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Sammanfattning 
I Sverige finns idag drygt en miljon abonnenter med fast internetanslutning. En stor del 
utav dessa fildelar eller laddar ner upphovsrättsskyddade filer. Antipiratbyrån är en före-
ningen som bland annat vakar över video- och datorpelsbranchens intressen att upphovs-
rätten efterföljs och arbetar således mot illegal fildelning. 

Syftet med uppsatsen är att granska effekterna av Antipiratbyråns arbete och finna orsaker 
till dessa effekter. Uppsatsen ska även ge en bakgrund till fildelningens utbredning och ar-
betet mot olaglig fildelning i Sverige. 

En trianguleringsmetod har använts för att uppfylla första delen av rapportens syfte. En 
kvantitativ undersökning har genomförts för att ta reda på hur fildelarnas fildelningsfre-
kvens har påverkats av Antipiratbyrån. För att finna orsakerna till detta har en kvalitativ 
undersökning genomförts, genom att undersöka fildelarnas attityder. Den andra delen av 
syftet har besvarats genom en kvalitativ litteraturstudie. 

Anledningar till att fildelningen är så utbredd är för att fildelningsprogrammen inte längre 
kan stängas ner lika lätt, 84% av Sveriges befolkningen använder dator minst en gång i 
veckan och 36% av alla internetanvändare har tillgång till bredband. 

Utfallet från den kvantitativa undersökningen visade att 3% helt slutat fildela, 17% fildelar 
mindre, 63% fildelar lika mycket och 17% fildelar mer. Dessa siffror varierar inte i någon större 
utsträckning mellan kön eller olika åldersgrupper. Respondenterna har delats in i grupper 
till den kvalitativa undersökningen, baserat på vilket av ovanstående svarsalternativ de valt. 

Den kvalitativa undersökningen visade att samtliga respondenter tycker att fildelning ger en 
hög belöning till låg eller ingen risk. Ändå har de 20% som slutat eller dragit ner på fildelning-
en påverkats av risken medan de övriga 80% inte påverkats. Det visar att de som helt slutat 
eller dragit ner på fildelningen är mindre riskbenägna. Bland de som fildelar mer är det en 
övervägande del som gör det för att trotsa Antipiratbyrån. 

Bland svarsalternativen helt slutat fildela, fildelar mindre, fildelar lika mycket och fildelar mer har at-
tityden högt pris påverkat en majoritet av fildelarna i alla svarsalternativ utom helt slutat fildela. 
Attityderna lagarna är inkorrekta, omedveten om lagarna, omedveten om skadorna och handlingarna 
åsamkar ingen skada har inte påverkat fildelningsfrekvensen hos fildelare inom något svarsal-
ternativ. I och med att det är många attityder som inte påverkat fildelningsfrekvensen hos 
fildelare i alla svarsalternativ visar det att fildelarna har det utilitariska synsättet. De bryr sig 
mer om resultatet av fildelningen än hur de når upp till det. 
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Abstract 
Today there is more than one million broadband subscribers in Sweden. A large part of the 
subscribers share files or download copyrighted works. The Swedish Anti-piracy Bureau is 
an association that works against the illegal file sharing. 

The purpose of this thesis is to review the effects of the work of The Swedish Anti-piracy 
Bureau and to find causes of these effects. The thesis will also present a background to the 
widespread file sharing and the work against illegal file sharing in Sweden. 

A triangulation method has been used to fulfill the first part of the purpose. A quantitative 
study has been carried out in order to research how the frequency of the file sharing has 
been affected by The Swedish Anti-piracy Bureau. To find the causes of this, a qualitative 
study has been accomplished by examining the attitudes of the file sharers. The second part 
of the purpose has been answered through a qualitative literature study. 

The reasons to why file sharing is widespread is because the file shareing software cannot 
be shut down as easily anymore; almost 84% of the population in Sweden use a computer 
at least one time per week, and 36% of all the Internet users have access to a broadband 
connection. 

The result from the quantitative study showed that 3% had stopped file sharing, 17% are file 
sharing less, 63% are file sharing equally much and 17% are file sharing more. These numbers do 
not vary to a large extent regarding sex and different age groups. The respondents have, 
based on what of the above stated answer was, been divided into groups for the qualitative 
study. 

The qualitative study showed that every respondent think that file sharing gives a high reward 
to a low or non-existing risk. Still, the 20% who have stopped or decreased their file shar-
ing have been affected by the risk, while the remaining 80% have not been affected. This 
shows that those who have stopped or decreased their file sharing shows less risk tendency. 
Among those who file share more a predominant part do it in defiance of The Swedish 
Anti-piracy Bureau. 

Among the answer alternatives stopped file sharing, file sharing less, file sharing equally much and file 
sharing more the attitude price has affected a majority of the file sharer in all answer categories 
except stopped file sharing. The attitudes the laws are incorrect, unaware of the laws and the actions 
does not hurt anyone have not affected the frequency of the file sharing within any answer 
category. The fact that there are many attitudes that have not affected the frequency of the 
file sharing in any answer category, shows that the file sharers have the utilitarian view. 
They care more about the result of the file sharing than how it is achieved. 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen har skrivits under kursen ”kandidatuppsats informatik”. Syftet med kursen är att ut-
föra ett kunskapsutvecklande arbete inom ämnet informatik där vetenskaplig metod och teori tillämpas. In-
ledningsvis kommer ämnesområdet att beskrivas och därefter problembakgrunden, som leder fram till studi-
ens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Hundratusentals svenskar begår brott i Sverige varje dag. Det är ett brott som kan innebära 
dryga böter och till och med fängelsestraff. Det brott som ständigt begås av så många 
människor är brott mot upphovsrättslagen. Brottet begås genom att användare av Internet 
delar med sig av upphovsrättsskyddat material som andra i sin tur har möjlighet att ladda 
ner. 

En av de många anledningarna till att det ser ut som det gör beror på att de gamla upp-
hovsrättslagarna inte är anpassade till Internet (H. Pontén, personlig kommunikation, 2005-
04-22). Däremot har de genomgått och genomgår förändringar för att bli mer anpassade. 
Exempelvis kommer en lagförändring gällande fildelning att träda i kraft i juli (Justitiede-
partementet, 2005). Tidigare lagförändringar har hittills inte hjälpt särskilt mycket. Anled-
ningar till detta kan vara att internetanvändare har vant sig vid att det helt problemfritt går 
att ladda hem film, musik och mjukvara av olika slag, dessutom helt gratis. Det här är en av 
många attityder till fildelning (Wang, 2004). 

I Sverige finns idag en förening som heter Svenska Antipiratbyrån (Antipiratbyrån). Antipi-
ratbyrån företräder stora aktörer inom film- och spelbranschen. Deras arbete syftar till att 
minska brotten mot upphovsrätten genom att informera om gällande lagar, men även att 
upptäcka personer som bryter mot lagen och informera eller alternativt polisanmäla dem 
(H. Pontén, personlig kommunikation 2005-04-22). 

Sedan november 2004 har Antipiratbyrån, i samarbete med polis och kronofogden börjat 
göra tillslag hos både privatpersoner och företag, till skillnad mot tidigare när de enbart 
skickade ut varningsbrev. Internetanvändare är upprörda och Antipiratbyråns jurist och 
mediekontakt, Henrik Pontén, har fått hot riktade mot sig och sina anhöriga av arga inter-
netanvändare som förespråkar fildelning och nedladdning av upphovsrättsskyddat material 
(Lindstedt, 2005a). Antipiratbyrån har även fått ta emot anmälningar för att de själva ska ha 
brutit mot lagen i sitt arbete. 

Problematiken för Antipiratbyrån är att det är många som begår denna typ av upphovs-
rättsliga brott och att det inte finns tillräckligt med resurser för att på något sätt hindra det. 
Därför arbetar Antipiratbyrån genom att statuera exempel för att avskräcka andra fildelare. 

1.2 Problem 
Den olagliga fildelningen är alltså mycket utbredd idag. Vad har legat till grund till utbred-
ningen? Antipiratbyrån jobbar med att minska denna utbredning. Hur går detta arbete till? 
Vilka effekter har detta arbete fått? Syns det någon effekt i delandet av filer? Syns det även 
någon effekt i attityderna hos fildelarna? Den här uppsatsen ska utreda orsakerna till ut-
bredningen och vad Antipiratbyrån gjort för att stoppa den. Den ska även utreda om Anti-
piratbyråns senaste intensifiering i jakten på fildelare har haft någon effekt, det vill säga om 
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tidigare fildelare helt slutat fildela, fildelar mindre, fildelar lika mycket eller fildelar mer upphovs-
rättsskyddat material än tidigare. Orsakerna till det här ska även utredas för att kunna se 
vilka attityder som råder hos fildelarna idag. 

Det leder fram till följande frågeställningar som rapporten ämnar att svara på: 

• Vilka förhållanden har lett fram till fildelningens utbredning idag? 

• Hur arbetar Antipiratbyrån? 

• Vad har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 gett för resultat? 

o Hur varierar resultatet inom kön respektive ålder? 

o Vilka attityder till fildelning har fildelarna? 

o Hur har det påverkat resultatet? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska effekterna av Antipiratbyråns arbete och finna orsaker 
till dessa effekter. Uppsatsen ska även ge en bakgrund till fildelningens utbredning och ar-
betet mot olaglig fildelning i Sverige. 

1.3.1 Beskrivning av syftet 
Syftet med rapporten består av två delar. Den första delen av syftet är av både deskriptiv 
och förståelseinriktad karaktär. Första biten syftar att utreda effekterna av Antipiratbyråns 
arbete sedan november 2004 och den andra biten syftar till att utreda orsakerna till dessa 
effekter. Den andra delen av syftet är av deskriptiv karaktär, då fildelningens utbredning 
och arbetet mot olaglig fildelning i Sverige ska beskrivas. 

1.4 Avgränsningar 
Den del av Antipiratbyrån som uppsatsen ska studera är deras arbete mot fildelningen via 
Internet. Den behandlar således inte fysisk kopiering eller försäljning av olagliga kopior av 
upphovsrättsskyddat material, utan enbart fildelningen som inte görs med något vinstin-
tresse för fildelaren. 

1.5 Intressenter 
Intressenter till rapporten är Antipiratbyrån och branscherna som de representerar, det vill 
säga film- och spelbranschen. Kunskapen som kommer fram i rapporten kommer framför-
allt att vara till nytta för Antipiratbyrån men även för andra inblandade organisationer som 
arbetar med att hitta en lösning till fildelning av upphovsrättsskyddat material. Även perso-
ner som fildelar kan tänkas ha ett intresse för rapporten. 

Naturligtvis är även personer som eventuellt kommer att driva forskningen kring det här 
ämnesområdet även möjliga intressenter. 
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1.6 Centrala begrepp 
APB – Antipiratbyrån. Branschorganisation som bland annat har som mål att stoppa fildel-
ning av upphovsrättsskyddat material via Internet. 

Fildelning - med fildelning avses aktiviteten olagligt tillgängliggörande av upphovsrättsskyd-
dat material med hjälp av något fildelningsprogram via Internet. 

Fildelare – en person som är utövare av fildelning. 

Fildela – verbet för vad en fildelare gör när denne utför aktiviteten fildelning 

PUL – Personuppgiftslagen. Syftar till att reglera behandlingen av personuppgifter så att 
människors personliga integritet inte kränks. 

1.7 Disposition 
Uppsatsens disposition ser ut som följer: 

Kapitel 1 Inledning - Här ges en inledning till rapporten. Läsaren får en bakgrund i ämnesom-
rådet, problembeskrivning, syfte, avgränsningar, intressenter, centrala begrepp samt denna 
information om dispositionen. 

Kapitel 2 Metod - I det här kapitlet diskuteras metodansats, tillvägagångssättet vid datainsam-
ling och analys beskrivs, förklaras och motiveras och ett avsnitt om rapportens trovärdighet 
avslutar kapitlet. 

Kapitel 3 Referensram - I referensramen finns ett bakgrundsavsnitt för att fördjupa läsarens 
kunskaper i ämnesområdet. Det uppfyller också rapportens två första problemformulering-
ar som är att svara på vilka förhållanden som har lett fram till att fildelningen är så utbredd 
idag och en fördjupning i Antipiratbyrån, vilka de är, vad de gör, och deras arbetssätt. 

Vidare diskuteras lagar och slutligen olika redan kända attityder som fildelaren kan ha. 

Kapitel 4 Empirisk studie - I det här kapitlet presenteras data från den kvantitativa huvudun-
dersökning, data från valideringen av huvudundersökningen samt data från den kvalitativa 
intervjuundersökningen. 

Kapitel 5 Analys - I analyskapitlet har empiriska data analyserats och bundits ihop med refe-
rensramen. 

Kapitel 6 Slutsats - Kapitlet slutsats tar upp de viktigaste resultaten som framkommit i ana-
lyskapitlet. 

Kapitel 7 Slutdiskussion - Som avslutning på rapporten förs en slutdiskussion där reflektioner 
över arbetet som utförts återfinns. Kapitlet innehåller även metodkritik och rekommenda-
tioner för fortsatta studier. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs vilket tillvägagångssätt som tillämpats för att uppfylla rapportens syfte. Delar i 
metodkapitlet är allmän metodansats, specifikt tillvägagångssätt vid datainsamling och analys samt trovär-
dighet. 

2.1 Metodansats 
Både en kvantitativ ansats och en kvalitativ ansats har använts i uppsatsen. Först har en 
kombination av ansatserna använts genom två kvantitativa undersökningar och en kvalita-
tiv undersökning. Detta för att få en djupare analys om syftets första del, hur fildelarnas fil-
delningsfrekvens ser ut idag i förhållande till fildelningsfrekvensen innan Antipiratbyråns 
intensifiering november 2004, samt orsakerna bakom detta. Den här typen av kombination 
av de två ansatserna kallas triangulering, vilket förklaras utförligare senare i rapporten. 

För att utreda syftets andra del, vilka förhållanden som lett fram till fildelningens utbred-
ning idag och hur arbetet mot olaglig fildelning i Sverige ser ut, har en kvalitativ ansats an-
vänts för den litteraturstudie som genomförts. 

2.1.1 Utvärdering 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kan utvärderingar göras i kontrollerande syfte, vilket av-
ser att undersöka om åtgärder genomförts som planerat och om de lett till önskat resultat. 
Utvärderingar kan även göras med ett problemidentifierande och korrigerande syfte. Syftet 
med de här utvärderingarna är att konstatera möjliga avvikelser mellan planen och utfallet. 
Slutligen kan utvärderingar också göras i lärande syfte. Dessa utvärderingar syftar till att ge 
kunskaper om effekter av beslut som fattats och åtgärder som genomförts, för att kunna 
fatta bättre beslut i framtiden. 

Då rapporten enligt första delen av syftet ska utreda vilka effekter Antipiratbyråns senaste 
arbete har fått för resultat och orsaker till detta, kan det anses vara en utvärdering i lärande 
syfte, just för att det är en utredning om vilka effekter ett antal åtgärder har gett. 

Utvärderingar kan vidare utföras med både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

2.1.2 Kvantitativ ansats 
En kvantitativ ansats för en studie är när endast några få egenskaper undersöks i en miljö 
(Repstad, 1993). De egenskaperna kallas variabler. Respondenterna till en kvantitativ studie 
är oftast många. 

Att granska effekterna av Antipiratbyråns arbete är ett syfte av deskriptiv karaktär. Deskrip-
tiva syften som avser att statistiskt beskriva storleken på en företeelse stöds lämpligen av 
kvantitativa undersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999). Den delen av rapporten som upp-
fyller detta syfte beskriver och mäter storleken på fildelningsfrekvensen hos fildelarna efter 
Antipiratbyråns senaste insatser mot olaglig fildelning. Det är bara en variabel som mäts 
hos en stor grupp respondenter och undersökningen hamnar inom denna rekommenda-
tion. Därför har den första undersökningen, tillsammans med tillhörande stödundersök-
ning, genomförts med en kvantitativ ansats. 
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2.1.3 Kvalitativ ansats 
Ordet kvalitativ står enligt Repstad (1993) för kvaliteter, men även för egenskaper eller be-
tydande drag hos en företeelse. En kvalitativ metod kännetecknas även med att den går på 
djupet men inte på bredden, det vill säga att en helhet studeras i en eller några få miljöer. 
Trots att materialet även kan vara siffror, som för kvantitativa metoder, är det texten som 
är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet när kvalitativa metoder används. 

Den andra biten i första delen av rapportens syfte är av förståelseinriktad karaktär. Förstå-
elseinriktade syften appliceras när rapporten ämnar att undersöka betydelsen av sociala fe-
nomen, exempelvis att försöka förstå vilka motiv människor har (Lindh & Åbom, 2005). 
Då en del av rapportens syfte är att finna orsaker till fildelningsfrekvensen hos fildelare, 
stödjer det användandet av en kvalitativ ansats. Detta därför att det är sociala företeelser 
genom motiv och attityder som utreds, vilket inte direkt är mätbart som kravet är för kvan-
titativa undersökningar (Repstad, 1993). Dessutom har den text som undersökningen gene-
rerat bearbetats för att utvinna information om motiven och attityderna. 

För andra delen av syftet har en liknande ansats använts, då den delen av syftet besvarats 
genom en litteraturstudie. Litteraturstudier genomförs lämpligen med en kvalitativ ansats, 
då data som bearbetas är text, vilket är en av de vanligaste instrumenten vid kvalitativ an-
sats (Repstad, 1993). 

2.1.4 Triangulering 
När det finns behov av att kombinera både kvalitativ och kvantitativ ansats i samma under-
sökning används triangulering. Enligt Flick (2002) kan triangulering användas för att ytter-
liggare grunda undersökta kunskaper. Denscombe (1998) argumenterar också för använd-
ningen av flera forskningsmetoder därför att varje metod ger sin syn på en företeelse och 
en kombination hjälper till att ge en bättre helhetssyn. 

Att utreda hur Antipiratbyråns arbete har utfallit går att klargöra genom att undersöka hur 
fildelningsfrekvensen har förändrats på grund av deras arbete. Det går även att se det från 
en annan synvinkel, vad är orsaken till resultatet och vilka motiv och värderingar ligger 
bakom det? Var för sig ger de båda infallsvinklarna värdefull information för att förklara 
utfallet av Antipiratbyråns arbete, men tillsammans ger det en bredare bild. Dessutom hjäl-
per de varandra genom att de båda tar upp förklaringar som den andra inte behandlar. 

En kvantitativ huvudundersökning inklusive en stödundersökning till denna och en kvalita-
tiv undersökning har därför genomförts. Den insamlade informationen för undersökning-
arna har sedan kompletterat varandra. De kvantitativa undersökningarna visar frekvensen 
av hur personer använder nedladdning av upphovsrättsskyddat material och den kvalitativa 
undersökningen visar på orsaker till resultat med hjälp av att granska deras attityder. 

2.2 Tillvägagångssätt vid datainsamling och analys 
I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet vid datainsamlingen och analysen av informa-
tionen. Den kvantitativa huvudundersökningen och dess stödundersökning, den kvalitativa 
undersökningen samt litteraturstudien som genomförts tas upp. 
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2.2.1 Kvantitativ huvudundersökning 
Under den kvantitativa huvudundersökningen har rådata samlats in med hjälp av en elek-
tronisk enkät. Den stora fördelen med en elektronisk enkät är att bearbetningen av rådata 
går enkelt och snabbt samt att själva genomförandet av enkäten inte kostar någon tid då 
ingen intervjuperson behöver vara delaktig. Det är inte heller nödvändigt då en surveyun-
dersökning ska vara standardiserad och inte ha någon experimentell frågeundersökning 
(Cobanoglu, Warde & Moreo, 2001; Lundahl & Skärvad, 1999). 

Kaye & Johnson (1999) ser elektroniska enkäter som en lämplig undersökningsmetod att 
använda när ett icke slumpmässigt urval ska användas, särskilt då det inte finns någon ve-
dertagen slumpmässig urvalsmetod när populationen är internetanvändare. När undersök-
ningar behandlar känsliga ämnen, såsom piratkopiering, är en enkät via Internet en lämplig 
metod att använda (Coomber, 1997). 

Vidare är det en deskriptiv surveyundersökning som har utförts. Med detta menas att det är 
storleken på en företeelse som undersökningen har beskrivit (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är de olika stegen i en surveyundersökning följande: 

• Precisering av undersökningens syfte 

• Val av metod för insamling av rådata 

• Design av frågor 

• Val av population, segmentering samt stickprov 

• Planläggning och utförande av rådatainsamling 

• Behandling och analys av rådata 

• Bedömning huruvida informationsbehovet löses (med hjälp av undersökningen) 

Nedan redovisas hur de olika stegen tillämpats under arbetsgången i uppsatsen. 

Precisering av undersökningens syfte 

Undersökningens syfte är att granska effekten av Antipiratbyråns arbete. Enkäten ska svara 
på hur fildelarnas fildelningsfrekvens har förändrats på grund Antipiratbyråns arbete. 

Val av metod för insamlig av rådata 

I rapporten har en elektronisk enkät använts. Anledningar till att denna metod valts är för 
att det är ett bra och enkelt sätt att nå ut till fildelarna i och med att de redan sysslar med en 
aktivitet som innebär att de är uppkopplade mot Internet.  

Vidare är det enkelt att behandla rådata vid tillämpning av en elektronisk enkät (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 

Design av frågor 

Med undersökningens syfte som bakgrund har lämpliga frågor formulerats till enkäten. 
Trattprincipen enligt Lundahl & Skärvad (1999) har tillämpats där allmänna och inte så 
känsliga frågor inleder enkäten, för att sedan gå över i mer specifika frågor för enkätens 
huvudsyfte: hur respondentens delning av filer har påverkats av Antipiratbyrån. 
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För att se hur enkäten utformades, se bilaga 1. 

Val av population, segmentering samt stickprov 

Undersökningens population består av svenskar som delade upphovsrättsskyddat material 
före november 2004. Denna population kan antas vara av betydande storlek, vilket gör att 
det ekonomiskt och tidsmässigt sett är bättre att genomföra en urvalsundersökning istället 
för en totalundersökning (Körner & Wahlgren, 1996). 

Med goda erfarenheter från tidigare genomförda urvalsundersökningar har urvalsmetoden 
flerstegsurval använts för bestämning av urvalsgrupp. I första steget har en stratifiering av 
populationen genomförts. Det innebär att populationen har delats in i två grova strator, 
personer som spenderar tid på forum på Internet och de som inte gör det. I nästa steg har 
ett icke-sannolikhetsurval använts, där stratat forumbesökare valdes (se bilaga 2). Det har 
framförallt gjorts för att det kan antas att många personer som besöker forum regelbundet 
fildelar upphovsrättsskyddat material i någon utsträckning, därför att personer som fildelar 
denna typ av filer bör ha en datorkunskap och ett datorintresse över genomsnittet i Sverige. 
Det är också precis dessa personer som ingår i undersökningens population.  

I det sista steget genomfördes ett slumpmässigt urval, då varje person inom det valda stra-
tat haft lika stor chans att svara på enkäten. 

Planläggning och utförande av rådatainsamling 

En internetadress till enkäten har spridits på forum och informationsplatser på Internet i 
enlighet med det sista steget i flerstegsmetoden som använts. Det sista steget, ett slump-
mässigt urval, har uppnåtts genom att forumen har valts ut slumpmässigt. För att uppnå 
den slumpmässighet som krävs har söktermen ”forum” använts på www.google.se och län-
karna i sökresultatet har sedan gåtts igenom i turordning tills inlägg på ett tillfredsställt antal 
forum genomförts. Därmed har forumen haft varierande inriktningar, allt från husdjursfo-
rum till forum om Mac-datorer. Enkäten fanns tillgänglig under två veckor, 12-26 mars. 

För en fullständig lista över forumen, se bilaga 2. 

Behandling och analys av rådata 

Rådata har sammanställts och analyserats. Det är inte bara den totala fördelningen över fil-
delningsfrekvensen som sammanställts och analyserats, utan fildelarna har även delats in i 
grupper baserat på kön respektive ålder. Detta för att se hur resultatet varierar mellan olika 
grupper. 

I sammanställningen har informationen presenterats dels genom tabeller med siffror över 
frekvensen för varje svarsalternativ i huvudfrågan om hur respondentens fildelningsfre-
kvens förändrats, och dels genom en grafisk presentation med hjälp av diagram. 

Analysen har genomförts genom att varje del som sammanställs genom tabeller och dia-
gram har studerats för att finna tendenser och mönster för att kunna dra slutsatser om des-
sa. 

Bedömning av huruvida informationsbehovet löses 

Informationsbehovet har lösts då frågorna som har baserats på undersökningens syfte har 
blivit besvarade. 
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2.2.2 Validering av huvudundersökningen 
I det här avsnittet tas den kvantitativa stödundersökningen och ytterligare validering av hu-
vudundersökningen upp. 

Kvantitativ stödundersökning 

Ett problem med att urvalet varit stratat aktiva forumbesökare i den kvantitativa huvudun-
dersökningen är att det finns en risk att denna grupp har en överrepresentation av personer 
som fildelar lika mycket eller fildelar mer sedan november 2004. Det här antagandet baseras på 
att det finns en rimlig sannolikhet att en högre andel bland de personer med stort dator-
kunnande som har en utbredd fildelning och regelbundet besöker forum också bör ha svå-
rare, eller mindre benägenhet att dra ner på fildelandet. 

Med det som grund har det även genomförts en stödundersökning för att stödja resultatet 
från den elektroniska enkäten. Stödundersökningen genomfördes vid tåg- och busstationen 
i Jönköping. För att få en så stor spridning som möjligt och minska den slumpmässiga ris-
ken att någon grupp skulle bli överrepresenterad genomfördes undersökningen vid två till-
fällen vid två olika klockslag. 

Populationen för undersökningen var densamma som populationen för huvudundersök-
ningen, nämligen svenskar som delade upphovsrättsskyddat material före november 2004. 
Även urvalsmetoden var liknande, ett flerstegsurval. Först delades populationen in i strator 
och sedan valdes stratat personer som befinner sig i vänthallarna för tågen och bussarna vid 
resecentrum i Jönköping. I sista steget skedde ett slumpmässigt urval, då alla i vänthallarna 
hade lika stor chans att delta, då alla systematiskt tillfrågades. 

Ytterliggare validering av huvudundersökningen 

Det framkom kritik från H. Pontén (personlig kommunikation, 2005-04-22) om att resulta-
tet av den kvantitativa undersökningen angående andelen som fildelar mer, inte kunde stäm-
ma. Därför kontrollerades denna svarsgrupp genom att ett e-postmeddelande skickades till 
alla som angivit sin e-postadress i den kvantitativa huvudundersökningen och inte blivit ut-
tagna till att delta i den kvalitativa undersökningen. I e-postmeddelandet frågades det om 
det var på grund av Antipiratbyrån personen fildelar mer, eftersom syftet med frågan i hu-
vudundersökningen var att se hur fildelningsfrekvensen påverkats på grund av Antipiratby-
råns arbete. Misstanken fanns att det kunde vara något annat, exempelvis bättre internet-
uppkoppling. 

2.2.3 Kvalitativ undersökning 
Under den kvalitativa undersökningen har det genomförts ett antal intervjuer för att samla 
in rådata. Intervjuerna har planerats noggrant och följande planeringssteg har genomgåtts: 

• Syfte 

• Intervjuform 

• Frågor 

• Urval av respondenter 

o Hur respondenter ska kontaktas samt fås att medverka 
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• Registrering av svar 

• Bearbetning och analys av svar 

Liknande steg rekommenderas även av Lindh (2005). 

Syfte 

Syftet med den kvalitativa undersökningen har varit att ta reda på olika orsaker till resultatet 
av Antipiratbyråns arbete. Syftet med att intervjuer valts är för att det är en bra undersök-
ningsmetod när respondenterna ska uttrycka sin uppfattning om något (Lindh, 2005). 

Intervjuform 

Den huvudsakliga intervjuformen som använts har varit frågeformulär genom e-post (se bi-
laga 6). Anledningen till detta är att vid den kvantitativa huvudundersökningen fick svars-
personerna möjlighet att anmäla sitt intresse för att svara på den kvalitativa undersökning-
en, genom att ange sin e-postadress eller sitt telefonnummer. De frivilliga anmälningar som 
kom in var uteslutande e-postadresser och därför genomfördes den kvalitativa undersök-
ningen genom att ett intervjuformulär skickades via e-post. De utvalda personerna för un-
dersökningen tillfrågades ytterliggare en gång i intervjuformuläret om de ville svara på 
eventuella följdfrågor via telefon. 

Intervjuformen har varit semistandardiserad då ett antal konkreta frågor som önskats få 
svar på har ställts. Vidare har unika följdfrågor och utveckling av frågor för de unika re-
spondenterna ställts genom att skicka dessa via e-post; alltså en explorativ ansats. Fördelar-
na med en semistandardiserad intervjuform är att utförligare och mer uttömmande svar fås, 
men nackdelen är att intervjuerna blir svårare att sammanställa (Lundahl & Skärvad, 1999). 

En fri intervjuform har även använts. Dessa kännetecknas bland annat av en inte lika snäv 
definition av intervjusyftet samt att den ska bidra till att få fram attityder och åsikter (Lun-
dahl & Skärvad, 1999). Då undersökningen just är tänkt att få fram respondenternas attity-
der och åsikter är den fria intervjuformen lämplig att använda. 

Frågor 

Ett antal standardiserade frågor har valts ut som sedan ställts till alla respondenter. Då för 
rapporten nödvändig allmän information om respondenterna redan erhållits från den kvan-
titativa huvudundersökningen valdes ansatsen att direkt ställa frågor som har anknytning till 
undersökningens huvudsyfte utan några inledande frågor, vilket annars rekommenderas ge-
nom trattprincipen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Urval av respondenter 

Respondenterna har valts ut från den kvantitativa huvudundersökningen. Därför var popu-
lationen densamma: svenskar som delade upphovsrättsskyddat material före november 
2004. 

Ett lämpligt antal respondenter för en kvalitativ undersökning kan vara 30 stycken (J. 
Lindh, personlig kommunikation, 2005-04-21) och därför har detta antal eftersträvats att 
användas i rapporten. För att välja ut dessa respondenter har ett proportionerligt antal re-
spondenter från varje svarsalternativ i förhållande till antalet svarande valts ut, med undan-
tag från de som helt slutat fildela. Detta därför att det var så få som angav sin e-postadress i 
det svarsalternativet och relevanta slutsatser från för få respondenter bör undvikas. Därför 
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valdes alla e-postadresser från det svarsalternativet. Resterande respondenter fördelades 
jämnt mellan övriga svarsalternativ, vilket blev 5% av totala antalet svarande för respektive 
svarsalternativ. 

Den urvalsmetod som sedan har använts är systematiskt urval. Enligt Körner & Wahlgren 
(1996) genomgås följande arbetssteg för systematiskt urval: 

1. Populationen numreras 

2. a) Ett slumpmässigt tal väljs sedan ut. Intervallet som slumptalet väljs från baseras 
på den andel av populationen som ska väljas ut. 

b) Andelen multipliceras med populationens storlek för att få fram intervallets övre 
gräns. 

c) Ett slumpmässigt tal väljs ut i det framtagna intervallet. 

d) Baserat på det slumpmässiga talet adderas sedan det med slumptalsintervallets 
övre gräns, som framtagits i steg 2b. Adderingen görs så många gånger som antalet 
respondenter som ska väljas ut. 

Från den kvantitativa huvudundersökningen angavs tre stycken e-postadresser för de som 
helt slutat fildela, 25 stycken för fildelar mindre, 91 stycken för delar lika mycket filer samt 33 
stycken för fildelar mer. Beräkningen av slumptalsintervallets övre gräns baserades på det to-
tala antalet svarande för varje svarsalternativ. Däremot har talet som adderats varje gång 
baserats på antalet e-postadresser som angivits. Detta därför att urvalet ska vara proportio-
nellt med enkätens svarsfrekvenser, men urvalet har tagits från de e-postadresser som er-
hållits från enkäten. 

I rapporten ser urvalet ut som följer: 

• Helt slutat fildela: tre stycken. Alla e-postadresser valdes för att kunna dra relevanta 
slutsatser. 

• Fildelar mindre: fem stycken. Slumptalet var 3. Sedan har det adderats med 5. De e-
postadresser som valts är nummer 3, 8, (13)14, 18,(23) 24. E-postadress 14 och 24 
har valts därför att e-postadress 13 och 23 inte var giltiga. 

• Fildelar lika mycket: 17 stycken. Slumptalet var 3. Därefter har 5 adderats för resten 
av urvalet. De e-postadresser som valts ut är nummer 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 
48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83. 

• Fildelar mer: fem stycken. Slumptalet var 4. Sedan har det adderats med 7 för varje e-
postadress. De e-postadresser som valts är nummer 4, 11, 18, 25, 33. 

Efterhand visade det sig att det var en väldigt låg svarsfrekvens från de utvalda responden-
terna. För att få svar från de 30 respondenter som behövdes för undersökningen kontakta-
des resterande e-postadresser. Det slumpmässiga urvalet som istället användes var att de 
första svaren som kom in användes. Till exempel användes de fem första svaren som kom 
från de som fildelar mindre. 

Som tidigare nämnts har respondenterna själva aktivt fått anmäla sitt intresse för den kvali-
tativa intervjun. De utvalda har sedan kontaktats via e-post där de även har mottagit inter-
vjudokumentet för att på egen hand fylla i svaren. 
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Registrering av svar 

Svaren från intervjuerna har erhållits via e-post. De svar som inkommit har sammanställts i 
gemensamma textdokument för att underlätta vid analysen av dem. 

Bearbetning och analys av svar 

Svaren har i tur och ordning bearbetats och analyserats. Respondenterna har delats in i 
grupper baserat på vilket svarsalternativ för fildelningsfrekvens de valde i den kvantitativa 
undersökningen. Resultatet av detta blev fyra grupper (svarsalternativ): helt slutat fildela, filde-
lar mindre, fildelar lika mycket och fildelar mer. Respondenternas svar från den kvalitativa un-
dersökningen har sedan jämförts med varandra och skillnader och likheter har identifierats 
inom samt mellan alla svarsalternativ. 

Vid beskrivningarna hur pass framstående olika svar varit, har det baserats på följande vär-
deringsskala: 100% av respondenterna har benämnts som samtliga eller liknande ordval, 
75%-99% har benämnts som övervägande del eller liknande ordval, 50%-74% har be-
nämnts som majoriteten samt 25-49% har benämns som minoriteten. I de fall det varit fär-
re än 25% har de benämnts som enstaka. Vid bedömningen av vilka attityder som tagits 
med i stereotyperna för varje svarsalternativ har det krävts att minst 50% av respondenter-
na har svarat samma sak. 

Enligt Lundahl & Skärvads (1999) rekommendationer har resultatet presenterats med illust-
rativa citat för att måla upp och klarlägga slutsatser som dragits och visa på hur klassifice-
ringen gått till. Citat har därför använts för att bättre visa och ge konkreta exempel på hur 
respondenterna svarat. 

2.2.4 Litteraturstudie 
Större delen av den litteratur som använts till det teoretiska ramverket har hämtats från In-
ternet. Det är framförallt på grund av att ämnet fildelning är ett relativt nytt ämne och det 
som finns skrivet kring fildelning mestadels återfinns i tidningsartiklar. Enklaste sättet att få 
tillgång till artiklarna har därför varit att hämta dem från Internet. Fildelning är dessutom 
ett sådant dagsaktuellt ämne att det ständigt uppdateras och för att få tillgång till de senaste 
nyheterna har de därför hämtats från Internet. Hämtning av litteratur till bakgrundsavsnit-
tet har varit särskilt aktuellt för detta, då det bland annat behandlat de senaste händelserna 
kring Antipiratbyrån. Lagarna kring personuppgiftslagen och upphovsrättslagen har också 
inhämtats från Internet, då det var ett enkelt sätt att söka efter de lagar som var aktuella för 
rapporten. 

En annan källa till teoridelen har varit en personlig intervju med Antipiratbyråns jurist Hen-
rik Pontén. En intervju med honom var nödvändig dels därför att deras hemsida inte fun-
nits tillgänglig på Internet, och dels för att det funnits misstankar att det funnits faktafel i 
de artiklar som skrivits om Antipiratbyråns verksamhet. Därför användes en telefonintervju 
med Henrik Pontén för att hämta information om Antipiratbyråns verksamhet. 

Den del av teorin om attityder, som legat till grund i analysen av empirin, är däremot ett 
forskningsområde som funnits under en längre tid än forskningen om fildelning. Definitio-
nerna kring värderingar och attityder har hämtats från Nationalencyklopedins band, då de 
bedömts som väldigt trovärdiga och är allmänt erkända. Attityder speciellt anknutna till fil-
delning har inhämtats från böcker skrivna om fildelning. Det finns inte många böcker 
skrivna speciellt för fildelningsattityder och inte många vetenskapliga artiklar heller. Därför 
har attitydavsnitt i böcker om fildelning använts som grund. 
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Vid den kvalitativa ansatsen som tillämpats vid analysen av litteraturen har texten bearbe-
tats genom att de avsnitt som bedömts som relevanta för uppsatsen plockats ur och be-
handlats för att passa in i rapportens struktur. 

2.3 Trovärdighet 
Valet av metod och dragna slutsatser i rapporter ska alltid vara försvarbara och grundade 
på naturligt gjorda val för den aktuella undersökningen (Denscombe, 1998). Denscombe 
tar upp tre mått som ska uppfyllas för att en undersökning ska anses ha hög kvalitet, vilket 
även stöds av Lundahl & Skärvad (1999) och Flick (2002). De måtten är objektivitet, relia-
bilitet och validitet. 

2.3.1 Objektivitet 
Den dominerande uppfattningen inom samhällsvetenskapen är att fullständig objektivitet 
inte går att uppnå, men att de egna antagandena och perspektiven ska redovisas öppet och 
tydligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Det innebär också att skilja på värderingar och fakta, 
vara opartisk och fullständig. 

Den här rapporten behandlar ett ämne som är rikt på subjektiva åsikter. Meningarna går 
isär om i vilken grad nedladdning av upphovsrättskyddat material är försvarbart eller ej. 
Därför är det viktigt att hålla en så objektiv inställning som möjligt genom hela rapporten. 
Det fokus på piratkopiering som rapporten håller är däremot av en mer objektiv karaktär, 
då frekvensen av fildelningen ska undersökas och orsaker till detta ska finnas. Det görs ing-
et ställningstagande för eller emot fildelning, utan det utreds bara vilka orsaker till fildelar-
nas frekvens av fildelning och deras attityder till fildelning, vilket inte involverar författar-
nas värderingar. Den subjektiva bedömning som kan förekomma i rapporten är förutfatta-
de meningar om vilka attityder fildelare har. Därför har det hållits en extra hög medveten-
het kring det här när analysen om attityderna gjorts. 

Båda sidor i ämnet, de som är för och de som är emot fildelning av upphovsrättskyddat 
material, har presenterats i rapporten för att sätta in läsaren i ämnet och ge en så fullständig 
bild av den som möjligt. Vid analysen av empirin har också en objektiv inställning hållits då 
ingen information undanhållits för att vinkla resultatet. 

2.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att hålla en intersubjektiv hållning (Lundahl & Skärvad, 1999). Intersub-
jektiv hållning innehas vid användning av opartiska metodverktyg. Opartisk metodverktyg 
uppfylls genom att med den valda metoden ska andra forskare kunna komma fram till 
samma resultat. 

För att uppfylla kravet på reliabilitet beskrivs målet med rapporten under kapitlen problem 
och syfte och under teoretiska ramverket vilka teorier som använts. Tidigare i det här kapit-
let om metod beskrivs även hur de empiriska undersökningarna genomförts och ett reso-
nemang kring val av metodansats och metodverktyg. Alla dessa kriterier ska uppfyllas för 
att en rapport ska kunna anses ha en hög reliabilitet och kunna genomföras och frambringa 
samma resultat av andra forskare (Denscombe, 1998). 
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2.3.3 Validitet 
Validitet handlar om att undersökningen i en rapport mäter det den är tänkt att undersöka 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Det gäller att undvika systematiska fel vid undersökningen. 
Risken som finns är att undersökningen mäter fel område samt mer eller mindre än det 
tänkta syftet, vilket är graden av inre validitet. Yttre validitet handlar om att den samlade 
empirin från undersökningen ska stämma överens med verkligheten. 

För att uppfylla kraven på inre validitet har frågorna på båda undersökningarna formulerats 
på ett sådant sätt att relevant information kunnat utvinnas och därmed ge grund för att rap-
portens syfte kunnat uppfyllas. Rapportens syfte är formulerat på ett sätt som gör det klart 
vilket område som ska studeras. Det i sin tur har hjälpt till vid uppfyllandet av den inre va-
liditeten. 

Kritik kan framföras angående den yttre validiteten av rapportens kvalitativa undersökning, 
där orsaker till varför fildelare delar i den grad de gör söks. Ämnet är av relativ känslig ka-
raktär, vilket innebär att fildelarna kanske inte är helt villiga att ange alla orsaker till deras 
fildelningsfrekvens. Även i den kvantitativa huvudundersökningen finns det en risk för låg 
yttre validitet på samma grund; kanske inte alla fildelare vill erkänna hur mycket de fildelar 
och anger en längre grad än vad de verkligen gör eller så anger de högre för att inte visa att 
de minskat delningen av filer. För att undvika det här har det under de undersökningarna 
framförts till respondenterna att deras svar hanteras anonymt och att syftet med undersök-
ningen inte är att sätta dit dem. Dessutom har respondenterna själva aktivt valt att svara på 
enkäten, vilket ökar troligheten att de svarar sanningsenligt. 
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3 Referensram 
Referensramen ska hjälpa till att stärka argumentationen genom att det hänvisas till redan förekommande 
kunskap (Dahlqvist, 2003). Referensramen är även till för att ge läsaren en bättre förförståelse för ämnes-
området och påverkande faktorer. 

Detta kapitlet är indelat i två huvudavsnitt, bakgrund samt värderingar och attityder. 

3.1 Bakgrund 
Det här är en utförligare bakgrund än den som finns med i inledningskapitlet. I detta av-
snitt ges läsaren grundläggande kunskap om fildelning, vad det är och hur det går till, tek-
niska förutsättningar i Sverige samt information om Antipiratbyrån och gällande lagar. Det 
här är grundläggande delar som är nödvändiga att ha kunskap om. Denna bakgrund svarar 
på den del av syftet som berör fildelningens utbredning och arbetet mot olaglig fildelning i 
Sverige. 

3.1.1 Fildelning 
Fildelning innebär att användare i ett nätverk, exempelvis Internet, ger andra användare till-
gång till filer på sin egen dator (Nationalencyklopedin, 2005a). Filerna kan exempelvis vara 
musik, film eller mjukvara. 

Det finns två typer av fildelning. Den ena typen är när filer delas med hjälp av en server, 
alltså en centraliserad katalog, och den andra är ”peer to peer” (p2p) det vill säga fildelning 
som sker direkt mellan klienterna (Nationalencyklopedin, 2005a). Idag är den senare typen 
av fildelning vanligast, bland annat på grund av att en server med olagligt material lätt blir 
nedstängd. 

3.1.1.1 Fildelningsprogram 
Sedan genombrottet för Internet kring 1993 (Nationalencyklopedin, 2005b) kom 1999 det 
första renodlade programmet för fildelning, Napster (Wang, 2004). Tekniken byggde på att 
alla användare anslöt till en central server som Napster ansvarade för, för att kunna ladda 
ner filer från andra användare. Fildelningen i Napster var begränsad till enbart mp3-filer. 
Programmet fanns tillgänglig fram till 2001, när de blev tvungna att stänga ner tjänsten ef-
ter rättslig prövning. Napster var lätt att stoppa, då endast den centrala servern behövde 
stängas ner för att avbryta tjänsten. 

Efter Napster kom nästa generations fildelningsprogram, Gnutella (Wang, 2004). Istället 
för att förlita sig på en central server byggde Gnutella på ett decentraliserat system där flera 
servrar delade på arbetsbelastningen. Detta gjorde att tjänsten inte var möjlig att stoppa då 
metoden att stänga ner en server inte stoppade övriga nätverket. Företaget bakom Gnutella 
gjorde källkoden tillgänglig över Internet, vilket öppnade möjligheten för vem som helst att 
skapa sitt eget fildelningsprogram. Sedan dess har program som Kazaa, BearShare och 
iMesh dykt upp. 

En vidareutveckling av det decentraliserade systemet ledde till att Direct Connect togs fram 
(Wang, 2004). I Direct Connect agerar de decentraliserade servrarna fristående, vilket gör 
att endast användare anslutna till en server har tillgång till varandras filer, vilket blev ett nytt 
sätt att dela filer jämfört med tidigare fildelningsprogram. I dagsläget finns totalt på alla Di-



 Referensram 

 15

rect Connect-servrar mer än 16 petabyte (16 000 000 gigabyte) data utdelat (NeoModus, 
2005). Det motsvarar till exempel ungefär 5 300 000 000 mp3-låtar, 23 000 000 filmer eller 
130 000 hårddiskar (beräkningarna baseras på att en mp3-låt i genomsnitt är 3mb stor, en 
film i genomsnitt är 700mb stor och en hårddisk i genomsnitt har en kapacitet på 120gb). 

3.1.2 Tekniska förutsättningar i Sverige 
För att kunna dela filer krävs det naturligtvis tillgång till en dator ansluten till Internet. 
Nedan beskrivs vissa tekniska förutsättningarna i Sverige, det vill säga datortillgång och IT-
infrastrukturen. 

3.1.2.1 Tillgång till dator 
Antalet personer i Sverige som har tillgång till dator har ökat de senaste åren. SCB (2005) 
har genomfört en undersökning om hur många personer i åldrarna 16-74 som har tillgång 
till persondator. Studien genomfördes både 2003 och 2004 och visar på att antalet personer 
med tillgång till dator har ökat mellan 2003 och 2004 från 80% till 84%. 84% av Sveriges 
befolkning i åldrarna 16-74 är ungefär fem och en halv miljon människor. 

SCB (2005) har även studerat hur ofta svenskar använder sig av datorer och jämfört använ-
dandet mellan 2003 och 2004. Antalet personer som använder datorn minst en gång i veck-
an har ökat från 73% till 82%. Om den sista ålderskategorin i undersökningen, 55-74 år, tas 
bort blir siffrorna ännu högre: 84% 2003 och 89% 2004. 

När det är så pass många som nära nio av tio personer som använder datorn minst en gång 
i veckan visar det vilket informationsutnyttjande samhälle Sverige blivit. Denna uppåtgåen-
de trend kan även tänkas återfinnas i användandet av Internet i hushållen, vilket nästa av-
snitt, IT-infrastruktur, tar upp. 

3.1.2.2 IT-infrastruktur 
En avgörande faktor till att siffran för antalet fildelare av olagligt material i Sverige har ökat 
de senaste åren är att allt fler har fått tillgång till fast uppkoppling till Internet i hemmet och 
därmed har också fler fått tillgång till snabbare Internetanslutning. Andelen bredbandsan-
slutna användare har ökat med närmare 1000% från december 2000 till juni 2004: från 
drygt 100 000 till 1 011 000 abonnenter, vilket motsvarar 23% av alla hushåll (PTS, 2004a; 
PTS, 2004b). Utvecklingen följer en nästan linjär trend, dock något avtagande, och den 
höga antalet användare ökar också möjligheten för fler personer att ladda ned olagligt mate-
rial, då en betydligt större andel bredbandsanvändare än användare av uppringt Internet 
använder Internet till att ladda ner musik och filmer (PTS, 2004c). 

Som konstaterats ovan är det fler användare som fått tillgång till snabbare Internet. Enbart 
mellan december 2003 och juni 2004 ökade andelen användare med fast anslutning av tota-
la antalet internetanvändare från 30% till 36% (PTS, 2004b). Däremot har förhållandet mel-
lan antalet fast anslutna internetanvändare med uppkoppling snabbare än 2mbit/s och 0,5-
2mbit/s varit mer eller mindre oförändrat mellan december 2001 och juni 2004: ungefär 
20% har uppkoppling snabbare än 2mbit/s och ungefär 80% 0,5-2mbit/s (PTS, 2004a). 
Inom de 20% med snabbare än 2mbit/s är det så många som 85% som har en hastighet på 
10mbit/s eller snabbare (PTS, 2004a). Det här är en ökning med 46% från året innan och 
motsvarar en större ökning än förändringen av antalet bredbandsanslutningar. 

Sammanfattningsvis blir det alltså allt fler och fler som får tillgång till allt snabbare upp-
koppling, vilket underlättar ned- och uppladdningen av stora mängder data under kort tid 
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och det kortar också ner ned- och uppladdningstiden av stora filer, såsom filmer och spel, 
väsentligt. 

Ökningen av tillgången till fast anslutning till Internet torde också fortsätta att öka, då re-
geringen tagit beslut om att främja fortsatta utbyggnaden av IT-infrastrukturen i en IT-
proposition (PTS, 2004d). Syftet med propositionen är att, som första land i världen, bli ett 
informationssamhälle för alla, där bland annat ett av målen är att ge alla hushåll tillgång till 
höghastighetsinternet. För att underlätta ges skattelättnader för bredbandsanslutning och 
stöd till kommuner som behöver hjälp att bygga ut anslutningsmöjligheterna. 

3.1.3 Antipiratbyrån 
Det har inte varit helt enkelt att få fram information om Antipiratbyråns verksamhet då de-
ras webbsida sedan en längre period har varit ”hackad” och deras information har varit ut-
bytt mot andra budskap från den grupp som hackat sidan. Informationen om Antipiratby-
rån har istället fåtts genom personlig kommunikation med Henrik Pontén som är jurist och 
har hand om mediekontakten på Antipiratbyrån, från tidigare rapporter samt från artiklar i 
media då exempelvis Computer Sweden har behandlat Antipiratbyrån mycket den senaste 
tiden och de flesta dagstidningar har skrivit om Antipiratbyrån det senaste halvåret. 

Antipiratbyrån är en ekonomisk förening vid namn ”Svenska Antipiratbyrån ekonomisk fö-
rening” (Bolagsverket, 2005). Enligt Dagens Nyheter (2005) är Antipiratbyrån en bransch-
organisation som bland annat har som mål att stoppa fildelning av upphovsrättsskyddat 
material via Internet. De verkar dels för att skaparna av upphovsrättsskyddade material ska 
få in pengar men även för att den verkande värdekedjan ska behållas, exempelvis musik-
branschens stora skivbolag, distributörer och återförsäljare. H. Pontén (personlig kommu-
nikation, 2005-04-22) bekräftar också att Antipiratbyrån vakar över video- och datorspelsb-
ranchens intressen att upphovsrätten efterföljs. 

I Piratbyråns ordlista (Piratbyrån, 2005a) finns det att läsa att Antipiratbyrån inte är någon 
typ av myndighet; de är en förening precis som alla andra men med den skillnaden att de 
samarbetar med polisen. 

Enligt en rapport av Ehrén (2003) som är utförd på uppdrag av Svenska Filminstitutet 
drivs Antipiratbyrån av Filmägarnas Kontrollbyrå AB (FKB), Sveriges Videodistributörer 
(SVF) och Sveriges Branschförening MDTS som representerar datorspelsdistributörerna. 
Föreningen startades år 2000. 

3.1.3.1 Intressenter 
Eftersom Antipiratbyrån, som tidigare nämnts, är en ekonomisk förening ligger det privata 
intressen bakom deras arbete. 

Enligt H. Pontén (personlig kommunikation, 2005-04-22) är Antipiratbyråns intressenter 
företag och organisationer i film- och dataspelsbranschen. Musikbranschen representeras 
istället av den svenska delen av International Federation of the Phonographic Industry 
(IFPI) och mjukvarubranschen av Business Software Alliance (BSA). 

Det finns även många andra intressenter som kanske inte direkt står bakom Antipiratbyrån 
men som Antipiratbyrån ändå företräder indirekt. Dessa grupper kan vara företag inom 
film- och dataspelsbranschen som inte är medlemmar eller på något annat sätt stöder Anti-
piratbyrån (H. Pontén, personlig kommunikation, 2005-04-22). Exempel på företag som är 
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medlemmar i Antipiratbyrån är Twentieth Century Fox (Sweden) AB och Paramount 
Home Entertainment Sweden AB. 

Det är inte bara Antipiratbyrån som arbetar med att vaka över att upphovsrätten efterföljs. 
Vissa företag arbetar även själva med detta. 

En organisation som inte är en direkt intressent eller medlem i Antipiratbyrån är IFPI. IFPI 
är som sagt Antipiratbyråns motsvarighet för musikbranschen. IFPI har ändå stort intresse 
i Antipiratbyrån i och med att de utför liknande arbete. IFPI jobbar för att stödja musikbo-
lagen genom att förbättra deras rättsliga skydd och att befintliga lagar efterföljs (IFPI 
Svenska Gruppen, 2005). Föreningen representerar ungefär 95% av svenska musikmarkna-
den. IFPI finns representerad i Sverige under namnet IFPI Svenska Gruppen. 

I sin kamp mot piratkopieringen samarbetar IFPI Svenska Gruppen med till exempel 
STIM för att effektivisera arbetet (IFPI Svenska Gruppen, 2005). En del i kampen mot pi-
ratkopierarna är att leta på Internet för att upptäcka och kartlägga brott mot upphovs-
rättslagen som genomförs genom spridning av upphovsrättsskyddat material. Det arbete 
som IFPI Svenska Gruppen hittills riktat in sig på är informationsspridning av den rådande 
upphovsrättslagen. 

3.1.3.2 Arbetssätt och strategi 
Vid intervjun med H. Pontén (personlig kommunikation, 2005-04-22) framkommer Antipi-
ratbyråns tillvägagångssätt, hur de rent konkret arbetar för att minska spridningen av upp-
hovsrättsskyddat material via Internet. Det har skrivits mycket om huruvida Antipiratby-
råns tillvägagångssätt är lagligt och att de påstås lagra IP-nummer, vilket är ett brott mot 
personuppgiftslagen (Lundblad, 2005). Dessa uppgifter dementerar H. Pontén (personlig 
kommunikation, 2005-04-22). 

I en tidigare Intervju med Henrik Pontén gjord av Marcus Jerrang (2002) skriver han att 
Antipiratbyrån spårar IP-nummer. I den artikeln hänvisas det även till Henrik Pontén och 
att han tycker att metoden är framgångsrik. Men vid vår intervju med honom säger han att 
så inte är fallet, Antipiratbyrån letar istället reda på uppgifter som fildelarna själva har delat 
med sig av genom något av fildelningsprogrammen, exempelvis Direct Connect. När de 
sedan har tillräckligt med uppgifter om personen och bevis för att personen ifråga olagligt 
delar/delat upphovsrättsskyddat material skickar de ut ett varningsbrev till berörd fildelare. 
Vidare säger Pontén att de har skickat ut ungefär 400.000 varningsbrev till fildelare det se-
naste året. Om Antipiratbyrån sedan upptäcker att en person som har fått ett varningsbrev 
fortfarande olagligt delar upphovsrättsskyddat material görs en polisanmälan till polismyn-
digheten i den utpekade fildelarens län. En förutsättning för att en polisanmälan ska göras 
är att fildelaren delar så pass mycket material olagligt att straffet på fildelaren kan bli fängel-
se. Om det endast är böter fildelaren kan få så får inte polisen begära ut personuppgifterna 
som behövs. Under det senaste året har 150 personer polisanmälts. 

En annan inte helt ovanlig metod är att Antipiratbyrån tar kontakt med den anklagades In-
ternetleverantör och ber dem att stänga av dennes internetabonnemang (Internetworld, 
2002). 

Enligt Piratbyrån (2005a) är Antipiratbyråns huvudsakliga strategi att propagera och då i 
form av skrämselpropagering. 

Antipiratbyrån sysslar även med informationskampanjer, först och främst i form av TV-
reklam, på biografer samt i början av köp- och hyrfilm. Enligt H.Pontén (personlig kom-
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munikation, 2005-04-22) informerar de om sig själva för att göra folk medvetna om deras 
arbete och om upphovsrättslagen. I och med Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 
med tillslag mot både privatpersoner och företag har Antipiratbyrån och deras arbetsmeto-
der fått rikligt med utrymme i media. Främst i olika nyhetsmedier som har koppling till data 
och IT men även vanliga dagstidningar, radio och TV. På TV har de framträtt i nyheterna 
men även i debattprogram och dylikt. Medieuppbådet har uppstått på grund av Antipirat-
byråns arbete och att det inte är någon medveten strategi som de använder sig av. 

Intrångsundersökningar 

Tidigare regelverk har inte gett rättsinnehavaren en tillräcklig skyddsmöjlighet för sina verk. 
Därför tillkom en ny skyddsåtgärd den 1 januari 1999, nämligen intrångsundersökning. 
(Kronofogdemyndigheten, 2005) 

Intrångsundersökning innebär att en rättighetsinnehavare kan begära att en undersökning 
görs för att säkra bevis hos någon, vilken på goda grunder misstänks för att ha gjort intrång 
i en immateriell rättighet. Det är endast en domstol som kan besluta om att en intrångsun-
dersökning får göras. Det är Kronofogdemyndigheten som har en lagstadgad skyldighet att 
verkställa intrångsundersökningen. De bevis som hittas vid undersökningen kan senare an-
vändas i en domstolsprocess av rättighetsinnehavaren mot den som misstänks för olovlig 
kopiering. En civilrättslig intrångsundersökning kan jämställas med en husrannsakan i 
brottmål (Kronofogdemyndigheten, 2005). 

3.1.3.3 Insatser sedan november 2004 
I det här avsnittet presenteras ett antal insatser som gjorts av Antipiratbyrån mot privatper-
soner respektive företag sedan november 2004. 

Mot privatpersoner 

I november 2004 tillkännagav Antipiratbyrån att de skulle starta en kampanj mot fildel-
ningen genom att skicka ut ett stort antal varningsbrev till stora fildelare (Lindstedt, 2005a). 
Det är ett led i arbetet att gå ut hårdare mot de som fildelar upphovsrättsskyddade filmer 
och spel. Antipiratbyrån skickar enligt dem själva ut ett par tusen brev per dag. 

Den 22:a februari fick en privatperson, som olagligt delat ut filer, sin dator beslagtagen av 
polisen. Mannen delade ut hundratals filmer och spel som andra kunde ladda ner. Åklagare 
har inlett en förundersökning och mannen riskerar att åtalas för brott mot upphovsrättsla-
gen (Lindstedt, 2005b) 

I en artikel skriven av Emretsson (2005) har Antipiratbyrån under februari fortsatt sitt arbe-
te med att hitta fildelare. Bara vid Norrortspolisen i Stockholm har de fått in åtta till tio 
anmälningar från Antipiratbyrån mot brott mot upphovsrättslagen. Samtliga av de berörda 
fildelarna har fått sina datorer beslagtagna av Norrortspolisen. Vidare har de kallats till för-
hör med olika utgång. Vissa av fallen har lämnats vidare till åklagare och andra avskrivits. 
Antipiratbyrån hoppas att resultatet av denna typ av arbete ska leda till att fildelare ändrar 
inställning och inte tycker att det är värt risktagandet som olaglig fildelning innebär. De till-
slag som varit är en tydlig signal om vad som kan hända. Tidigare har få fildelare vetat om 
vad som kunnat ske. 
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Mot Bahnhof 

Efter ett tingsrättsbeslut genomförde Kronofogden den 10 mars 2005 en intrångsunder-
sökning mot internetleverantören Bahnhof Internet AB (nedan benämnt Bahnhof) som ett 
försök att förhindra olaglig spridning av upphovsrättsskyddat material. 

I tingsrättsbeslutet anges det bland annat att det är Antipiratbyrån, Stim, Universal Music 
AB, EMI Music Sweden AB och Sony Music Entertainment AB som är sökande och yrkar 
bland annat på en intrångsundersökning utan att motparterna får yttra sig (Norström, 
2005). Vidare anges det att det är tre specifika servrar och eventuella servrar som är anslut-
na till dessa som får eftersökas. Fyra filmer och åtta musikalbum av de hittade verken har 
ansökts hos tingsrätten om att få eftersökas. Antipiratbyrån företräder i detta fall fyra före-
tag från filmbranschen och de andra bolagen och föreningen företräder sig själva eller mu-
sikbranschen. Ansökan godkändes av tingsrätten på grund av att omfattningen av sprid-
ningen av upphovsrättsskyddat material var så stor och verksamheten inte bara kunde ses 
som en internetoperatör. 

De IP-adresser, fyra filmer, samt åtta cd-skivor som kronofogdemyndigheten sökte efter 
påträffades inte på några av servrarna hos Bahnhof. Det enda kronofogdemyndigheten 
kunde identifiera var en anställds e-postadress. De kunde däremot inte hitta bevis i dennes 
brevlåda eller binda den anställde till någon av de eftersökta servrarna. Däremot hittades 
det en hel del olagligt material på servrar hos Bahnhof, vilket gjorde att kronofogdemyn-
digheten gick vidare till polisen. Både kronofogdemyndigheten och Antipiratbyrån har tagit 
kontakt med polisen enligt en polisanmälan, vilket även det strider mot lagen enligt Lund-
blad (2005). Anledningen till att de tog kontakt med polisen var för att det fanns risk för att 
Bahnhof skulle radera det material som var olagligt på servrarna (Lindstedt, 2005c). 

Idag har Bahnhof dragit tillbaka sin anmälan mot Antipiratbyrån och de båda parterna har 
kommit fram till en förlikning. Utredningen fortsätter dock mot två Bahnhofanställda 
(Lindstedt, 2005d). Detta tillslag har gett Antipiratbyrån väldigt mycket publicitet och det är 
framför allt efter denna aktion som media har börjat skriva mycket om Antipiratbyrån. Det 
är mycket möjligt att Antipiratbyrån inte gjorde detta för att skapa mycket publicitet men 
det har onekligen gjort folk mer medvetna om Antipiratbyrån. 

3.1.3.4 Svårigheter för Antipiratbyrån 
Det finns ett antal svårigheter för Antipiratbyrån. Enligt H. Pontén (personlig kommunika-
tion, 2005-04-22) är de befintliga lagarna ett problem för Antipiratbyrån. Upphovsrättsla-
gen är inte anpassad till Internet och fildelning. Det finns just nu ett lagförslag (Regeringens 
proposition 2004/05:110) som röstats igenom och träder i kraft juli 2005, där det föresprå-
kas att det även ska vara olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet 
(Justitiedepartementet, 2005). Idag är det endast olagligt att tillgängliggöra/dela med sig av 
upphovsrättsskyddat material via Internet, inte att ladda ned. Dagens utformning av lagen 
innebär att Antipiratbyrån inte kan göra någonting åt att människor laddar ned upphovs-
rättsskyddat material, de kan endast ingripa när delning av filer sker. 

Det finns även ett annat perspektiv på det hela som är att Antipiratbyrån måste rätta sig ef-
ter de lagar och bestämmelser som finns när de använder sig av sina arbetsmetoder och på 
så sätt kanske inte kan använda sig av de enklaste och mest effektiva arbetsmetoderna. Ett 
exempel på en sådan lag är personuppgiftslagen (PUL), som bland annat förbjuder lagring 
av IP-adresser (Lundblad, 2005). 
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Syftet med personuppgiftslagen är ”…att skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom behandling av personuppgifter” (Notisum, 2004a). 

Det förekommer diskussioner angående att Antipiratbyrån har samlat in IP-nummer, och 
att detta är likställt som insamling av personuppgifter. Fram tills mars 2005 har 4000 per-
soner anmält Antipiratbyrån till Datainspektionen. Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén har 
svarat på frågan att Antipiratbyrån inte sparar denna information. Enligt Lundblad (2005) 
är det viktigt att förklara huruvida IP-nummer är personuppgifter eller ej. Lundblad (2005) 
menar på att det utom tvivel är ställt att IP-nummer är personuppgifter enligt personupp-
giftslagen. Det är således inte tillåtet att behandla IP-nummer (personuppgifter) utan sam-
tycke från berörd. Huruvida Antipiratbyrån sparar uppgifterna eller ej ska enligt PUL inte 
spela någon roll då den klart och tydligt klargör begreppet behandling av personuppgifter 
(Lundblad, 2005). Enligt 21 §  i PUL är det enbart tillåtet för myndigheter att behandla per-
sonuppgifter om lagöverträdelser (Notisum, 2004a). 

3.1.4 Piratbyrån 
Piratbyrån är en organisation som arbetar för att vara en motvikt till Antipiratbyrån. Pirat-
byrån är en organisation som startades för att stödja de personer som kopierar upphovs-
rättsskyddad information och kultur fritt, vilket strider mot den gällande uppfattningen om 
upphovsrätt. En anledning till att Piratbyrån startades var också att de ville starta en politisk 
debatt om upphovsrätt. Organisationen arbetar för att underlätta kopiering av information, 
dock sysslar de själva inte med att organisera någon form av piratkopiering. Det finns redan 
många andra personer som gör det här möjligt och de har många användare av sina pro-
gram. Piratbyrån verkar för att ge en annan syn på upphovsrättslagen än vad upphovsrätts-
industrins intressegrupper gör idag (Piratbyrån, 2005b). 

3.1.5 Upphovsrättslagen 
Upphovsrättslagen (URL) har som syfte att skydda den som har skapat ett litterärt eller 
konstnärligt verk. Upphovsrättsinnehavaren har upphovsrätt till verket enligt 1 § oavsett 
om det är: 

”1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

 2. datorprogram, 

 3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

 4. filmverk 

 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

 6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt” 

(Notisum, 2004b) 

För att ett en person ska få sitt verk att omfattas av URL krävs ingen registrering av verket, 
det är automatiskt skyddat av den som är upphovsmannen. Copyright-c och andra liknande 
symboler gäller inte i Sverige. Enda skillnaden är att verken uppnår verkshöjd, med vilket 
menas att verket får en låg grad av originalitet. Allt upphovsrättsskyddat material är därmed 
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skyddat och olagligt att kopiera, om inte upphovsrättsinnehavaren har gett sitt tillstånd till 
detta (Piratbyrån, 2003). 

Upphovsrättslagen har en bestämmelse (§ 12) som ger alla rätt att själv göra en kopia av ett 
upphovsrättsligt skyddat verk, till exempel en film, och använda den kopian för enskilt 
bruk. Denna bestämmelse innebär att om det går att kopiera en skiva, är det också tillåtet 
att göra det. Är en skiva däremot kopieringsskyddad, är det inte tillåtet att kopiera den, pre-
cis som att det är förbjudet att kopiera en hyrvideo (Wande, 2005). 

Det är lagligt att kopiera musik för eget bruk. Det är även lagligt att ge bort en bränd 
blandskiva till familjemedlem eller närmsta bekantskapskretsen. Däremot är det inte lagligt 
att sprida musiken vidare till en större grupp av personer eller till personer som inte har nå-
gon koppling till en själv. I lagtexten står uttrycket ”enskilt bruk”, vilket föreslås ändras till 
”privat bruk”. Det skulle innebära att det handlar om en väldigt liten och snäv krets av per-
soner som det är lagligt att en person sprider kopierad musik till (Wande, 2005). 

Att dela filer i ett fildelningsnätverk är idag förbjudet, oavsett om filerna är nedladdade eller 
skivorna köpta. En vanlig missuppfattning är att lagtexten vill förbjuda tekniken för fildel-
ningsnätverken, det här är dock felaktigt (Wande, 2005). 

Den som döms för brott mot upphovsrättslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst 
två år (Notisum, 2004b). 

3.2 Värderingar och attityder 
I detta avsnitt förklaras värdering och attityd samt presenteras ett antal attityder till fildel-
ning. 

3.2.1 Värderingar 
Definitionen av värdering är enligt Nationalencyklopedin (2005c): 

”handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att utfö-
ra en sådan handling.” 

Resultatet som framkommer har vanligtvis formen av ett omdöme, en åsikt eller en upp-
fattning. En uppfattning benämns ofta som en värdering för att klargöra att det är en sub-
jektiv eller personligt präglad uppfattning (Nationalencyklopedin, 2005c). 

Värderingar definieras av Oscarsson (2002) som: 

”grundläggande trögförändrade orienteringar som styr människors attityder och beteen-
den.” 

Oscarsson (2002) menar på att vissa värden refererar till önskvärda existentiella mål som till 
exempel frihet, jämlikhet och lycka. Andra värden kan referera till önskvärda sätt att upp-
träda, exempelvis artig, intellektuell eller kärleksfull. 

Båda definitionerna från Nationalencyklopedin (2005c) och Oscarsson (2002) stämmer in 
på den betydelse som värdering har i denna uppsats. 



 Referensram 

 22

3.2.2 Attityder 
Enligt Nationalencyklopedin (2005d) förklaras ordet attityd som något inre eller mentalt, 
vilket vanligtvis inte är iakttagbart. Det här påverkar sedan en persons varseblivning och 
tänkande. Forskare använder sig av attityder för att förklara sociala beteenden vid olika si-
tuationer och visar på individuellt utformade mönster. 

I forskningen används idag termen attityd med förklaringen som en varaktig inställning, 
vilken har byggts upp genom olika erfarenheter. Dessa kommer till uttryck i att en person 
är för eller emot något, vanligtvis en värdering (Nationalencyklopedin, 2005d). 

En attityd består av tre olika delar: kognitiva, affektiva och intentionella. Det kognitiva är 
den del som består av kunskaper och föreställningar en person har inför något, med andra 
ord innehåller den kognitiva delen vad en människa tror eller vet om något. Affektiv består 
av den del som handlar om känslor och åsikter, hur starkt en person tar ställning för eller 
emot något. Den intentionella delen beskriver beredskapen till handling inför något, till-
sammans med det kognitiva och det affektiva förhållandet till något (Nationalencyklopedin, 
2005d). 

När attityder och värderingar mäts, bedöms också kunskaper, affektion och erfarenheter av 
tidigare handlingar. När all denna information tillhandahållits går det att säga något om atti-
tyder och värderingars intentionalitet (Carle, 2000). 

3.2.2.1 Attityder till fildelning 
I den här rapporten menas med attityd vilken typ av inställning fildelare har till lagöverträ-
delsen som begås och av vilken eller vilka anledningar de gör det. I rapporten har ett antal 
olika anledningar till de attityder till fildelning som finns identifierats. Med hjälp av bland 
andra Wang (2004) och Freeman & Peace (2005) har följande attityder identifierats i rap-
porten:  

• Hög belöning – låg risk – fildelning är en aktivitet som innebär en hög belöning 
med lågt risktagande 

• Lagar 

o Omedvetenhet – fildelare som är omedvetna om regelverk och lagar som berör 
fildelning (upphovsrätt) 

o Inkorrekta - fildelare som anser att lagarna är felaktiga 

• Priser – fildelare som anser att priserna inte är rimliga 

• Lurad – fildelare som känner sig lurade av de stora mediebolagen på grund av pri-
serna 

• Handlingarna åsamkar ingen skada – fildelare som anser att ingen skadas av 
upphovsrättsbrottet 

• Omedveten om skador – fildelare som är omedvetna om de skador som åsamkas 

• Åtkomstproblem – fildelare som inte får tillgång till materialet på något annat sätt 

• Samlare – fildelare som finner nöje i att samla på material och inneha det allra se-
naste materialet 
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Nedan förklaras de olika attityderna som tagits upp mer ingående. 

Hög belöning – låg risk 

En av de enskilt största anledningarna till att människor fildelar är på grund av att det är en 
aktivitet som innebär hög belöning till låg risk. Det går att jämföra fildelning med fortkör-
ning och skattebrott som är av liknande karaktär i det avseendet att det är hög belöning till 
låg risk. (Wang, 2004) 

El-Sheikh, Rashed & Peace (2004) skriver om en variant av det som tidigare nämnts och 
kallats låg risk och hög belöning. De har tittat på två sätt att värdera fildelning. Dessa båda 
synsätt är det utilitariska (praktiskt-, nytto-) och det deontologiska (handlings-) synsättet. 

Det utilitariska synsättet fokuserar mer på själva resultatet av handlingarna än på handling-
arna själva (El-Sheikh et al., 2004). På grund av att individen i fråga har fått tag på materia-
let förbättras dennes livssituation. Det här går således inte in på huruvida handlingarna är 
skadliga eller ondskefulla som det gör i det deontologiska synsättet. Däremot går det enligt 
det utilitariska synsättet att granska den enskilda piratkopieringsakten och på så sätt se om 
det totala resultat överväger kostnaderna och om så är fallet att akten i naturen inte är oe-
tisk. Det tas även upp att personer med detta synsätt inte anser att handlingen är oetisk på 
grund av att den unika individen i detta fall ändå inte skulle ha köpt det upphovsrättsskyd-
dade materialet. 

Det utilitariska synsättet kan enkelt förklaras med ordspråket: ”ändamålen helgar medlen”. 

Ur det deontologiska synsättet resoneras det huruvida akten i sig är etisk eller oetisk obero-
ende av resultatet av akten (El-Sheikh et al., 2004). Ur detta synsätt är det alltså orätt att 
dela filer på grund av upphovsrättsskyddet i och med att det inte är något livsavgörande el-
ler livsviktigt material det handlar om. 

Lagar 

I detta fall är det främst brott mot upphovsrättslagen som begås. 

Omedvetenhet 

En intressant fråga att ställa är huruvida fildelarna är medvetna om att de begår ett brott 
genom att dela ut filer över Internet. Wang (2004) hävdar att i princip alla fildelare är med-
vetna om att de begår brott. Även här går det att jämföra det med fortkörning: det är väl-
digt vanligt trots att trafikanter vet att de enligt lag ska följa hastighetsskyltarna och andra 
vägmärken. 

Däremot kan det anses vara tveksamt att fildelarna läst och fullt ut förstått lagarna kring in-
tellektuell egendom (National Research Council, 2000). Då det finns många paragrafer och 
undantag i lagarna är det svårt för civila personer att vara helt insatta i alla dessa.  

Inkorrekta 

Crowell, Narvaez & Gomberg (2004) menar att upphovsrättslagen kan skapa en viss oba-
lans då orimligt mycket pengar kan hamna hos innehavaren av upphovsrätten. De skriver 
också att debatten om upphovsrätt är felvinklad och fokuserar för mycket, eller enbart på 
vem det är som är innehavare av upphovsrätten. Istället bör det diskuteras huruvida det är 
upphovsrättslagen i sig som skapar obalans på grund av att den inte är lämplig i det nya in-
formationssamhället. Det leder istället till oetisk beteende i form av brott mot upphovs-
rättslagen eller åtminstone i gränslandet däromkring. Vidare säger de att ovan nämnda oba-
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lans, att upphovsrättsinnehavaren får för mycket pengar, skadar samhället i övrigt då dessa 
förmodligen kunde ha investerats i saker värda mer än exempelvis dataspel och utveckling 
av dessa.  

En av de vanligaste attityderna eller ställningstagandena fildelare gör är att, som det nämnts 
tidigare, kritisera lagen och istället uppmuntra till att bryta mot den för att på så sätt få den 
ändrad genom denna typ av civila olydnad. Men, oavsett om akten är laglig eller ej är det ett 
etiskt ställningstagande som görs. Enligt El-Sheikh et al. (2004) behöver inte en handling 
som bryter mot lagen vara oetiskt, likaså kan en handling som ej bryter mot lagen vara oe-
tisk. I dagsläget är det till exempel juridiskt sett lagligt att ladda ner upphovsrättsskyddat 
material, även fast det kan anses vara oetiskt. 

Priser 

Andra attityder kan vara att personen i fråga inte är beredd att betala uppåt 218 kr för en 
CD-skiva (Åhlens, 2005), särskilt inte om intresset endast riktar sig mot ett eller ett fåtal av 
spåren hävdar Wang (2004). Microsoft Office 2003 Standard på svenska som kostar drygt 
4740 kr (Dustin AB, 2005) kan också anses bland fildelarna vara för dyrt. Även El-Sheikh 
et al. (2004) stärker teorin om antagandet att priset är en signifikant faktor till piratkopie-
ring. 

Salehnia (2002) skriver att vissa fildelare motiverar attityden att priserna är för höga med 
argumentet att kostnaden för bolagen att trycka ytterliggare en kopia är betydligt mindre än 
vad försäljningspriset för samma kopia är. På grund av att priset på intellektuell egendom 
oftast inte återspeglas i produktionskostnaden för en kopia gör att det anses vara en anled-
ning till olaglig fildelning. 

Lurad 

En annan attitydgrupp som också har med monetära mått att göra är de som känner sig lu-
rad, eller anser att de stora mediebolagen lurar konsumenterna genom att ha så pass höga 
priser och ta den största delen av vinsten från skivförsäljningen för sig själva (Wang, 2004). 
Det här understryks även av Gupta, Gould & Pola (2004) som argumenterar för att de som 
känner sig illa behandlad av ett företag, genom till exempel höga priser, är mer troliga att 
vara positivt inställda till piratkopiering. 

Handlingarna åsamkar ingen skada 

Som ovan nämnts finns det fildelare som inte ser sina handlingar som skadliga eller harm-
fulla enligt Wang (2004). Det är en vanlig uppfattning att det inte kostar mjukvarutillverka-
ren någonting om någon använder mjukvaran utan licens, det vill säga utan att ha betalt för 
den. El-Sheikh et al. (2004) skriver att brott mot upphovsrättslagen tekniskt sett är likvär-
digt med att stjäla men att det fysiskt sett inte innebär att något i fast form stjäls och någon 
annan således blir av med någonting som varit i dennes ägo. Även Löfberg (2004) skriver 
om denna benämning och att det till största del är producenterna och företagen som står 
bakom filmerna och spelen som använder denna, enligt vissa, starka benämning. 

Gupta et al. (2004) skriver att graden av skada som en person anser en handling medför 
kallas moralisk intensitet. En vanlig attityd hos fildelare är att den moraliska intensiteten är 
låg, särskilt i förhållande till stölden av fysisk egendom. Det har till och med gjorts en un-
dersökning som visar att folk anser det vara värre att stjäla en billig chokladkaka än att pi-
ratkopiera dyr programvara. 
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En faktor som kan leda till oetiskt beteende är den psykologiska distans som kan skapas 
(Crowell et al., 2004). Fildelare känner sig säkra tack vare den fysiska distansen. Det är ex-
empelvis troligare att en oetisk gärning begås vid en virtuell kommunikation än när kom-
munikation sker ”öga-mot-öga”. Det är det här som avses med fysisk distans. Det är även 
så att det inte är lika uppenbart för fildelaren att denne begår ett brott och detta skulle även 
kunna härledas till att han inte uppfattar det som att handlingarna åsamkar någon skada. 

Vidare hävdar vissa forskare till och med att brott mot upphovsrättslagen när det gäller 
mjukvara kan gynna berörda mjukvaruföretag i och med att individer som aldrig annars 
skulle ha kommit i kontakt med mjukvaran får möjlighet att testa mjukvaran vilket i sin tur 
kan vara bra marknadsföring för företaget i sig och det kan leda till framtida köp (El-Sheikh 
et al., 2004). Att se det hela på detta sätt påminner en hel del om mjukvaruföretagens egen 
strategi när det gäller marknadsföringen, nämligen den att ge personer möjlighet att använ-
da sig av testversioner. Dessa versioner är gratis att använda sig av och har oftast någon typ 
av begränsning i form av funktions- eller tidsbegränsning. 

Gupta et al. (2004) skriver liknande om att en stor spridning av företags produkter ökar 
chansen för en bredare kundbas. De hävdar också att försöken att skydda sig mot piratko-
pieringen till och med hämmar företagens lönsamhet då deras kundbas minskas genom att 
spridningen begränsas. En av anledningarna till fildelning anses vara ett utvärderingsbete-
ende hos fildelarna för att avgöra om en produkt senare är värd att köpa. 

Omedveten om skador 

Resultatet av den här typen av brott är inte alls lika påtagligt som ett brott som begås med 
någon typ av fysisk kontakt. Det är inte helt uppenbart att det är någon som blir drabbad 
av brottet (i de fall det är någon som blir det). Ingen blir fysiskt skadad. En kartong med 
exempelvis ett dataspel behöver i detta fall inte stoppas innanför jackan och sedan smugg-
las ut från en butik. Det är inte alls samma typ av påtaglighet och därför är vissa som begår 
brottet inte heller medvetna om vad det är som sker. De tänker inte så långt att det är nå-
gon som förlorar på det hela. (Wang, 2004) 

Åtkomstproblem 

En av de minsta attitydgrupperna är de som delar filer på grund av det de söker inte finns 
att tillhandahålla på CD eller DVD (Wang, 2004). De skulle helt enkelt inte kunna köpa 
alstret i affären eller dylikt. 

Samlare 

Den sista attitydgruppen som tas upp i den här rapporten är de med attityden att de inte 
bryr sig särskilt mycket om alstren i sig utan i själv verket är samlare som vill ha serier av 
alster och/eller det allra senaste. Denna typ av fildelare har ingen monetär vinning av sam-
landet då de deras mål är att få ihop så stora och kompletta samlingar som möjligt, utan 
kostnad (Wang, 2004). 

Attitydpåverkansmodell 

Ovan nämnda attityder som funnits i teorin har i den här rapporten legat som underlag för 
nedanstående modell (figur 3-1). Attityderna har radats upp och satts i samband med fildel-
ningsfrekvensen och på vilket sätt de påverkar fildelningsfrekvensen, positivt (+) eller nega-
tivt (-). I modellen har de hypotetiska värdena satts ut, det vill säga om respektive attityd 
generellt sett bör påverka fildelningen positivt eller negativt. 
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Figur 3-1 Attitydpåverkansmodell. 

3.3 Liknande studier 
Det finns inte speciellt många undersökningar som är gjorda i Sverige angående nedladd-
ning av filer. Svenska Filminstitutet nämner en undersökning gjord 2001, vilken visar att 
67% av personer mellan 15 och 30 år skulle ladda ner filmer från Internet om de hade möj-
lighet till detta. Delas denna åldersgrupp upp i två mindre delar visar det sig att det är fler 
personer i åldern 15-25 än 26-30 som svarar att de skulle ladda ner filmer från Internet om 
de hade möjlighet till detta. Det är män som i högre utsträckning än kvinnor är mer villiga 
att ladda ner film från Internet (Ehrén, 2003). 

Samtidigt som empirinsamling till den här rapporten pågick utförde Aftonbladet (2005) en 
elektronisk enkät på sin webbplats för sina läsare där de tillfrågades om de är rädda för att 
åka fast. 13.4% svarade ja och 86.6% svarade nej. En liknande enkät med samma frågeställ-
ning genomfördes i mars 2005 på samma webbplats (Fyrlund, 2005), där även alternativet 
”jag fildelar inte” fanns med. 11,1% svarade ja, 25,8% svarade att de inte fildelade och 
63.1% svarade nej. Noterbart är att Aftonbladet själva anger på båda enkäterna att ”resulta-
tet inte ska ses som representativt för allmänheten i sin helhet”. Dock är det så pass många 
som svarat på enkäten och Aftonbladets läsare bör anses kunna representera den här upp-
satsens population väl, att det ger en bra värdemätning till det här arbetet. 

Även Demoskop genomförde en undersökning samtidigt som den här rapporten skrevs. 
Undersökningen presenterades i maj och till den hade närmare 1200 personer tillfrågats hur 
deras användning av fildelningsprogram ändrats det senaste halvåret. 38% hade minskat sin 
användning av fildelningsprogram medans 20% hade ökat den. Den visade också att det är 
fler män än kvinnor som fildelar: 54% av männen respektive 31% av kvinnorna (Brundin, 
2005). 

Christensen & Eining (1991) skriver om orsakerna till piratbrott och tar upp den modell 
Ajzen & Fishbein (1980) skapat, ”Theory of Reasoned Action” (TRA). TRA:s grund-
läggande ideologi är att om en person ämnar att utföra någonting kommer personen ifråga 
förmodligen att genomföra den ämnade aktionen. De två faktorer som reglerar en persons 
villighet att utföra något styrs av personens attityder och de sociala normer personen på-
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verkas av. Denna modell har blivit vidareutvecklad till ”Theory of Planned Behaviour” 
(TPB) vilken skiljer sig från TRA på så sätt att den har expanderats till att innehålla en del 
om uppfattad beteendekontroll (El-Sheikh et al., 2004; Salehnia, 2002). Detta därför att den 
ursprungliga modellen TRA saknade möjligheten att förutsäga beteenden (Kou & Hsu, 
2001). När attityder och subjektiva normer blir mer gynnsamma samt när den uppfattade 
beteendekontrollen ökar, kan det anses vara sannolikt att personen utför den ämnade ak-
tionen. Modellen har tillämpats empiriskt vid ett flertal tillfällen med lyckade resultat (El-
Sheikh et al., 2004). 

TPB har i sin tur legat till grund för en mer fullständig modell, framtagen av Peace, Galletta 
& Thong (2003), för beteende vid upphovsrättsbrott gällande mjukvara (se figur 3-2). De 
utgick från Economic Utility Theory (människor handlar rationellt efter det som maximerar 
den egna användbarheten) och Detterence Theory (handlingen vågas inte utföras på grund 
av rädslan för vedergällning) för att hitta vilka orsaksfaktorer som påverkar de ursprungliga 
faktorerna i TPB. 

 

Figur 3-2 Modell för piratkopieringsbeteende av mjukvara (fritt översatt från Freeman & Peace (2005)).
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4 Empirisk studie 
Nedan följer en redovisning av de undersökningar som genomförts för rapporten. Dessa är (1) en kvantita-
tiv undersökning (huvudundersökning) för utredning av hur Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 
påverkat fildelarnas fildelningsfrekvens (2) en kvantitativ stödundersökning för att verifiera validiteten i 
ovan nämnda undersökning (3) en kvalitativ undersökning för utredning av orsakerna bakom resultatet i 
den första kvantitativa undersökningen genom att utreda vilka attityder personerna i de olika frekvens-
grupperna har. 

4.1 Kvantitativ huvudundersökning 
Den kvantitativa undersökningen ämnade att svara på hur fildelarnas fildelningsfrekvens 
har påverkats av Antipiratbyråns arbete den senaste tiden. Den data som har hämtats från 
respondenterna är kön och ålder, för att se hur resultatet fördelar sig mellan dessa variabler, 
samt i vilken utsträckning respondenten delar filer idag i förhållande till före november 
2004. 

Utformningen av den elektroniska enkäten återges i bilaga 1. 

4.1.1 Totalt 
Totalt svarade 584 personer under de två veckor i mars, som enkäten fanns tillgänglig på 
Internet. Efter att ha sorterat bort de som svarat att de inte fildelade innan november 2004, 
återstod 545 svar. 

Fördelningen på de möjliga svarsalternativen för hur respondenternas fildelningsfrekvens 
förändrats, ser ut som följer: 18 personer (3%) har helt slutat fildela, 94 personer (17%) fildelar 
mindre, 343 personer (63%) fildelar lika mycket och 90 personer (17%) fildelar mer. Se tabell 4-1 
nedan för en sammanställning av fildelningsfrekvensen och figur 4-1 för en grafisk be-
skrivning. 

Tabell 4-1 Fildelningsfrekvens totalt 

Svarsalternativ Antal Andel
Helt slutat fildela 18 3%
Fildelar mindre 94 17%
Fildelar lika mycket 343 63%
Fildelar mer 90 17%
Totalt 545 100% 
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Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
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Figur 4-1 Fildelningsfrekvens totalt. 

4.1.2 Kön 
Av de 545 personer som svarat motsvarar 484 personer (89%) män och 61 personer (11%) 
kvinnor. 

Bland männen fördelade sig svaren som följer: 15 personer (3%) har helt slutat fildela, 80 
personer (17%) fildelar mindre, 305 personer (63%) fildelar lika mycket och 84 personer (17%) 
fildelar mer. Se tabell 4-2 för en sammanställning av dessa siffror. 

Tabell 4-2 Fildelningsfrekvens män 

Svarsalternativ Antal Andel
Helt slutat fildela 15 3%
Fildelar mindre 80 17%
Fildelar lika mycket 305 63%
Fildelar mer 84 17%
Totalt 484 100% 

 

För kvinnorna blev resultatet: tre personer (5%) har helt slutat fildela, 14 personer (23%) filde-
lar mindre, 38 personer (62%) fildelar lika mycket och sex personer (10%) fildelar mer. Kvin-
nornas fildelningsfrekvens återfinns i tabell 4-3. 

Tabell 4-3 Fildelningsfrekvens kvinnor 

Svarsalternativ Antal Andel
Helt slutat fildela 3 5%
Fildelar mindre 14 23%
Fildelar lika mycket 38 62%
Fildelar mer 6 10%
Totalt 61 100% 
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För en grafisk sammanställning av svarsfrekvensen för både män och kvinnor, se figur 4-2 
nedan. 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
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Figur 4-2 Fildelningsfrekvens kön. 

4.1.3 Ålder 
Åldersintervallet på de 545 respondenterna är från 13 till 56 år. Genomsnittsåldern är 23,6 
år, typvärdet 20 år, nedre kvartilen 18 år, medianen 22 år och övre kvartilen 29 år. 

En sammanställning av ovan nämnda variabler finns i tabell 4-4. En grafisk beskrivning av 
åldersdistributionen finns i figur 4-3 och 4-4 nedan. 

Tabell 4-4 Statistiska variabler åldersfördelning 

Variabel Ålder
Lägsta ålder 13
Högsta ålder 56
Genomsnitt 23,6
Typvärde 20
Nedre kvartilen 18
Median 22
Övre kvartilen 29 
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Histogram åldersfördelning

0

10

20

30

40

50

60

10 20 30 40 50 60

Ålder

A
nt

al

 
Figur 4-3 Histogram för åldersfördelning. 
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Figur 4-4 Frekvensfördelning för ålder. 

4.1.4 Ålderskategorier 
Senare i avsnittet finns en sammansatt tabell för alla åldersgrupper samt sammansatta dia-
gram i figur 4-5 och figur 4-6. Först kommer dock beskrivningar för varje åldersgrupp. 

Bland de 545 svarande var 33 personer (6%) i åldersintervallet 13-15 år. Fildelningsfrekven-
sen fördelade sig som: tre personer (9%) har helt slutat fildela, fyra personer (12%) fildelar 
mindre, 15 personer (45%) fildelar lika mycket och elva personer (33%) fildelar mer. 

I åldersintervallet 16-20 år var det 196 personer (36%). Svaren utföll som så att två perso-
ner (1%) helt slutat fildela, 27 personer (14%) som fildelar mindre, 121 (62%) som fildelar lika 
mycket samt 46 personer (23%) som fildelar mer. 

151 personer befanns sig i åldersintervallet 21-25 år. Fem personer (3%) har helt slutat fildela, 
31 personer (21%) har svarat att de fildelar mindre, 99 personer (66%) fildelar lika mycket och 
16 personer (11%) fildelar mer. 
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I åldersintervallet 26-30 är det 79 personer som svarat på enkäten. Två personer (3%) har 
helt slutat fildela, 18 personer (23%) fildelar mindre, 52 personer (66%) fildelar lika mycket och 7 
personer (9%) fildelar mer. 

Bland respondenterna i åldersintervallet 31-35 år var det 43 personer. Fyra personer (9%) 
har helt slutat fildela, nio personer (21%) har svarat att de fildelar mindre, 25 personer (58%) 
fildelar lika mycket och fem personer (12%) fildelar mer. 

25 personer av respondenterna var i åldersintervallet 41-56 år. Två personer (8%) har helt 
slutat fildela, fyra personer (16%) fildelar mindre än tidigare, 16 personer (64%) filderlar lika 
mycket som tidigare och tre personer (12%) fildelar mer än förut. 

I åldersintervallet 41-56 år är det 18 personer som har svarat. Det är ingen (0%) som helt 
slutat fildela, en person (6%) fildelar mindre, 15 personer (83%) fildelar lika mycket och det är 
två personer (11%) som fildelar mer. 

Nedan finns sammanställningar för varje svarsalternativ, vilket ger en överblicksbild över 
de olika ålderkategorierna. Tabell 4-5 visar procentfördelningen för varje svarsalternativ 
som det beskrivits i texten ovan. Stapeldiagrammet i figur 4-5 visar grafiskt hur svarsfre-
kvensen varierar mellan åldersgrupperna för varje svarsalternativ och linjediagrammet i fi-
gur 4-6 visar hur den övergripande trenden för alla åldersgrupper ser ut. 

Tabell 4-5 Fildelningsfrekvens inom ålderskategorierna 

Svarsalternativ 13-15år 16-20år 21-25år 26-30år 31-35år 36-40år 41-56år
Helt slutat fildela 9% 1% 3% 3% 9% 8% 0%
Fildelar mindre 12% 14% 21% 23% 21% 16% 6%
Fildelar lika mycket 45% 62% 66% 66% 58% 64% 83%
Fildelar mer 33% 23% 11% 9% 12% 12% 11%
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 
påverkat din fildelning? Alla ålderskategorier
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Figur 4-5 Fildelningsfrekvens alla åldersgrupper. Stapeldiagram. 
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Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 
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Figur 4-6 Fildelningsfrekvens alla åldersgrupper. Linjediagram. 

4.2 Validering av huvudundersökningen 
För att verifiera validiteten i den kvantitativa elektroniska undersökningen genomfördes yt-
terliggare en kvantitativ undersökning. Resultatet från denna blev som följer: åldersinterval-
let på de 37 respondenterna var från 14 till 26 år. Genomsnittsåldern var 18,5 år, typvärdet 
17 år, nedre kvartilen 17 år, medianen 18 år och övre kvartilen 19,5 år. En sammanställning 
av variablerna finns i tabell 4-6 

Tabell 4-6 Statistiska variabler åldersfördelning 

Variabel Ålder
Lägsta ålder 14
Högsta ålder 26
Genomsnitt 18,5
Typvärde 17
Nedre kvartilen 17
Median 18
Övre kvartilen 19,5 

Av de svarande på enkäten var det två personer (5%) som svarade att de helt slutat fildela, sju 
personer (19%) svarade att de fildelar mindre, 25 personer (68%) fildelar lika mycket och tre 
personer (8%) fildelar mer. 

För en sammanställning av stödundersökningens totala resultat i jämförelse med huvudun-
dersökningens totala resultat, se tabell 4-7 samt figur 4-7. 
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Tabell 4-7 Fildelningsfrekvens huvudundersökning totalt och stödundersökning totalt 

Svarsalternativ Huvudundersökning Stödundersökning 
Helt slutat fildela 3% 5% 
Fildelar mindre 17% 19% 
Fildelar lika mycket 63% 68% 
Fildelar mer 17% 8% 
Totalt 100% 100%  

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
din fildelning? Totalt
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Figur 4-7 Fildelningsfrekvens huvud- och stödundersökning totalt. 

Av de 37 personer som svarat på enkäten är 25 män. Det är en person (4%) som har svarat 
att han har helt slutat fildela, tre personer (12%) har svarat att de fildelar mindre, 18 personer 
(72%) fildelar lika mycket och tre personer (12%) svarade att de fildelar mer. 

För sammanställning och jämförelse mellan resultatet för män i huvud- och stödundersök-
ningen, se tabell 4-8 samt figur 4-8. 

Tabell 4-8 Fildelningsfrekvens för män i huvudundersökningen respektive stödundersökningen 

Svarsalternativ Huvudundersökning Stödundersökning 
Helt slutat fildela 3% 4% 
Fildelar mindre 17% 12% 
Fildelar lika mycket 63% 72% 
Fildelar mer 17% 12% 
Totalt 100% 100%  
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Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
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Figur 4-8 Fildelningsfrekvens huvud- och stödundersökning män. 

Det är 12 kvinnor som har svarat på enkäten. En person (8%) svarade att hon helt slutat fil-
dela, fyra personer (33%) svarade att de fildelar mindre, sju personer (58%) fildelar lika mycket 
och det är ingen kvinna (0%) som fildelar mer. 

Sammanställning av resultatet för kvinnor i huvud- och stödundersökningen finns i tabell 
4-9 samt figur 4-9. 

Tabell 4-9 Fildelningsfrekvens för kvinnor i huvudundersökningen respektive stödundersökningen 

Svarsalternativ Huvudundersökning Stödundersökning 
Helt slutat fildela 3% 8% 
Fildelar mindre 17% 33% 
Fildelar lika mycket 63% 58% 
Fildelar mer 17% 0% 
Totalt 100% 100%  
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Figur 4-9 Fildelningsfrekvens huvud- och stödundersökning kvinnor. 
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4.2.1 Fildelar mer 
En mindre undersökning bland de som svarat att de fildelar mer i huvudundersökningen 
har utförts för att kontrollera att de som fildelar mer verkligen fildelar mer på grund av An-
tipiratbyråns arbete och inte av någon annan anledning, har även genomförts. 

Utfallet för de nio personer som svarat var att två stycken (22%) hade andra anledningar till 
sin ökade fildelningsfrekvens, såsom bättre uppkoppling och tillgång till mer material, än 
Antipiratbyråns arbete. 

4.3 Kvalitativ undersökning 
Frågeformulären som använts i undersökningen till de olika kategorierna helt slutat fildela, fil-
delar mindre, fildelar lika mycket och fildelar mer återfinns i bilagorna 4-7. 

Fråga ett och fråga nio har varit olika i de fyra olika intervjukategorierna och fråga åtta har 
ej ställts till den kategori som helt slutat fildela. Nedan redovisas det vanligaste svaren för alla 
svarsalternativ under respektive fråga. De fyra olika frågorna under fråga ett och fråga nio 
presenteras som a, b, c och d. Under övriga frågor är I svaret från den kategori som helt slu-
tat fildela, II är de som fildelar mindre, III är den kategori som fildelar lika mycket och IV är 
den kategori som fildelar mer. 

1. a) Du har svarat att du helt slutat fildela på grund av Antipiratbyråns arbete 
sedan november 2004. Vad beror detta på? 

Undvika att hamn i framtida problem. Ingen annan har med mitt Internetanvän-
dande än jag att göra. 

b) Du har svarat att du fildelar mindre på grund av Antipiratbyråns arbete 
sedan november 2004. Vad beror detta på? 

Delvis rädd för att åka fast, det är inte värt det, inte när det gäller musik och film i 
alla fall. 

c) Du har svarat att din fildelningsfrekvens inte påverkats av Antipiratbyråns 
arbete sedan november 2004. Vad beror detta på? 

Är inte rädd, jag laddar ner så lite att jag känner att deras arbete inte berör mig sär-
skilt mycket. 

d) Du har svarat att du fildelar mer på grund av Antipiratbyråns arbete sedan 
november 2004. Vad beror detta på? 

För att jag starkt ogillar deras syn på vad dom anser vara olaglig delning av upp-
hovsrättsskyddat material. 

 

2. a) Anser du att delning av filer innebär en hög belöning för dig? Det vill 
säga, hur mycket får du ut i förhållande till insatsen som krävs? 

I. Man kan säga att det var ett sätt att kompensera för de höga internetkostnaderna. 
I förhållande till insatsen är det 100% eftersom det är så pass enkelt. 

II. Ja hög belöning, enkelt och sparar pengar. 

III. Det krävs en mycket liten insats för att få de filer jag vill ha i jämförelse med att 
köpa dem för mycket pengar. 
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IV. Ja hög belöning, får ut väldigt mycket nöje av det. 

b) Har det påverkat din nuvarande fildelningsfrekvens? Utveckla! 

I. Har slutat helt 

II. Har påverkats, är bara uppkopplad när jag laddar ner något, kopplar ner när det 
är hemma. 

III. Nej den är nog oförändrad. 

IV. Ja, absolut då jag finner mig mer nöjd med min fildelning gör jag det mer. 

 

3. a) Hur stor risk tror du det är att ”åka fast”? 

I. För den enskilde lilla nedladdaren verkar det vara liten chans. Dock finns säkert 
informationen sparad någonstans och att någon utnyttjar den negativt någon gång i 
framtiden är tillräckligt stor risk för att inte fortsätta. 

II. Väldigt liten. 

III. Risken känns ganska liten eftersom jag ändå laddar ner så pass lite i förhållande 
till många andra. 

IV. Låg, väldigt låg, och ännu lägra att faktiskt få en påföljd. 

b) Har risken påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

I. Det är därför jag slutade 

II. Ja det har den, är inte uppkopplad lika länge. 

III. Nej, åker jag dit så gör jag, inget jag tänker på direkt. 

 IV. Nej det har den inte alls. Risken är för liten. 

4. a) Känner du till vilka lagar som gäller för fildelning av upphovsrättsskyddat 
material? 

I. Nej. 

II. I viss mån. 

III. Nej, inte helt och hållet. 

IV. Inte i detalj men har en viss kunskap om den. 

b) I så fall, vad anser du om dem? 

I. – [i och med att endast en respondent ställde upp på en intervju från de med 
svarsalternativet helt slutat fildela har vi endast denna respondent att gå efter och i 
och med att han svarade nej på ovanstående fråga kunde inte frågan besvaras] 

II. Förståeliga, men svåra att kontrollera för polisen eller Antipiratbyrån. 

III. Det behövs en del undantag. Till exempel borde det vara lagligt att ladda ner 
material för privat bruk när det inte saluförs i någon större utsträckning längre. 

IV. Föråldrade och på företagens villkor. De är inte anpassade för dagens informa-
tionssamhälle. 

c) Har lagarna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 I. – [slutat fildela] 
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II. Nej. 

III. Nej, för mig betyder lagarna inte någonting. 

 IV. Nej, lagarna har inte haft någon inverkan eftersom jag anser att lagarna inte ut-
gör någon större fara för oss som bryter mot dem. 

5. a) Vad anser du om de priser som är på musikskivor, filmer och spel? 

I. Är det något man tycker om kan man köpa dem. Men de är för dyra för att göra 
spontaninköp. 

II. De är för höga. Sänk priserna och folk köper. Det ÄR roligare med ett original! 

III. Jag tycker det är alldeles för dyrt. 

IV. Alldeles för höga. 

 b) Har priserna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

I. Nej inte ett dugg. Skulle inte ha köpt något av det jag har laddat hem. 

II. Ja. Hade priserna varit lägre hade jag köpt original. 

III. Den huvudsakliga anledningen till att man alls fildelar någonting är ju för att 
man inte har råd att köpa allting man vill prova. Man kanske inte ens har råd att 
köpa allting man är helt säker på att man kommer tycka om. Därför fildelar man. 

IV. Givetvis, det är min största motivation. Det är för dyrt att betala 
hyra/räkningar, skolböcker, mat och dessutom betala för filmer/musik på CSN:s 
pengar. 

6. a) Vad anser du om den andel du uppfattar mediebolagen behåller av intäk-
terna? 

I. Vet ej. 

II. Alltför hög, deras funktion är att stilla ett behov, kulturkonsumtion. 

III. Jag tycker att de tar en alldeles för stor del. 

IV. Den är för stor, skaparen får för lite. 

 b) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

I. Nej. 

II. Nej. 

III. Nej, det har mer att göra med priset på slutprodukten. 

 IV. Ja, bättre att inte stödja bolagen och artisten någonting när bolagen tar typ 99% 
och artisten med den sista %. 

7. a) Tror du nöjes- och mjukvarubranschen (upphovsrättsinnehavarna, pro-
duktionen, utvecklingen och så vidare) påverkas av nedladdningen? 

I. Inte av mitt eget tidigare beteende. Har hört att det påverkas positivt eftersom de 
fått mycket uppmärksamhet i media. Bert K. är fortfarande miljardär. 

II. Ja det tror jag. 

III. Ja till viss del 

IV. Ja det tror jag. 
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b) I så fall, hur? 

 I. – [slutat fildela] 

II. Jag tror att en viss del av intäkterna minskar, men jag tror också att nya stjärnor 
föds tack vare nedladdningen. 

III. Folk lägger inte pengar på skräp utan endast på material de anser vara bra. 

IV. En del företag tjänar på det medans andra företag förlorar på det. Exempelvis 
en tonåring som laddar hem och lär sig programmet Photoshop, han kommer sä-
kerligen att vilja använda sig av Photoshop sen när han arbetar på ett företag. 

 c) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

I. - [slutat fildela] 

II. Nej 

III. Nej inget jag tänker på i det sammanhanget. 

 IV. Ja det beror bland annat på mitt ogillande gentemot de stora multinationella fö-
retagen, så visst har det påverkat min fildelningsfrekvens i den grad att den har 
ökat. 

8. a) Laddar du ner för att få tillgång till material som ännu inte har kommit 
ut? Ge exempel! (denna fråga har ej ställts till den kategori som helt slutat 
fildela) 

I. - [slutat fildela] 

II. Nej. 

III. Ja visst, tv-serier framförallt. 

IV. Ja ibland laddar jag ner filmer som haft biopremiär i USA men som ännu inte 
kommit till Sverige. 

b) Laddar du ner övrigt material som inte går att få tag på på annat håll 
(med undantag från sådant som inte kommit ut än)? Ge exempel! 

I. - [slutat fildela] 

II. Nej. 

III. Ja, skivor som har ett par år på nacken är nästan omöjliga att finna ens hos 
CDON eller Amazon. Då får man lite till Internet. 

 IV. Ja sånt som inte finns att få tag på i Sverige, och sånt som inte längre säljs i af-
färer. 

 c) Laddar du ner material för samlandets skull utan att ha för avsikt att an-
vända det? Ge exempel! 

I. - [slutat fildela] 

II. Nej, jag tycker om musik så jag laddar för att lyssna! 

III.Nej, däremot slänger jag sällan saker fast det inte varit bra, eftersom det premie-
ras på alla hubbar att ha en stor ”share”. 

 IV. Nej, använder det jag laddar ner. 
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9. a) Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag helt slutat 
fildela. Det kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frå-
gor. 

1. Timeconsuming 2.Viktigare saker att göra 3. Risk att få framtida besvär 

b) Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag fildelar 
mindre. Det kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frå-
gor. 

1. Antipiratbyrån 2. Risken 3.Avvaktar 

c) Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag fildelar lika 
mycket. Det kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frå-
gor. 

1. Pris 2. Enkelt 3. Tillgång till okända artister och okänt material 

d) Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag fildelar 
mer. Det kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frågor. 

1. Ekonomiska 2. Antipiratbyrån 3. Testa produkten innan man köper
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5 Analys 
I analyskapitlet granskas och analyseras den empiriska informationen kritiskt samt binds ihop med refe-
rensramen där det är möjligt. 

5.1 Kvantitativ huvudundersökning 
Efter detta avsnitt har första delen av syftet besvarats, genom att effekterna av Antipiratby-
råns arbete har granskats ur ett frekvensmässigt perspektiv då det gäller fildelning. 

5.1.1 Totalt 
Det totala resultat på enkäten visar att de flesta (63%) fortfarande fildelar lika mycket. Vidare 
är det 3% som helt slutat fildela samt 17% som fildelar mindre och lika stor andel som  fildelar 
mer (se figur 5-1). 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
din fildelning? Totalt
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Figur 5-1 Fildelningsfrekvens totalt. 

Resultatet av huvudundersökning visar att Antipiratbyråns arbete verkligen har gett någon 
typ av effekt. Effekten består av att fildelare har förändrat sin fildelningsfrekvens på grund 
av Antipiratbyråns arbete. Hur fildelningsfrekvensen har förändrats förvånar en hel del. 
Förväntningarna angående resultat var att en mindre andel skulle ha börjat dela filer i större 
omfattning än tidigare (17%) och att färre skulle fildela i samma omfattning (63%). Inte 
heller H. Pontén (personlig kommunikation, 2005-04-22) förväntade sig denna ökning och 
ifrågasatte därför om det verkligen stämde att så pass stor andel fildelar mer. Efter att hu-
vudundersökningen var genomförd har även en liknande undersökning utförts av Demo-
skop på uppdrag av Computer Sweden. Den första informationen om denna släpptes 2005-
05-04 och det stöder resultatet från huvudundersökningen med andelen som fildelar mer 
idag än vad de gjorde tidigare. I Demoskops undersökning är motsvarande siffra 20% 
(Brundin, 2005). 

Vidare är det 20% som har förändrat sin fildelning på så sätt att de fildelar mindre eller helt 
slutat fildela. Detta visar på att Antipiratbyråns arbete har en effekt som påverkar fildelarnas 
fildelningsfrekvens på ett för Antipiratbyrån positivt sätt. Det är en bra siffra för Antipirat-
byrån, att under en så pass koncentrerad tid nå resultatet att var femte fildelare fildelar mindre 
eller helt slutat fildela.  
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En annan aspekt kan vara att Antipiratbyråns arbete inte har gett särskilt mycket resultat till 
branschen i sig, då fildelning ofta handlar om ett typ av ”hamstrande” beteende där fildela-
re endast delar filer och laddar hem filer för att de ska inneha mycket material. Det är jäm-
förbart med att vissa människor samlar på kapsyler även fast de förmodligen inte använder 
dem på något sätt. Om denna teori appliceras på effekten av Antipiratbyråns arbete så är 
det bara de 3% som helt slutat fildela som är del av ett positivt resultat för Antipiratbyrån. 
Den grupp som fildelar mindre kan tänkas dela och ladda hem endast sådant som de verkli-
gen vill ha och kommer att använda. Denna grupp kommer alltså inte att påverka film- och 
spelbranschernas ekonomiska resultat. Det är förmodligen endast de 3% som helt slutat filde-
la som eventuellt har förändrat sin vanor genom att de köper mer material inom dessa 
branscher. 

Den största andelen fildelare fildelar lika mycket som tidigare (63%). För att Antipiratbyrån 
ska göra ytterligare framsteg i sitt arbete att minska fildelningsfrekvensen bör de först och 
främst koncentrera sig på den största gruppen som fildelar lika mycket och försöka få dessa 
att sluta eller fildela mindre. När den nya lagen har blivit införd och de som laddar ner lät-
tare kan straffas kommer fildelningen såsom den existerar idag förmodligen att minska nå-
got. Men problemet kommer förmodligen bara att förskjutas och ny teknik kommer att an-
vändas. Ett exempel på en förskjutning, som visserligen inte bygger på ny teknik, är över-
gången till privat fildelning via FTP-program eller andra kommunikationsprogram där An-
tipiratbyrån inte har någon möjlighet att få någon inblick. 

5.1.2 Kön 
Vid en jämförelse av de bägge könen syns att kvinnor har påverkats något annorlunda jäm-
fört med männen (se figur 5-2 nedan). 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
din fildelning? Kön
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Figur 5-2 Fildelningsfrekvens kön. 

Två procentenheter fler kvinnor än män har helt slutat fildela, sex procentenheter fler kvin-
nor än män fildelar mindre, en procentenhet färre kvinnor än män fildelar lika mycket och sju 
procentenheter färre kvinnor än män fildelar mer. 

Det är ganska förvånande att både män och kvinnor följer liknande mönster. Den största 
skillnaden är att det är färre kvinnor som fildelar mer och fler som fildelar mindre. Det kan 
vara en följd av den allmänna uppfattningen i dagens samhälle, att kvinnor biologiskt sett 
har en högre medvetenhet om ansvar än vad män har. Det förklarar också att det är 28% 
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av kvinnorna som minskat eller slutat med fildelningen, medan motsvarande siffra hos 
männen är 20%. Dock så är resultatet från män och kvinnor inte avvikande i någon större 
omfattning. Fildelningen ser alltså lika ut för män och kvinnor. 

Om en jämförelse mellan fildelningsfrekvensen för män och fildelningsfrekvensen för det 
totala resultatet jämförs går det att se att det inte är någon skillnad. Detta trots att kvinnor-
nas fildelningsfrekvens skiljer sig något från männens. Den enkla anledningen till denna 
likhet är att en klar majoritet (484 eller 89%) av de 545 respondenterna är män och 61 av 
respondenter är kvinnor (11%). Uppenbarligen är det snedvriden data som hanteras på så 
sätt att det är betydligt fler manliga respondenterna än vad det är kvinnliga. Det går ändå att 
dra slutsatserna att om det skull vara en större andel kvinnliga respondenter än det är nu, så 
skulle resultat ändå vara någonstans mellan 3-5% som helt slutat fildela, 17-23% som fildelar 
mindre, 62-63% som fildelar lika mycket och 10-17% som fildelar mer. Det finns inga exakta 
siffror på hur stor andel av fildelarna som är män respektive kvinnor. I rapporten som är 
framarbetad av Ehrén (2003) finns det uppgifter på att det är fler män än kvinnor som fil-
delar film. Vidare görs antagandet för den här rapporten att det är minst lika stor andel 
män, om inte större, som fildelar spel än andelen män som fildelar film, då det är allmänt 
vedertaget att det är pojkar/män som i störst utsträckning är användare av dataspel. 

Antalet kvinnliga svaranden är som tidigare nämnts 61. Om ovanstående kunskap om för-
hållandet mellan män och kvinnor tillämpas, genom att justera andelen kvinnor, skulle ett 
intervall tas fram som visar hur det skulle ha sett ut om fler respondenter hade varit kvin-
nor. Vid en beräkning av inom vilket intervall svaren skulle röra sig om ovanstående kun-
skap används, ser det ut som följer: den ena svarsfrekvensgränsen är männens svarsfre-
kvens [X] medan den andra svarsfrekvensgränsen [Z] är männens svarsfrekvens minus 
(männens procentenhet per svarsalternativ minus motsvarande procentenhet för kvinnor 
[Y] där resultatet sedan delas med två). 

Nedan är ett exempel på uträkningen på frekvensintervallet för de som helt slutat fildela: 

Z=X-(X-Y)/2=3-(3-5)/2=4 

Intervallet är således [X=3] till [Z=4] 

Dessa uppgifter visar på att intervallet för ett urval bestående av en större andel kvinnor 
skulle ligga mellan 3-4% som helt slutat fildela, 17-20% som fildelar mindre, 63% som fildelar 
lika mycket och 14-17% som fildelar mer. Klart är att den påverkan förhållandet mellan anta-
let män och kvinnor har, är att ju större andel kvinnorna är desto högre andel fildelar mindre 
respektive lägre andel fildelar mer. Dock är skillnaden så pass marginell att det inte har någon 
stor inverkan på huvudundersökningens resultat. 

Dessa siffror visar att huvudundersökning innehåller data som representerar populationen 
väl trots att det är få kvinnliga respondenter, i och med att det är så låg differens mellan det 
totala resultatet och det ovan beräknade frekvensintervallet. Alltså har det marginell bety-
delse hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor, det totala resultatet ligger ändå inom 
ett snävt intervall. 

5.1.3 Ålder 
Genom att granska histogrammet för åldersfördelningen (figur 5-3) framkommer det att re-
spondenterna är relativt unga, då kurvan är snedvriden åt vänster och det är en relativt kraf-
tig topp runt 20 år. Medelåldern på respondenterna är 23,6 år, medianen 22 år och typvär-
det 20 år. Lägsta åldern är 13 år och den högsta åldern är 56 år. Den nedre kvartilen är 18 
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år och den övre kvartilen är 29 år. Hälften av respondenterna är således mellan 18 och 29 
år och 75% av fildelarna är 29 år eller yngre. Det visar på att det fortfarande är övervägande 
den yngre generationen som fildelar. Det har förmodligen att göra med att när Internet slog 
igenom runt 1993 (Nationalencyklopedin, 2005c) var dagens 30-åringar 18 år. Det kan då 
tänkas att sedan dess har ungdomar allt eftersom börjat fildela. Därför finns en sådan stor 
andel av fildelarna mellan 18 och 29 år. Förutsatt att fildelningen utövas i samma utsträck-
ning om 10 år bör åldersfördelningen vara mer utbredd, om det följer samma utveckling. 
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Figur 5-3 Histogram för åldersfördelning. 

5.1.4 Ålderskategorier 
I detta avsnitt studeras hur fildelare har ändrat sin fildelningsfrekvens inom olika ålders-
grupper. 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 
påverkat din fildelning? Alla ålderskategorier
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Figur 5-4 Fildelningsfrekvens alla åldersgrupper. Linjediagram. 

I ovanstående diagram (figur 5-4) är det tydligt att det är samma trender inom samtliga ål-
dersgrupper. Det vill säga att alla kurvorna börjar lågt (få som helt har slutat fildela), kurvor-
na får sedan en positiv lutning (fler som fildelar mindre), kurvorna får sedan en kraftig positiv 
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lutning till sin topp (fildelar lika mycket) och faller till sist tillbaka i en negativ lutning (fildelar 
mer). 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 
påverkat din fildelning? Alla ålderskategorier
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Figur 5-5 Fildelningsfrekvens alla åldersgrupper. Stapeldiagram. 

I ovanstående diagram (figur 5-5) går det att göra en jämförelse mellan differenserna för de 
olika åldersgrupperna. Exempelvis är det de i åldersgruppen 16-20 år som minst andel helt 
slutat fildela. Om en större grupp granskas är det de tre kategorierna inom åldersintervallet 
16-30 år som minst andel helt slutat fildela. Inom gruppen som helt slutat fildela går det att se 
att åldersintervallet är format efter ett U i motsats till nästa kategori som fildelar mindre, där 
åldersintervallet är format efter ett upp och nedvänt U. 

I den äldsta åldersgruppen, 41-55 år, är det minst andel som har blivit påverkade av Antipi-
ratbyråns arbete på så sätt att det är få som fildelar mindre och ingen som helt har slutat fildela. 

Vidare går det att se att det är störst andel yngre människor som fildelar mer. Detta beror 
med största sannolikhet på att det är denna åldersgrupp som vill vara ”rebellisk” och säga 
emot mest. 

5.2 Validering av huvudundersökningen 
Då urvalet till den kvantitativa huvudundersökningen som tidigare nämnts ifrågasatts, 
genomfördes en stödundersökning för att bekräfta resultatet från huvudundersökningen. 

Utfallet blev precis som det förväntades vara. Två procentenheter skiljer inom helt slutat fil-
dela samt fildelar mindre och fem procentenheter inom fildelar lika mycket respektive åtta pro-
centenheter inom fildelar mer. Dessa marginaler är fullt godtagbara och som det tydligt syns i 
figur 5-6 är trenderna i huvud- och stödundersökningen snarlika. 
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Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
din fildelning? Totalt

3%

17%

63%

17%

5%

19%

68%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Helt slutat fildela Fildelar mindre Fildelar lika
mycket

Fildelar mer

Fildelningsfrekvens

An
de

l

Huvud-
undersökning
Stöd-
undersökning

 
Figur 5-6 Jämförelse huvud- och stödundersökning totalt. 

I nedbrytningen baserat på kön skiljer sig det sig lite mer mellan undersökningarna. För 
männens fördelning följer båda undersökningarna dock varandra i stort sett likadant som i 
det totala resultatet: en procentenhet skiljer inom helt slutat fildela, fem procentenheter skiljer 
inom fildelar mindre respektive fildelar mer och nio procentenheter skiljer inom fildelar lika 
mycket. För en grafisk beskrivning, se figur 5-7. 

Det är lika stor andel som fildelar mindre som fildelar mer i stödundersökningen, vilket också 
återfinns i huvudundersökningen. Samma trend återfinns också, en negativ snedfördelning 
uppträder vid en tilltänkt linje mellan staplarna. 

Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
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Figur 5-7 Jämförelse huvud- och stödundersökning män. 

Däremot återfinns de största skillnaderna hos kvinnorna, vilket syns i figur 5-8 nedan. Tre 
procentenheter skiljer inom helt slutat fildela, tio procentenheter inom fildelar mindre, fyra pro-
centenheter inom fildelar lika mycket samt tio procentenheter inom fildelar mer. Den största 
skillnaden återfinns alltså inom fildelar mer, men med tanke på att det bara var tolv svarande 
som var kvinnor gör en person stor skillnad i resultatet. Skulle till exempel en person ange 
att hon fildelar mer skulle det svarsalternativet direkt få 8% istället för 0%, vilket då bara är 
två procentenheter från huvudundersökningens andel. Därmed kan stödundersökningens 
siffror för kvinnor inte heller avfärda huvudundersökningen utan stödjer den ytterliggare. 
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Hur har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 påverkat 
din fildelning? Kvinnor
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Figur 5-8 Jämförelse huvud- och stödundersökning kvinnor. 

Totalt sett står det helt klart att samma trender återfinns i både huvud- och stödundersök-
ningen. De tre svarsalternativen helt slutat fildela, fildelar mindre och fildelar mer är alla under 
20% medan fildelar lika mycket är över 60%. Trenden att en tänkt linje mellan staplarna är i 
formen av en negativ snedfördelning återfinns också i båda undersökningarna. Utfallet se-
parerat på könen skiljer sig i viss mån mer än i jämförelsen mellan totala resultaten, men 
har också samma trend av en negativ snedfördelning i den tilltänkta linjen mellan staplarna. 

Sammanfattningsvis stämmer stödundersökningens utfall väl med huvudundersökningens 
utfall och stödundersökningen kan därför inte sägas ha tillräckligt med bevis för att falsifie-
ra huvudundersökningens urval. Därmed står hypotesen kvar, att huvudundersökningen 
har ett tillräckligt korrekt urval som representerar population på ett tillfredsställande sätt. 

5.3 Kontroll av svarsalternativ ”fildelar mer” 
En kontroll har utförts, som tidigare nämnts, angående om respondenterna som svarat att 
de fildelar mer verkligen hade förstått frågan.  

Resultatet blev att av de nio svarande var det två stycken (22%) som angav andra anled-
ningar än Antipiratbyrån. Det är ingen obetydlig siffra, men den påverkar inte totala resul-
tatet i särskilt stor utsträckning. Skulle 22% tas bort från de 17% som angett att de fildelar 
mer skulle den siffran sjunka med fyra procentenheter och hamna på 13%. Om det till ex-
empel sätts i förhållande till hur fildelar mer-andelen skulle förändras om förhållandet mellan 
könen justeras (intervallet 14%-17%), visar det att även denna validering bekräftar huvud-
undersökningens resultat. 

Som tidigare nämnts bekräftar även Demoskops undersökning (Brundin, 2005) utfallet för 
svarsalternativet fildelar mer, då den undersökningen visade att det är 20% som fildelat mer 
det senaste halvåret. 

5.4 Den kvalitativa undersökningen 
I empirin och analysen av den kvantitativa information visas effekterna av Antipiratbyråns 
arbete sedan november 2004. I detta avsnitt besvaras den andra biten i första delen av syf-
tet, den bit som ämnar att utreda orsakerna till effekterna av Antipiratbyråns arbete sedan 
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november 2004. I samband med detta svaras det även på problemformuleringarna ”vilka 
attityder till fildelning har fildelarna?” och ”hur har det påverkat resultatet?”. Nedan återges 
de kvalitativa svaren för de fyra svarsalternativen i den kvantitativa undersökningen, steg 
för steg. 

5.4.1 Helt slutat fildela 
I och med att en respondents svar inte räcker för att generalisera en hel grupp på 18 perso-
ner kommer inte detta svar att analyseras särskilt mycket. Detta är således endast en kort 
genomgång av respondentens svar. 

Respondenten säger att han helt slutat fildela på grund av Antipiratbyråns arbete sedan no-
vember 2004 och att detta beror på att han vill undvika att hamna i framtida problem. 

De enda faktorer som påverkat fildelningsfrekvensen hos denna fildelare är risk och belö-
ning. Resten har inte påverkat respondentens fildelningsfrekvens. Exempelvis anser han 
inte att priserna är för höga. 

I figur 5-9 nedan visar vilka fildelningsfaktorer som har påverkat respondenten samt på vil-
ket sätt (positivt eller negativt). 

 

 Figur 5-9 Attitydpåverkan på fildelningsfrekvens hos helt slutat fildela. 

5.4.2 Fildelar mindre 
I detta avsnitt analyseras de respondenter som svarat att de fildelar mindre. 

Orsak till lägre fildelningsfrekvens 

Nästan en femtedel (17%) fildelar som sagt mindre idag och respondenterna som har sva-
rat att de fildelar mindre i enkätundersökningen har en majoritet svarat att anledningen till att 
de delar mindre är Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 och vad det beror på är att 
de har blivit ”skrämda”. 
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Belöning 

Vidare tycker samtliga att det ger en ”hög belöning” att fildela. Trots detta har Antipiratbyråns 
arbete alltså påverkat dem så pass mycket att det fildelar mindre, fast det ger dem en hög be-
löning. Om detta kopplas till teorin visar det att Wangs forskning (2004) stämmer bra in på 
denna grupp, i och med att han skriver att en av de enskilt största anledningarna till fildel-
ning är att det är en aktivitet som innebär hög belöning till låg risk. Skillnaden är att denna 
grupp nu uppfattar risken som större än tidigare (men fortfarande låg) och därför har en 
lägre fildelningsfrekvens än tidigare. Vidare dras slutsatsen att de har det utilitariska synsät-
tet (El-Sheikh et al., 2004), det vill säga att de fokuserar mera på resultatet av handlingarna 
än på handlingarna som sådana. De funderar inte på huruvida akten i sig är etiskt rätt eller 
inte. 

Risk 

Det generella svaret är som sagt att fildelningsfrekvensen har minskat på grund av den 
ökade risken. Trots detta svarade samtliga respondenter att det är liten risk att åka fast för 
fildelning. Respondenterna har bland annat formulerat sig som ”väldigt liten” och ”minimal 
risk”. Vidare svarar samtliga respondenter att risken har påverkat deras fildelningsfrekvens. 
Detta visar på att de är en viss typ av människor i denna grupp. En grupp av människor 
som tar risken på stort allvar trots att de anser risken vara minimal. Åtminstone inte i detta 
fall som berör fildelning. 

Lagar 

Samtliga svarade att de har någon form av kunskap om de aktuella lagarna som berör fil-
delning och vid frågan vad respondenterna tycker om de aktuella lagarna. Två av fem re-
spondenter har förståelse för lagarna och tycker att de är korrekta. Övriga har inte förståel-
se för lagarna och tycker att de är felaktiga. En respondent som tycker att lagarna är ”helt 
fel” säger: 

”En mp3-fil kan ju knappast jämföras med en originalskiva. Ljudet är sämre, omslag och skivan i sig 
blir inte lika bra. Det är helt enkelt inte samma produkt som är skyddad enligt upphovsrätten.” 

Det här är inte en helt ovanlig åsikt. Det är inte exakt samma produkt som fås som om den 
skulle ha köpts i butik, även om den låter, ser ut, eller uppför sig på ungefär samma sätt. 

Den sista av frågorna som berörde lagar frågar huruvida lagarna har påverkat fildelnings-
frekvensen och på denna fråga svarar den övervägande delen av respondenterna att fildel-
ningsfrekvensen inte har påverkats. Denna fråga hjälper att stärka att det inte är lagarna i 
sig som påverkar fildelningsfrekvensen, fildelarna struntar helt enkelt i lagarna. En respon-
dent skriver: 

”Risken är en risk oavsett lag. Man vet att det är fel.”. 

En annan respondent skriver: 

”...som medborgare får man ta ett moraliskt ansvar och följa lagarna till den grad man tycker är lämpligt. 
Att jämföra piratkopiering med stöld är inte realistiskt.”. 

Denna respondent tycker helt enkelt att lagarna är felaktiga och bryter mot dem just därför. 
En typ av civil olydnad skulle det gå att kalla det i detta fall. Enligt El-Sheikh et al. (2004) så 
behöver inte en handling som bryter mot lagen vara oetiskt, likaså kan en handling som ej 
bryter mot lagen vara oetisk. 
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Vidare tycker ovan nämnda respondent att en jämförelse med stöld/häleri är helt felaktig. 
Även Löfberg (2004) skriver om denna benämning och att det till största del är producen-
terna och företagen som står bakom filmerna och spelen som använder denna, enligt vissa, 
starka benämning. El-Sheik et al. (2004) hävdar att det rent tekniskt sätt verkligen är 
stöld/häleri det handlar om. Uppenbarligen går teorierna och åsikterna isär. Det är just det-
ta som är en av anledningarna till det komplexa problem som fildelningen verkligen är. 

Det framgår tydligt att fildelarna i denna grupp, liksom även Wang (2004) hävdar i sin 
forskning, är medvetna om lagarna och att de bryter mot dem. 

Pris 

Samtliga respondenter i gruppen tycker även att priserna på spel, film och musik är för 
höga och dessa har även påverkat respondenternas fildelningsfrekvens på så sätt att de fil-
delar mera på grund av priserna. Både El-Sheik et al. (2004) och Wang (2004) stärker detta 
resonemang. El-Sheik et al. (2004) skriver bland annat att priset är en signifikant faktor till 
piratkopiering. 

Andelen mediebolagen behåller av intäkterna 

På frågan om vad respondenterna anser om den andel som de själva uppfattar att mediebo-
lagen behåller av intäkterna svarar alla att mediebolagen tar en för stor andel. En respon-
dent skriver: 

”...företagen har i min mening ingen rätt att ta så höga priser så att vissa delar av samhället förvägras kul-
tur, egentligen är det lika allvarligt som om en del av samhället skulle förvägras el och vatten, fast själv-
klart på olika plan.” 

Ett starkt och målande uttryck som talar för sig självt när det gäller vad respondenten har 
för åsikter. Däremot märks det på svaren att de flesta inte tidigare hade reflekterat över hur 
stor andel av pengarna som hamnade hos mediebolagen. 

En majoritet av respondenterna säger däremot att andelen som mediebolagen behåller inte 
har påverkat deras fildelningsfrekvens. Det går att koppla till ovanstående stycke där det 
står att den största andelen av respondenterna inte tidigare har reflekterat över andelen me-
diebolagens behåller. Därför går det också att tillbakavisa teorin från Wang (2004) som i 
korta drag går ut på att konsumenterna skulle känna sig lurade av mediebolagen och fildela 
på grund av det. 

Industrins påverkan av fildelning 

Alla respondenter tror att nöjes- och mjukvarubranschen (upphovsrättsinnehavarna, pro-
duktionen, utveckling och så vidare) påverkas av nedladdningen. Det har inte funnits några 
generella drag bland respondenterna hur det har påverkats av nedladdningen. Två av re-
spondenterna tror att de större mediebolagen förlorar på nedladdningen men att de mindre 
”talangerna” tjänar på det. Andra respondenter skriver att deras ”vinstmaximering är oförlåtlig” 
och att ”de måste komma på nya sätt att få folk att betala på”. 

En respondent tror att branschernas omsättning i sin helhet kommer att minskas och ut-
veckling förändras negativt, både i kvantitet och kvalitet. 

Samtliga respondenter säger att denna attityd inte har påverkat deras fildelningsfrekvens. 
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Åtkomstproblem och samlare 

Endast en respondent inom denna svarsgrupp har svarat att han fildelar filmer och spel in-
nan de har släppts av tillverkaren. Ingen av respondenterna delar eller laddar ner material 
som de inte kan få tag på på något annat sätt.  

En majoritet av respondenterna svarar att de inte delar och laddar ner filer för samlandets 
skull, utan att använda dem. 

Efter en genomgång av dessa svar kan det noteras att det inte finns något samband mellan 
denna grupp och attityderna ”samlare” och ”åtkomstproblem”. Respondenterna passar allt-
så inte in Wangs (2004) teori att de skulle fildela på grund av åtkomstproblem och inte hel-
ler att de fildelar för att få ihop stora samlingar med material utan att materialet i sig har 
särskilt stort värde för fildelaren och förmodligen aldrig används. 

Viktigaste orsaken till fildelningsfrekvensen 

I den sista frågan i undersökningen där det utreds vilken faktor som har påverkat respon-
denterna till att dela filer i mindre omfattning är det generella svaret Antipiratbyrån. 

5.4.2.1 Stereotyp 
I nedanstående punktlista på stereotypfildelaren i denna grupp går det enkelt att se vad som 
framkommit i resonemanget ovan. De punkter som är understrukna är de faktorer som har 
påverkat fildelarnas fildelningsfrekvens. 

Den stereotyp eller de generella dragen som har funnits hos fildelare som i enkätundersök-
ning har svarat att de fildelar mindre är att de: 

• har blivit skrämda av Antipiratbyrån 

• tycker att fildelning innebär en hög belöning 

• har det utilitariska synsättet till fildelning trots att de är medvetna om vad de gör 

• tror att det är minimal risk att ”åka fast” för fildelning 

o trots ovanstående punkt är det på grund av denna risk de har minskat sin 
fildelningsfrekvens 

• har någon typ av kunskap om lagarna och de är medvetna om att de begår ett brott 
när de fildelar 

o har ingen förståelse för lagarna 

o inte har blivit påverkade att fildela mindre på grund av lagarna 

• tycker att priserna på film och spel är för höga 

o detta är en signifikant faktor till att de fildelar 

• tror att mediebolagen tar en för stor andel av vinsten 

o detta har inte påverkat deras fildelningsfrekvens och de har inte reflekterat 
över detta tidigare 
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• tror att film- och spelindustrin påverkas av deras nedladdning på olika sätt 

o detta har inte påverkat deras fildelningsfrekvens 

• fildelar inte på grund av samlande eller åtkomstproblem 
I figur 5-10 nedan visas en grafisk beskrivning av vilka fildelningsfaktorer som har påverkat 
respondenten samt på vilket sätt (positivt eller negativt) de har påverkat fildelningsfrekven-
sen. 

 

 Figur 5-10 Attitydpåverkan på fildelningsfrekvens hos fildelar mindre. 

5.4.3 Fildelar lika mycket 
I detta avsnitt analyseras de respondenter som svarat att de fildelar lika mycket. 

Orsak till oförändrad fildelningsfrekvens 

En majoritet har valt svarsalternativet fildelar lika mycket i enkätundersökningen. Responden-
terna från denna grupp har svarat att de inte är rädda eller oroliga för att Antipiratbyrån ska 
”sätta dit dem”. En respondent skriver: 

”Jag känner mig inte ett dugg hotad av APB...” 

Fleras inställning är också att de inte tycker om Antipiratbyrån, deras arbetssätt och deras 
åsikter och det de verkar för. En respondent formulerar sig som följande när han svarar på 
varför Antipiratbyråns arbete inte har påverkat hans fildelningsfrekvens: 

”Det beror på att jag inte anser att deras argument påvisat motsatsen av mina egna värderingar och åsik-
ter. Snarare har deras val av skrämseltaktik framför upplysning och dialogskapande provocerat fram en at-
tityd jag kanske inte hade skaffat mig annars. Att de sedan arbetar åt storföretagen själva, som inte vill 
svärta ner sina namn offentligt utan använder bulvaner för detta smutsiga arbete, gör mig även mer trotsig 
gentemot dessa” 

Det här visar på en typ av inställning till Antipiratbyrån som klart och tydligt har fram-
kommit hos några av respondenterna och det är en attityd som det tidigare inte finns något 
skrivet om i teorin. 
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Ett annat vanligt svar är att respondenten ifråga fildelar i liten skala enligt respondentens 
mått mätt och därför är inte Antipiratbyrån intresserade av honom eller henne. En av re-
spondenterna som säger att han inte fildelar mycket nämner även en siffra på hur mycket 
han delar: 

”Eftersom jag inte delar ut särskilt mycket material (cirka 60 gb) så ser jag det inte som att jag ligger i 
riskzonen för att åka fast, därför delar jag ut lika mycket/litet som tidigare.” 

En annan tycker att: 

”APB är klantar som inte går att ta på allvar.” 

och motiverar sitt utlåtande med bland annat tillslaget hos Bahnhof, inplanterade mullvadar 
hos Bahnhof samt att deras mediautlåtanden och informationskampanjer är felaktiga. 

Bahnhoftillslaget har väckt känslor hos flera av fildelarna och flera tycker att: 

”...dom gjorde bort sig vid tillslaget hos Bahnhof” 

med syftning på Antipiratbyrån. 

Belöning 

Vidare tycker en övervägande del att fildelning innebär en ”hög belöning” som enligt Wang 
(2004) är en vanligt bidragande faktor till fildelning. Ett uttalande lyder som följande: 

”Belöningen för min del är att jag snabbt och enkelt ska kunna ta reda på vad som är bra och vad som är 
dåligt. Har jag råd köper jag det jag tycker är bra.”. 

Av detta svar framgår det att det även är distributionssättet det handlar om. 

Ett annat svar är: 

”Det krävs en mycket liten insats för att få de filer jag vill ha i jämförelse med att köpa dem för mycket 
pengar” 

Risk 

Det är belöning i förhållande till respondenternas syn på risken och deras riskbenägenhet 
som åstadkommer att deras fildelningsfrekvens är i samma omfattning som tidigare. Samt-
liga respondenter tycker att risken är liten eller obefintlig. En respondent skriver: 

 ”Det finns ingen risk.” 

och en annan skriver: 

”Jag ser ingen risk alls” 

Den allra största delen av respondenterna i denna grupp säger att risken inte har påverkat 
deras fildelning. De som har påverkats har inte förändrat sin fildelningsfrekvens i och med 
att de fildelar lika mycket. Däremot har de förändrat sina tidigare fildelningsmönster. Vissa 
har börjat akta sig för att använda vissa fildelningsprogram och använder istället program 
som är eller som upplevs som mer ”säkra” att använda med avseende på att bli spårad. En 
respondent har svarat att han har tagit bort vissa typer av filer i ett försök att undvika höga 
skadestånd om han skulle riskera ett straff. Attityden stämmer väl överens med Wangs 
(2004) argumentation angående risk vid fildelning, nämligen den att det är låg risk. 
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Lagar 

Alla respondenter har hört talas om de lagar som gäller för upphovsrättsskyddat material. 
Däremot är en majoritet inte helt säker på hur lagarna är utformade. Endast en minoritet 
säger sig känna till lagarna helt. Det stämmer väl överens med teorierna som finns för filde-
lares inställning till upphovsrättslagarna. Wang (2004) säger att alla fildelare känner till att 
lagarna finns, men följer dem inte. National Research Council (2000) skriver att det är tro-
ligt att det är få som känner till dem fullt ut. 

Det råder delade meningar bland respondenterna huruvida de tycker att lagarna är bra eller 
dåliga. En majoritet anser att lagarna är felaktiga eller svårtydda. Ett vanligt svar bland de 
som tycker lagarna är felaktiga säger att de är ”löjliga, omoderna och omöjliga att tillämpa på mo-
dern teknik” och att ”det är dubbelmoral i lagarna”. Två respondenter formulerar sig på nästan 
exakt samma sätt. En av dem säger: 

”Det behövs en del undantag. Tex borde det bli lagligt att för privat bruk ladda ner material som inte 
längre saluförs i någon större utsträckning” 

och den andra säger: 

”Bör finnas undantag för privat bruk på sådant som inte längre saluförs i större utsträckning”. 

De respondenter som anser att lagarna är inkorrekta eller tycker de är för svårtolkade följer 
det som Crowell et al. (2004) skriver om, att fildelarna bryter mot lagarna därför att de an-
ser att lagarna är felaktiga. 

Några respondenter är inte lika kritiska till lagarna, men är inte heller helt positiva till dem. 
En respondent skriver: 

” Jag tror faktiskt att tillräckligt många inser att man måste betala för sig om man vill att 20th century 
fox skall kunna göra ytterligare en film för mig att njuta av. Samma gäller musik och spelindustrin. Där-
emot klantade ju industrin till sig och ville försöka döda fildelning (först Napster) istället för att inse läget 
och försöka vinna kunder” 

På frågan om lagarna påverkat fildelningen svarar samtliga respondenter att de inte påver-
kats av lagarna. De känner sig inte påverkade av lagarna, eller som några respondenter ut-
trycker det ”för mig betyder inte lagarna någonting” och ”jag har viktigare lagar att hålla koll på än 
fildelning”. Det är uppenbart att respondenterna inte känner sig hotade av lagarna. 

Pris 

Endast en av de 17 respondenterna anser att priserna på musik, film och spel är rimliga. 
Vissa respondenter tycker att priserna inom någon del av industrin är befogade vid vissa 
tillfällen. Exempelvis tycker en respondent att de allra bästa dataspelen ofta har ett lämpligt 
pris. Nedan kommer ett antal citat, angående priserna, från respondenter i gruppen: 

”På tok för höga, för höga och lite för höga.” 

”Jag tycker att det är alldeles för dyrt” 

”Dagens priser på musik och film är alldeles för högt. Det är en väldigt stor faktor till att folk laddar hem 
istället för att köpa” 
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Den största andelen av respondenterna säger också att priserna har påverkat deras fildel-
ningsfrekvens. Detta innebär dock inte att de inte köper material som följande respondents 
uttalande visar: 

”...jag slänger redan alla mina pengar i ”nöjesmaskinen”, så det kvittar väl om jag drar ner lite gratis.”  

Just detta uttalande visar även att respondenten ifråga egentligen inte påverkar spel- och 
filmindustrin i och med att han redan spenderar ”alla” sina pengar på deras material. Det är 
således ingen som förlorar på denna respondents nedladdning, snarare finns det flera vin-
nare. Först och främst nedladdaren/fildelaren ifråga då han får ut ett typ av nöje som han 
annars inte hade haft möjlighet att skaffa. Vidare får materialet det handlar om förmodligen 
en viss marknadsföring från respondentens sida som kan leda till eventuella köp eller ytter-
ligare marknadsföring. Även El-Sheikh et al. (2004) diskuterar detta fenomen och stödjer 
att nedladdning/fildelning i vissa fall kan vara en positiv handling. Det vill säga en handling 
som ingen förlorar någonting på, tvärtom, någon vinner något på den. 

En respondent ifrågasätter inte priset i sig, även fast han tycker att det är fört dyrt. Istället 
kritiserar han alla merkostnader som uppstår vid större delen av dagens distributionssätt 
men han har ändå förståelse för att dessa tjänster och kringprodukter som exempelvis för-
packningar också kostar: 

”Priserna i sig är det inget fel på. Däremot bör industrin fråga sig vilka som vill betala för spelets kartong, 
pappersmanual, cd-fodral, frakt från tryckeriet till lagret, lagerkostnad, frakt till butik, butikshyllmeter 
och butikspersonal idag.”. 

Andelen mediebolagen behåller av intäkterna 

En majoritet av respondenterna uppfattar det som att mediebolagen och företagen bakom 
produktionerna av material som fildelas behåller en för stor andel av intäkterna. Detta fak-
tum att respondenterna tycker att mediebolagen och så vidare behåller en för stor andel av 
intäkterna har inte påverkat majoriteten av respondenternas fildelningsfrekvens. Enligt 
Gupta et al. (2004) är de som känner sig illa behandlade av ett företag, genom till exempel 
höga priser, mer troliga att vara positivt inställda till piratkopiering. Detta må vara ett un-
dermedvetet drag, men enligt svaren återfinns ej denna teori. 

Industrins påverkan av fildelning 

Den största delen av respondenterna tror att nöjesbranschen påverkas av fildelningen. 
Först och främst negativt men vissa tror även att den påverkas positivt på så sätt att mindre 
artister får en möjlighet att bli kända via fildelningsprogram och på så sätt komma ut på 
marknaden eller öka sin försäljning. Andra tror precis tvärtom, att det är de mindre artis-
terna som blir lidande. Hur respondenterna tror nöjesbranschen påverkas negativt är fram-
förallt ekonomiskt. Vissa har även svarat att det finns risk för att utvecklingen kommer att 
sakta ner och utbudet minska. Det är endast ett fåtal av respondenterna som har tänk i des-
sa banor. 

Den största delen av respondentgruppens fildelningsfrekvens har inte påverkats av hur de 
tror att nöjesbranschen påverkas av fildelning. 

Åtkomstproblem och samlare 

Den största delen av respondenterna laddar ner/fildelar för att få tillgång till material som 
ännu inte har kommit ut och det som inte går att få tag på på annat sätt. 
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En majoritet av respondenterna laddar ner/fildelar för själva samlandes skull vilket stäm-
mer bra med Wangs (2004) teori om samlare, de som samlar på material men inte med hu-
vudsyftet att använda materialet. 

Viktigaste orsaken till fildelningsfrekvensen 

I den sista frågan i undersökningen där det utreds vilka faktor som har påverkat responden-
terna mest till att dela filer i samma omfattning är det generella svaren pris och tillgänglig-
het som de faktorer som har påverkat mest. Bland de tre faktorer som har påverkat filde-
larna mest, går det att finna att priset är den enskilt mest förekommande faktorn, tätt följd 
av tillgänglighet. Andra faktorer som har påverkat fildelarnas fildelningsfrekvens ”positivt” 
är utbudet och att det är en liten risk att fildela. Även att mediebolagen tar för stor andel av 
intäkterna nämns. Det har även framkommit en ny attityd till det hela. Nedan redovisas ett 
svar som påvisar detta: 

”Jag behöver fildelningen för att fungera som person... ...det är så roligt att fildela med andra.” 

5.4.3.1 Stereotyp 
Den stereotyp eller de generella dragen som har funnits hos fildelare som i enkätundersök-
ning har svarat att de fildelar lika mycket är att de: 

• ej har blivit skrämda av Antipiratbyrån 

• tycker att fildelning innebär en hög belöning 

• har det utilitariska synsättet till fildelning trots att de är medvetna om vad de gör 

• tror att det är liten eller ingen risk att ”åka fast” för fildelning 

o risken berör dem inte, vissa blir inte berörda av risken på grund av att de 
enligt deras egna mått mätt inte fildelar så mycket (exempelvis 60 Gb som 
en av respondenterna anser vara lite) 

• har någon typ av kunskap om lagarna och de är medvetna om att de begår ett brott 
när de fildelar 

o har ingen förståelse för lagarna 

o har inte blivit påverkade att fildela mer eller mindre på grund av lagarna 

• tycker att priserna på film och spel är för höga 

o detta är en signifikant faktor till att de fildelar 

• tror att mediebolagen tar en för stor andel av vinsten 

o detta har inte påverkat deras fildelningsfrekvens och de har inte reflekterat 
över detta tidigare 

• tror att film- och spelindustrin påverkas av deras nedladdning på olika sätt 

o detta har inte påverkat deras fildelningsfrekvens 
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• fildelar bland annat för att få tag i material som ännu inte har kommit ut, fildelar på 
grund av samlandets skull samt fildelar för att de inte kan få tag på visst material på 
något annat sätt 

Figur 5-11 nedan visar vilka fildelningsfaktorer som har påverkat respondenten samt på vil-
ket sätt (positivt eller negativt). 

 

Figur 5-11 Attitydpåverkan på fildelningsfrekvens hos fildelar lika mycket. 

5.4.4 Fildelar mer 
I detta avsnitt analyseras de respondenter som svarat att de fildelar mer. 

Orsak till högre fildelningsfrekvens 
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Att just denna kategori ogillar Antipiratbyrån och därför också delar mer för att sätta hårt 
mot hårt är kanske inte direkt oväntat. De nämner även att de inte alls skräms av Antipirat-
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”Det ger mig obegränsade mängder kultur som jag under inga omständigheter hade haft råd att tillskaffa 
mig på laglig väg.” 

Lurad Belöning

Risk 

Lagar: 
Omedveten 

Handlingarna åsam-
kar ingen skada 

ÅtkomstproblemLagar: 
Inkorrekta 

Omedveten

 

 

 

Fildelnings-
frekvens 

0 

0 

+ 

0 

+ 

0 

0 

0 

+ 

Pris Samlare + 



 Analys 

 58

Att samtliga i denna kategori tycker att de får en hög belöning är inte förvånande, detta 
stämmer bra överens med Wangs (2004) forskning, nämligen att hög belöning är en viktig 
faktor i fildelning. De nämner även att detta har påverkat deras fildelningsfrekvens. Samtli-
ga delar mer i och med den höga belöningen. 

Risk 

I undersökningen finns en fråga om hur stor risk fildelaren tror att det är att ”åka fast”. Det 
visade sig att en respondent verkligen åkt fast. Trots detta är personen ifråga och övriga in-
tervjuade i denna kategorin av den åsikt att risken är minimal. Denna attityd stämmer bra 
överens med att riskerna verkligen är låga (Wang, 2004). 

”Eftersom jag redan ”åkt fast” en gång så vet jag att risken finns där men risken för att jag ska åka fast 
igen torde vara minimal.” 

Ovanstående fildelare har inte blivit avskräckt trots att han redan ”åkt fast” en gång. Tvärt-
om tror han nu att risken är minimal just på grund av att han redan har åkt fast en gång. En 
annan respondent skriver: 

Att det bara är Antipiratbyrån och inte Polisen som jobbar konsekvent med delning av filer gör ju inte 
precis risken för att åka fast större. 

Uttalandet stärker respondenternas tankar om risken, nämligen att den är låg eller obefint-
lig. Det visar också ett tecken på att Antipiratbyrån inte tas på allvar i och med att det 
framgår att Antipiratbyrån inte är någon att akta sig för, utan det är polisen en fildelare bör 
akta sig för och polisen jobbar inte aktivt i frågan. 

I och med att denna kategori inte ser någon större risk i att dela filer har samtliga svarat att 
risken inte heller har påverkat deras fildelningsfrekvens. En person i undersökningen säger 
dock att den inte delar ut svenska kvalitetsfilmer längre, vilket skulle innebära att risken 
ökat för honom. 

Lagar 

Majoriteten av respondenterna har svarat att de har en viss kunskap om lagarna. De känner 
inte till dem i detalj men har fått information om dem på ett eller annat sätt. En respondent 
svara följande på frågan om huruvida han känner till lagarna: 

”Ja, jag har läst igenom hela lagen om upphovsrättsskydd flera gånger.” 

Men detta är som sagt inte det generella draget. Respondenterna har viss kunskap om lagen 
liksom även Wang (2004) hävdar att fildelarna brukar ha. 

Vanligt är att de vet att spridning av material är olagligt och att nedladdning av material inte 
är olagligt (ännu). Samtliga anser att lagen inte är speciellt bra. En respondent nämner att 
den är föråldrad och inte anpassad för dagens informationssamhälle, en annan anser att de 
är för hårda redan idag och att det blir mycket sämre när den nya lagen träder i kraft under 
sommaren. Lagarna har inte heller påverkat fildelningsfrekvensen, förutom hos en av re-
spondenterna som svarar följande på frågan om fildelningsfrekvensen har påverkats av la-
gen: 

”Ja, fildelar större mängd för att protestera, på mitt egna lilla vis.” 

I generella drag har lagen dock inte påverkat denna kategori. Däremot nämner majoriteten 
av dem att lagen som träder i kraft i Juli kan komma att påverka dem. 
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Pris 

På frågan om vad respondenterna anser om priser på musikskivor, filmer och spel svarar 
samtliga att de anser att priserna är alldeles för höga. Detta är en viktig anledning till att de 
delar filer med andra över Internet. En person nämner följande angående om hur det på-
verkat fildelningsfrekvensen; 

”Ja, otroligt. Hade de varit rimliga så hade jag kanske köpt de.” 

En annan person säger att det inte är värt det pris som idag är satt på produkterna, däremot 
nämner respondenten att: 

”...både när det gäller filmer och skivor så köper jag det som jag vill ha i min samling.” 

Samtliga säger att priset har påverkat deras fildelningsfrekvens och att det är en viktig an-
ledning till att de fildelar. Detta stöds av El-Sheikh et al. (2004), Salhenia (2002) och Wang 
(2004) då de också säger att priset är en väsentlig faktor till fildelning. 

Andelen mediebolagen behåller av intäkterna 

Samtliga respondenter ansåg att priserna var för höga, undersökningen visar även vad de 
anser om den del av intäkterna som mediebolagen behåller. Här visade det sig att samtliga 
tycker att mediebolagen behåller alltför stor del av inkomsterna. En vanlig åsikt är att det är 
skaparen som ska få den största delen av intäkterna. 

”...jag vill att så mycket som möjligt ska gå till artister och upphovsmän och har ingen lust att försörja 
skivbolagsfolk, distributörer och skivaffärsfolk.” 

En övervägande del av de intervjuade har sagt att andelen mediebolagen behåller av intäk-
terna har påverkat deras fildelningsfrekvens positivt. En respondent säger: 

”Som en protest mot mediebolagen har jag ökat fildelningsfrekvensen. Mediebolagen försöker med argumen-
tet att det handlar om artistens levebröd som de värnar om men i själva verket är det deras girighet som 
styr. Hade det varit så hade artisterna fått mer än maximala 10%.” 

Fildelarnas attityd i denna grupp stämmer överens med Gupta et al. (2004) och Wangs 
(2004) resonemang där personer inte gillar den andel mediebolagen behåller av intäkterna. 

Industrins påverkan av fildelning 

Samtliga har svarat att de tror att nöjes- och mjukvarubranschen påverkas av fildelningen. 
Däremot går de isär om hur branscherna påverkas. Vanligaste sättet bolagen påverkas på är 
den ekonomiska påverkan enligt respondenterna. Därför måste de nu komma med nya idé-
er och inte bara försöka sätta dit personer som fildelar. 

”Dom förlorar pengar på det och en hel del också skulle jag tro. Men det har dom tjänat ihop till enligt mig 
i alla fall.” 

En respondent tror att mjukvarubranschen kommer att tjäna på piratkopieringen. När det 
gäller andra branscher skriver en respondent följande: 

”Övriga förlorar nog på att de inte förstår vad folk vill ha. Folk vill inte ha plastbitar med kopierings-
skyddat material. Folk vill ha innehållet och fria att bränna på skivor och ha i bilen och i stugan, och 
kunna lyssna på datorn och i mp3-spelaren. Om jag köper en vara så är den min, och då ska inte någon 
annan bestämma vad jag ska göra med den.” 
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Majoriteten nämner just det att kopieringsskydd för med sig att användarna inte kan an-
vända sin produkt som de köpt på det sätt de vill, därför är irritationen stor mot branschen.  

I denna kategori svarar majoriteten att det har påverkat deras fildelning: 

”...min fildelningsfrekvens beror bland annat på mitt ogillande gentemot dom stora multinationella företa-
gen.” 

Gupta et al. (2004) skriver att personer som anser sig illa behandlade av stora företag, 
kommer att ha en positivare inställning till piratkopiering. 

Åtkomstproblem och samlare 

Samtliga i kategorin fildelar mer säger att de laddar ner material för att få tillgång det som 
ännu ej har kommit ut. Exempelvis: 

”Ibland laddar jag ner filmer som haft biopremiär i USA men som ännu inte kommit till Sverige.” 

Framförallt är det för att se filmer eller få tag i program innan de kommit ut i Sverige. De 
vill vara först med att använda material. 

Samtliga laddar ner material som det inte går att få tag på. Det gäller bland annat material 
som inte finns i Sverige och material som inte saluförs längre och på så sätt är nästan omöj-
ligt att få tag på förutom via fildelningsprogram via Internet. Exempelvis: 

”Ja, har en musiksmak som är åt club/dance/trance/house och som ofta inte finns att köpa i Sverige.” 

och: 

”Framförallt sånt som är gammalt och inte att det inte säljs längre. Exempelvis gamla spel och musik som 
inte går att köpa längre.” 

Det verkar vara ett problem att det finns material som inte går att köpa. Internet är då i vis-
sa fall ett av de få möjliga sätten att få tag i materialet på. Förmodligen även ett av de enk-
laste sätten. 

Att ladda ner material enbart för att ha det, och inte för avsikt att använda det är inte van-
ligt i denna kategori. En övervägande del säger att de inte laddar ner utan avsikt att använda 
det. Exempelvis: 

”Jag laddar ner för samlandets skull men att inte använda det skulle inte falla mig in.” 

Denna grupp passar alltså ihop med Wangs (2004) teori ”åtkomstproblem” men inte med 
”samlare”. 

Viktigaste orsaken till fildelningsfrekvensen 

Det är två orsaker som verkligen har varit viktigare än andra. Sekundärt är det de ekono-
miska aspekterna som spelar in, det vill säga priserna. Framför allt är det ogillandet av An-
tipiratbyrån och dess verksamhet som är den enskilt viktigaste orsaken till denna attityd-
grupps ökade fildelningsfrekvens. 
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5.4.4.1 Stereotyp 
De generella dragen som finns i kategorin fildelar mer är att de: 

• ogillar Antipiratbyrån och dess verksamhet, har ej blivit skrämda 

• får en hög belöning i förhållande till insatsen 

• tror att risken att ”åka dit” är minimal 

o risken berör dem inte 

• har viss kunskap om lagarna och de är medvetna om att de begår ett brott när de 
fildelar 

o har ingen förståelse för lagarna 
o har inte blivit påverkade att fildela mer eller mindre på grund av lagarna 

• tycker att priserna på film och spel är för höga 

o detta är en signifikant faktor till att de fildelar 

• tror att mediebolagen tar en för stor andel av vinsten 
o detta har påverkat deras fildelningsfrekvens 

• de tror nöjesindustrin påverkas av deras nedladdning på olika sätt 

o detta har inte påverkat deras fildelningsfrekvens 

• fildelar bland annat på grund av åtkomstproblem 

• fildelar inte för att samla på det utan avsikt att konsumera materialet 

Figur 5-12 nedan visar vilka fildelningsfaktorer som har påverkat respondenten samt på vil-
ket sätt (positivt eller negativt). 

 
 Figur 5-12 Attitydpåverkan på fildelningsfrekvens hos fildelar mer. 
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5.4.5 Sammanställning 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning på fildelarnas attityder samt attitydernas på-
verkan på fildelningsfrekvensen. 

Fildelarnas attityder 

Inom samtliga svarsalternativ tycker respondenterna att fildelning innebär en hög belöning, 
men det har trots detta haft olika inverkan på deras attityders totala effekt på deras fildel-
ningsfrekvens. Det har inte hindrat de som helt slutat fildela och fildelar mindre att minska sin 
fildelning, medan det haft en positiv inverkan på de som fildelar lika mycket och de som filde-
lar mer. 

Alla svarsalternativ har attityden att risken är liten eller minimal att åka fast. Likadant som 
det är för belöning har risken haft olika inverkan på totala effekten på deras fildelningsfre-
kvens. De som helt slutat fildela och fildelar mindre har, trots att de tycker fildelning innebär en 
låg risk, ändå minskat sin fildelning. 

Respondenterna inom samtliga svarsalternativ har viss kunskap om de lagar som gäller, vil-
ket gör att attityden omedveten om lagarna inte går att styrka från undersökningen. Alla, 
förutom den som helt slutat fildela, tycker att lagarna är inkorrekta. 

Att priset för underhållning i dagsläget är för högt är en åsikt respondenterna inom alla 
svarsalternativ stödjer. 

Vidare tycker respondenterna inom alla svarsalternativ utom slutat fildela att de blivit lurade 
av mediebolagen genom att de tar för stor del av intäkterna. 

Inom alla svarsalternativ är respondenterna medvetna om vissa skador fildelning åsamkar 
mediebolagen, vilket gör att attityden omedveten om skador tillbakavisas av undersökning-
en. Däremot tycker respondenterna till viss del inom alla svarsalternativ att mediebolagen 
inte bara påverkas negativt av fildelningen. De anser också att det har en positiv effekt, till 
exempel genom att fildelarna upptäcker nya artister vars alster de sedan köper. 

De sista två attityderna, åtkomstproblem och samlare, återfinns endast hos de respondenter 
som fildelar lika mycket och fildelar mer. 

Under undersökningens gång har det framkommit två nya attityder som inte finns med i ti-
digare teorier, ”ogillar Antipiratbyrån” och ”livsstil”. Det är genomgående respondenter 
från alla svarsalternativ som inte gillar Antipiratbyrån. Däremot har det inte varit tillräckligt 
många för att kunna generalisera det till stereotypen för något svarsalternativ. Detsamma 
gäller den andra attityden, livsstil. Under några svarsalternativ är det några som beskriver 
fildelandet som en stor del av deras vardag. De skulle helt enkelt inte klara sig utan det. 
Men det är som sagt bara några respondenter som sagt det, vilket gör att det inte går att lyf-
ta upp till en generell attityd. 

För en sammanställning av undersökningens resultat för vilka attityder fildelarna har, se ta-
bell 5-1. 
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Tabell 5-1 Sammanställning över fildelarnas attityder 

 Helt slutat fil-
dela 

Fildelar mindre Fildelar lika 
mycket 

Fildelar mer 

Belöning X X X X 

Risk X X X X 

Lagar:     

Omedveten     

Inkorrekta  X X X 

Priser X X X X 

Lurad  X X X 

Handlingarna 
åsamkar ingen ska-
da 

X X X X 

Omedveten om 
skador 

    

Åtkomstproblem   X X 

Samlare   X X 

 

Attitydernas påverkan på fildelningsfrekvensen 

I tabell 5-2 presenteras en översikt över det som har framkommit tidigare i analysen, nämli-
gen attityderna som har påverkat deras fildelning positivt (+), negativt (-) eller inte alls (0). 
Dessa har ingenting att göra med exempelvis huruvida de tror att handlingarna åsamkar 
film- och spelbranschen (upphovsrättsinnehavarna, produktionen, utvecklingen och så vi-
dare) skada eller ej utan enbart om det har påverkat deras fildelningsfrekvens. 
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Tabell 5-2 Sammanställning över attitydernas påverkan på fildelningsfrekvensen 

 Helt slutat fil-
dela 

Fildelar mindre Fildelar lika 
mycket 

Fildelar mer 

Belöning + + + + 

Risk - - 0 0 

Lagar:     

Omedveten 0 0 0 0 

Inkorrekta 0 0 0 0 

Priser 0 + + + 

Lurad 0 0 0 + 

Handlingarna 
åsamkar ingen ska-
da 

0 0 0 0 

Omedveten om 
skador 

0 0 0 0 

Åtkomstproblem 0 0 + + 

Samlare 0 0 + + 

 
De enda faktorer som har påverkat respondenten som helt slutat fildela är belöning och risk. 
Belöningen gör så att respondenten vill fildela men den andra faktorn, risk, väger tyngre. 
De andra faktorerna har inte påverkat respondentens fildelning. 

Under fildelar mindre är det även där belöning och risk som har påverkat respondenterna, 
även pris är en påverkande faktor. 

De som har svarat att de fildelar lika mycket har blivit påverkade av belöning, pris, åtkomst-
problem samt samlare. Det finns ingen faktor som har påverkat denna grupp negativt. 

De som fildelar mer har påverkats positivt av belöning, priser, lurad samt åtkomstproblem. 
Det finns inga negativa faktorer. 

Gemensamt för samtliga respondenterna oavsett vilket svarsalternativ är att de tycker att 
fildelning innebär en hög belöning. Alla grupper förutom den respondent som har svarat 
att han helt slutat fildela tycker att priserna är för höga och detta har påverkat deras fildel-
ningsfrekvens positivt. 

Överlag är det många som har svarat att de har förändrat sin fildelningsstrategi och delar 
med sig filer som de uppfattar att Antipiratbyrån och IFPI inte letar efter. Andra har svarat 
att de inte delar sådant som de exempelvis har läst på Aftonbladets hemsida att Antipirat-
byrån letar efter. Detta hör ihop med riskattityden, att de byter strategi för att minska ris-
ken. 

I alla svarsalternativ är det utilitariska synsättet dominerande. Fildelarna fokuserar mer på 
resultatet av handlingarna än handlingarna i sig. Det märks tydligt då medvetenheten är hög 
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om till exempel lagarna, andelen av intäkterna mediebolagen tar samt hur industrin påver-
kas av fildelningen, men det har inte påverkat fildelarnas fildelningsfrekvens. Det tyder på 
att det finns en hög medvetenhet hos fildelarna om lagar, bestämda åsikter om underhåll-
ningsbranschen och den risk de känner sig utsatta för. Men det har ingen påverkan på deras 
fildelningsfrekvens. Fildelare i Sverige idag verkar ha klara åsikter om faktorer kring fildel-
ning, men det är få av dessa som påverkar hur mycket de fildelar. 
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6 Slutsatser 
Här sammanfattas de slutsatser som dragits i analysen. För att återkoppla till problemfrågorna presenteras 
de tillhörande svaren under respektive problemfråga. 

• Vilka förhållanden har lett fram till fildelningens utbredning idag? 

Fildelningsprogrammen använder inte längre centrala servrar, vilket gör att fildel-
ningsprogrammen inte kan stängas ner lika lätt. I Sverige har 84% av befolkningen 
tillgång till dator och nästan samtliga av dessa använder datorn minst en gång i 
veckan. Mer än var tredje internetanvändare har tillgång till bredband och andelen 
kommer stadigt att öka i framtiden. 

• Hur arbetar Antipiratbyrån? 

Antipiratbyrån har intensifierat tillslagen mot privatpersoner och företag. Först 
skickas ett varningsbrev och vid nästa tillfälle en polisanmälan. De kontaktar även 
internetleverantören och ber denne stänga personens abonnemang. Den senaste ti-
den har även razzior utförts mot både privatpersoner och företag. 

• Vad har Antipiratbyråns arbete sedan november 2004 gett för resultat? 

3% har slutat fildela, 17% fildelar mindre, 63% fildelar lika mycket och 17% fildelar mer. 

o Hur varierar resultatet inom kön respektive ålder? 

Det är ingen markant skillnad mellan könen eller de olika åldersgrupperna. 
Män och kvinnor samt alla åldersgrupper följer i stort sett samma mönster 
som det totala resultatet. 

o Vilka attityder till fildelning har fildelarna? 

Attityderna fildelning ger hög belöning, låg risk, lagarna är inkorrekta, pri-
serna är för höga, mediebolagen lurar konsumenterna och förlorar inget på 
fildelningen, åtkomstproblem samt samlarbehov återfanns hos fildelarna. 

o Hur har det påverkat resultatet? 

Samtliga tycker att fildelning ger en hög belöning till låg eller ingen risk. 
Ändå är det 20% som helt slutat fildela eller fildelar mindre. Dessa 20% har på-
verkats av risken medan de övriga 80% inte påverkats av risken. Det visar 
att de som dragit ner på fildelningen är mindre riskbenägna än övriga filde-
lare. 

Priset har påverkat alla svarsalternativ utom helt slutat fildela. Attityderna la-
garna är inkorrekta, omedveten om lagarna, omedveten om skadorna och 
handlingarna åsamkar ingen skada har inte påverkat fildelningsfrekvensen 
inom något svarsalternativ. I och med att det är så många attityder som inte 
påverkat fildelningsfrekvensen i alla svarsalternativ visar det att fildelarna 
har det utilitariska synsättet. De bryr sig mer om resultatet av fildelningen än 
hur de når upp till resultatet. 
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7 Slutdiskussion 
I det här kapitlet ges rekommendationer för fortsatt arbete, metodkritik tas upp samt några egna reflektio-
ner redovisas. 

7.1 Rekommendationer 
I det här avsnittet lämnas förslag på fortsatt arbete att göra för intressenter av uppsatsen. 
Det arbete Antipiratbyrån har gjort sedan november 2004 har gett en del effekter på fildel-
ningsfrekvensen hos fildelare. Genom denna uppsats kan Antipiratbyrån få mer informa-
tion om olika fildelares attityder till fildelning, varför de fildelar och hur de har påverkats av 
olika faktorer. 

Den vanligaste attityden som identifierats är att fildelning ger en hög belöning. Det finns 
däremot risker med fildelningen, dock har inte dessa påverkat större delen av personerna i 
undersökningen. Denna attityd finns i alla kategorier, trots detta är det ändå 20% som har 
slutat dela filer eller minskat att fildela. Med andra ord undviker de som dragit ner på fildel-
ningen risk i större utsträckning än de övriga fildelarna. Antipiratbyrån bör arbeta mer med 
att informera om riskerna och att öka riskerna för fildelarna för att fler fildelare ska minska 
sin fildelning eller sluta fildela. Dessa attityder kan påverkas av Antipiratbyrån. Ökar risker-
na minskar samtidigt belöningen (i förhållande till riskerna) för fildelarna. 

Den 1 Juli 2005 kommer en ny lag att träda i kraft, vilket kommer att stärka upphovs-
rättslagen. Det innebär att det kan tänkas påverka fildelarna ännu mer, vilket kan göra att 
fildelningen minskar. En fortsatt undersökning om hur den nya lagen kommer att påverka 
fildelningen rekommenderas att göras. 

7.2 Metodkritik 
I det här avsnittet redovisas metodkritik i form av validitet och generaliserbarhet.  

Validitet 

Den kvantitativa huvudundersökningen har som tidigare nämnts gjorts tillgänglig på forum 
på Internet. Det har på ett par av dessa forum framförts kritik mot urvalsmetoden. Forum-
besökarna som gjort inläggen har menat att det blir en snedfördelning i urvalet genom att 
bara använda respondenter från ett forum på Internet; att det finns en överrepresentation 
av personer som större delen av sin vardag sitter framför datorn och därför också förmod-
ligen har svårare att minska sin fildelning. Undersökningen har spridits på flera olika typer 
av forum (se bilaga 2) och urvalet av dessa forum har dessutom gjorts slumpmässigt. Där-
med har väldigt olika forum kommit med i urvalet och risken för snedfördelning minskat. 
För att ytterliggare försäkra att resultatet från den kvantitativa huvudundersökningen är re-
presentativ för populationen gjordes även en stödundersökning till denna. 

Det finns även kritik mot att det skulle vara en överrepresentation av män på forum och 
utfallet på enkäten blev också att närmre nio av tio svarande var män. Däremot var skillna-
den i svarsfrekvensen mellan män och kvinnor mycket marginell, vilket gör att oavsett hur 
stor eller liten förhållandet mellan antalet män och kvinnor är, blir det totala resultatet i 
stort sett oförändrat. Därför påverkar förhållandet i antalet män och kvinnor resultatet av 
huvudundersökningen marginellt. Dessutom har Gupta et al. (2004) genomfört en under-
sökning genom att lägga ut en elektronisk enkät på Internet och lagt in länk till den på ny-
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hetsgrupper på Internet. Efter att bara amerikanska respondenter valts ut återstod 689 per-
soner i urvalet. Resultatet var näst intill exakt samma fördelning på kön som den här rap-
portens: 90% män och 10% kvinnor. Det styrker att det är så könsfördelningen ser ut i det-
ta urval. 

Som det framgår av analysen var det bara en respondent bland de som helt slutat fildela som 
svarade. Därmed gick det inte att dra några generella slutsatser och skapa en stereotyp för 
det svarsalternativet. Det ger ett sämre resultat, men det har ändå kunnat dra generella slut-
satser som representerar populationen för de övriga tre svarsalternativen. 

Generaliserbarhet 

Syftet med rapporten har varit att utreda hur fildelarnas fildelningsfrekvens påverkats av 
Antipiratbyråns arbete sedan november 2004. Det är alltså enbart med utgångspunkt från 
Antipiratbyråns arbete och inte generellt sett. Därför har anledningar som att fildelarna fått 
tillgång till bättre utrustning eller mer material inte bedömts som giltiga till att de skulle fil-
dela mer sedan november 2004. Det skulle vara intressant att ta bort kravet på att det en-
bart skulle vara med anledning av Antipiratbyrån; hur har fildelningsfrekvensen förändrats 
sedan november 2004, oavsett anledning. Demoskops undersökning i april 2005 liknar den 
typen av undersökning (Brundin, 2005). De kom fram till att 38% minskat användandet av 
fildelningsprogram, 42% använder fildelningsprogram lika mycket och 20% använder fil-
delningsprogram mer. De siffrorna stämmer till viss del överens med den här rapportens 
resultat (20% har minskat fildelningen, 63% fildelar lika mycket och 17% fildelar mer). Den 
stora skillnaden är att en andel fildelare har försvunnit från fildelar lika mycket och hamnat i 
fildelar mindre. 

Med tanke på att Antipiratbyrån riktar in sig på svenska fildelare har därför också alla inter-
vjurespondenter varit svenskar. Det skulle vara intressant att genomföra en undersökning 
liknande Demoskops i andra länder, till exempel i de nordiska länderna eller i USA. Med 
tanke på att det finns organisationer liknande Antipiratbyrån i USA bör en liknande under-
sökning angående hur fildelningsfrekvensen påverkats av dessa organisationer ge liknande 
resultat. 

Angående attityder till fildelning är det svårare att uttala sig om den här uppsatsens resultat 
går att applicera på fildelare i andra länder. Attityder kring lagarna är beroende av hur la-
garna ser ut i länderna, åtkomstproblem är beroende av utbudet i länderna, risken är bero-
ende av hur aktiva myndigheterna och intresseorganisationerna mot upphovsrättsbrott är i 
länderna. Däremot bör attityderna kring att fildelarna känner sig lurade samt omedvetenhe-
ten och inställningen kring förlusterna för mediebolagen inte avvika i någon större ut-
sträckning från den här uppsatsen. Detta på grund av att de attityderna inte är beroende av 
nationella förutsättningar, främst med anledning av att de stora mediebolagen är internatio-
nella. Generellt sett kan det förväntas att det råder liknande inställning till belöning, priser 
och samlarbegäret, då det verkar vara attityder som delas av en stor andel fildelare världen 
över. 

Det skulle också vara intressant att utreda vidare om de två nya attityderna som framkom-
mit, ”ogillar Antipiratbyrån” och ”livsstil”, går att stödja i andra undersökningar. ”ogillar 
Antipiratbyrån” behöver generaliseras till någonting liknande ”ogillar branschens företräda-
re mot fildelning” för att kunna appliceras på andra studieområden. Livsstil bör däremot 
kunna användas i samma form. 
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7.3 Övriga reflektioner 
Under tiden uppsatsen har genomförts har en hel del saker inträffat. Framförallt har det va-
rit en livlig diskussion på trådarna i de forum där länkar till enkäten lagts ut. Det vanligaste 
har varit att personer har varit väldigt misstänksamma och trott att vi ska sätta dit dem. 
Många har även velat veta mer om rapporten, en djupare beskrivning av tankarna bakom 
rapporten och vad den ska användas till. Även en hel del kritik har framförts från personer 
som haft funderingar över om urvalet kan vara korrekt. Det har även framkommit vissa pa-
ranoida drag hos ett fåtal forumbesökare som har misstänkt oss för en konspiration. De 
lyckades till och med de att få fram en av författarnas hemadress och telefonnummer som 
sedan publicerades på ett av forumen. Att göra på det viset kan anses som en överreaktion. 
Att personer granskar och ifrågasätter är bra, kanske har medlemmar på forum en mer kri-
tisk inställning till de inlägg som görs med tanke på att det finns många inlägg som bara är 
rykten eller helt felaktiga.  

Positivt gensvar har bland annat kommit genom att redaktionschefen för PC Hemma, An-
ders Öhman, som har tagit kontakt och visat sig intresserad av uppsatsen. 
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Bilaga 1 – Den kvantitativa undersökningen 
 

Undersökning av fildelning 
 
Sedan november 2004 har Antipiratbyrån i högre frekvens börjat spåra upp och slå till 
mot fildelare av upphovsrättsskyddat material. 
 
Syftet med den här undersökningen är därför att utreda hur detta arbete har påverkat 
frekvensen av fildelning hos svenska fildelare. Vi är därför tacksamma om du svarar på 
följande frågor. Självklart hanteras svaren konfidentiellt. 

1. Inledning 

Kön:  Man Kvinna  
Ålder:   
 

2. Har du fildelat upphovsrättsskyddat material någon gång innan november 
2004? 

Ja     Nej  
 
Om du svarade ja, fortsätt med fråga 3. Vid nej är enkäten klar och vi tackar för din 
medverkan.  

3. Hur har Antipiratbyråns senaste tillslag sedan november 2004 påverkat din 
fildelning? 

Helt slutat fildela Fildelar mindre Fildelar lika mycket Fildelar mer 

    
 

4. Intervjuundersökning 
 
Vi kommer även att genomföra personliga intervjuer via e-post eller telefon för att un-
dersöka orsakerna bakom resultatet på fildelningsfrekvensen. Självklart kommer även 
denna information hanteras konfidentiellt. 
 
Kan du tänka dig att svara på frågor angående detta? I så fall, fyll i din e-postadress 
nedan: 
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E-post:   

 
 

Skicka Återställ
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Bilaga 2 – Foruminlägg 
Länken till den kvantitativa undersökningen har spridits på följande forum: 

Internetadress Tema 

http://eforum.idg.se Datorer 

http://www.fz.se/forum Datorer 

http://se.pricerunner.com/forum Konsumentrådgivning 

http://www.grafisktforum.org Grafik 

http://forum.macworld.se Macintosh 

http://www.wlan-forum.com Trådlösa LAN 

http://www.puls.se Träning 

http://www.antikviteter.net/antikprat Antikviteter 

http://www.aspnetforum.se Programmering 

http://sexyme.se/mp3express/phpBB2 MP3-spelare 

http://itforum.fpgroup.se Blandat 

http://www.64bits.se/forum Datorer 

http://debatt.passagen.se Blandat 

http://forum.fuska.se Spel 

http://www.smr-mc.se Motorcyklar 

http://www.brollopstorget.se Bröllop 

http://www.99mac.se Macintosh 

http://www.voodoofilm.org Film 

http://www.kong.se/forum Spel och underhållning 

http://forum.sweclockers.com Datorer 

http://www.ss.se Tåg 

http://home.katter.nu Katter 

http://www.utsidan.se Friluftsliv 

http://pub45.bravenet.com/forum/3854285773 Tvångssyndrom 

http://www.bendro.se Hälsa 
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http://pokerforum.nu Poker 

http://www.sporthoj.com Motorcyklar 

http://www.datormagazin.se Datorer 

http://www.pchemma.se Datorer 

http://user.bahnhof.se/~bksport/cgi-
bin/dcforum/dcboard.cgi 

Träning 

http://vovve.net/rastplatsen Hundar 

http://forum.sportgamers.se Spel 
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Bilaga 3 – Den kvantitativa stödundersökningen 
 

Undersökning av fildelning 
 
Sedan november 2004 har Antipiratbyrån i högre frekvens börjat spåra upp och slå 
till mot fildelare av upphovsrättsskyddat material. 

Syftet med den här undersökningen är därför att utreda hur detta arbete har på-
verkat frekvensen av fildelning hos svenska fildelare. Vi är därför tacksamma om 
du svarar på följande frågor. Självklart hanteras svaren konfidentiellt. 

 

 

1. Inledning 
Kön: □ Man  □ Kvinna 

 

Ålder:________ 

 

 

2. Har du fildelat upphovsrättsskyddat material någon gång innan november 
2004? 
□ Ja  □ Nej  

 

Om du svarade ja, fortsätt med fråga 3. Vid nej är enkäten klar och vi tackar för 
din medverkan. 

 

 

3. Hur har Antipiratbyråns senaste tillslag sedan november 2004 påverkat 
din fildelning? Välj ett alternativ. 
□ Helt slutat delar filer 

□ Delar filer i mindre omfattning än tidigare 

□ Delar filer i samma omfattning som tidigare 

□ Delar filer i större omfattning än tidigare 
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4. Intervjuundersökning 
Vi kommer även att genomföra personliga intervjuer via e-post eller telefon för att 
undersöka orsakerna bakom resultatet på fildelningsfrekvensen. Självklart kommer 
även denna information hanteras konfidentiellt. 

Kan du tänka dig att svara på frågor angående detta? Fyll i sådan fall i din e-
postadress eller ditt telefonnummer här nedan: 

 

____________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 – Kvalitativ undersökning – helt slutat fildela 
Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar med att fylla i dina svar. Svara så utförligt du 
kan och skriv svaren i dokumentet. Om det är någonting som du uppfattar som oklart eller 
du undrar över, skriv det i dokumentet eller kontakta oss. 

I intervjun förekommer uttrycket ”delningsfrekvens av filer”, vilket har betydelsen ”graden 
av olaglig delning av upphovsrättskyddat material”. 

 

10. Du har svarat att du helt slutat fildela på grund av Antipiratbyråns arbete sedan no-
vember 2004. Vad beror detta på? 

 

11. a) Anser du att delning av filer innebär en hög belöning för dig? Det vill säga, hur 
mycket får du ut i förhållande till insatsen som krävs? 

 

b) Har det påverkat din nuvarande fildelningsfrekvens*? Utveckla! 

 

12. a) Hur stor risk tror du det är att ”åka fast”? 

 

b) Har risken påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

13. a) Känner du till vilka lagar som gäller för fildelning av upphovsrättsskyddat mate-
rial? 

 

b) I så fall, vad anser du om dem? 

 

c) Har lagarna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

14. a) Vad anser du om de priser som är på musikskivor, filmer och spel? 

 

 b) Har priserna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

15. a) Vad anser du om den andel du uppfattar mediebolagen behåller av intäkterna? 

 

 b) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

16. a) Tror du nöjes- och mjukvarubranschen (upphovsrättsinnehavarna, produktionen, 
utvecklingen och så vidare) påverkas av nedladdningen? 
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b) I så fall, hur? 

 

 c) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

17. Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag helt slutat fildela. Det 
kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frågor. 

 

18. Övriga kommentarer 

 

Om det skulle visa sig att vi behöver ställa följdfrågor på ditt svar, skulle du kunna tänka 
dig att bli uppringd för att underlätta arbetet? I så fall, ange ett telefonnummer nedan vi 
kan nå dig på. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 5 – Kvalitativ undersökning – fildelar mindre 

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar med att fylla i dina svar. Svara så utförligt du 
kan och skriv svaren i dokumentet. Om det är någonting som du uppfattar som oklart eller 
du undrar över, skriv det i dokumentet eller kontakta oss. 

I intervjun förekommer uttrycket ”delningsfrekvens av filer”, vilket har betydelsen ”graden 
av olaglig delning av upphovsrättskyddat material”. 

 

1. Du har svarat att du fildelar mindre på grund av Antipiratbyråns arbete sedan no-
vember 2004. Vad beror detta på? 

 

2. a) Anser du att delning av filer innebär en hög belöning för dig? Det vill säga, hur 
mycket får du ut i förhållande till insatsen som krävs? 

 

b) Har det påverkat din nuvarande fildelningsfrekvens*? Utveckla! 

 

3. a) Hur stor risk tror du det är att ”åka fast”? 

 

b) Har risken påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

4. a) Känner du till vilka lagar som gäller för fildelning av upphovsrättsskyddat mate-
rial? 

 

b) I så fall, vad anser du om dem? 

 

c) Har lagarna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

5. a) Vad anser du om de priser som är på musikskivor, filmer och spel? 

 

 b) Har priserna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

6. a) Vad anser du om den andel du uppfattar mediebolagen behåller av intäkterna? 

 

 b) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

7. a) Tror du nöjes- och mjukvarubranschen (upphovsrättsinnehavarna, produktionen, 
utvecklingen och så vidare) påverkas av nedladdningen? 
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b) I så fall, hur? 

 

 c) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

8. a) Laddar du ner för att få tillgång till material som ännu inte har kommit ut? Ge 
exempel! 

 

b) Laddar du ner övrigt material som inte går att få tag på på annat håll (med un-
dantag från sådant som inte kommit ut än)? Ge exempel! 

 

 c) Laddar du ner material för samlandets skull utan att ha för avsikt att använda 
det?  Ge exempel! 

 

9. Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag fildelar mindre. Det 
kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frågor. 

 

10. Övriga kommentarer 

 

Om det skulle visa sig att vi behöver ställa följdfrågor på ditt svar, skulle du kunna tänka 
dig att bli uppringd för att underlätta arbetet? I så fall, ange ett telefonnummer nedan vi 
kan nå dig på. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 6 – Kvalitativ undersökning – fildelar lika mycket 
Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar med att fylla i dina svar. Svara så utförligt du 
kan och skriv svaren i dokumentet. Om det är någonting som du uppfattar som oklart eller 
du undrar över, skriv det i dokumentet eller kontakta oss. 

I intervjun förekommer uttrycket ”delningsfrekvens av filer”, vilket har betydelsen ”graden 
av olaglig delning av upphovsrättskyddat material”. 

 

1. Du har svarat att din fildelningsfrekvens inte påverkats av Antipiratbyråns arbete 
sedan november 2004. Vad beror detta på? 

 

2. a) Anser du att delning av filer innebär en hög belöning för dig? Det vill säga, hur 
mycket får du ut i förhållande till insatsen som krävs? 

 

b) Har det påverkat din nuvarande fildelningsfrekvens*? Utveckla! 

 

3. a) Hur stor risk tror du det är att ”åka fast”? 

 

b) Har risken påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

4. a) Känner du till vilka lagar som gäller för fildelning av upphovsrättsskyddat mate-
rial? 

 

b) I så fall, vad anser du om dem? 

 

c) Har lagarna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

5. a) Vad anser du om de priser som är på musikskivor, filmer och spel? 

 

 b) Har priserna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

6. a) Vad anser du om den andel du uppfattar mediebolagen behåller av intäkterna? 

 

 b) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

7. a) Tror du nöjes- och mjukvarubranschen (upphovsrättsinnehavarna, produktionen, 
utvecklingen och så vidare) påverkas av nedladdningen? 
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b) I så fall, hur? 

 

 c) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

8. a) Laddar du ner för att få tillgång till material som ännu inte har kommit ut? Ge 
exempel! 

 

b) Laddar du ner övrigt material som inte går att få tag på på annat håll (med un-
dantag från sådant som inte kommit ut än)? Ge exempel! 

 

 c) Laddar du ner material för samlandets skull utan att ha för avsikt att använda 
det?  Ge exempel! 

 

9. Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag fildelar lika mycket. 
Det kan även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frågor. 

 

10. Övriga kommentarer 

 

Om det skulle visa sig att vi behöver ställa följdfrågor på ditt svar, skulle du kunna tänka 
dig att bli uppringd för att underlätta arbetet? I så fall, ange ett telefonnummer nedan vi 
kan nå dig på. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 7 – Kvalitativ undersökning – fildelar mer 
Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar med att fylla i dina svar. Svara så utförligt du 
kan och skriv svaren i dokumentet. Om det är någonting som du uppfattar som oklart eller 
du undrar över, skriv det i dokumentet eller kontakta oss. 

I intervjun förekommer uttrycket ”delningsfrekvens av filer”, vilket har betydelsen ”graden 
av olaglig delning av upphovsrättskyddat material”. 

 

1. Du har svarat att du fildelar mer på grund av Antipiratbyråns arbete sedan novem-
ber 2004. Vad beror detta på? 

 

2. a) Anser du att delning av filer innebär en hög belöning för dig? Det vill säga, hur 
mycket får du ut i förhållande till insatsen som krävs? 

 

b) Har det påverkat din nuvarande fildelningsfrekvens*? Utveckla! 

 

3. a) Hur stor risk tror du det är att ”åka fast”? 

 

b) Har risken påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

4. a) Känner du till vilka lagar som gäller för fildelning av upphovsrättsskyddat mate-
rial? 

 

b) I så fall, vad anser du om dem? 

 

c) Har lagarna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

5. a) Vad anser du om de priser som är på musikskivor, filmer och spel? 

 b) Har priserna påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

6. a) Vad anser du om den andel du uppfattar mediebolagen behåller av intäkterna? 

 

 b) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

7. a) Tror du nöjes- och mjukvarubranschen (upphovsrättsinnehavarna, produktionen, 
utvecklingen och så vidare) påverkas av nedladdningen? 
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b) I så fall, hur? 

 

 c) Har det påverkat din fildelningsfrekvens? Utveckla! 

 

8. a) Laddar du ner för att få tillgång till material som ännu inte har kommit ut? Ge 
exempel! 

 

b) Laddar du ner övrigt material som inte går att få tag på på annat håll (med un-
dantag från sådant som inte kommit ut än)? Ge exempel! 

 

 c) Laddar du ner material för samlandets skull utan att ha för avsikt att använda 
det?  Ge exempel! 

 

9. Ange och rangordna de tre viktigaste orsakerna till att du idag fildelar mer. Det kan 
även vara andra orsaker än de som tagits upp i tidigare frågor. 

 

10. Övriga kommentarer 

 

Om det skulle visa sig att vi behöver ställa följdfrågor på ditt svar, skulle du kunna tänka 
dig att bli uppringd för att underlätta arbetet? I så fall, ange ett telefonnummer nedan vi 
kan nå dig på. 

 

Tack så mycket för din medverkan! 


