 
”upptäcka, kartlägga samt åtgärda” nyttjandet av musik.104 IFPI säger att 
piratverksamheten ofta bygger på okunskap om upphovsrättslagen och ägnar 
därför mycket arbete till att informera. Man menar att då personer som ägnar sig 
åt olaglig verksamhet upplyses av IFPI upphör de flesta genast med fildelningen. 
IFPI påpekar ändå att Internet rätt utnyttjat kan ha fördelar för artister och 
skivbolag, men bara om rättighetsinnehavarna behåller sin kontroll över och får 
ekonomisk ersättning för nyttjandet. 
                                                 
101 IFPI, “Om svenska IFPI Gruppen”. 
102 Ibid. 
103 IFPI, “Allmänt om antipiratverksamheten”. 
104 Ibid. 
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Piratverksamheten är enligt IFPI en mycket stor industri som omsätter enorma 
belopp. Man påstår även att det finns ”klara samband i vissa länder mellan 
musikpiracy och organiserad brottslighet”.105 I motsats till vad som sades i 
föregående undersökningskapitel säger IFPI att pirater sällan kopierar eller 
utnyttjar framföranden av nya, okända artister. Istället är det de redan etablerade 
artisterna som kopieras. Detta medför enligt IFPI att musikutvecklingen inte 
stimuleras, eftersom det är med hjälp av intäkter från de stora, välsäljande 
artisterna som skivbolagen vågar satsa på nya, okända artister. Man säger att 
piratverksamhetens rätta benämning är ”musikstöld”, och sammanfattar med att 
piratverksamheten ”hotar samtliga rättighetshavare och sysselsättningen inom 
musikområdet och bidrar normalt inte med vare sig skatte- eller avgiftsintäkter för 
staten”. 

Det blir här tydligt att IFPI har en helt annan inställning till fansens 
förhållande till artisternas musik än vad som uttrycktes av The Walkingbirds i 
undersökningen av Creative Commons. De sistnämnda anser som vi sett att musik 
bör kopieras och spridas, medan IFPI ser detta som ett stort problem. Det är de 
stora artisterna som kopieras och de små som blir lidande enligt IFPI, medan The 
Walkingbirds snarare påstår motsatsen och lyfter fram hur fildelningen hjälper 
oetablerade artister. 

Viktiga ord och fraser från denna text som är potentiella tecken inom 
diskursen är skivbolag, juridiskt skydd, ekonomisk ersättning, rättigheter, 
Internet, antipiratverksamhet, upphovsrätt, piratkopiering, counterfeit, bootleg, 
intäkter, kvalitet, tekniska undersökningar, CD-skivor, konsert, radiosändning, 
kontroll, kartläggning, okunskap, information, organiserad brottslighet, 
etablerade artister och stöld. 

3.2.1.2 KLYS och Copyswede 
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) är ett av 
konstnärsorganisationernas paraply- och samarbetsorgan. Man företräder 18 
medlemsorganisationer och ungefär 30 000 kulturellt yrkesverksamma i Sverige 
inom områden som ord, musik, bild och media.106 De största intresseområdena är 
upphovsrätt, kulturpolitik, arbetsmarknad och yttrandefrihet. Medlemskap ges 
genom kreatörernas fackliga organisationer och kan inte uppnås individuellt. 
Några av de största medlemsorganisationerna är Svenska Författarförbundet, 
Sveriges Läromedelsförbund, Svenska Musikerförbundet, Konstnärernas 
Riksorganisation och Svenska Journalistförbundet.107 Man för kontinuerliga 
diskussioner med kulturdepartementet och följer riksdagens kulturutskott för att 
på bästa sätt företräda medlemsorganisationernas intressen. Gällande 
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upphovsrättsfrågor har KLYS en rådgivande expertgrupp som ger medlemmarna 
hjälp. Man lämnar ofta in förslag till justitiedepartementet för revision av 
upphovsrättslagstiftningen med syftet att stärka kreatörernas ställning.108 

Copyswede är ett förhandlingsorgan som bildats av 14 olika 
paraplyorganisationer för att underlätta uppgiften att inkassera och fördela 
ersättningen för nyttjande av upphovsrättskyddat material.109 Förutom KLYS är 
även BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), SAMI (Svenska Artisters och 
Musikers Intresseorganisation) och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella 
Musikbyrå) exempel på medlemsorganisationer. Man samverkar med 
producentorganisationer samt radio- och TV-företag för att driva in ersättning 
gällande vidareanvändning av verk i form av ljud och rörliga bilder, främst på 
radio och TV. 

I en remiss till justitiedepartementets utredning ”Musik och film på Internet - 
hot eller möjlighet?”110 kommenterar KLYS och Copeswede en rad punkter som 
uttrycker deras åsikter angående upphovsrätt för musik och film, men som är 
representativa för alla former av kulturella uttryck. 

Man börjar med att göra en särskillnad mellan utövande konstnärer och 
producenter.111 De sistnämnda kan via olika avtal stå som upphovsrättsinnehavare, 
men det är inte det samma som att vara upphovsman. Detta är viktigt att komma 
ihåg då producenter i allmänhet har ett kommersiellt mål, medan utövande 
konstnärer har ambitionen att nå ut till en publik för att underhålla, debattera, 
kritisera eller beröra på något sätt. Textförfattarna ser alltså en skillnad mellan 
konstnärligt arbete och kommersiella syften. I den här dikotomin befinner sig 
konstnärerna i ett underläge enligt textförfattarna. I debatten blandas de båda 
grupperna samman, och i slutändan blir alltså kreatörernas konstnärliga 
ambitioner lidande. I detta sammanhang ser man ett hot i att alla rättigheter 
samlas hos producenterna, som ofta är fallet med filmer. Det har utvecklats en 
avtalspraxis där producenter i stor utsträckning köper upp 
exploateringsmöjligheterna av de kreativa verken. Det gynnar producenternas 
kortsiktiga intressen, men kan få negativa kulturpolitiska konsekvenser i det långa 
loppet. Konstnärernas inflytande över och utbyte av verken minskar. Rättigheter 
kan drabbas av ”inlåsning” då bara ett fåtal stora producenter äger rättigheterna 
till vissa verk, och dessa görs då bara tillgängliga om det finns chans till 
kommersiell vinst. Här känner vi igen resonemanget från diskursen Creative 
Commons, men med en något annorlunda utgångspunkt. Creative Commons ser 
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den kulturella allmänningen som det bästa sättet att bekämpa inlåsning, medan 
KLYS och Copyswede här förordar att de enskilda kreatörerna ska behålla sin 
upphovsrätt och inte tvingas överge den till produktionsbolagen. 

Man säger att det finns många felaktiga föreställningar i fildelningsfrågan 
idag. I den allmänna debatten och på beslutsnivå lyfts enligt textförfattarna inte 
tillräckligt många negativa aspekter med fildelning fram. Det är viktigt att 
”mellanhänders ansvar för intrång tydliggörs och stagas upp med ytterliggare 
rättsmedel”.112 De mellanhänder man åsyftar är Internetleverantörerna, som på 
senare tid hamnat i allt större fokus. Många anser att leverantörerna borde få 
större rättigheter att kontrollera fildelningen på Internet, exempelvis genom att 
säga upp abonnemanget för den som ägnar sig åt illegal fildelning. Detta har 
bland annat föreslagits i den så kallade Renfors-utredningen som lämnades till 
regeringen i september 2007. 

Textförfattarna lyfter även fram att upphovsrätten är ett formskydd, vilket 
innebär att det är ett skydd för den konstnärliga utformningen och inte för fakta. 
Man anser att upphovsrätten ofta lyfts fram som ett hot mot människors rätt till fri 
information och som ett hinder för fritt skapande. Detta stämmer väl överens med 
den kritik som lyftes fram inom diskursen Creative Commons. KLYS och 
Copyswede vill informera om skillnaden mellan en konstnärlig beskrivning och 
själva faktainnehållet. 

Textförfattarna ser upphovsrätten som en grundläggande princip i en rättsstat. 
Idag har det blivit allt svårare att skydda dessa rättigheter i den digitala miljön, 
och man anser att rättsinnehavarna borde kunna utöva sin ensamrätt även på 
Internet. De straffrättsliga medel som finns för att skydda upphovsrättsinnehavare 
idag anser man vara allt för kraftlösa. Man vill se ”skärpta civilprocessuella regler 
för att stärka rättighetshavarnas ställning även på Internet”.113 

KLYS och Copyswede kräver att samhället måste ta ett större ansvar när det 
gäller att sprida information till allmänheten om hur upphovsrätten fungerar. Man 
erbjuder sig att delta i en referensgrupp för detta ändamål, om en sådan skulle 
sättas samman. Det viktiga i sammanhanget anser man vara att det inte ska 
åläggas de enskilda upphovsmännen att informera allmänheten om upphovsrätten, 
detta måste göras av staten. 

Textförfattarna avslutar sin remiss med att säga att man vill arbeta för en 
fungerande marknad där musik och film på Internet ses som en möjlighet och inte 
som ett hot. För att nå fram till detta måste man säkerställa fungerande skydd för 
de immateriella rättigheterna genom att införa civilrättsliga regler som gör att 
lagarna följs. Man sammanfattar med att säga att ”om vi vill ha en levande kreativ 
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sektor krävs att upphovsmännen och de utövande konstnärerna får betalt för sina 
prestationer”.114 

Nytillkomna ord och termer från denna text är utövande konstnärer, 
producenter, upphovsrättsinnehavare, upphovsman, kommersiella mål, 
konstnärlig ambition, exploateringsmöjligheter, kulturpolitiska konsekvenser, 
inlåsning, fildelning, Internetleverantörer, Renfors-utredningen, formskydd och 
civilrättsliga regler. 

3.2.2 Enskilda personer 
Jag kommer här att analysera tre olika texter som skrivits av personer som 
förordar betydelsen av en stark upphovsrätt. Det rör sig gällande två av texterna 
om insändare eller krönikor i dags- och kvällstidningar, och den tredje texten är 
ett kapitel ur en bok. Texterna är skrivna av två skönlitterära författare och en 
styrelseordförande för ett av Sveriges största bokförlag. 

3.2.2.1 Liza Marklund 
I den bästsäljande deckarförfattaren Liza Marklunds krönika ”Skapa själva, lata 
parasiter” kommenterar hon Piratpartiets politik (som jag analyserar närmare i 
kapitlet om diskursen upphovsrättskritikerna) och uttrycker sin syn på 
upphovsrätt, fildelning och kreatörers rättigheter.115 Marklunds ton är hätsk, och 
hon inleder med att säga att de ”snåla och lata tonåringar som är sura över att de 
måste börja betala för den musik de stjäl” inte vet vilka konsekvenser Piratpartiets 
politik kan få.116 

Marklund kommenterar fyra av de punkter som drivs av Piratpartiet. Då det 
gäller spridning av kultur säger hon att fildelarna anser att allt som går att kopiera 
alltid ska vara gratis. Hon invänder mot detta och säger att ”om ingenting får 
kosta något så försvinner resurserna och ingenting kan produceras”.117 Detta är en 
tankegång som också uttrycktes av upphovsrättsorganisationerna ovan. Marklund 
säger att bara för att något är lätt att kopiera innebär inte det att man får göra det. 
För att illustrera detta gör hon en liknelse med att kopiera en biobiljett och dela ut 
hundra kopior gratis utanför biografen. Marklund gör således inte distinktionen 
mellan digitala och ickedigitala produkter som vi tidigare sett James Boyle göra i 
denna uppsats. För Marklund fungerar en immateriell produkt på samma sätt som 
en materiell produkt i både en ekonomisk och en teknisk kontext. 

Vad gäller den kortare tiden för kommersiell upphovsrätt på fem år som 
Piratpartiet förespråkar tar Marklund upp ett exempel med gruppen ABBA. Om 
denna lag hade gällt skulle vem som helst kunnat ta ABBA:s musik, kalla den för 
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sin egen och sedan tjäna pengar på den. Detta är enligt Marklund vad piraterna, 
eller ”nättjuvarna” som hon kallar dem, eftersträvar och vad Piratpartiets politik 
skulle medföra. Marklund väljer i sin argumentation att inte skilja på de 
ekonomiska och de ideella delarna av upphovsrätten. Som vi sett tidigare i denna 
uppsats kräver den ideella rätten att upphovsmannen alltid namnges som skapare 
av verket, även om den ekonomiska rätten efterskänks. Den ideella rätten går 
enligt svensk lag inte att avsäga sig. I undersökningen av Creative Commons såg 
vi även att man värdesatte namngivandet av upphovsmannen, då det i alla sex av 
grundlicenserna var obligatoriskt att ange erkännande. 

Den tredje punkten Marklund tar upp i sin text gäller rätten att skapa nya verk 
utifrån redan existerande, så kallad fri sampling. Marklund tar upp ett nytt 
exempel och säger att med denna rätt skulle vem som helst ha kunnat hävda sig ha 
skrivit hennes bok Sprängaren fem år efter dess publicering. Vidare skulle vem 
som helst redan samma dag boken publicerades kunna ha översatt den och hävda 
av det var dennes egen. Marklund använder i sin argumentation samma 
utgångspunkt som ovan, och väljer att inte skilja den ideella och ekonomiska 
rätten åt. 

Den tredje punkten Marklund tar upp handlar om att Piratpartiet vill förbjuda 
kopieringsskydd av digitalt material. Marklund säger att detta innebär ”att det ska 
bli kriminellt att använda alla typer av elektroniska lås, eftersom alla ska kunna gå 
in och ta precis vad de vill hela tiden utan att betala för sig”. Hon gör därefter 
ännu en liknelse där hon väljer att inte göra en skillnad mellan materiell och 
immateriell egendom genom att jämföra förbudet av de elektroniska låsen med 
förbud av låset på hennes egen ytterdörr. I och med att Marklund inte skiljer den 
materiella världen från den immateriella, digitala världen möjliggörs hennes 
argumentation där hon hävdar att Piratpartiet vill tillåta intrång och stöld av privat 
egendom. 

Avslutningsvis gör Marklund en sista liknelse för att illustrera sin inställning 
till Piratpartiets värnande om den personliga integriteten på Internet. Piratpartiet 
är rädda för att övervakning av fildelning kan komma att innebära att det blir 
möjligt att ta del av och spara privat kommunikation på nätet, vilket skulle hota 
den privata integriteten. Marklund jämför med hur det är att gå in på ett köpcenter 
för att handla mat: där finns vakter, övervakningskameror och andra människor 
som kan lyssna på henne när hon pratar i mobiltelefonen. Det Marklund vill säga 
med denna liknelse tycks vara att det krävs en viss övervakning för att förhindra 
stöld. Hon verkar till skillnad från Piratpartiet vara öppen för att tillåta 
övervakning av Internet för att undvika upphovsrättsintrång. Denna inställning 
grundar sig åter igen på att Marklund likställer materiella och immateriella 
produkter, och hon ser således upphovsrättsintrång som likvärdigt med stöld. För 
att förhindra detta krävs precis som i ett köpcenter en viss form av övervakning. 
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Nytillkomna ord och fraser från denna text är gratis, resurser, produktion, 
nättjuvar, fri sampling, immateriella produkter, materiella produkter, ideell 
upphovsrätt, ekonomisk upphovsrätt, kopieringsskydd, lås och övervakning. 

3.2.2.2 Göran Hägg 
I boken Varför dog Bellman? – om upphovsrättens historia berättar Göran Hägg 
om hur upphovsrätten växt fram och varför han anser den vara så viktig. I det sista 
kapitlet titulerat ”Vem tillhör framtiden?” diskuterar han upphovsrätt och ny 
teknik. 

Den diskussion som på senare tid uppstått gällande upphovsrättens framtid 
beror enligt Hägg framför allt på två nya tekniska innovationer: den digitala 
tekniken och Internet. Digital teknik gör det möjligt att skapa kopior av CD-
skivor, dataprogram och film som är exakta repliker. Internet gör det sedan 
möjligt att komma åt, mångfaldiga och sprida piratkopior.118 Hägg anser att det 
finns både tekniska och juridiska lösningar på detta problem, men att viljan och 
insikten saknas. 

Hägg anser att reglering av mångfaldigande och spridning inte är det samma 
som att begränsa tillgången till olika konstverk och informationsmaterial. Istället 
är reglering en förutsättning för att kulturutövande verksamheter ska kunna 
existera och expandera. Hägg intar således en annorlunda inställning jämfört med 
förespråkare inom Creative Commons gällande hur spridning av material kan öka 
lärande och inspirera till eget skapande. Liksom Boyle anser han dock att det är 
svårt att sia om framtida teknik och vad den kan medföra för vetenskap och konst. 
Det viktigaste sättet att möta framtida teknik är för Hägg att skydda verken. 

Läromedel tror Hägg kommer få en allt större spridning via nätburna 
databaser och här gäller det att det är ”ekonomiskt möjligt att investera utan att 
investeringen hotas av kopiering”.119 Ett både juridiskt och tekniskt skydd är 
nödvändigt. Digitaliseringen kommer enligt Hägg att bli särskilt viktig då det 
gäller att lagra kartor, uppslagsverk och antologier. Den digitala tekniken 
förbättrar möjligheterna att lagra, söka och återvinna materialet. 
Digitaliseringsprocessen kräver dock stora ekonomiska resurser, och för att säkra 
investeringarna måste man då kunna garantera att materialet är skyddat från 
piratkopiering. 

Andra områden där tekniska möjligheter kan komma att underlätta, men där 
upphovsrätten måste säkras, anger Hägg som exempelvis digitalisering av gamla 
journalfilmer för historisk forskning, lagring av klassisk litteratur i pdf-filer för att 
säkra dess fortlevnad och ljudböcker i digitaliserat format som gör att människor 
kan uppleva litteratur på det gamla sättet – höguppläst i lugn takt. 
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Hägg ställer sig således relativt positiv till framtiden och vad tekniken kan 
göra för kulturella uttryck: ”Vi kommer att få allt fler, allt bättre och mer 
lättåtkomliga konstverk av alla slag”.120 Detta förutsatt att det finns en fungerande 
upphovsrätt som ger ett starkt skydd åt verken. 

Förutom reglering, lagring och skydd bygger denna text på liknande 
formuleringar som vi sett i tidigare texter inom denna diskurs, men texten 
inkluderas ändå i analysen eftersom Hägg trots sin övertygelse om en stark 
upphovsrätt uttrycker en mycket positiv inställning till ny teknik. 

3.2.2.3 Carl-Johan Bonnier 
Carl-Johan Bonnier är mediemagnat och den främste företrädaren för företagen 
som ägs av Bonnierfamiljen. I debattartikeln ”Ett efterblivit paradis för olagliga 
IT-pirater” diskuterar han Sveriges roll inom ämnet Internet och upphovsrätt.121 
Bonnier utgår i sin text från de två förslag på stärkt upphovsrätt som lämnades till 
riksdagen under andra halvan av 2007. Det ena förslaget är den redan nämnda 
Renfors-utredningen och det andra är det så kallade sanktionsdirektivet, som i 
korthet gör det möjligt att via domstol få tillgång till personuppgifter om 
abonnenter som misstänks för piratverksamhet. Bonnier är övertygad om att dessa 
förslag skulle ”stärka upphovsrätten, skapa folklig acceptans för dess 
upprätthållande och ge svenska kreatörer möjlighet att hävda sig i konkurrens med 
omvärlden”.122 

Han anser att normer som ses som självklara i den fysiska världen gällande 
kreatörers rättigheter överges helt på Internet. Genom historien har teknisk 
utveckling alltid lett till debatt, säger Bonnier, men en av de principer som alltid 
stått fast är upphovsrätten.  Den skapar incitament till skapande och har ett 
principiellt egenvärde för kreatörerna. Internet har stora förutsättningar att ge 
kreatörer möjlighet att skapa och distribuera sina verk till låg kostnad, men 
Bonnier tilläger därefter:  

att en artist väljer att lägga ut sin musik på nätet förändrar på inget sätt varje enskild kreatörs 
rätt att själv välja hur hon vill erbjuda andra att ta del av sitt verk, och om hon vill sätta ett 
pris på det eller tillgängliggöra det gratis.123 

Det är intressant att lägga märke till Bonniers formulering här, vilken i princip 
helt och hållet stämmer överens med Creative Commons uttalade mål: att ge 
kreatörerna friare händer när det gäller att utforma sin upphovsrätt. 

Bonnier säger att den illegala fildelningen resulterar i uteblivna 
kultursatsningar, minskade möjligheter för entreprenörer inom 
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underhållningsbranschen och försämrad internationell konkurrenskraft för 
Sverige. 

Anledningen till att så få kreatörer själva träder fram och kritiserar 
fildelningen anser Bonnier beror på att det resulterar i nättrakasserier där artister 
smutskastas av användarna. En annan faktor som försämrar möjligheten till en 
bredare debatt är enligt Bonnier fokuseringen på tekniska aspekter. Detta medför 
att många upphovsrättsförespråkare som känner sig otrygga gällande teknisk 
kunskap tiger i rädslan att betraktas som omoderna. Bonnier tycker att svenska 
politiker visar tecken på en sådan osäkerhet och man vidtar därför inte tillräckligt 
hårda åtgärder mot den illegala fildelningen. Ett starkare skydd behövs för att 
Internet ska bli en fungerande plattform för idéskapande, tillväxt och 
sysselsättning. 

Bonnier avslutar sin artikel med att säga att Sverige ligger långt efter många 
andra länder när det gäller en stark upphovsrätt. Sanktionsdirektivet gäller enligt 
Bonnier i de flesta EU-länder, men inte i Sverige. Detta får Sverige att framstå 
som efterblivit och som ett paradis för olagliga och orättfärdiga aktiviteter. 
Konsekvensen av detta är att Sveriges trovärdighet som rättsstat urgröps globalt. 
Svenska företag blir misstrodda och kreatörer världen över blir enligt Bonnier 
lidande av Sveriges juridiska slapphet. 

Denna text tillför inga nya ord och fraser som är potentiella tecken inom 
diskursen. Den bidrar däremot med värdefulla åsikter som är vanliga inom 
förlagsvärlden, och hjälper därmed till med att ge en klarare bild av den 
artikulation som följer i nästkommande kapitel där jag försöker teckna diskursen 
upphovsrättsförespråkarna. 

3.2.3 Diskursen 
Utifrån samma mall som jag använde i tecknandet av diskursen Creative 
Commons kommer jag nu att beskriva artikulationen av diskursen 
upphovsrättsförespråkarna. Eftersom fokus i denna uppsats ligger på Creative 
Commons kommer denna och efterföljande diskurs inte att beskrivas lika utförligt 
som föregående. 

Den första nodalpunkten inom denna diskurs är upphovsrätt i bemärkelsen 
kontinentaleuropeisk upphovsrätt, med sitt starka fokus på kreatörens rättigheter, 
den så kallade ”droit d’auteur”. Redan här finner vi en skillnad gentemot 
diskursen Creative Commons, där det istället var den angloamerikanska 
upphovsrätten som visade sig vara en nodalpunkt. 

Nodalpunkten upphovsrätt samlar inom denna diskurs moment som juridiskt 
skydd, ekonomisk ersättning, rättigheter, antipiratverksamhet, stöld, utövande 
konstnärer, producenter, formskydd, civilrättsliga lagar, nättjuvar, pirater, 
immateriella produkter, materiella produkter, ideell upphovsrätt och ekonomisk 
upphovsrätt. I undersökningsmaterialet framkommer tydligt att det är de utövande 
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konstnärernas rättigheter som man bör värna om. Detta skiljer sig från diskursen 
Creative Commons, där man lyfter fram både kreatörernas och användarnas 
rättigheter. I diskursen upphovsrättsförespråkarna tycks man se på användarna 
enbart som konsumenter av kultur, utan några uttalade rättigheter. 

Antipiratverksamheten lyfts fram som ett medel för att skydda 
upphovsmännen från nättjuvarnas stöld på Internet via fildelning. Både 
upphovsrättsorganisationerna och de enskilda personerna i analysmaterialet anser 
att det krävs hårdare lagar för att dels skydda kreatörernas ekonomiska och 
konstnärliga rättigheter, men även för att säkra resurser så att producenter kan 
möjliggöra att ny kultur skapas. I samband med detta kan man i undersökningen 
spåra en viss splittring. Företrädare för kreatörerna som KLYS och Copyswede 
poängterar vikten av att skydda kreatörernas konstnärliga rättigheter och att man 
bör undvika att allt för mycket kreativ och ekonomisk makt hamnar hos 
producenterna. IFPI, som företräder musikbolagen, betonar däremot att både 
kreatörernas och producenternas rättigheter måste skyddas via upphovsrätt, och 
det är främst de ekonomiska intressena som man lyfter fram. Samma tendens går 
att utläsa ur undersökningen av de enskilda personernas texter. Marklund och 
Hägg talar främst om kreatörernas ekonomiska och ideella rättigheter, medan 
Carl-Johan Bonnier fokuserar på både kreatörers och producenters rättigheter, 
främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Det tycks således finnas en splittring inom 
diskursen där olika värderingar träder fram, och en noggrannare analys skulle 
potentiellt kunna avtäcka två eller flera olika diskurser inom samma diskurs. En 
sådan analys ligger dock utanför denna uppsats ämnesområde. 

Ett element som befinner sig kring nodalpunkten upphovsrätt är Internet. Det 
saknar en enhetlig innebörd inom diskursen beroende på hur man väljer att ställa 
sig till nätets möjligheter eller risker. Till skillnad från diskursen Creative 
Commons där Internet är en nodalpunkt och således ett tecken av stor betydelse, 
framträder det inom diskursen upphovsrättsförespråkarna som odefinierat. I en del 
av de analyserade texterna, som exempelvis Häggs och KLYS, lyfts det fram hur 
Internet kan medföra stora möjligheter för kreatörerna. I texterna av Marklund 
och IFPI kan man istället spåra en tveksam inställning till Internets möjligheter. 
Det talas i dessa texter mycket om hotet från pirater och nättjuvar, och för att 
Internet ska kunna bli en fungerande, rättvis miljö för kreatörer och producenter 
krävs mycket hårdare reglering. Eftersom man inom diskursen inte talar om 
Internet på samma vis framstår tecknet som svårdefinierat och är således ett 
element. 

En andra nodalpunkt inom diskursen är kontroll. Kring denna nodalpunkt 
hittar man tecken som antipiratverksamhet, piratkopiering, counterfeit, bootlegs, 
information, kartläggning, organiserad brottslighet, stöld, 
exploateringsmöjligheter, fildelning, Internetleverantörer, Renfors-utredningen, 
nättjuvar, fri sampling, reglering, kopieringsskydd, lås, immateriella produkter, 
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materiella produkter och övervakning. För att värna om upphovsrätten 
förespråkar man inom denna diskurs i skiftande grad att det krävs en större 
kontroll och reglering av Internet. I IFPI:s text lyfts olika former av 
piratkopiering som counterfeit och bootlegs fram som brott mot 
upphovsrättslagen och som kräver hårdare kontroll. KLYS och Copyswedes samt 
Bonniers texter lyfter fram den så kallade Renfors-utredningen som föreslår att 
mer kontroll ska ges till Internetleverantörerna när det gäller att blockera 
användare som utövar fildelning. Att man inom diskursen ser fildelning och 
piratverksamhet som olagliga aktiviteter blir tydligt i IFPI:s text där man säger sig 
ha bevis för att det finns starka kopplingar mellan denna verksamhet och 
organiserad brottslighet. 

För att skydda kreatörerna från nättjuvar och pirater vill man inom diskursen 
se hårdare reglering av Internet. I exempelvis Marklunds text avfärdas 
Piratpartiets förslag på att förbjuda kopieringskydd på digitala produkter. 
Marklund anser även att en viss övervakning av Internets kommunikation är 
nödvändig för att förhindra upphovsrättsintrång. I samband med dessa åsikter 
framkommer en syn på materiella och immateriella produkter som likvärdiga. 
Intrång i upphovsrätten framstår inom denna diskurs vara lika allvarligt som att 
stjäla exempelvis en bil eller göra ett inbrott i någons hus. Denna inställning 
skiljer sig markant från diskursen Creative Commons. Man anser där att brott mot 
upphovsrätten är fel, men gör ändå en tydlig åtskillnad mellan materiella och 
immateriella produkter. Exempel på de senare är digital kultur, och denna kategori 
är i princip outtömlig och kan därför inte likställas med materiella ting. 

En tredje nodalpunkt inom denna diskurs är incitament. Kring denna 
nodalpunkt samlas moment som ekonomisk ersättning, erkännande, intäkter, 
kvalitet, konserter, etablerade artister, utövande konstnärer, producenter, 
upphovsrättsinnehavare, upphovsman, konstnärlig ambition, formskydd, 
produktion och exploateringsmöjligheter. 

Upphovsrätten anses inom denna diskurs vara ett incitament till kreativt 
skapande, vilket understryks i samtliga av de undersökta texterna. Upphovsrätten 
garanterar att kreatören får erkännande eftersom den ideella rätten kräver att 
upphovsmannen namnges. Vidare anser man att upphovsrätten möjliggör att 
kreatörerna får den ekonomiska ersättning som de har rätt till då deras verk 
nyttjas. Den ekonomiska och ideella upphovsrätten fungerar således som 
incitament för kulturella utövare att skapa, då den fungerar som en säkerhet för 
den tid och de pengar som investeras i skapandet. Inom diskursen Creative 
Commons har man en annorlunda syn, där man skiljer på den kommersiella 
ekonomin och delningsekonomin. Den senare behöver inte upphovsrätten för att 
fungera, eftersom incitamenten till skapande här endast utgörs av glädjen och 
tillfredsställelsen i själva skapelseprocessen. 
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För att möjliggöra att nya artister ska kunna slå igenom krävs att 
upphovsrätten som incitament kvarstår och fungerar som dels en morot för nya 
kreatörer och som en försäkring för redan etablerade artister att de får lön för 
mödan. Det är med hjälp av intäkterna från de välsäljande artisterna som 
skivbolag kan finansiera produktionen för nya förmågor. De alternativa 
exploateringsmöjligheterna, främst intäkter från konserter och kringprodukter, 
som man inom diskursen Creative Commons såg som kompensation för uteblivna 
intäkter från skivförsäljning, tycks inom diskursen upphovsrättsförespråkarna inte 
vara tillräckliga. Att gratis publicera sina verk på Internet resulterar inte i 
tillräckligt med alternativa ekonomiska intäkter för att musiker, författare, 
konstnärer och andra kulturutövare ska få en rättvis kompensation. Inom 
diskursen upphovsrättsförespråkarna anser man att upphovsrätten måste finnas 
kvar som incitament för att kreatörer ska fortsätta skapa och leverera kvalitativa 
verk. 

3.3 Upphovsrättskritikerna 
Jag kommer nu att undersöka den tredje och sista diskursen som jag valt att kalla 
upphovsrättskritikerna. Som påpekats tidigare finns många likheter mellan denna 
diskurs och Creative Commons, men på ett antal viktiga punkter skiljer man sig 
ändå åt, och det är i denna analys detta förhoppningsvis kommer träda fram. 

Liksom i de två andra undersökningskapitlen kommer jag att analysera ett 
antal texter. Dessa texter är uppdelade i tre kapitel, där det första berör program 
och riktlinjer för det politiska partiet Piratpartiet och det andra 
intresseorganisationen Piratbyrån. I det tredje kapitlet analyseras texter skrivna av 
två av de mest framträdande representanterna för Piratpartiet och Piratbyrån. 
Liksom i de båda föregående kapitlen avslutar jag med att med hjälp de tecken 
som jag funnit i de undersökta texterna beskriva hur diskursen ser ut. 

3.3.1 Piratpartiet 
Piratpartiet bildades informellt mellan jul och nyår 2005 av Rickard Falkvinge 
som då öppnade en hemsida för namninsamling mot den dåvarande 
immaterialrätten, och mer specifikt mot ett lagförslag som kriminaliserade 
nedladdning från Internet.124 På sex timmar fick hemsidan sjuttiofemtusen träffar 
och nästföljande dag hade man samlat in tillräckligt med elektroniska 
namnunderskrifter för att registrera ett parti hos Valmyndigheten. Men eftersom 
digitala namnunderskrifter inte godkänns dröjde det till den 10 februari innan man 

                                                 
124 Piratpartiet, “Historia”. 

 63



samlat in de femtonhundra underskrifter på papper som behövdes, och den 15 
februari registrerades Piratpartiet som parti. 

Piratpartiet deltog i riksdagsvalet 2006 och fick 0,63% av rösterna.125 Detta 
gjorde partiet till det tredje största utanför riksdagen. I skrivande stund har partiet 
5372 medlemmar.126 

Piratpartiets huvudfrågor är rätten till personlig integritet och motstånd mot 
dagens upphovsrätts- och patentsystem. Som en konsekvens av dessa 
ståndpunkter förespråkar man att fildelningen ska släppas fri. 

Jag kommer nu att analysera den del av Piratpartiets program som handlar om 
upphovsrätten. Partiets andra ståndpunkter gällande privatliv och patenträtt är 
intressanta, men går utanför denna uppsats undersökningsområde. 

Partiprogrammet gällande upphovsrätt inleds med att man konstaterar att 
upphovsrättens ursprungliga funktion var att uppmuntra till skapande, utveckling 
och spridning av kultur.127 Det fanns en balans mellan samhällets krav på 
tillgänglighet och upphovsmannens krav på erkännande och ersättning. Denna 
balans anser man idag vara ojämn: ”Vi hävdar att ett utbrett och systematiskt 
missbruk av dagens upphovsrätt aktivt motverkar dessa syften genom att det 
begränsar både utbudet av kultur och tillgången till kultur”.128 Som vi kan se 
stämmer detta väl överens med delar av de utgångspunkter som Creative 
Commons utgår ifrån i sitt arbete. Det som skiljer dem åt blir synligt när vi nu 
tittar närmare på Piratpartiets fem förslag till förändring att skapa en för dem 
rättvisare upphovsrätt. 

Piratpartiets första förslag är fri fildelning. Man anser att den nya tekniken gör 
det möjligt att sprida kultur över hela världen till i princip ingen kostnad alls. De 
förbud som lagstiftas mot fildelning anser man vara bakåtsträvande, och man ser 
idag tecken på att ”fildelningsteknik ska vara förbehållen enbart de stora 
kommersiella intressen som vill sälja oss media, och vara förbjuden för annan och 
mer horisontell distribution”.129 Fildelningen innebär en effektivare och rättvisare 
distribution. Tidigare styrde de stora distributionsföretagen med hjälp av sitt 
monopol vilka sorters media som var tillgängliga. Idag kan enligt Piratpartiet även 
små och okända kreatörer enkelt sprida sina verk och nå ut till användarna. 

Piratpartiets lösning på denna problematik är att allt ickekommersiellt 
inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur uttryckligen ska 
uppmuntras. Man anser att lagstiftningen bör ändras så att upphovsrätten endast 
gäller användning och kopiering av verk i kommersiella sammanhang. Att kopiera 
och sprida verk utan vinstmotiv anser man aldrig ska vara olagligt. Vi känner åter 

                                                 
125 Regeringen, 2006, “Allmänna val 17 september 2006”. 
126 Piratpartiet, “Medlemsantal”. 
127 Piratpartiet, ”Upphovsrätt”. 
128 Ibid. 
129 Piratpartiet, ”Fri fildelning”. 
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igen mycket av det som lyftes fram som viktigt för Creative Commons, bland 
annat teknikens möjligheter och skillnaden mellan kommersiell och 
ickekommersiell användning. Skillnaden är att Piratpartiet aldrig lyfter fram 
kreatörernas rättigheter på denna punkt, något som framförallt 
upphovsrättsförespråkarna gör men som även Creative Commons ofta betonar i 
sina riktlinjer och licenser. 

Det andra förslag som Piratpartiet lägger fram är fri sampling. Man ser dagens 
upphovsrätt som restriktiv och att den hindrar kreatörer som musiker, filmare, 
bildkonstnärer och författare att bearbeta och återanvända gamla verk. Idag kräver 
nästan all sådan användning samtliga upphovsrättsinnehavares tillstånd, och detta 
vill Pratpartiet se en ändring på. Man vill begränsa de exklusiva rättigheterna till 
originalverken och därmed göra det enklare att bearbeta och återanvända gamla 
verk.130 Man ser denna form av användning som en legitim form av citering. 
Lagstiftning mot plagiat som baseras på om ett verk nått verkshöjd anser man vara 
tillräcklig, och att senare års hårdare restriktioner är för extrema. Vilka 
restriktioner som åsyftas framgår inte av texten, men man kan anta att det 
framförallt gäller musik och film i digitalt format, som Internet möjliggjort stora 
förändringar för. Vi känner igen tanken på att tillåta sampling från en av Creative 
Commons licenser, men återigen är det för Piratpartiet användaren och inte 
kreatörens rättigheter och möjligheter som står i fokus. 

Piratpartiets tredje förslag är en kortare kommersiell ensamrätt, och därför bör 
den ekonomiska upphovsrätten vara fem år. Piratpartiet anser att dagens 
underhållningsbransch grundar sig på upphovsrättens bestämmelser om ensamrätt 
att distribuera verk kommersiellt och att reglera derivatbruket.131 
Distributionsföretagen har successivt utökat rättigheterna till användning av verk 
och omfattar nu så många restriktioner att konsumenterna diskrimineras. 
Samtidigt urholkas även kreatörens upphovsrätt i denna process. Piratpartiet anser 
att dagens skyddstid som utgörs av kreatörens livstid och därefter sjuttio år är 
absurd: 

Ingen investerare gör någonsin kalkyler med så lång återbetalningstid. Ingen kan påstå att den 
i praktiken nästan oändliga skyddstiden är nödvändig för att locka kapital till 
underhållningsbranschen.132 

De långa skyddstiderna medför istället att samhället blir lidande då äldre verk som 
omfattas av upphovsrätt och inte längre är kommersiellt gångbara blir oåtkomliga 
för allmänheten när det inte finns något ekonomiskt intresse längre. Vi känner 
igen denna tankebana från Creative Commons och de båda förespråkarna Lessigs 
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och Boyles teorier. Piratpartiets förslag är att lagstifta en skyddstid på fem år för 
verk som nått verkshöjd. Det är under dessa första år som de allra flesta verk är 
kommersiellt gångbara, och därefter anser man att de ska släppas fria. Med den 
terminologi som används inom diskursen Creative Commons ska verk således 
efter fem år tillfalla public domain. 

Det fjärde förslaget rörande en rättvisare upphovsrätt är ett förbud mot de så 
kallade DRM-teknikerna. DRM betecknar, beroende på vilken diskurs man rör sig 
inom, Digital Rights Management eller Digital Restrictions Management. 
Piratpartiet väljer naturligtvis att använda det sistnämnda, som antyder orättvisa 
gällande användning. DRM består av olika tekniska spärrar då det gäller 
användandet av digitala verk. I denna kontext tar Piratpartiet upp att man vill 
skapa en ”allemansrätt på kultur”.133 DRM-tekniken liknas vid taggtråd runt skog 
och mark. Den skapar inhängningar som ger ägaren rätt att skydda och begränsa 
åtkomsten till egendomen. Allemansrätten gör sådana begränsningar olagliga och 
Piratpartiet anser att en sådan rätt även borde finnas för kulturen. Vi känner åter 
igen tankar från Creative Commons, framförallt Boyles text om vad han kallar 
den andra inhägningsprocessen. 

För att kunna skapa denna allemansrätt på kultur vill Piratpartiet alltså med 
lagstiftning förbjuda DRM-tekniken. Ett sådant förbud finns idag i Frankrike, och 
Piratpartiets målsättning är att lagen ska gälla i hela Europa. En sådan lag anser 
man skulle skapa balans mellan producenter och konsumenter. Vi känner här igen 
terminologin från undersökningen av diskursen upphovsrättsförespråkarna, där 
man gjorde en tydlig skillnad mellan kreatörerna och producenterna. I 
Piratpartiets text nämns inte kreatörernas rättigheter, bara producenternas. 

Det femte och sista förslaget som Piratpartiet lägger fram är att 
kassettersättningen bör avskaffas. Kassettersättningen är den avgift som läggs på 
alla tomma lagringsmedier i Sverige, exempelvis CD- och DVD-skivor och mp3-
spelare. Ersättningen är tänkt att kompensera för det inkomstbortfall som sker för 
upphovsmannen då användaren gör kopior för eget bruk av det inköpta verket, 
istället för att köpa flera versioner av samma verk. Piratpartiet anser att denna 
ersättning är orimlig av flera anledningar. Konsumenterna är alltid tvingade att 
betala avgiften eftersom den är inkluderad i priset, oavsett om man tänker kopiera 
upphovsrättsskyddat material eller inte. Många använder CD- och DVD-skivor till 
att lagra privata bilder och filmer, säkerhetskopior av viktig information eller 
egenproducerad musik.134 

Piratpartiet anser vidare att rättigheten att göra privatkopior allt mer 
inskränkts då det mesta av all musik och film som säljs idag är 
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kopieringsskyddad. Eftersom rätten att göra privatkopior begränsats allt mer anser 
Piratpartiet att kassettskyddet ska avskaffas som kompensation. 

Slutligen anser Piratpartiet att de fördelningsregler som gäller i musik- och 
filmbranschen, och som sköts av de paraplyorganisationer som analyserades i 
undersökningen av upphovsrättsförespråkarna, inte är ett rättvist system. Detta 
system slår enligt Piratpartiet mot de små artisterna och filmskaparna som inte får 
lika stor ekonomisk ersättning som de redan etablerade och välsäljande 
kreatörerna. Dessa tankar om orättvis fördelning av ekonomisk ersättning och 
marknadsföring känner vi delvis igen från undersökningen av Creative Commons, 
där kreatörer som använder Creative Commons licenser uttryckte ett missnöje 
med hur bokförlagen och musikbolagen premierar stora och välsäljande namn. 
Piratpartiet anser således att kassettersättningen bör avskaffas: 

Det finns inget allmänintresse av att ett fåtal människor i en viss bransch ska få skattebelägga 
en viss typ av varor för egen vinnings skull. Speciellt idag då mediaindustrin aktivt arbetar 
för en kriminalisering av den kulturspridning som tidigare var fullt laglig.135 

Viktiga ord och fraser från denna text som är potentiella tecken inom diskursen är 
ursprunglig upphovsrätt, incitament, spridning, kultur, balans, erkännande, 
ersättning, tillgänglighet, fri fildelning, ny teknik, gratis, global, bakåtsträvande, 
kommersiella intressen, effektivare och rättvisare distribution, monopol, 
ickekommersiellt, inhämtande, nyttjande, förädlande, fri sampling, tillstånd, 
begränsa exklusiv rättigheter, bearbeta, återanvända, fem år kommersiell 
ensamrätt, oändlig skyddstid, locka kapital, ekonomiskt intresse, förbud mot 
DRM, allemansrätt på kultur och avskaffa kassettersättningen. 

3.3.2 Piratbyrån 
Piratbyrån startades i mitten av 2003 och har sedan dess väckt mycket 
uppmärksamhet för sitt stöd till kopiering och fildelning av kultur – det som kallas 
piratverksamhet och som inspirerat till namnet. Man ser sig inte som en 
organisation i första hand, utan som ”en pågående diskussion”. Själva säger man 
att: 

Vi reflekterar kring kopiering, informationsinfrastruktur och digital kultur, såväl inom 
gruppen, utifrån de olika erfarenheter och kompetenser vi har, som i våra dagliga möten med 
andra människor. Konversationerna mynnar ofta ut i olika slags aktiviteter.136 

Fokus för Piratbyrån har således flyttats från fildelningsdebatten, som man vid 
grundandet hade som huvudintresse. 
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Eftersom Piratbyrån inte ser sig själva som en regelrätt organisation och 
eftersom man saknar en sammanställning av riktlinjer och mål är det svårt att 
bestämma sig för en text att utgå ifrån då det gäller en textanalys. 2005 gav 
Piratbyrån ut boken Copy Me som innehåller samlade texter från verksamma inom 
”organisationen”. På senare tid har Piratbyrån delvis tagit avstånd från denna bok 
eftersom man anser sig ha gått vidare till större intresseområden sedan dess 
publikation. För den här uppsatsens del är det ändå intressant att titta närmare på 
en av de texter som finns med i Copy Me, då den uttrycker många gemensamma 
åsikter inom Piratbyrån som säkerligen fortfarande står fast, även om man breddat 
sitt perspektiv. 

I texten ”Vad vill upphovsrättskritikerna?” beskriver Rasmus Fleischer hur 
debatten om pirater och antipirater ser ut.137 Han säger att det från politiskt håll, 
och framförallt från vänsterpolitiskt håll, finns en inställning där både pirater och 
antipirater hotar kreatörerna. Piraterna vill ha allt gratis och antipiraterna vill med 
alla medel tillgängliga behålla sin kontroll och maximera sina vinster. 
Upphovsmännen hotas av dessa båda giriga sidor och det enda sättet att överleva 
är med hjälp av en lagom stark upphovsrättslagstiftning. Så framställs situationen 
av politikerna, enligt Fleischer. Partierna på vänsterkanten ser upphovsrätten som 
en facklig kamp, medan den mest välformulerade kritiken mot skärpt upphovsrätt 
kommit från borgerligt håll. Ung vänster och Miljöpartiet uppmuntrar dock i viss 
mån fildelningen. 

Fleischer menar att upphovsrättsfrågan i och med fildelningen har politiserats, 
men på ett sätt som inte följer traditionella ideologiska linjer. Han vill lyfta fram 
att: 

de som idag försvarar den fria fildelningen mot antipiraterna inte gör det utifrån politiska 
motiv, och egentligen inte heller för att de tycker att all kultur ”borde vara gratis”. 
Utgångspunkten för piraterna är här snarare en insikt om den digitala världens natur.138 

Att piraterna utgår från den nya teknikens möjligheter till skillnad från dem som 
förespråkar en starkare upphovsrätt känner vi igen från undersökningen av 
Creative Commons, där man också hyllade den digitala teknikens möjligheter. 

Fleischer säger att även om nya och hårdare upphovsrättslagar stiftas så 
kommer fildelningen ändå att fortgå. Han säger att undersökningar visat att i den 
mån folk skräms bort från fildelningen med hårdare lagar byter kopieringen bara 
metod. Ju mer tekniken utvecklas desto fler blir möjligheterna till anonymt 
filutbyte. Upphovsrätten av idag är skapad för en svunnen tid då det gällde att 
reglera tryckpressar. Nu har de flesta svenska hem tillgång till teknik som gör det 
möjligt att i princip gratis mångfaldiga musik, film, text och bild. För att 

                                                 
137 Fleischer, Rasmus, 2005, ”Vad vill upphovsrättskritikerna?”, s. 12. 
138 Ibid., s. 14. 
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kontrollera denna kopiering krävs enligt Fleischer att man offrar en rad andra 
värden som då kommer att hota medborgarnas rättigheter. Det enda sättet att 
stoppa fildelningen är egentligen att förbjuda datorer, säger Fleischer. 

En av tankarna bakom den skärptare upphovsrätten är att upphovsmannen 
ensam ska ha rätt att avgöra vem som får framställa exemplar av ett verk. Detta 
fungerar enligt Fleischer i analoga sammanhang, exempelvis för en roman. Vem 
som helst får inte trycka en upplaga av boken då den inhandlats, men man får när 
som helst plocka fram den och läsa. Digitalt material fungerar inte på samma sätt. 
Om man istället har romanen som en textfil på sin dator skapas varje gång man 
öppnar filen en kopia i datorns arbetsminne.139 Samma sak händer då man besöker 
en webbsida. Att använda digital information medför alltid att man gör en kopia, 
skriver Fleischer. 

Han tar vidare upp hur fildelningen förändrat metoderna för hur musiker 
distribuerar och tjänar pengar på sin musik. De exempel Fleischer tar upp är 
nästan identiska med vad vi i undersökningen av Creative Commons kunde se att 
The Walkingbirds lyfte fram. Fri digital spridning samverkar tillsammans med 
intäkter från konserter och försäljning av kringprodukter till att skapa intresse och 
dra in pengar till musiker. Detta gäller framförallt artister som ännu inte etablerats 
som storsäljare och som glöms bort då skivbolagen förordar hårdare lagar för att 
skydda välkända musiker. Fleischer vill att man kommer ihåg de mindre artisterna 
som tjänar på fildelning då man diskuterar hårdare upphovsrättslagar.  

Upphovsrättskritikerna vill enligt Fleischer inte se att upphovsrätten avskaffas 
över en natt, utan förordar fler vägar som leder till friare informationsflöde.140 Han 
räknar upp några vanliga ståndpunkter, till exempel att man anser att dagens 
skyddstider är alldeles för långa och att man motsätter sig alla de förslag till 
ytterliggare förlängningar som mediebranschen lobbar för. Fleischer har även en 
mycket tillåtande inställning till fri sampling och citering, och nämner artister som 
Public Enemy och Håkan Hellström som exempel på kreatörer som ger uttryck för 
detta. 

Vi kommer att få leva med konflikten mellan pirater och antipirater enligt 
Fleischer. Inget av de båda lägren kommer att gå segrande ur striden inom en 
överblickbar framtid. Däremot har det från upphovsrättskritikernas sida kommit 
en del reformistiska strategier och han tar upp två av dessa. 

Det första exemplet är det så kallade alternativa kompensationssystemet för 
fildelning. Med hjälp av fasta avgifter föreslår man att en paraplyorganisation 
liknande dem som förekom i undersökningskapitlet av upphovsrättsförespråkarna 
ska kompensera de upphovsmän vars verk kopieras på Internet. Fleischer ställer 
sig kritisk till detta förslag på en rad punkter. Han frågar sig hur det ska 

                                                 
139 Ibid., s. 16. 
140 Ibid., s. 15. 

 69



genomföras praktiskt, och varför man ska stödja ett förslag som ekonomiskt 
gynnar den mediebransch som inte själva lyckats skapa egna distributionsverktyg 
liknande fildelning. Han anser även att man riskerar att degradera diskussionen 
om musikers ekonomiska situation när man framhåller kompensation för varje 
kopierad ljudfil som lösningen på alla problem. 

Fleischers andra exempel på en reformistisk strategi är Creative Commons. 
Han nämner att det baseras på samma tankegrund som Linux och att det är 
upphovsmännen själva som släpper sina verk under mer tillåtande licenser. 
Kreatörerna tillåts sprida sitt material fritt, men behåller ändå vissa av sina 
rättigheter. I denna text ställer sig Fleischer positiv till Creative Commons, men 
som vi kommer se längre fram kritiserar han även delar av organisationens arbete 
och licenser. 

Fleischer sammanfattar sin text med att kopieringsfrågan inte är en strid 
mellan folk av olika politisk uppfattning. Frågorna rör istället var man står när det 
gäller den digitala utvecklingen – om man är villig att bejaka den och se den som 
en möjlighet, eller om man ser utvecklingen som ett hot mot gamla institutioner 
som måste skyddas till varje pris. 

Nytillkomna viktiga ord och fraser från denna text är pirater, antipirater, 
kontroll, maximera vinster, politiserande, digital teknik, ensamrätt, analogt 
material, skivbolagen, mediebranschen, skyddstider, alternativa 
kompensationssystem, Creative Commons, Linux, licenser och vissa rättigheter. 

3.3.3 Framträdande personer 
Jag kommer här att analysera texter skrivna av två av de mest framträdande 
personerna för upphovsrättskritikerna. Den första texten är skriven av Piratpartiets 
ledare Rick Falkvinge och den andra av Piratbyråns Rasmus Fleischer. Falkvinges 
text är en debattartikel och Fleischers åsikter analyserar jag med hjälp av ett antal 
blogginlägg. 

3.3.3.1 Rick Falkvinge 
Falkvinge grundade och är i skrivande stund partiledare för Piratpartiet. Innan 
detta arbetade han som IT-entreprenör. 

Den text av Falkvinge som här kommer analyseras är ett svar på en 
debattartikel i Expressen skriven av bland andra Svenska Akademiens ständige 
sekreterare Horace Engdahl.141 Engdahls artikel är ett försvar av upphovsrätten, 
men som Falkvinge anser vara felaktigt. Engdahl anser att den senaste tidens 
kritik mot upphovsrätten är ett angrepp på äganderätten och ett hån mot 
konstnärer som är beroende av upphovsrätten. Falkvinge skriver i sin artikel att 

                                                 
141 Kan hittas på Expressens webbsida via adressen http://www.expressen.se/debatt/1.992562/har-
moderaterna-blivit-ett-piratparti [2008-05-05]. 
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Engdahls idéer bygger på ”villfarelser, lögner och skenargument som 
upphovsrättsindustrin har använt utan hejd de senaste 300 åren för att få nya och 
bättre förmåner”.142 

Falkvinge tar upp två punkter som pirater fört fram under många år. Den 
första punkten handlar om att upphovsrättsindustrin avsiktligt blandar ihop 
upphovsrätten med äganderätten. Falkvinge säger att industrin använt denna 
retorik sedan 1709, genom att försöka legitimera nya förmåner åt sig själva. Det 
Falkvinge åsyftar med detta årtal förblir osagt, men som vi tidigare sett i denna 
uppsats var det detta år som The Statue of Anne infördes i England. Falkvinge 
säger att upphovsrätten varken juridiskt eller moraliskt har något med äganderätt 
att göra. Det rör sig istället om en inskränkning i äganderätten – ett monopol på 
exemplarframställning av kreativa verk. 

För att illustrera sin poäng jämför han en stol med en DVD-skiva. Om man 
köper en stol får man göra vad man vill med den: plocka sönder den och använda 
bitarna till annat, studera hur den tillverkats och göra en kopia som sedan kan 
visas upp för vem som helst. När det gäller en DVD får man inte göra något av 
detta, trots att man köpt den på samma sätt som stolen. DVD-skivans innehåll 
omfattas av upphovsrätten och innebär därför enligt Falkvinge en begränsning av 
konsumentens äganderätt och förfoganderätt. Med detta vill han säga att 
upphovsrättsintrång genom fildelning inte alls handlar om stöld eftersom det inte 
har med ägande att göra. Han anser att det snarare handla om ”ett intrång i en 
trehundraårig monopolkonstruktion som sattes upp för att gynna 
bokdistributörer”.143 När man fildelar delar man enligt Falkvinge med sig av 
kultur och kunskap. Brottet i detta består av att ”fel person” kopierar digital 
information, en person som inte har den statligt tilldelade monopolrätten att göra 
detta. Ännu en gång görs den jämförelse mellan materiella och immateriella ting 
som vi tidigare sett bland andra Boyle och Marklund göra i denna uppsats. Medan 
Boyle och Falkvinge ser materiella ting och äganderätten som skild från 
immateriella ting och upphovsrätten, ser Marklund och många 
upphovsrättsförespråkare med henne stora likheter mellan materiella och 
immateriella ting. Således argumenterar de senare för att intrång i upphovsrätten 
kan

                                                

 likställas med stöld. 
Falkvinges andra punkt handlar om samhällskostnaden för att upprätthålla det 

upphovsrättsliga monopolet. Enligt Falkvinge är det distributörer, producenter och 
lobbyister som motverkar fildelningen. Kreatörerna själva däremot är oftast 
positivt inställda till den nya tekniken. Producenter och andra ”profitörer” känner 
sig hotade enligt Falkvinge, och de är rädda för att deras kontrollposition över 
kreatörerna ska upphöra.  Profitörerna talar i kreatörernas ställe, och Falkvinge 

 
142 Falkvinge, Rick, 2008, ”Horace försöker med en 300 år gammal lögn”. 
143 Ibid. 
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jämför ännu en gång med 1709 då boktryckarna fick till stånd den första 
upphovsrätten. Samhället har förändrats sedan dess, men inte 
upphovsrättsindustrin, säger Falkvinge. Idag är samhällskostnaderna för detta 
monopol högre än samhällsnyttan. Fildelningen sker i privat kommunikation – 
den äger rum i samma kanaler som människor kommunicerar via e-post och andra 
former av digital kommunikation. För att upptäcka upphovsrättsintrång måste all 
digital information övervakas, även kommunikation som e-post, och i så fall 
upphör enligt Falkvinge rätten till ett privatliv. Detta anser han vara en 
samhällskostnad som är större än den nytta upphovsrätten innebär. Man ser här 
tydligt hur Piratpartiets ståndpunkter gällande att tillåta fildelning och rätten till 
pers

nde argument. Enligt 
Falk

mn as  u ät

, profitörer, samhällsnytta, 
kommunikation, övervakning och personlig integritet. 

ikheter 
kom

a exempel som han 
anser skapar frågetecken och som illustrerar hans inställning: 

a materialet? Om inte, hade det varit OK om Amnesty 

onlig integritet är uppbyggda. 
Falkvinge avslutar sin artikel med att säga att vi idag står vid ett vägval. På 

den ena sidan finns brevhemlighet, källskydd och budbäraridentitet. På den andra 
sidan finns en upphovsrätt på samma nivå som idag. Väljer vi upphovsrätten 
måste vi enligt Falkvinge montera ned demokratiska fundament som 
yttrandefriheten. Vi känner här igen tankegångarna från undersökningen av 
Creative Commons, där Cory Doctorow lyfte fram likna

vinge är den enda vägen framåt att tillåta fildelningen. 
Nytillko a ord och fr er från denna text är pphovsr tsindustrin, 

äganderätt, inskränkning, exemplarframställning, statlig tilldelning, 
samhällskostnad, distributörer, producenter, lobbyister

3.3.3.2 Rasmus Fleischer 
Fleischer är en av Sveriges flitigaste debattörer då det gäller Internet, ny 
teknologi, upphovsrätt, kultur och fildelning. I skrivande stund är han doktorand i 
samtidshistoria vid Södertörns högskola. Jag kommer här att analysera ett antal 
inlägg i Fleischers blogg där han kritiserar Creative Commons. Även om 
diskursen Creative Commons och upphovsrättskritikerna har många l

mer vi här att se att det finns ett antal punkter där man inte är överens. 
Ett av de största problemen med Creative Commons licenser är enligt 

Fleischer det ickekommersiella tilläget. Han räknar upp någr

• Får en film som underställts en ickekommersiell Creative Commons-licens 
visas på ett gruppboende för utvecklingsstörda, om stället drivs av ett 
vinstdrivande företag fast med offentlig finansiering?  

• Får ett produktionsbolag som ska göra en påkostad reklamfilm på uppdrag 
av Amnesty använd
gjorde det själva?  
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• "Ideella" organisationer som ger sina ledargestalter enorma ekonomiska 
förmåner, exempelvis Tvind-rörelsen (UFF)?  

• En "ideell" organisation som kämpar för sänkta alkoholskatter och vars 
verksamhet huvudsakligen finansieras av alkoholimportörer?  

 kommersiellt att använda det licensierade materialet på en 
ideell sajt, vilken drar in sina driftskostnader genom att sälja 

• En tidning som en ideell förening driver i syfte att dra in pengar till sin 
verksamhet?  

• Ordfront förlag? (Vinstdrivande, kanaliserar pengar till Ordfront 
Magasin.) Sveriges Television?  

• Räknas det som

bannerplats?144 

Fleischer anser att lösningen inte ligger i att göra en tillräckligt tydlig definition 
av vad ickekommersiell betyder. Han anser att den tid vi lever i gör distinktioner 
av denna typ meningslösa, eftersom allt idag är mer eller mindre är kommersiellt. 
Han ser det som en återvändsgränd att försöka stöta bort det ”onda” kommersiella 
och kapitalistiska, till förmån för det ”goda” ickekommersiella.145  Han råder alla 
som vill använda Creative Commons licenser att tillåta kommersiell användning 
och inte förbjuda bearbetningar, annars kan man inte kalla det för fri kultur. 

Ett annat problem med Creative Commons licenser är enligt Fleischer den 
stora betydelse man lägger på erkännandet. Om man hittar en bild på nätet som 
använder en Creative Commons-licens måste man i de flesta fall uppge vem som 
gett upphov till bilden. Lyckas man inte hitta kreatörens namn begår man ett brott 
mot upphovsrätten om man ändå använder bilden. Fleischer ser denna del av 
Creative Commons filosofi ligga närmare den kontinentala immaterialrätten än 
den anglosaxiska upphovsrätt som organisationen så ofta hänvisar till. En 
oöverlåtlig ideell upphovsrätt anser Fleischer inte vara förenlig med nätets 
struktur: ”Helighållandet av Upphovsmannens medgivande för minsta pixel, 
minsta textfragment, är radikalt främmande för rådande praxis på internet som är 
oändligt mer tillåtande och progressiv”.146 

Fleischer ställer sig även kritisk till de licenser som handlar om sampling. De 
två licenserna Sampling Plus och Ickekommersiell Sampling Plus ser han medföra 
problem. Den licens som inte tillåter kommersiellt användande ansluter sig till 
problematiken som uttrycktes ovan. Fleischer anser att musik som använder denna 
licens inte bidrar till en fri kultur, då användare förbjuds att nyttja materialet fritt, 

                                                 
144 Fleischer, 2004a, ”’Icke-kommersiellt’, vad betyder det egentligen?”. 
145 Ibid. 
146 Fleischer, 2004b, ”Licensfundamentalisterna”. 
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exem

ar med sina licenser till detta. Fleischer anser att man inte bör skilja 
kult

stem för att möta denna utveckling. Denna 
ideo

kerna. 
Viktiga nytillkomna ord och faser från dessa texter är kontinental 

upphovsrätt, anglosaxisk upphovsrätt, fri kultur, postmodern, ideologier, kris, 
marknad och konstnärslön. 
                                                

pelvis genom att tjäna pengar på det.147 Även den mer tillåtande licensen 
begränsar användande i reklam, vilket även det inskränker tanken om en fri 
kultur. 

Problemet med hela Creative Commons ligger enligt Fleischer på en 
filosofisk och politisk nivå. I den postmoderna värld vi nu lever i går det inte 
längre att dela upp världen i en politisk och i en ekonomisk sfär, allting är idag 
kommersialiserat.148 Ideologier som socialdemokratin som baseras på en sådan 
uppdelning hamnar i denna miljö i kris. Krisen innebär dock inte ett slut, utan en 
intensiv fas av omvandling. Partier ersätts av intresseorganisationer, fabriker 
ersätts av Internet och fackföreningar ersätts av försäkringsbolag och banker. I 
detta tumult uppstår enligt Fleischer organisationer som Creative Commons. 
Tanken om en uppdelning av världen i en politisk och ekonomisk sfär lever 
många gånger vidare i dessa nya formationer. ”Lawrence Lessig är alltså vad vi 
kan kalla en mikrososse, som vill kontrollera och stänga ute alla de små 
ekonomiska flöden som tränger in i hans politiska sfär”.149 Lessig och hans 
Creative Commons springer på problem enligt Fleischer då man försöker göra en 
uppdelning mellan kultur och marknad: ”Konst är inte negationen av det 
kommersiella, utan snarare själva den ontologiska terrängen för vårt handlande, 
vare sig det omfattas av varuformen eller inte”.150 Vissa kreatörer får idag 
konstnärslön medan andra blir hänvisade till marknaden för att där sälja sin 
arbetskraft. Fleischer ser ett problem med denna utveckling och Creative 
Commons bidr

ur och marknad åt, och i förlängningen blir den bästa lösningen att ge alla 
kreatörer konstnärslön. Hur detta ska lösas lämnar han dock osagt och överlåter 
till framtiden. 

Här framgår klart skillnaden vad gäller synen på politik, kultur och ekonomi 
mellan upphovsrättskritikerna och både Creative Commons och 
upphovsrättsförespråkarna. De båda sistnämnda använder sig av en mer 
traditionell vokabulär och bild av samhället, medan kritiker som Fleischer intar en 
postmodern position där man framhåller att allt idag är kommersialiserat och att 
det krävs helt nya ekonomiska sy

logiska klyfta är särskilt tydlig mellan upphovsrättsförespråkarna och 
upphovsrättskritikerna i denna uppsats, men som vi nu sett går det även att skilja 
Creative Commons från kriti

 
147 Fleischer, 2004c, ”Mindre fria villkor för sampling”. 
148 Fleischer, 2004d, ”’Icke-kommersiellt’, vad betyder det egentligen? II”. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
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3.3.4 Diskursen 
Jag kommer nu att beskriva den tredje och sista diskursen enligt samma mall som 
de båda tidigare diskurserna. I likhet med diskursen upphovsrättsförespråkarna 
beskrivs upphovsrättskritikerna inte like utförligt som tecknandet av diskursen 
Creative Commons. 

Den första nodalpunkten inom denna diskurs är Internet. Kring denna 
nodalpunkt samlas moment som spridning, kultur, tillgänglighet, fri fildelning, ny 
teknik, gratis, global, effektiv distribution, ickekommersiell, fri sampling, pirater, 
antipirater, digital teknik, kommunikation, övervakning, personlig integritet, 
Creative Commons, Linux, postmodern, kommersiell, ideologier och marknad. 

Internet är den nya, digitala teknik som skapat de mest omvälvande 
möjligheterna när det gäller att öka tillgänglighet och spridning av kultur, främst 
via fildelning. Både Piratpartiet och Piratbyrån anser att den upphovsrätt som 
gäller idag inte är anpassad till Internets struktur. De som förespråkar en hårdare 
upphovsrätt på nätet är bakåtsträvande och förslag som att tillåta övervakning av 
Internet hotar den personliga integriteten, eftersom fildelningen ofta sker i samma 
kanaler som privat kommunikation äger rum. Detta är åsikter som främst förs fram 
av Piratpartiet och partiledaren Rick Falkvinge. 

Piratbyrån och dess företrädare Rasmus Fleischer fokuserar mer på de nya 
samhälliga strukturer som nätet bidragit till att skapa. Den postmoderna tid vi nu 
befinner oss mitt i är i princip helt kommersialiserad, och det går inte längre att 
skilja ekonomi och politik åt. Fildelning och andra aktiviteter som Internet går 
inte att placera in på traditionella politiska skalor, mellan höger och vänster. 
Nuvarande upphovsrättssystem fungerar inte längre i en digital och 
nätverksbaserad miljö. Vidare blockerar aktörer som exempelvis Creative 
Commons, som agerar enligt gamla strukturer, möjligheterna till en fri kultur. 
Deras licenser kritiseras inom denna diskurs för att främst via det 
ickekommersiella tilläget och kravet på erkännande motverka den fria 
användningen av kultur. Om kulturen ska kunna kallas fri måste man även tillåta 
kommersiellt användande och inte anamma den del av den ideella upphovsrätten 
som kräver att kreatören namnges. Enligt Fleischer ligger det sistnämnda kravet 
närmare den kontinentaleuropeiska traditionen snarare än den angloamerikanska. 

En annan nodalpunkt är upphovsrätt. Inom diskursen upphovsrättskritikerna 
lutar man liksom diskursen Creative Commons mer åt den angloamerikanska 
upphovsrätten än den kontinentaleuropeiska motsvarigheten. Även om man här 
använder samma ord och fraser som i de båda föregående diskurserna, får dessa 
tecken här ofta en negativ innebörd. Moment som samlas kring nodalpunkten 
upphovsrätt är erkännande, ersättning, fri fildelning, bakåtsträvande, global, 
kommersiella intressen, monopol, ickekommersiell, fri sampling, tillstånd, 
bearbeta, återanvända, fem års kommersiell upphovsrätt, oändlig skyddstid, 
förbud mot DRM, kulturell allemansrätt, avskaffa kassettersättningen, pirater, 
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antipirater, kontroll, digital teknik, mediebranschen, upphovsrättsindustrin, 
distributörer, lobbyister, profitörer, producenter, kontinental upphovsrätt och 
anglosaxisk upphovsrätt. 

Inom diskursen anses nuvarande upphovsrätt vara för hård och 
bakåtsträvande. Detta framkommer särskilt tydligt i Piratpartiets program och 
Falkvinges insändare. Istället för att som upphovsrättsförespråkarna argumentera 
för kreatörers moraliska rättigheter enligt den kontinentaleuropeiska 
(kontinentala) traditionen ser man inom denna diskurs upphovsrätten framförallt 
som ett statligt tillägnat monopol som främst gynnar ”profitörer” inom 
upphovsrättsindustrin, som distributörer, producenter, lobbyister och andra inom 
mediebranschen. Tanken på upphovsrätten som ett tilldelat, tidsbegränsat 
monopol följer tankarna bakom den angloamerikanska (anglosaxiska) 
upphovsrätten. Liksom Creative Commons förordar upphovsrättskritikerna den 
angloamerikanska traditionen, men man är samtidigt mycket kritiska till att 
monopol över kreativa verk koncentreras hos mediebranschen, och att detta 
skadar användarna och spridandet av kultur. Creative Commons argumenterar 
ofta för att man vill se en upphovsrätt som liknar USA:s ursprungliga, medan man 
inom diskursen upphovsrättskritikerna ser det som ett föråldrat system som 
behöver anpassas till dagens teknologi.  

Piratbyrån anser att dagens upphovsrätt är konstruerad för att reglera 
exemplarframställning med tryckpressar. Idag kan dock vem som helst med en 
dator och Internetuppkoppling kopiera och sprida kulturellt material på global 
nivå, och därför måste lagen omformas för att tillmötesgå användarnas 
möjligheter. Annars förhindras den tekniska och kreativa utvecklingen, och 
medborgerliga rättigheter som exempelvis yttrandefriheten hotas.  

Piratbyrån saknar konkreta riktlinjer och förslag på hur man ska nå en bättre 
anpassad upphovsrätt, men detta är också en uttalad inställning då man snarare ser 
sig själva som ”en pågående diskussion” än en sammanhållen organisation. 
Piratpartiet har däremot fem tydligt uttalade riktlinjer i sitt program som man 
anser bör tillämpas på dagens upphovsrätt: fri fildelning, fri sampling, fem års 
kommersiell ensamrätt, förbud mot DRM-tekniker och att avskaffa 
kassettersättningen. Skillnaden mellan kritikerna och Creative Commons blir här 
tydlig då de förstnämnda ser lagförändringar som det bästa tillvägagångssättet för 
att uppnå en rättvisare upphovsrätt, medan Creative Commons utgår från och 
modifierar nuvarande upphovsrätt i sina licenser. 

Upphovsrättsintrång handlar inte om stöld som många inom diskursen 
upphovsrättsförespråkarna anser. Eftersom det inte handlar om äganderätt till ett 
materiellt objekt ser man det istället som ett intrång i en föråldrad 
monopolkonstruktion, och således av ideologiska skäl berättigat. Falkvinge anser 
att kreatörerna själva ofta är positivt inställda till den fria fildelningen, men att 
profitörerna känner sig hotade och därför vill ha en allt hårdare upphovsrättslag. 
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Piratbyrån och Fleischer lyfter fram samma exempel som The Walkingbirds 
gjorde inom diskursen Creative Commons när det gäller oetablerade musikartister 
och hur de kan tjäna på den fria fildelningen. Ekonomiska intäkter kommer istället 
från främst konserter och försäljning av kringprodukter. 

Ett element inom diskursen upphovsrättskritikerna är kreatörerna. Inom de 
båda diskurserna Creative Commons och upphovsrättsförespråkarna talar man 
frekvent om att kreatörernas rättigheter måste respekteras och tillvaratas. Detta 
blir särskilt tydligt inom förespråkarnas diskurs, där man talar om att de utövande 
konstnärernas rättigheter måste stärkas med hjälp av upphovsrätten, medan man 
nästan helt utelämnar diskussionen om användarna och den eventuella vikten av 
fri kultur. Inom diskursen Creative Commons talar man däremot om både 
kreatörer och användarna, och hur man med hjälp av licenserna vill skapa en 
balanserad upphovsrätt där kreatörerna själva kan utforma upphovsrätten för att 
tillmötesgå användarna och spridandet av kultur via ny teknik. I det undersökta 
materialet av upphovsrättskritikerna förekommer däremot kreatörerna och deras 
rättigheter ytterst sparsamt. Här lägger man istället fokus på att tala om 
användares rättigheter och att kritisera hur mediebranschen och politiker skapar 
allt hårdare lagar som förhindrar spridandet av kultur. I de fall där kreatörerna 
omtalas framstår de framförallt som offer för den hårda upphovsrätten, vilket 
medför att de utnyttjas av ”profitörerna”. Eftersom kreatörerna omtalas så 
sparsamt inom denna diskurs blir det relativt svårt att på ett tydligt sätt definiera 
hur man ser på deras roll i problematiken kring upphovsrätten. Med den 
diskursteoretiska begreppsapparaten medför denna tydliga avsaknad av definition 
att kreatörerna är ett element inom diskursen upphovsrättskritikerna. 

Efter att ha analyserat de tre diskurserna Creative Commons, 
upphovsrättsförespråkarna och upphovsrättskritikerna kommer jag att nu gå 
vidare till den avslutande diskussionen. Jag kommer där att jämföra de resultat 
som diskursanalyserna gett och dra slutsatser kring deras likheter och skillnader, 
samt att försöka teckna en bild av den nuvarande upphovsrättsliga 
diskursordningen. 
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4. Avslutande diskussion 

Jag har i denna uppsats undersökt tre olika diskurser inom den upphovsrättsliga 
diskursordningen. Med hjälp av framförallt Laclaus och Mouffes diskursteoretiska 
begreppsapparat har jag med kvalitativ textanalys inom de tre diskurserna 
identifierat ett antal tecken som antyder vilken inställning man har till dagens 
upphovsrätt. 

Fokus i denna uppsats har legat på diskursen Creative Commons och hur 
organisationens riktlinjer och licenser förhåller sig till upphovsrätt, kultur och ny 
teknik. De två övriga diskurserna, upphovsrättsförespråkarna och 
upphovsrättskritikerna, har analyserats i mindre utsträckning och har förutom att 
medverka till att komplettera bilden av den upphovsrättsliga diskursordningen, 
fungerat som jämförelse för att tydligare skildra Creative Commons. 

I den inledande delen presenterade jag tre frågeställningar som det varit mitt 
mål att försöka besvara med denna uppsats. De två första frågeställningarna gällde 
enbart organisationen Creative Commons: 

• Hur vill Creative Commons med hjälp av ny teknik och Internet underlätta 
för kreatörer och användare? 

• Vilket alternativ till dagens upphovsrätt erbjuder Creative Commons till 
kreatörer och användare? 

Dessa frågor besvarades framförallt i de två kapitel som presenterade 
organisationen Creative Commons historik och de olika licenserna, men 
framträdde även mycket tydligt i analysen av diskursen Creative Commons. Målet 
för Creative Commons är att skapa balans mellan vad man anser vara två 
extremer: de som vill se en allt hårdare upphovsrättslagstiftning och de som vill se 
att upphovsrätten försvagas eller helt avskaffas. Med mottot ”some rights 
reserved” vill man inom Creative Commons ge användare som vill sprida och 
skapa kultur med ny teknik och Internet en möjlighet att göra detta. Med hjälp av 
de licenser man erbjuder görs inskränkningar i upphovsrätten, vilket gör att det 
blir lagligt att dela med sig av, bearbeta och bygga vidare på kulturella uttryck, 
framförallt i digitalt format. Men Creative Commons månar även om kreatörernas 
rättigheter. I och med att de utgår från upphovsrätten och därefter tillåter 
kreatörerna själva att utforma licenserna får kreatörerna en kontroll över sina verk 

 78



som en försvagad upphovsrätt inte skulle tillåta. Ett exempel på Creative 
Commons månande om kreatörernas rättigheter är att det i samtliga av de sex 
grundlicenserna är ett måste att namnge den ursprungliga kreatören till verket, 
något som motsvaras av den svenska upphovsrättens ideella del. 

Creative Commons vill således ge både användare och kreatörer friare händer 
att skapa och använda kulturella uttryck. Detta gäller framförallt det som skapas 
på digital väg, men även det som finns i den analoga världen. Eftersom Creative 
Commons ser att dagens upphovsrätt ofta är ett hinder mot detta erbjuds de olika 
licenserna som ett alternativ till upphovsrätten, med skillnaden att det är 
kreatörerna själva som bestämmer förutsättningarna för verkens användande. 

Den tredje frågeställningen i uppsatsens inledande del är den som fått störst 
utrymme och som besvarats i undersökningskapitlet: 

• Vad är det som eventuellt skiljer och binder samman Creative Commons 
med upphovsrättsförespråkarna och upphovsrättskritikerna? 

För att besvara denna frågeställning användes den redan nämnda diskursteorin 
som analysmetod, och för att kunna uttyda Creative Commons eventuella 
skillnader och likheter med upphovsrättsförespråkare och upphovsrättskritiker är 
det nödvändigt att analysera hela det fält som diskurserna verkar inom. Detta fält 
kallas med den kritiska diskursanalysens terminologi för den upphovsrättsliga 
diskursordningen. Mina analyser i denna uppsats har resulterat i tre beskrivningar 
av de olika diskurserna och hur dessa byggs upp av ett flertal språkliga tecken 
vars inbördes relationer konstituerar de enskilda diskurserna. 

Det måste påpekas att de slutsatser som jag drar i denna avslutande diskussion 
gällande diskurserna baseras på det undersökningsmaterial som jag har använt 
mig av. Det material som analyserats när det gäller upphovsrättskritikerna och 
upphovsrättsförespråkarna har av skäl jag redan nämnt inte varit lika omfattande 
som materialet om Creative Commons. Det är mycket möjligt att mina analyser av 
de två andra diskurserna kunde ha kommit att se annorlunda ut om ett större 
material använts, men i en uppsats av detta slag skulle det ha blivit en allt för stor 
uppgift. De slutsatser jag drar utgår således enbart från det material jag valt att 
analysera. När det gäller Creative Commons kan jag däremot med relativt stor 
säkerhet påstå att materialet är så pass omfattande att analysen kan sägas vara 
representativ och att ett större material inte hade gynnat analysen vidare. 

De tre diskurserna skiljer sig åt på ett flertal områden. Den mest framträdande 
skillnaden som analysen klarlagt är hur man förhåller sig till tecknet upphovsrätt, 
som inom samtliga diskurser visat sig vara en nodalpunkt. Creative Commons 
anammar den angloamerikanska traditionen som främst ser upphovsrätten som ett 
kommersiellt privilegium avsett att främja konkurrensen inom medieindustrin.  De 
ställer sig kritiska till den kontinentaleuropeiska traditionen som förespråkar en 
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automatiskt tilldelad upphovsrätt och långa skyddstider. Creative Commons anser 
att kreatörerna ska ha vissa skydd för sina verk, men att utvecklingen lett till att 
det idag är medieindustrin som tjänar på den hårda upphovsrätten. Genom sin 
antipiratverksamhet och de allt mer förlängda skyddstiderna hotar de stora 
företagen att inhägna kulturen från användarna och således hotas den kulturella 
allmänning som man inom diskursen förespråkar. Enligt den ursprungliga 
upphovsrätten i USA tillföll kreativa verk efter en skyddstid på högst 28 år public 
domain, där de blev fria att nyttjas på vilket sätt användarna ville. Då detta idag 
inte längre är juridiskt möjligt vill Creative Commons men sina licenser skapa en 
commons, där användarna åtnjuter vissa friheter som kreatörerna själva 
bestämmer. Att det inom diskursen fästs stor vikt vid upprättandet av en commons 
framgår av diskursanalysen där tecknet Creative Commons, i betydelsen 
commons, visade sig vara en nodalpunkt. 

Upphovsrättskritikerna har en grundinställning som på många punkter liknar 
Creative Commons. De förespråkar den angloamerikanska upphovsrätten med sin 
mer kommersiella inriktning. Dagens upphovsrätt anser man vara för hård och 
bakåtsträvande. Idag är den ett statligt tilldelat monopol som gynnar 
medieindustrin och fråntar de enskilda användarna deras rättigheter. Den 
antipiratverksamhet som bedrivs hotar dessutom den enskilda individens privatliv 
då övervakning av exempelvis fildelning sker i samma kanaler som personer 
kommunicerar i. Övervakning av piratverksamheten medför således en 
övervakning av medborgarna, och detta är ett direkt hot mot yttrandefriheten. Till 
skillnad från Creative Commons som vill modifiera nuvarande upphovsrätt med 
sina licenser är upphovsrättkritikerna mer drastiska och anser att det bästa sättet 
att skapa en rättvisare upphovsrätt är att stifta nya lagar. Piratpartiets förslag går 
exempelvis ut på att tillåta fri fildelning och att förkorta den kommersiella delen 
av upphovsrätten till fem år. En annan skillnad mellan de båda diskurserna är att 
medan Creative Commons vill skapa en commons, så vill upphovsrättskritikerna 
helst se en starkt etablerad public domain, där användarna tillåts nyttja verken helt 
fritt utan påverkan från upphovsmännen. Upphovsrättskritikerna intar således en 
hårdare inställning till vilka förändringar som behöver göras. 

Upphovsrättsförespråkarna skiljer sig tydligast från de övriga två diskurserna. 
Här anammas istället den kontinentaleuropeiska upphovsrätten som ger 
kreatörerna starka rättigheter. Förespråkarna ser upphovsrätten som en moralisk 
rättighet, att jämföra med exempelvis yttrandefriheten. Eftersom det gäller att 
värna om kreatörernas rättigheter anser man att antipiratverksamheten bör 
intensifieras ytterliggare. Upphovsrättsförespråkarna menar att det många gånger 
handlar om stöld, och man kallar piraterna för nättjuvar. I samband med detta kan 
man spåra ytterliggare en skillnad gentemot de två andra diskurserna. Medan 
Creative Commons och upphovsrättkritikerna gör en tydlig åtskillnad mellan 
materiell och immateriell egendom, tycks man inom diskursen 
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upphovsrättsförespråkarna inte göra denna tydliga distinktion. En konsekvens av 
denna inställning blir att man kan jämföra en stöld av ett materiellt föremål som 
en bil med olaglig användning av ett digitalt, immateriellt ting som en sång. Det 
olagliga användandet av kreativa verk medför vidare uteblivna ekonomiska 
intäkter till både kreatörerna och medieindustrin. Här kan man ana en splittring 
inom diskursen, där kreatörerna själva och deras förespråkare till en viss grad 
kritiserar medieindustrin på samma sätt som man gör inom diskurserna Creative 
Commons och upphovsrättskritikerna. De anser att det finns tendenser till att allt 
för stor makt till de kreativa verken samlas hos producenterna, medan kreatörerna 
själva fråntas både kreativa och ekonomiska rättigheter. Andra inom diskursen, 
framförallt företrädare för medieföretagen, lyfter istället fram både kreatörernas 
och producenternas rättigheter, och att dessa måste skyddas med hårdare 
upphovsrättslagar. Denna splittring är intressant och torde vara ett intressant 
område för vidare forskning. 

Eftersom man inom de tre olika diskurserna definierar begreppet upphovsrätt 
på skilda sätt, och eftersom man talar om olika vägar att stärka eller försvaga 
lagen är det ett tydligt exempel på det tecken som inom diskursteorin kallas en 
flytande signifikant. Dessa tecken liknar som nämndes i metodkapitlet 
nodalpunkter, med skillnaden att det gällande flytande signifikanter råder en strid 
mellan olika diskurser hur detta tecken ska definieras. 

En annan tydlig skillnad mellan de tre diskurserna framkommer då man 
jämför deras syn på ny teknik och framförallt Internet. Både inom diskurserna 
Creative Commons och upphovsrättskritikerna är Internet en nodalpunkt och har 
således stor betydelse. På denna punkt överensstämmer de båda diskurserna i stort 
sett helt och uttrycker liknande åsikter. De anser att Internet och den digitala 
tekniken medfört ett mer demokratiskt samhälle, eftersom det nu är möjligt för 
alla med tillgång till en dator att göra sin röst hörd och nå ut med sina kulturella 
skapelser till allmänenheten på ett globalt plan. Det är inte längre nödvändigt att 
förlita sig på de stora medieföretagen för att kunna nå ut med den litteratur, 
musik, film eller bildkonst man skapat. Hemdatorn och annan digital utrustning 
ger alla verktyg att skapa och Internet gör det sedan möjligt att sprida kulturen i 
princip kostnadsfritt. Man talar främst inom diskursen Creative Commons om att 
”amatörkreatörerna” som skapar av kärlek och inte på grund av ekonomiska skäl 
nu har möjligheter som aldrig tidigare funnits tillgängliga. Inom båda diskurserna 
lyfts exempel med oetablerade musikartister fram, och hur man med den digitala 
tekniken och Internet kan nå ut till långt fler lyssnare jämfört med tidigare. Det är 
bara de stora, etablerade artisterna som tjänar på de äldre produktions- och 
distributionssätten. Problemet med utebliven ersättning av sålda skivor anser man 
kan kompenseras med intäkter från konserter och försäljning av kringprodukter. 
När det gäller litteratur lyfts främst fördelarna med marknadsföring fram som den 
stora förtjänsten med Internet. Däremot diskuteras inte hur författarna ska 
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kompenseras ekonomiskt om böcker sprids gratis via fildelning. Eftersom det 
talas om Internets möjligheter till bättre marknadsföring måste man anta att det i 
just detta fall ändå handlar om att författarna vill ha ekonomisk kompensation och 
att man inte enbart skriver gratis. Denna fråga och det faktum att varken bildkonst 
eller film på Internet diskuteras utförligare är beklagligt. De hade varit intressanta 
bidrag till tecknandet av diskurserna, och kanske hade ett större 
undersökningsmaterial kunnat klargöra hur man ser på dessa frågor. 

En annan stor potential med Internet och den digitala tekniken som lyfts fram 
är att man nu kan bevara kulturella uttryck i arkiv och på bibliotek, och på så vis 
undvika att delar av vår kultur och historia går förlorad. 

Inom diskursen upphovsrättsförespråkarna tycks den nya tekniken och 
Internet inte ha en lika betydande ställning. Detta framgår då tecknet Internet 
inom diskursen visade sig vara ett element, dvs. ett tecken som saknar en klart 
definierad innebörd. Anledningen till denna mångtydiga definition är att det inom 
diskursen förekommer olika meningar gällande Internets konsekvenser för 
kreatörerna. Till skillnad från de båda andra diskurserna som nästan uteslutande 
ser Internet som en möjlighet, lyfter många av upphovsrättsförespråkarna fram 
Internet som ett hot mot kreatörerna. Det gäller främst företrädare för 
medieindustrin som KLYS och Carl-Johan Bonnier, och dessutom författaren Liza 
Marklund. De talar då om hotet från nättjuvar och pirater, och förespråkar en 
hårdare reglering av Internet. Andra inom samma diskurs, i mitt 
undersökningsmaterial främst KLYS och Göran Hägg, anser att Internet kan 
medföra fördelar för kreatörer och användare, främst i form av ökade 
försäljningsmöjligheter och bevarande av äldre konstverk i digitalt format. 
Förutsättningen för att Internet ska kunna fungera som en rättvis miljö är dock en 
fortsatt stark upphovsrätt som ger kreatörerna kontroll över sina verk. 

Liksom upphovsrätt är således Internet också en flytande signifikant. Tecknet 
definieras på olika sätt och har en skiftande betydelse inom de tre diskurserna. 

Ytterliggare en framträdande skillnad mellan de tre diskurserna handlar om 
synen på kreatörerna och användarna, eller upphovsmännen och konsumenterna 
för att använda ett synonymt begreppspar. Inom diskursen Creative Commons 
finns ett liknande sätt att tala om balansen mellan kreatörerna och användarna 
som det talas om en balanserad upphovsrätt. Creative Commons vill som redan 
nämnts med sina licenser skapa en rättvisare upphovsrätt där kreatörerna själva 
får utforma licenser för sina verk som samtliga är mer tillåtande för användarna än 
vad dagens upphovsrätt är. 

När det gäller upphovsrättskritikerna utelämnas dock kreatörerna i princip 
helt ur diskursen. Här talas det nästan uteslutande om att dagens upphovsrätt är 
för hård och att den skadar användarnas tillgång och nyttjandemöjligheter av 
kreativa verk. I de fall då kreatörerna omnämns talar kritikerna om dem som offer 
för den giriga medieindustrin som profiterar på deras verk. En diskussion där man 
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tar upp huruvida kreatörernas ekonomiska och ideella upphovsrätt ska kvarstå, 
förändras eller avskaffas uteblir. Detta blir särskilt tydligt i Piratpartiets program 
där man hela tiden återkommer till hur dagens upphovsrätt skadar användarna, 
ibland kallade konsumenterna, men där kreatörerna knappt omnämns. Att 
kreatörerna är en vagt definierad och bortsedd grupp inom denna diskurs indikeras 
då tecknet kreatörer visade sig vara ett element inom diskursen. 

En motsatt tendens finner man inom diskursen upphovsrättsförespråkarna. 
Användarna är här så frånvarande att tecknet inte ens visade sig vara ett element. 
Istället är det kreatörerna, eller de utövande konstnärerna, som det talas om. 
Upphovsrätten är inom denna diskurs helt oumbärlig för att tillvarata och skydda 
kreatörerna, eller upphovsmännens, ekonomiska och ideella rättigheter. De 
användare som ägnar sig åt fildelning och andra potentiella brott mot 
upphovsrätten kallas återkommande för pirater och nättjuvar. Ytterliggare en 
skillnad jämfört med framförallt Creative Commons, men även med 
upphovsrättskritikerna, är att det inom de här diskurserna talas om 
amatörkreatörerna och hur dessa skiljer sig från yrkesverksamma konstnärer. 
Amatörerna har inget ekonomiskt intresse med sitt skapande, utan gör det enbart 
av kärlek till processen. Inom diskursen upphovsrättsförespråkarna omtalas 
åtminstone i mitt undersökningsmaterial aldrig amatörerna. Förespråkarna tycks 
istället ta för givet att det är de yrkesverksamma konstnärerna, knutna till sina 
olika fackförbund, som debatten handlar om och som upphovsrätten ska anpassas 
till. 

Skillnaden mellan de olika diskurserna blir sällan så framträdande som i de 
fall där det talas om kreatörer och användare, och vilkas intressen det är som bör 
ses efter. Det påvisar tydligt att det handlar om tre olika diskurser, som var och en 
talar om och definierar samma begrepp på väsentligt olika sätt. 

Synen på fri kultur och ekonomi är annat område där de tre diskurserna skiljer 
sig åt. Inom Creative Commons talar man om en kommersiell och en 
ickekommersiell marknad. Den kommersiella marknaden är den traditionella, 
marknadsekonomiska sfären där kreatörer producerar konst som konsumenter 
betalar pengar för att få uppleva. Den ickekommersiella ekonomin utgörs däremot 
av de redan nämnda amatörkreatörerna som inte skapar med ekonomisk vinning 
som högsta prioritet. Här är det istället kärleken till skapelseprocessen som 
fungerar som motivation, och det råder en symbios med användarna som tillåts 
tillgodogöra sig de kreativa verken genom gratis fildelning eller på mycket 
generösa villkor. Denna typ av ekonomi kallar man inom diskursen Creative 
Commons för en delningsekonomi. 

Upphovsrättskritikerna kritiserar indelningen i en kommersiell och en 
ickekommersiell ekonomi. Inom denna diskurs anses det att det inte längre går att 
göra denna indelning, eftersom hela vårt samhälle idag är kommersialiserat. Att 
försöka göra den uppdelning som Creative Commons gör anser 

 83



upphovsrättskritikerna är en inställning som inte är förenlig med visionen om en 
fri kultur. Om kulturen ska kunna kallas fri måste alla former av användande 
tillåtas, även kommersiella. Upphovsrättskritikerna intar således en mer 
postmodern och ibland nyliberalistisk inställning till hur den fria kulturen ska 
tillämpas. 

Inom diskursen upphovsrättsförespråkarna talas det aldrig om den fria 
kulturen och hur den eventuellt skulle kunna fungera inom en alternativ ekonomi. 
Här utgår man konsekvent från den kommersiella ekonomin och utifrån denna 
talar man om olika parters intressen. Kreatörerna bör skyddas via upphovsrätt för 
att säkra sin ekonomiska ersättning och det talas dessutom om hur de stora 
medieföretagen hotar att få en alltför stark ställning där kreatörerna kan förlora 
den kreativa och ekonomiska rätten till sina verk. Medieföretagen å andra sidan 
talar istället om att en starkare upphovsrätt skulle ge Sverige ett bättre rykte 
utomlands och på så vis främja konkurrenskraften. 

Om synen på ekonomi skiljer sig åt mellan de olika diskurserna så tycks 
åsikter i upphovsrättsfrågan överskrida traditionella politiska gränser och en viss 
diskurs kan inte sägas domineras av en viss politisk ideologi. Creative Commons 
utgår från tankar på en fri marknad, utan ett allt för starkt statligt monopol. 
Upphovsrättskritikerna kallar å andra sidan Creative Commons försök att genom 
sina licenser införa ickekommersiella alternativ för socialdemokratiska, och 
således inte förenliga med tanken på en helt fri marknad. Upphovsrättskritikerna 
tycks främst utgöras av nyliberala tankegångar, men i kritiken av att stora 
medieföretag genom en stark upphovsrätt får allt större ekonomisk och kreativ 
makt stämmer även vänsterpolitiska grupper in. Diskursen 
upphovsrättsförespråkarna bygger inte heller på en entydig politisk ideologi. 
Medieföretagen bygger naturligtvis på en marknadsekonomisk grund och säger 
sig med upphovsrätten dels vilja skydda kreatörernas intressen, men uttrycker 
även vikten av att en stark upphovsrätt ökar Sveriges konkurrenskraft på den 
globala marknaden. Kreatörerna och deras företrädare talar istället om de 
utövande konstnärernas rätt till kreativ kontroll och ekonomisk ersättning – dels 
från konsumenterna men även gentemot de stora medieföretagen, och detta tar sig 
ofta uttryck i en facklig kamp. 

För att då slutligen summera den upphovsrättsliga diskursordning som 
undersökts i denna uppsats kan man slå fast att det med diskursteorins begrepp 
råder en tydlig antagonism mellan de tre diskurserna. Man definierar tecken olika 
och försöker på de sätt som beskrivits ovan att vinna kampen inom den 
upphovsrättsliga diskursordningen. Den diskurs som idag dominerar och som 
ligger närmast att upprätta hegemonin är upphovsrättsförespråkarna. Den syn på 
upphovsrätt som förespråkas inom denna diskurs är den som genomsyrar 
upphovsrättslagar inom exempelvis Sverige, EU och USA, och som även uttrycks 
i Bernkonventionen och följaktligen influerar de flesta av världens länder. 
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Förutom i lagar så förekommer denna syn på upphovsrätten även inom de stora, 
globala medieföretagen och påverkar således alla konsumenter av kulturella 
uttryck. Dessutom tycks en majoritet av kreatörerna, främst genom sina 
företrädare, ställa sig bakom den starka upphovsrätt som man gör uttryck för inom 
diskursen upphovsrättsförespråkarna. 

Upphovsrättskritikerna utmanar upphovsrättsförespråkarnas starka position, 
och Piratpartiet och Piratbyrån som analyserats i denna uppsats är exempel på 
detta. Piratbyrån driver en sorts gräsrotsverksamhet som hela tiden vinner allt fler 
anhängare, och Piratpartiet har gått så långt att man tagit sina åsikter upp till 
politisk nivå och startat ett parti. All denna organiserade verksamhet stärker 
diskursen upphovsrättskritikerna, men en annan viktig faktor som också bidrar till 
diskursens ökande relevans är det mycket stora mörkertal av anonyma användare 
som regelbundet ägnar sig åt fildelning och annan anskaffning av kultur som 
bryter mot dagens upphovsrätt. Även om dessa användare inte engagerar sig 
aktivt i organisationer som Piratpartiet eller Piratbyrån, så medför ändå den 
passiva aktiviteten att man utmanar de åsikter som uttrycks inom diskursen 
upphovsrättsförespråkarna. På sikt kan detta komma att få stor betydelse i den 
diskursiva kampen och resultera i att de lagar och system som vi idag tar för givna 
kan komma att förändras. 

Creative Commons tycks för närvarande vara relativt ”ofarliga” i den 
diskursiva kampen, åtminstone i Sverige. Här är organisationen och dess licenser 
fortfarande relativt okända, vilket blir tydligt i mitt undersökningsmaterial som 
kommit att domineras av amerikanska källor, då svenska texter om organisationen 
var oerhört svåra att hitta. I USA råder dock en annorlunda situation. Det var där 
Creative Commons först grundades och det är där man lyckats växa sig störst, 
även om man också satsar och expanderar internationellt. Allt fler kreatörer i USA 
väljer att använda Creative Commons licenser, både amatörkreatörer och redan 
etablerade. Dessutom medför de samarbeten som Creative Commons inlett med 
några av de största aktörerna på Internet som Microsoft, Google och Wikipedia att 
man stärker sin ställning och skapar legitimitet för organisationens arbete. I 
framtiden kan detta innebära att Creative Commons med sina licenser i högre grad 
lyckas utmana upphovsrättsförespråkarnas starka position. 

Under arbetet med denna uppsats har jag stött på ett antal områden som jag 
ansett vara intressanta och som skulle kunna bli föremål för vidare forskning. En 
slående tendens i allt det undersökningsmaterial jag studerat är den i princip totala 
avsaknaden av kvinnliga aktörer. Detta blir särskilt tydligt gällande Creative 
Commons och upphovsrättskritikerna, där det i mitt material uteslutande 
förekommer män. Även inom diskursen upphovsrättsförespråkarna förekommer 
kvinnor sparsamt, även om jag i min analys inkluderat en text skriven av en 
kvinna. Varför förekommer kvinnor så sparsamt inom upphovsrättsliga diskurser? 
Finns det en koppling mellan den nya tekniken och att män dominerar inom dessa 
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områden, eller rör det sig om andra faktorer? Tillåts inte kvinnor komma till tals, 
eller känner man en osäkerhet inför vad som tycks vara en mansdominerad 
diskurs? Detta är frågor som skulle kunna tas upp i vidare forskning. 

Gällande det svenska Creative Commons är många frågor obesvarade. I 
Stellan Björnesjös och Karl Jonssons Creative Commons licenser i svensk rätt. En 
analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt från 2005 utvärderades 
hur Creative Commons kunde tänkas fungera i Sverige. Nu har licenserna funnits 
tillgängliga i Sverige under tre år, och någon form av uppföljning vore ett 
intressant forskningsämne. Ett förslag är en kvantitativ analys som undersöker hur 
många svenska verk som licensierats sedan tillkomsten i Sverige och huruvida det 
existerar liknande alternativ som möjliggör en mer tillåtande upphovsrätt. Detta 
skulle sedan kunna komplementeras med en mer kvalitativ metod, där kreatörerna 
som använt licenserna intervjuas för att på så vis ge en djupare förståelse för hur 
olika kreatörer tänker kring upphovsrätt och varför de vill ge användarna mer 
tillåtande rättigheter. 

Som biblioteks- och informationsvetare tycker jag dessutom att det vore 
intressant med en utvärdering av hur Creative Commons licenser skulle kunna 
underlätta i arbetet med att finna och presentera kultur och information till 
användarna. Anses det inom biblioteksvärlden att dagens upphovsrätt utgör ett 
problem då det gäller kultur- och informationsförsörjningen, och skulle i så fall 
verk licensierade hos Creative Commons gynna både yrkesverksamma och 
användare? 
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5. Sammanfattning 

Denna uppsats handlar primärt om organisationen Creative Commons och de 
licenser man erbjuder som ett alternativ till dagens upphovsrätt. Inledningsvis 
ställs tre frågor: Hur vill Creative Commons med hjälp av ny teknik och Internet 
underlätta för kreatörer och användare? Vilket alternativ till dagens upphovsrätt 
erbjuder Creative Commons till kreatörer och användare? Vad är det som 
eventuellt skiljer och binder samman Creative Commons med 
upphovsrättsförespråkarna och upphovsrättskritikerna? För att besvara dessa 
frågor har jag intagit en diskursanalytisk hållning, där jag främst använt mig av 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. 

Min undersökning har gått ut på att analysera de tre diskurserna Creative 
Commons, upphovsrättsförespråkarna och upphovsrättskritikerna, som alla verkar 
inom den upphovsrättsliga diskursordningen. Analysen har visat att det råder stora 
skillnader mellan de olika diskursernas syn på upphovsrätten. 

Creative Commons erbjuder ett antal licenser och vill med dessa skapa en 
balans mellan kreatörernas upphovsrätt och användarnas rättigheter då det gäller 
att inhämta, bearbeta och sprida kulturella uttryck, främst i digitalt format. 
Creative Commons vill skapa ett alternativ till dagens upphovsrätt, som de anser 
hotar att utrota den kulturella allmänningen och följaktligen även den fria 
kulturen. De anser att den digitala tekniken och Internet möjliggjort en mer 
demokratisk miljö för skapande. Denna nya form av kulturellt skapande och 
utbyte kallar man för en ickekommersiell ”delningsekonomi” som står skild från 
den kommersiella ekonomin. Creative Commons anammar den angloamerikanska 
traditionen, där man främst ser upphovsrätten som ett kommersiellt privilegium, 
tilldelat under en begränsad tidsperiod för att förhindra att monopol uppstår. 

Upphovsrättkritkernas inställning liknar till stora delar Creative Commons 
och även här förespråkar man den angloamerikanska upphovsrätten. De ställer sig 
kritiska till dagens upphovsrätt, som de anser leder till monopolisering och 
inskränkningar av den fria kulturen. På en del punkter skiljer sig dock denna 
diskurs från Creative Commons. Upphovsrättkritkerna kritiserar det 
ickekommersiella syftet i vissa av Creative Commons licenser. De anser att detta 
motarbetar tanken på en fri kultur, där alla former av användning bör tillåtas. Det 
bästa sättet att skapa en rättvisare upphovsrätt uppnås via ny lagstiftning, inte med 
licenser som utgår från dagens upphovsrättslag. Vidare utmärker sig 
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upphovsrättskritikerna genom att de sällan eller aldrig lyfter fram kreatörernas 
rättigheter, utan istället fokuserar på hur en ny upphovsrätt kan gynna användarna. 

Diskursen upphovsrättsförespråkarna skiljer sig från de båda andra 
diskurserna i det att de grundar sin inställning på den kontinentaleuropeiska 
traditionen. Denna tradition ser upphovsrätten som en individuellt grundad 
mänsklig rättighet, och därför har kreatören en moralisk rätt att kontrollera 
användningen av sitt verk. Inom denna diskurs talar man nästan uteslutande om 
kreatörernas rättigheter, och utelämnar diskussioner om fri kultur och användares 
rättigheter. För att skydda kreatörerna och säkra investeringar anser 
upphovsrättsförespråkarna att hårdare upphovsrättslagar behövs i kampen mot 
piratverksamhet som exempelvis fildelning. 

I dagsläget dominerar diskursen upphovsrättsförespråkarna inom den 
upphovsrättsliga diskursordningen. Det är de åsikter som uttrycks inom denna 
diskurs som sätter sin prägel på de flesta länders lagstiftning och som tas för givna 
inom medieindustrin. Dessutom tycks majoriteten av kreatörerna själva tillhöra 
denna diskurs. Diskurserna Creative Commons och upphovsrättskritikerna har 
dock på olika sätt börjat utmana upphovsrättsförespråkarnas dominans genom att 
föra på tal tanken om den fria kulturen som en demokratisk rättighet, främst med 
ny teknik och Internets möjligheter som de viktigaste redskapen att nå dit. 
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