
 

 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

 

 
 

 

Upphovsrättslagen 
-Hur effektiv är den nya lagen och har den  

        lyckats påverka attityderna hos fildelare? 

 
 

Filosofie kandidatuppsats inom Informatik 

Grupp: Rodrigo Canales Olguin 

 Almedina Deumic 

 Tuyet-Tu Tran 

Handledare: Jörgen Lindh 

Jönköping  September 2006 



 

 

J Ö N K Ö P I N G  I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  
Jönköping University  

 

 

 

         
Copyrights law 

-How effective is the law and did it manage to  
influence the attitudes among file sharers? 

 
 

Bachelor’s thesis within Business Informatics 

Author: Rodrigo Canales Olguin 

 Almedina Deumic 

 Tuyet-Tu Tran 

Tutor:      Jörgen Lindh 

Jönköping     September 2006 



 

 

Kandidatuppsats inom Informatik 

Titel: Upphovsrättslagen- Hur effektiv är den nya lagen och 
har den lyckats påverka attityderna hos fildelare 

Författare: Rodrigo Canales Olguin, Almedina Deumic, Tuyet-Tu     
Tran 

Handledare: Jörgen Lindh 

Datum:  September, 2006 

Ämnesord Fildelning, piratkopiering, nedladdning, peer-to-peer,   
upphovsrättslag 

 

Sammanfattning 
Fildelning har på sistone varit ett aktuellt ämne i media där den nya 
upphovsrättslagen har diskuterats för fullt. När den nya upphovsrättslagen 
infördes 1 juli 2005 i Sverige, skapades det ett intresse från vår sida att undersöka 
vilken inverkan den nya lagen skulle få och om den skulle lyckas minska 
fildelningen. 

Denna teknik går till så att man delar med sig av sina filer (media) till andra 
användare antingen genom Internet eller i ett nätverk. Genom att dela med sig av 
sina filer kan man själv få tillgång till andras filer. Men för att kunna fildela krävs 
det att man använder speciella fildelningsprogram som exempelvis Bittorrent, DC 
och Kazaa. Det som vi strävar efter med denna rapport är att se om lagen har 
påverkat fildelarnas attityd gentemot fildelning, men också hur den nya 
upphovsrättslagen har påverkat fildelningen idag. 

I referensramen har vi tagit upp redan befintlig fakta (sekundär data) som vi 
anser relevant för forskningens syfte. Här vill vi att läsaren ska kunna sätta sig in i 
arbetet för att lättare förstå och få en överblick över fildelning och dess lag. 
Intresseorganisationen Antipiratbyrån har beskrivits kortfattat eftersom de är den 
största organisationen i Sverige som kämpar för att stoppa illegal fildelning men 
vi har också tagit upp lite om Piratbyrån som är för fildelning och är 
Antipiratbyråns största rival. Här har vi även tagit upp de två första 
fildelningsfallen i Sverige.  

Vi har även samlat in primär data från olika tänkbara fildelare. En enkät har 
utvecklats som besvarades av 92 respondenter i åldrarna 16-35 år. De har delats 
ut i Jönköpings högskolor, Per Brahe gymnasiet samt på allmänna platser. 
Enkäten fokuserar på ämnet fildelning, men också på upphovsrättslagen och 
innehåller mest frågor med bestämda svarsalternativ men också några frågor med 
öppna svar, där respondenterna får svara med egna ord. Enkätundersökningen är 
av kvantitativ karaktär medan analysen av enkäterna är av kvalitativ karaktär. 

Utifrån vår referensram, samt våra resultat från enkäten har vi försökt analysera 
dessa så gott det går och svarat på våra två forskningsfrågor.  

Vi har kommit fram till att upphovsrättslagen inte fungerar tillräckligt bra. Genom 
enkäten har vi dragit slutsatsen till att ingen reducering av fildelning har skett. Av 
de många anmälningar som gjorts av Antipiratbyrån har också bara ett fåtal fall 



 

 

gått till domstol. För att upphovsrättslagen ska fungera bättre krävs det mer 
insatser för att stoppa fildelningen. 
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Abstract 
File sharing has been a well spoken topic in media lately, where the copyright 
law has been highly discussed. The copyright law was introduced 1 of July 2005 
in Sweden and from that an interest was created from our side to examine how 
the new law has been working so far and if the new law did manage to decrease 
the file sharing in Sweden. 

This kind of technology works in the way of sharing files to other users either 
through Internet or within a network. By sharing files, you also get access to 
other’s files. But to be able to do file sharing, it is required to use special pro-
grams such as for example Bittorrent, DC and Kazaa. With this report, we strive 
to answer our two main research questions. These questions are about if the new 
copyright law has changed the attitudes of the file sharing from users side, but 
also how the new copyright law has affected file sharing itself today. 

In the frame of reference we used already existed facts to describe what we think 
is relevant for the purpose of this research. With this, we want to make it easier 
for the reader to understand and to get an overview over file sharing and the 
new copyrights law. The organisation of interest, so called Antipiratbyrån, has 
also been described because it is the biggest organisation in Sweden that fights 
against illegal file sharing. We have also described Piratbyrån which fights for file 
sharing and is Antipiratbyråns biggest rival. Here we have also brought up the 
two first file sharing cases in Sweden. 

We have also collected primary data from potential file sharers. A questionnaire 
has been developed in which we had 92 respondents in the age between 16 and 
35 years. The questionnaire has been shared out in Jönköping´s schools, Per 
Brahe high school and in public places. The questionnaire focuses on the subject 
file sharing but also on the copyright law. It mostly contains questions with alter-
native answers, but also some questions with open answers, where the respon-
dents can answer in their own words. The questionnaire is of quantitative charac-
teristic while the analysis of the questionnaire is of qualitative characteristic. 

Through the theory of reference and from the results of the questionnaire, we 
have tried to analyse these and tried to answer our two main research questions.  

We have come up with the conclusion that the copyrights law does not work as 
well as it should. Looking at the results of the questionnaire we saw that file 



 

 

sharing has not been reduced. Many cases have been brought up by Antipirat-
byrån but only a couple of them have gotten to court. If the copyrights law is go-
ing to work, more effort is required.
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Disposition 
Med dispositionen vill vi ge läsaren en bättre överblick över vad som står under 
olika kapitel och för att läsaren ska få en bättre översikt över vad vår uppsats 
handlar om.  

Kapitel 1 – Inledning 
I det här kapitlet presenteras och diskuteras bakgrund och problem samt syftet, 
perspektiv och avgränsningar kommer även att tas upp här. Våra forskningsfrågor 
med centrala begrepp ingår också i det här kapitlet. 
 
Kapitel 2– Metod 
Här tar vi upp de metodansatser som vi tillämpar i rapporten såsom kvantitativ- 
och kvalitativ ansats, samt primär- och sekundärdata. Vi beskriver också vårt 
tillvägagångssätt och vi tar även upp de tre pålitlighetskategorier som vi utgick 
från i rapporten och de är realibilitet, validitet och objektivitet.  
 
Kapitel 3 – Referensram 
Här gör vi forskningar och utvärderingar på redan befintlig fakta för att fördjupa 
våra kunskaper samt läsarens kunskaper inom området fildelning, olika 
laddningsprogram samt upphovsrättslagen. Vi tar även upp de två största 
organisationerna i Sverige idag som kämpar för och emot fildelning. 
 
Kapitel 4 – Empirisk Studie 
I kapitlet empirisk studie tar vi upp och redovisar den kvantitativa 
undersökningen. Vi redovisar svaren från enkäterna. 
 
Kapitel 5 – Analys 
I det här kapitlet ska vi analysera arbetet och skriva ner de egna uppfattningarna 
om fildelning och nedladdning av program. Här gäller det att vi knyter de 
empiriska data med referensramen.  
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I slutsatskapitlet tar vi fram de viktigaste resultaten vi kommit fram till i vårt 
analyskapitel och från hela arbetet. 
 
Kapitel 7 – Slutdiskussion 
Här gör vi en slutdiskussion om arbetet och rapporten, dvs. vi reflekterar över 
det utförda arbetet.  
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1 Inledning  
I det här kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt valda ämne samt 
skriva problem och syfte till uppsatsen. Vi ska också ta fram perspektivet angående 
fildelning och därmed de avgränsningar vi har gjort och varför, samt 
forskningsfrågor som vi har valt att utgå från.  

1.1 Bakgrund  
Fildelning har på sistone varit ett hett debattämne i media, både i Sverige och i 
övriga världen. Folk har mer än någonsin börjat fildela musik och filmer via 
nätet. Ökningen har skett stegvis ända sedan Napster och bredband 
introducerades på marknaden, och allt fler nya innovationer kommer och går i 
den snabbt växande marknaden. Ända sedan introduktionen av Internet har det 
fungerat som ett kommunikationsverktyg där individer möts för att dela med sig 
av sina tankar och kunskaper. Internet har vid senare tillfällen byggts ut. Både 
företag och privatpersoner började använda Internet som ett verktyg för att tjäna 
pengar  (Piratbyrån, 2006b). Sedan dess har Internet varit ett hett ämne speciellt 
vad gäller fildelning. I Sverige går åsikterna isär i tre olika banor. Det finns de 
som är för fildelning medan det finns de som är helt emot och för att inte 
glömma nämna de neutrala. Genom införandet av den nya upphovsrättslagen i 
Sverige blev det förbjudet att hålla på med fildelning och nedladdning av 
upphovsrättsligt material. Men hur den nya lagen har fungerat återstår att se, samt 
om synen på fildelning har förändrats.  
 

1.2 Problem 
Fildelning är rätt utbrett i Sverige idag och det har blivit så på grund av att den 
svenska upphovsrättslagen inte har varit anpassad till Internet. Under 2005 kom 
det förslag om ändringar i upphovsrättslagen som sedan gick genom och 
godkändes. Den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2005. Antipiratbyrån är den största 
intresseorganisationen i Sverige idag som kämpar för att stoppa fildelning. Efter 
flera år av hårt arbete för att stoppa fildelning har de äntligen lagen på sin sida, 
men den stora frågan är om lagen verkligen fungerar som det var tänkt att den 
skulle göra? Vilka påverkas av den nya lagen? Hur högt är straffet när man bryter 
mot den nya upphovsrättslagen? Har man märkt någon skillnad när det kommer 
till fildelning i Sverige, ökning eller minskning? Tar fildelare lagen på allvar eller 
tänker de att chansen är väldigt liten att de blir upptäckta? För att sätta oss in i 
dessa frågor måste vi också kunna veta vad P2P innebär och hur tekniken 
fungerar inom fildelning? Finns det  några intresseorganisationer i Sverige som 
kämpar för/mot fildelning? 

Alla de här frågorna ledde fram till två huvudfrågor som vår rapport har att 
besvara: 

• Vilken attityd har fildelare gentemot fildelning? 

• Vilken inverkan har den nya upphovsrättslagen haft på fildelningen idag? 
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1.3 Syfte 
Avsikten med vår uppsats är att ta reda på om attityderna från fildelare har 
ändrats efter den nya upphovsrättslagen som infördes 1 juli 2005. Vi vill också 
undersöka om den nya upphovsrättslagen har haft någon inverkan på 
fildelningen idag, allt eftersom den nya lagen trädde fram. 

1.4 Perspektiv 
Syftet med denna forskning är att besvara frågor om lagens inverkan men, också 
höra olika åsikter från tänkbara fildelare, om dessa har ändrats. Vi kommer därför 
att utgå från upphovsrättslagen och fildelarnas attityder. Vi kommer att fokusera 
på upphovsrättslagen ur fildelarnas synvinkel, vad de tycker om den nya lagen 
och hur den har påverkat dem. Men för att läsaren ska kunna sätta sig in i ämnet 
gör vi även en kompositionell beskrivning av fildelning (vad det är, hur det 
fungerar etc.). 

1.5 Avgränsning 
Fildelning har blivit en av dagens stora samtalsämne världen över och det finns 
oändligt mycket skrivet om det. Det är på grund av det som vi har valt att göra 
en begränsning av vårt arbete till den svenska marknaden. Vi har valt att 
undersöka om ändringar i den nya upphovsrättslagen har påverkat fildelningen 
idag och i sådana fall på vilket sätt. Vi har avgränsat oss till att fokusera på dem 
som fildelar och nedladdar musik/filmfiler, samt begränsat oss genom att inte gå 
alltför djupt tekniskt sett. 

1.6 Begreppslista (ordförklaringarna hämtade från olika 
Internetkällor) 

APB – Antipiratbyrån. En organisation som arbetar för upphovsrätten. 

Apple Computer Inc. – Ett välkänt datorföretag som grundades 1976 av bl. a. 
Steve Jobs och Steve Wozniak.  

Bahnhof AB – En Internetleverantör från Sverige. Kunderna är små och 
medelstora företag som behöver Internettjänster såsom bredbandsanslutning, 
webbhotell och e-post. 

BBS – En dator som erbjuder sina användare möjlighet att använda elektronisk 
post, delta i konferenssystem, hämta och ladda upp filer samt att prata i realtid 
med andra uppkopplade användare.  

BitTorrent – Ett protokoll för filöverföring utvecklat av Bram Cohen som finns 
implementerat i ett klient-/serverprogram med samma namn. Genom att använda 
denna mjukvara är det möjligt att distribuera filer över ej stabila nätverk. 

BNC – En koaxialkabel, som påminner om antennsladd.  

BONUS – Bonus Presskopia är en upphovsrättsorganisation som företräder 15 
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bransch- och intresseorganisationer. De representerar såväl upphovsmän som 
förläggare och utgivare av böcker, läromedel, press, noter och bilder av skilda 
slag 

Direct Connect (DC) – Ett så kallat fildelningsprogram, vilket innebär att man 
delar ut filer för att själv kunna ladda hem filer. DC bygger på olika hubbar som 
man ansluter till. I varje hubb finns det många användare som delar ut olika 
mängder data. 

FastTrack – Ett nätverk som är uppbyggt av ändnoder och supernoder. 
Filöverföring i ett nätverk sker ändnoder emellan med hjälp av Http. En fil 
efterfrågas med hjälp av en sökmotor. 

Freenet – Ett Peer-to-Peer nätverk (P2P) som grundades 1999, av Ian Clarke. 

Hub – En hub är en dosa med fyra eller flera utgångar för TP-kablar och 
eventuellt en anslutning för BNC. Den fungerar som en telefonväxel, som 
sammankopplar "telefonsamtalen", dvs. när en dator skickar data går det ut till 
alla datorer som är anslutna till hubben. 

IFPI – Står för International Federation of the Phonographic Industry som är en 
intresseorganisation som ska tillvarata och driva processer mot uppenbara 
överträdelser inom musik-, film- och multimedia branschen. 

IP -adress eller IP-nummer – Är en förutsättning för att kommunikationen 
mellan datorer på Internet ska fungera. Det finns fasta IP-nummer som används 
vid ständiga uppkopplingar och dynamiska IP-nummer som tilldelas 
hemanvändare när de kopplar upp sig mot Internet. Flera användare kan ha 
samma IP-nummer, dock inte samtidigt. 

IPod – MP3 spelare som tillverkas av Apple Computer Inc. 

IRC – Internet Relay Chat är ett protokoll för textkommunikation i realtid över 
Internet som tillåter Chat mellan grupper av personer och på tu man hand. 

Journalistförbundet – Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet 
för journalister vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium. 

Kazaa – Ett fildelningsprogram som använder protokollet Fasttrack. Skapare av 
Kazaa är svensken Niklas Zennström, men företaget som äger och utvecklar det 
nu heter Sharman Networks. 

Klient server – Kommunikation i datornätverk, där klienten begär information 
från servern (huvuddatorn). 

MDTS – En branschförening (Multimedia, Dator och TV-spel) för företag som 
arbetar med underhållning.  

MP3 -format – Står för MPEG-1 Audio Layer 3. Är ett ljudfilsformat främst i MP3 
spelare. 

Napster – Är ett P2P-fildelningsprogram, skapat 1999 av Shawn Fanning. Det 
första fildelningsprogrammet som blev spritt och använt av en stor publik. 

OP – Förkortning för operatör. Varje hub på DC har OP, människor, de har makt 
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i hubben och kan utesluta användare samt restriktera kanalen på andra vis. 

Piratbyrån –  En organisation som arbetar för människors rätt att ladda ned fri 
media. 

PUL – Är en förkortning av Personuppgiftslagen. PUL innehåller regler som ska 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling 
av personuppgifter. 

P2P – Förkortning för Peer to Peer nätverk som betyder direkt kommunikation 
mellan två parter. Många fildelningsprogram använder denna teknik. P2P är 
motsatsen till Klient-server tekniken. 

Romkonvention – En konvention som har skrivits under av samtliga stater som 
var medlemmar i Europeiska unionen (EU) vid årsskiftet 1994/95. 
Romkonventionen innehåller regler om tillämplig lag för kontraktsrättsliga 
förpliktelser. Konventionen skall tillämpas på avtalsförpliktelser i alla situationer 
där ett val mellan lagarna i olika länder kan bli aktuellt.  

TP-kabel – Twisted Pair, en nätverkskabel där trådarna är parvis tvinnade.  

Världskonventionen – En konvention som skyddar den s k egentliga 
upphovsrätten. Världskonventionen om upphovsrätt tillkom år 1952. 

WIPO – Står för World Intellectual Property Organization. En organisation som 
star under FN och arbetar efter avtal och rättigheter. 

WMA – Står för Windows Media Audio. Är ett ljudfilsformat som konkurrerar 
med MP3. Denna lanserades 1999 av företaget Microsoft Corporation. 
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2 Metod 
I det här kapitlet tar vi upp den kunskapskaraktärisering vi kommer att utgå från 
samt beskriva primärdata och sekundärdata. Vi kommer också att ta upp och 
beskriva den kvantitativa samt kvalitativa ansatsen för undersökningen.  

2.1 Kunskapskaraktärisering 
I detta avsnitt anges vad det är för kunskap som vi söker. Enligt Goldkuhl (1998) 
finns det många olika typer av kunskap som kan användas. De 
kunskapskategorier vi valde att använda oss av är deskriptiv, förklarande och 
förståelse kunskap.  

Deskriptiv kunskap innebär kunskap som beskriver någon egenskap hos en 
kategoriserad och studerad företeelse (Goldkuhl, 1998). Vi kommer därför att 
studera Fildelning, Upphovsrättslagen, Peer to Peer och Klient-Server för att 
försöka få svar på lagens inverkan.  

Men det räcker inte med att använda sig av deskriptiv kunskap, därför tar vi hjälp 
av förklarande kunskap för att försöka förklara varför fildelning och lagen är som 
det är. Förklarande kunskap innebär att man talar om varför den studerade 
företeelsen är på ett visst sätt. Man anger orsaker, grunder, skäl eller 
förutsättningar (Goldkuhl, 1998). 

Till slut använder vi oss av förståelsekunskap där vi försöker förklara vad något 
är, där vi försöker förstå fildelarnas attityd (Goldkuhl, 1998). 

För att få svar på våra frågor kommer vi  att använda en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa ansatser. När man använder sig av både kvalitativ och 
kvantitativ ansats i samma undersökning kallas det för triangulering. 
Triangulering används för att ytterliggare grunda undersökta kunskaper (Flick, 
2002). 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Kvantitativ ansats 
Kvantitativ metod karaktäriseras av dess formaliserade och strukturerade frågor. 
Data brukar presenteras i mätbara resultat där man använder sig av 
förutbestämda frågor. Här brukar frågorna oftast vara avgränsade där, svaren 
oftast innehåller alternativa svar (Gunnarson, 2002). 

Genom kvantitativ metodik får man ett objektivt mått på slutsatsen, där resultatet 
oftast presenteras i siffror.  För det mesta används kvantitativ metodik eftersom 
det är ett snabbare och enklare alternativ för att samla in primärdata. Det man vill 
uppnå i en kvantitativ studie är validitet (relevant i sammanhanget), och 
reliabilitet (pålitlig information) (Gunnarson, 2002). 
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2.2.2 Kvantitativ undersökning 

Som stöd för vår forskning kommer vi att använda oss av den kvantitativa 
metoden i enkätundersökningen med utvald population i förväg. Stegen vi ska 
följa är: 

• Vår avsikt med den kvantitativa undersökningen 

• Val av population 

• Frågor som ska ställas 

• Analys av svaren från enkäterna 

2.2.2.1 Avsikt 
Enkäter kommer att delas ut som stöd till vår analys och empiriskdata. Det ska ge 
oss svar som vi behöver och som kan analyseras för att komma fram till ett 
resultat, dvs. besvara frågorna och uppfylla syftet med den här rapporten. Med 
denna metod försöker vi få en bättre förståelse av samhällets handlande och dess 
påverkan (Gunnarson, 2002). 

2.2.2.2 Val av population 
Vi planerar att dela ut enkäterna till högskolestudenter på Jönköpings högskola 
och gymnasieelever på Per Brahe gymnasiet samt till folk som är mellan 16 och 
35 år. Vi  valde ålder 16-35 år på grund av att vi anser att de är den största 
andelen av Sveriges population som använder Internet idag. Enkäten kommer att 
innehålla strukturerade och förutbestämda frågor eftersom pålitligheten ökar och 
svaren ger oss tillräckligt bra stöd för vår forskning (Gunnarson, 2002).  
 
För att få ett så bra underlag som möjligt att utgå från ska vi försöka fördela 
enkäten jämnt bland män och kvinnor. Detta gäller även mellan åldersgrupperna 
samt deras sysselsättning.  

2.2.2.3 Frågornas utformning 
När vi formulerade våra frågor till enkätundersökningen så utgick vi från arbetets 
referensram samt funderade det vi på hur frågorna skulle kopplas till våra 
forskningsfrågor och besvara vårt syfte. Vilka frågor som måste ställas för att 
kunna skapa relevans till arbetet. Enkäten har utformats med hjälp av litteraturen 
från Repstad (1999), Lundahl & Skärvad (1999) samt Gunnarson (2002). Dessa 
författare tar upp forskningsmetodiken och hur man ska tillämpa detta på ett bra 
sätt och hur man skapar både kvantitativa- och kvalitativa frågor. 
 
Enkäten inleds med att vi ställer ganska kortfattade frågor angående personen: 
kön, ålder på personen samt om de arbetar, studerar eller är kanske arbetslösa. 
Detta gör vi för att kunna se om det finns någon sorts skillnad på svaren mellan 
kvinnor och män samt åldrar. Genom att ställa frågan om personen är 
studerande, arbetare eller arbetslös hjälper det oss att se om det finns någon 
skillnad när det kommer till fildelning på de som studerar eller är arbetslösa. 
Detta eftersom vanligtvis brukar de ha mindre pengar och de har kanske inte råd 
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att spendera och köpa skivor medan de som arbetar borde ha råd att köpa skivor 
istället för att ladda ner de.  
 
Vidare kommer frågor angående själva fildelningen: varför personen fildelar, vilka 
program personen i fråga använder sig av för att ladda hem filerna, vad man 
brukar fildela mest, hur mycket personen fildelade innan och efter den nya 
upphovsrättslagen och om lagen har haft någon påverkan på en, om Ja varför i 
sånna fall? Dessa frågor är utformade på så sätt att det blir lättare för oss att se 
och upptäcka om det har förekommit attitydförändringar från fildelare före och 
efter den nya upphovsrättslagen. 
 
Av alla ställda frågor i enkäten finns det ändå frågor som är mer viktiga än alla 
andra och dessa frågor kallar vi för huvudfrågor. Huvudfrågorna har direkt 
koppling till våra forskningsfrågor och med hjälp av dem hoppas vi att kunna 
besvara vårt syfte. 
 
Den första forskningsfråga handlar om: Vilken attityd har fildelare gentemot 
fildelning? Denna forskningsfråga är kopplad till vår huvudfråga i enkäten som 
handlar om fildelning före och efter upphovsrättslagens inträdande, om det har 
ökat eller minskat. Här gäller det att få fram svaren om hur mycket personen i 
fråga fildelade innan och efter den nya upphovsrättslagen och om det har skett 
något förändring. 
 
Den andra forskningsfråga handlar om: Vilken inverkan har den nya 
upphovsrättslagen haft på fildelningen idag? Denna forskningsfråga är kopplad 
till vår huvudfråga i enkäten som behandlar frågan om lagen om fildelning har 
haft någon inverkan på en. Om personen i fråga har blivit påverkad, i sådana fall 
hur mycket och varför (rädd att åka fast, moralisk orsak) och om deras inköp av 
media har ökat pga. detta. 
 
Frågorna som vi kommer att använda kommer för det mesta att vara med 
förutbestämda, alternativa svar pga. att vi ska kunna sammanställa resultatet på 
ett mätbart sätt. Vi kommer också att ha med ett fåtal öppna frågor där fildelarna 
kan svara mer detaljerat och mera utförligart vad de tycker. Se vidare bilaga 1 för 
mer information om enkäten och frågeställningen. 

2.2.2.4 Analys av svaren från enkäten 

Resultatet som vi får fram genom enkätundersökningen kommer att 
sammanställas och analyseras med en mer kvalitativ karaktär. 

2.2.3 Kvalitativ ansats 
Själva ordet kvalitativ står enligt Repstad (1999) för kvaliteter, dvs. de karaktärs- 
eller framträdande drag hos ett fenomen. Kvalitativa metoder känner man igen 
genom att de inte går på bredden utan att de går på djupet. Med djupet menar 
man att man endast studerar helheten i en eller några få miljöer.  Även om siffror 
kan förekomma i kvalitativa undersökningar är ändå texten den centrala delen i 
arbetsmaterialet och den som man uttrycker sig genom (Lundahl & Skärvad, 1999 
& Repstad, 1999). 
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Syftet med kvalitativa metoder enligt Lundahl & Skärvad (1999) är att analysera, 
beskriva och förstå beteendet hos den personen eller gruppen som man studerar. 
I själva undersökningen försöker man förstå hur den som man analyserar 
upplever sig själv, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det 
sammanhang i vilket de ingår (Lundahl & Skärvad, 1999).                                                    

2.2.4 Kvalitativ analys 
I vår analyskapitel kommer vi att använda oss av den kvalitativa ansatsen för att 
utförligare kunna förklara och beskriva resultatet vi kommit fram till. Eftersom det 
förekommer öppna frågor i vår enkätundersökning ska de undersökas med hjälp 
av ett kvalitativt tänkande, det betyder att vi inte är objektiva utan går mer på 
djupet. Tillsammans med öppna frågor har vi också frågor med förutbestämda 
svarsalternativ. Resultatet av de förutbestämda svarsalternativen presenteras i 
siffror, medan analysen av dessa siffror sker i subjektiv form. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 
Primärdata är de data som samlas in för forskningens syfte. Att endast basera ett 
arbete på data som redan finns (sekundärdata) räcker inte ibland för att nå ett 
önskat resultat, därför är det bra att utföra en egen datainsamling (primärdata) för 
att öka rapportens trovärdighet (Repstad, 1999). 

Primärdata kan samlas in genom t ex enkäter (vilket vi i gruppen har bestämt oss 
för att göra). Enkäten ska som vi tidigare nämnt i arbetet riktas till åldersgruppen 
16-35 år.  

Hela den empiriska delen kommer att baseras i stort på de data vi erhåller från 
enkätundersökningen. 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är redan befintlig information som finns tillgänglig i flera former 
(Internet och litteratur). När vi forskade använde vi oss av sekundärdata från 
Internet, eftersom lagen är relativt ny blir det svårt att hitta information i böcker. 
Samtidigt ger Internet oss uppdaterad information om både lagen och 
fildelningstekniken (Lundahl & Skärvad, 1999).  

2.4 Tillförlitlighet 

Här ska vi ta upp och beskriva tre olika begrepp som är viktiga, men framför allt 
när man genomför ett vetenskapligt arbete. För att undersökningen ska kunna tas 
på allvar och för att den ska hålla en god kvalitet och standard ska man sträva 
efter objektivitet, god reliabilitet och validitet (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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2.4.1 Objektivitet 
När man befinner sig i praktiska forsknings- och utredningssituationer krävs det 
oftast att man är objektiv. Objektivitet kan definieras enligt Lundahl & Skärvad 
(1999) som  

korrekt återgivning av data, ej medvetet utelämnande av viktiga 
uppgifter, inga s.k. vinklingar av slutsatser, inga redigeringsknep 
etc.  

Här gäller det också att man skiljer på värderingar och fakta, man ska vara 
neutral och fullständig. Fullständig objektivitet är svår att uppnå, men om man 
ska skriva sina egna uppfattningar och antagande ska de redovisas öppet och 
klart (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I rapporten ska vi så långt som möjligt försöka vara objektiva. Vid våra 
undersökningar på olika områden inom fildelning och upphovsrättslagen 
kommer vi att försöka att återge fakta på ett korrekt sätt och vara opartiska och 
ange tydligt när det är våra respektive andras åsikter vi uttrycker. Vi kommer inte 
att göra några ställningsantaganden om vi är för eller emot fildelning och den nya 
upphovsrättslagen.  

Våra åsikter och uppfattningar som vi har angående fildelning skriver vi under 
rubriken analys, där vi också relaterar våra betraktelsesätt till vad som kommit 
fram till i vår vetenskapliga rapport.  

2.4.2 Validitet 
Validitet definieras som ”frånvaro av systematiska mätfel”, dvs. att 
undersökningar som man genomför i ett vetenskapligt arbete mäter det som var 
tänkt att undersöka (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Det finns två olika kategorier av validitet enligt Lundahl & Skärvad (1999): 

• Inre validitet och 
• Yttre validitet 

 

Inre validitet handlar om att man ska undvika att med hjälp av t ex enkäter eller 
intervjuer göra undersökningar och mätningar inom fel område, dvs. än det 
tänkta syftet (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Yttre validitet handlar om att den undersökningen som man gjorde och den 
insamlade empirin överensstämmer med verkligheten. Reliabilitet är en 
nödvändig förutsättning för validitet (Lundahl & Skärvad, 1999). 

För att också kunna öka validiteten i en rapport ska man också i enkäter eller 
intervjuer ha en fråga där respondenternas bedömning kommer fram angående 
det område man håller på och studerar. 

När vi sen formulerar våra frågor för undersökningen till enkäten så tänker vi 
noga på att utforma våra frågor så de uppfyller kraven på inre validitet. De ska 
utformas på så sätt att vi erhåller den information som är både relevant för vår 
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rapport och för vårt syfte. Syftet i vår rapport är uttryckt på ett sätt som gör det 
klart vilket område som ska studeras. 

Den yttre validiteten är lite svår att uppnå. Orsakerna kan vara att de svarande 
kanske kommer att ljuga om hur mycket de fildelar och nedladdar, att de inte vill 
svara på vissa av frågorna och att de helt enkelt svarar fel (Lundahl & Skärvad, 
1999). 

När det gäller enkätundersökningen kommer det att påpekas att deras svar 
kommer att vara anonyma för att öka våra chanser att de svarar ärligt på de 
ställda frågorna. Alla svarande kommer att själva välja om de vill besvara 
frågorna, vilket i sin tur gör att våra chanser ökar att de svarar uppriktigt. 

2.4.3 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär ”frånvaro av slumpmässiga mätfel”, dvs. vid en bra 
undersökning med god reliabilitet ska mätningen påverkas så lite som möjligt – 
det finns få slumpmässiga fel. Mätning vid undersökningen ska inte heller 
påverkas av vem det är som utför mätningen eller de omständigheter under vilka 
den sker (Lundahl & Skärvad, 1999).  

I rapportens metodkapitel har vi beskrivit hur den empiriska datasamlingen 
kommer att utföras och vi har också tagit upp vilka metodansatser och 
metodverktyg vi använt oss av och varför. 

När det gäller frågor till vår enkät ska de utformas på det sätt vi tror är en bra 
enkät, genom att kolla i litteratur och annat material. Vi har föreställt oss själva 
rollen som respondenter och tänkt: om vi skulle svara på en enkät, hur vill vi då 
att den ska vara? Genom att ställa oss denna fråga kom vi fram till att en enkät 
ska vara enkel att förstå samt man ska använda sig av enkla satser, hög 
standardisering och vanliga ord för att frågorna i enkäten ska uppfattas på rätt 
sätt av respondenterna. Detta är vad vi strävar efter när vi utformar enkäten. 

Det som kan påverka mätningens resultat är de frågor med öppna svar som vi 
kommer att ha i enkäten, där respondenten får komma med egna ord. Här kan 
det finnas stor risk att respondenten inte förstår frågorna eller missuppfattar den 
och därför skriver vad de tror är rätt. Vi ska ändå försöka tyda svaren på bästa 
möjliga sätt, men risken kan även här vara stor att vi i gruppen tyder svaren fel. 
Problemet är att eftersom respondenterna är anonyma kan vi inte leta upp dem 
igen för att få tydligare svar. 
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3 Referensram  
Referensramen är till för att redogöra för begrepp och teorier som är centrala i 
uppsatsen.  

3.1 Fildelning 

If you love music, help it survive by paying for it…(Pro Music, 2006a)  

Fildelning är ett ämne som mer och mer sammankopplas med piratkopiering och 
som idag diskuteras hett i media och som ökar alltmera bland Internetanvändare.  

Bredbandets introduktion på marknaden har medfört att Internet användarna har 
ökat, som i sin tur medfört ökad fildelning. All fildelning är inte olaglig, eftersom 
tekniken kan användas för lagligt bruk samt som ett effektivt 
kommunikationsverktyg mellan användarna.   

Det finns flera olika alternativ och tekniker att använda sig av för att dela med sig 
av filer via Internet, men eftersom vi avgränsat oss ska vi bara ta upp de 
viktigaste teknikerna samt mjukvarorna.  

3.1.1 Definition av fildelning 

Fildelning innebär att man delar med sig av sina filer (musik och film) till andra 
användare antingen genom Internet eller i ett nätverk. Detta ger användarna 
möjlighet att få tag på oändlig information gratis. Men för att kunna utnyttja 
denna tjänst krävs speciella program t ex Bittorrent, Direct Connect samt Kazaa. 
Genom dessa program kan man se vad de andra användarna har för filer och de 
filer man själv har görs tillgängliga för andra användare. Dessa program byggs på 
P2P tekniken (Wikipedia, 2006c). 

3.1.2 Peer to Peer arkitektur 
1999 presenterades Napster på marknaden. Gratisprogrammet gjorde så att 
användarna kunde dela med sig och ladda ner musikfiler globalt. Men 2001 
hamnade Napster i konflikt med lagen och fick läggas ner, men tekniken kom för 
att stanna. Nätverkstekniken som användes i Napster var en blandning mellan 
Peer to Peer (P2P) och central server. Tekniken gick ut på att användarna 
länkades till varandra via ett nav för att dela med sig av information och filer 
mellan arbetsstationerna via en publik plats på nätet. Varje arbetsstation har 
liknande kapacitet och bestämmer själv vad som delas ut. P2P nätverk är 
serverlöst där varje ansluten arbetsstation har egna bearbetningsmöjligheter och 
fildelningsmöjligheter (Wikipedia, 2006g). 

P2P nät går ut på att användarna laddar ner en mjukvara som installeras i 
hemdatorerna, sedan kopplar man upp sig mot de olika användarna och 
noderna. Man bestämmer själv vilka filer samt mappar man delar ut. När 
användarna i sin tur kopplar upp sig blir dessa filer och mappar synliga för 
allmänheten och på så sätt kan de börja fildela. När användarna i nätverket sedan 
kopplar ner anslutningen försvinner i sin tur filerna på nätverket (Wikipedia, 
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2006g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:1 P2P nätverks arkitektur  (Wikipedia, 2006g) 

Fördelarna med att ha P2P nätverk jämfört med den gamla servern/klient 
nätverket är stora. En av de största fördelarna är att nätverket kan utökas oändligt 
utan att söktiden och nätverkets prestation försämras och man behöver inte 
använda sig av dyra centraliserade servrar, eftersom bearbetnings- och 
nätverkskraften placeras på användarnas datorer istället för den centraliserade 
servern samtidigt som resurserna växer i rätt proportion i förhållande till själva 
nätverket. Varje användare och nod som läggs till i nätverket utökar 
bearbetningsmöjligheterna och brandbredden, som i sin tur reducerar 
kostnaderna vilka i vanliga fall skulle vara dyrbara om vi hade haft ett 
centraliserat klient/server nätverk. Eftersom Napster använder sig av en central 
server, fick den centrala servern stängas ner och Napster kom att bli historia 
(Wikipedia, 2006f,g). 

3.1.3 Direct Connect 
Direct connect (DC) är ett fildelningsprogram som skapades av John Hess för att 
underlätta för användare att fildela via nätet. Programmet är en blandning mellan 
server/klient och P2P nätverk där all datatrafik sker genom servern förutom när 
användarna fildelar, då sker det genom P2P. DC erbjuder också BBS och IRC 
funktioner (Wikipedia, 2006b,d). 

Klienten bygger på att man måste dela med sig av filerna på hårddisken för att 
klienterna ska kunna ansluta sig till en server (hub). Beroende på hur mycket 
som delas ut, beviljas man komma in i hubbar. I vissa undantag tillåts man 
komma in på hubbar utan att dela med sig (Wikipedia, 2006b).  

En hub skapas och drivs oftast av flera personer (OP). Där varje OP övervakar, 
administrerar och har möjligheten att kasta ut eller porta användare som inte 
sköter sig genom att spärra användarens IP-nummer. Varje hub har sina egna 
regler och krav. Eftersom olika regler gäller för olika hubbar kan reglerna växla 
ganska mycket. Exempel på krav är antalet mängd data som man måste fildela, 
samt material som inte får delas ut (Wikipedia, 2006b).  

Väl inne på hubben kan man börja söka efter filer eller chatta med användarna, 
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samtidigt som man kan koppla upp sig mot dem och se vad de delar ut 
(Wikipedia, 2006b). 

3.1.4 Kazaa 
Kazaa kom att bli Napsters naturliga ersättare med samma lätta 
användargränssnitt och snabba sökmotor. Napster används mest som 
fildelningsprogram för mp3 såsom Napster där det finns oändlig tillgång till musik 
(Wikipedia, 2006e). 

Kazaa skapades av svensken Niklas Zennström. Programmet använder sig av 
protokollet Fasttrack. Det är en typ av andra generationens P2P teknik, där varje 
användare av programmet kopplar upp sig mot programmet och gör sina filer 
nedladdningsbara för allmänheten. Kazaa är ett exempel på en renodlad P2P 
plattform där användarna inte behöver koppla upp sig till en central server utan 
fildelar endast mellan varandra (se figur 3:1) (Wikipedia, 2006e). 

3.1.5 Bittorent 
Bittorent är den nya typen av fildelningsprogram som bygger på andra 
generationens P2P plattform. Skaparen av Bittorent protokollet heter Bram Cohen 
och har för avsikt att fildela stora filer utan att bidra med konsumtion av dyra 
servrar och brandbredd (Wikipedia, 2006a). 

Bittorent går ut på att protokollet bryter ner filerna till mindre filer genom att 
packa ner dem i arkiv. Sedan går användarna till en tracker (hemsida) och laddar 
ner en länkfil som slutar med torrent. Filen öppnar användarna med en 
torrentklient som automatiskt identifierar filen. Torrentfilen är alltså bara en länk 
som berättar var filen finns. Torrentfilen är inte olagligt material eftersom den 
bara talar om var filen finns och information om trackern. När man sedan har 
laddat ner filen från torrentklienten fortsätter användaren automatisk att ladda 
upp filerna för allmänheten (Wikipedia, 2006a). 

Till skillnad från DC använder du inte bara en användare som källa utan alla som 
är intresserade av filen. På så sätt går det fortare att ladda ner filer eftersom ju fler 
som delar med sig av filen desto större blir hastigheten (Wikipedia, 2006a).  

 



  

 

 18

 

Figur 3:2 Fildelning med Bittorrent (Wikipedia, 2006g) 

3.2 Upphovsrättslagen 
Här kommer vi att ta upp hur upphovsrättslagen kom till och vilka förändringar 
den genomgått under alla åren sedan tillkomsten. Den allra senaste ändringen 
skedde 1 juli 2005 som gjorde att all fildelning och nedladdning av såväl musik, 
spel som film blev förbjuden. Vi kommer också att ta upp de två första fallen i 
Sverige som handlar om olaglig fildelning. 
 

3.2.1  Upphovsrättslagens historia 
Upphovsrätten kom egentligen till i samband med Bernkonventionen 1886. 
Bernkonventionen fick ett internationellt erkännande som någon sorts lag som 
skulle skydda litterära och konstnärliga verk och den kompletterades och 
reviderades under årens gång. Bernkonventionen innebar att länderna som anslöt 
sig till den förbinder sig att genom internationell lagstiftning på ett bra och 
överlagt sätt skydda upphovsmannens rätt att ensamt äga och bestämma över sitt 
verk. Sverige anslöt sig till Bernkonventionen under år 1904. Bernkonventionen 
administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) 
(Journalistförbundet, 2005). 
 
Nya uppfinningar och utvecklingar skedde varje dag vilket skulle innebära stora 
uppdateringar för Bernkonventionen. Under den första hälften av 1900-talet, 
närmare bestämt 1920, kom radio och 1950 kom TV vilket skulle innebära nya 
sätt och utvägar att sprida verk. Men inte bara det, man kunde olovligt använda 
skyddat material genom att spela in den på magnetband, kopiera och saluföra. 
Men när man talar om film och musik, den som förlorar mest på den olagliga 
spridningen är det inte upphovsmännen utan det är producenterna. På grund av 
detta har ett kontrollsystem utvecklats (Journalistförbundet, 2005). 
 
Under 1970-talet utvecklades en helt ny produkt som skulle påverka 
Bernkonventionen igen och det handlade om fotokopiatorn. Med hjälp av den 
kunde vem som helst göra kopior av text och senare även bilder 
(Journalistförbundet, 2005). 
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För att man ska kunna använda olika upphovsmaterial till undervisning i skolan 
bildade man i Sverige olika upphovsrättsorganisationer såsom Journalistförbundet 
och föreningen BONUS. Deras jobb var att samla in och fördela 
kopieringsersättningar. Senare bildades också olika upphovsrättsorganisationer 
såsom Presskopia som riktade sig mot användning av upphovsmaterial för olika 
företag, organisationer och myndigheter (Journalistförbundet, 2005). 

Den senaste stora så kallade ”Revolutionen” inom informationsspridning och 
bland upphovsrättigheterna är Internet. Eftersom lagarna och 
upphovsrättigheterna inte gällde Internet kunde vem som helst sprida vad som 
helst gratis. Det blev också så på grund av att det materialet som fanns ute på 
Internet gjorde det svårt att se vem var upphovsmannen och om materialet var 
upphovsrättsligt skyddad. Det som blev den stora frågan här var vad man skulle 
göra och på vilket sätt man skulle kunna påverka och stoppa spridningen av 
musik, hur man skulle kunna ta kontrollen över den privata byteshandeln. 
Internet har skapat stora tveksamheter och debatter, och upphovsmän känner 
idag att de inte längre har kontroll över sitt utgivna material (Journalistförbundet, 
2005). 

Att bryta mot upphovsrätten i Sverige som gäller bland annat texter, bilder osv. 
kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år. Men när det 
gäller att fastställa böter så beror det helt på hur stort brottet har varit, fast lagen 
säger att  

”Den som utnyttjar ett verk ska gälda ersättning utgörande skäligt 
vederlag för utnyttjandet" (Javascript, 2006). 

Men om brottet har gjorts med grov vårdslöshet och med avsikt ska 
bötesbeloppet inte bara inkludera vederlaget för utnyttjandet, utan också omfatta 
ersättning för lidande eller en annan skada (Javascript, 2006). 

3.2.2 Upphovsrättslagen idag 
Idag finns det tre konventioner som Sverige är med i när det handlar om 
upphovsrätten internationellt. Bernkonventionen, Världskonventionen om 
upphovsrätt som kom till år 1952 och Romkonventionen som kom till år 1961. 
Bernkonventionen är fortfarande den viktigaste och mest inflytelserika 
(Javascript, 2006). 

År 2003 i juli hade 151 länder anslutits till Bernkonventionen och genom att göra 
det hade de åtagit sig skyldigheter att följa de tre grundprinciperna:  

• Varje skydd som en stat erbjuder för verk skapade i den egna staten måste 
den erbjuda för verk skapade i någon av de till konventionen anslutna 
staterna. 

 
• Inga villkor för erhållande av skydd får uppställas, vilket bl. a. innebär att 

skyddet är automatiskt. 
 

• Skyddet ska vara oberoende av skyddet i ursprungslandet, förutom vad 
gäller tidslängden på skyddet (Eriksson & Säfström, 2004). 



  

 

 20

 

Sveriges bestämmelser angående upphovsrätt kan man hitta i Upphovsrättslagen 
(URL). Den lagstiftningen om URL är från 1960 och har under åren omarbetats. 
Den senaste ändringen i URL är den som skedde 1 juli 2005 angående fildelning. 
Flera gånger i maj 2005 kom förslaget om förändringen av upphovsrättslagen. 
Lagen är uppbyggd på EU-direktiv och FN- fördrag och har varit försenad flera 
gånger. De nya reglerna innebär att det har införts ett tydligt förbud mot att ladda 
ner musik, spel och filmer från Internet utan rättighetshavarens tillstånd, även för 
privatbruk. Det är också förbjudet att dela med sig och göra kopior av de olagligt 
nerladdade filerna (Svenska Dagbladet, 2005c,g). 

Om man efter 1 juli 2005 fortfarande håller på att ladda ner musik och film kan 
man åka fast för olaglig fildelning och nedladdning. Normalstraffet är just nu 
böter men i större fall där det handlar om att personen ifråga säljer de laddade 
filmerna och musiken, kan det leda till fängelse upp till två år. Som det ser ut nu 
kommer inte polisen att göra egna undersökningar utan det är upp till dem som 
har drabbats att göra en polisanmälan och då kommer man att behandla det som 
ett vanligt fall (Svenska Dagbladet, 2005a,g). 

Organisationen som kallas Antipiratbyrån är emot fildelning idag och det är de 
som kämpar mest i Sverige för att fälla alla som håller på att ladda ner musik och 
film, kopierar och delar med sig. De gör efterforskningar på Internet och noterar 
alla IP-adresser på de datorer som har varit uppkopplade på olika 
fildelningsnätverk såsom Kazaa och DC. Sedan gör de en polisanmälan på de här 
IP-adresserna (Svenska Dagbladet, 2005a,g). 

Men det existerar två stora problem som Antipiratbyrån stöter på och det ena av 
problemen är att än så länge har de bara IP-adresser och inga namn på personer 
som är uppkopplade och använder sig av fildelning och nedladdning. För att 
kunna få tillgång till namn måste de få den informationen från 
Internetleverantörerna och enligt lag får inte Internetleverantörerna ge ut namn 
på personer eftersom vi alla skyddas av den svenska Personuppgiftslagen (PUL). 
Idag kämpar Antipiratbyrån för att ändringar ska ske i PUL. Det som också är ett 
problem här är att IP-nummer kan användas av flera användare, men inte på 
samma gång och det försvårar Antipiratbyråns arbete. Eftersom de ser inga namn 
utan bara IP-adresser blir det svårare att koppla ihop IP-numret med den skyldige 
(Svenska Dagbladet, 2005a,g). 

Det andra problemet är att straffvärdet är väldigt lågt i de här fallen och på grund 
av det är de lågprioriterade hos både polisen och åklagare. Och det ger heller 
inga goda skäl för att bryta Internetföretagets sekretess med IP-adresser. De säger 
även att syftet med den nya lagen inte är att jaga de enskilda användarna utan de 
som tjänar stora summor på att sälja upphovsrättsskyddat material (Svenska 
Dagbladet, 2005a,g). 

Som nämnts innan så kämpar Antipiratbyrån med att ändra Personuppgiftslagen 
(PUL). Det verkar som de har lyckats få regeringen att ta till sig frågan. Så i 
början av februari 2006 lämnades av regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet 
med förslaget till ändringar av PUL. De vill underlätta behandlingen av PUL som 
inte involverar större integritetsrisker. Men inte bara det utan också att den som 
håller på och skriver personuppgifter i t ex löpande text i 
ordbehandlingsdokument, i e-post eller på Internet, inte ska vara i behov av att 



  

 

 21

använda Personuppgiftslagens alla hanteringsregler (Svenska Dagbladet, 2005a,g). 

3.2.2.1  Utdrag ur Upphovsrättslagen 
Upphovsrättslagen kan man hitta i Sveriges Rikes Lag samlingen under lagen 
(1960:729). Under den här lagen, som oftast i varje lag, finns det oändligt många 
paragrafer och indelningar. Den paragraf som har blivit ändrad och som handlar 
om fildelning och nedladdning är paragraf 12 (12 §) och den säger så här 
(Rättsnätet, 2005): 

Framställning av exemplar för privat bruk 12 § 

Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentlig 
gjorda verk. Så vitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplar 
framställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av 
begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat 
bruk (Rättsnätet, 2005). 

Första stycket ger inte rätt att: 

1. uppföra byggnadsverk, 

2. framställa exemplar av datorprogram, eller 

3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form. 

Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående 

1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, 

2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller 

3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk 

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

3.3 Första fildelningsdomen 
Under våren 2005 gjorde Antipiratbyrån noteringar på de privatpersoner som 
olagligt hade lagt ut filmer på nätet. Strax efter införingen av lagen om fildelning 
och nedladdning 1 juli 2005 gjorde Antipiratbyrån 150 polisanmälningar som kom 
från deras eget övervakande.  

Ett av de fallen nådde faktiskt domstol som överraskade det svenska folket. Den 
åtalade blev en 28-åring från Västerås på grund av att han hade lagt ut på nätet 
den svenska filmen som hette ”Hip Hip Hora!” som blev gratis att ladda ner för 
alla Internetanvändare. Programmet som han använde sig av och som är den 
vanligaste idag är DC. Antipiratbyrån kom med antydande att den åtalade hade 
lagt ut sammanlagt 27 filmer plus ett stort antal musikfiler men på grund av 
praktiska skäl blev 28-åringen åtalad för en film (Svenska Dagbladet, 2005d,e).  

Efter en rättegång blev domen äntligen fastställd den 25 oktober 2005. Den 28-
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årige västeråsbon dömdes till 80 dagsböter som resulterar i 16 000 kr för en enda 
film som blev uppladdad av honom på Internet. Han blev dömd för brott mot 
upphovsrättslagen i Västmanlands tingsrätt i Västerås och med det blev han den 
förste i Sverige som dömdes för fildelning och för nedladdning och enligt många 
åsikter var den rätt hård. Domslutet som blev för 28-åringen kan läsas i bilaga 2 
(Svenska Dagbladet, 2005d,e). 

Senare i mitten november 2005 bestämde sig 28-åringen från Västerås att 
överklaga domen till Svea Hovrätt. Detta eftersom han dömdes mot sitt nekande 
och att han anser sig vara oskyldig. Hans advokat begärde så kallat 
prövningstillstånd och det var på grund av att domen som Västerås tingsrätt 
bestämde var bara böter. Beslutet kom i början av april 2006 i vilket Svea hovrätt 
hade bestämt att ta upp fallet. När förhandlingarna kommer att äga rum är inte 
bestämt än men förmodligen kommer de att hållas efter sommaren 2006 
(Piratpartiet, 2006a). 

3.4 Andra fildelningsdomen 
Här handlade det om en 27-åring från Sollentuna som gjorde att den svenska 
filmen ”Den Tredje Vågen” blev åtkomlig för alla andra som använde sig av 
Internet helt gratis. Här så väl som i det första fallet var det Antipiratbyrån som 
gjorde polisanmälningen. Men här gick Antipiratbyrån ut på 
laddningsprogrammet DC och laddade ner filmen från användaren med avsikt att 
använda det mot honom som bevis när de väl gjorde anmälningen till polisen 
(Svenska Dagbladet, 2005h).  

Rättegången hölls i Sollentuna och den 9 november 2005 blev domen fastställd 
till 80 dagsböter som skulle resultera som i det första fallet i 16 000 kr för en 
enda film (Svenska Dagbladet, 2005h).  

I början av 2006 överklagades även detta fall till Svea hovrätt. Skillnaden var att 
den överklagades av åklagaren istället, Håkan Roswall, som tyckte att böter inte 
var ett tillräckligt hårt straff. I april 2006 kom beslutet från Svea hovrätt som valde 
att inte ta upp fallet. Att inte bevilja prövningstillstånd innebär att den domen 
som Sollentuna tingsrätten beslutade står fast. Enligt Svea hovrätt så såg de inga 
skäl att ändra Sollentunas tingsrätts dom (Piratpartiet, 2006b). 

3.5 Ny teknik inom laddning 
I takt med den nya lagen har man utvecklat helt nya fildelningsprogram som gör 
att personer som använder de programmen är anonyma så väl som deras nätverk. 
Med anonyma nätverk menar man att det inte går att se vilka musik- och filmfiler 
en person delar med sig. Vilket innebär att det blir allt svårare för sådana som 
Antipiratbyrån att sätta fast fildelare och samla bevismaterial emot dem. De nya 
fildelningsprogrammen går ut på att man döljer sin IP-adress för resten av 
användarna. En av dagens anonyma fildelningsprogram är Freenet och innan 
nämnda Bittorrent (Svenska Dagbladet, 2005f). 

Genom att sådana nya och anonyma fildelningsprogram utvecklas för varje dag 
så försöker också upphovsrättsorganisationen att hänga med i utvecklingen. Men 
som det ligger till blir det allt svårare för rättsväsendet att vara i takt med de 
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tekniska framstegen, allt eftersom lagarna har en längre process innan de införs 
in i samhället. Det som menas här är att lagen går genom olika processer, från 
förslag som läggs fram till att den godkänns. När det godkänns tar det också tid 
innan man kan integrera den i dagens samhälle och tills man har gått igenom alla 
de olika stegen och processer har tekniken hunnit utvecklas och växa i dubbelt 
så snabb takt (Svenska Dagbladet, 2005f). 

Dagens fildelningsprogram använder den gamla standarden P2P och det som 
händer är att man implementerar den del av programvaran som har 
vidareutvecklats och som man har gjort ändringar och uppdateringar på. Sedan 
testas fildelningsprogrammet och läggs ut på nätet redo att användas av alla som 
kan och har tillgång till dem (Svenska Dagbladet, 2005f).  

3.6 Gratis musik på biblioteket 
Nedladdningen har gått så långt nu att man kan ladda musik även på bibliotek 
till priset av ingenting. Redan i höst 2005 infördes på vissa bibliotek i Sverige full 
möjlighet att ladda ner musik helt gratis och fullkomligt lagligt till sin dator. Men 
bara vissa bibliotek har den möjligheten idag för sina låntagare men tanken är att 
alla bibliotek i Sverige ska kunna erbjuda tjänsten. Men när tjänsten ska införas i 
alla bibliotek runt om i landet är inte bestämt än (Svenska Dagbladet, 2005c).    

BTJ, som innebär Bibliotekstjänst, har skrivit på ett avtal med ett dansk företag 
som kallar sig själv för Phonofile och som har tagit fram en modell för hur hela 
processen av utlånande av musikfilerna på det svenska biblioteket ska gå till 
(Svenska Dagbladet, 2005g). 

Det hela går till så att låntagare går in på bibliotekets system där de är 
registrerade användare och ansluter sig till deras så kallade e-musiksystem. 
Låntagare sitter hemma framför sin egen dator och väljer bland ett urval på 
100 000 – 150 000 olika musikfiler som de har tillfälle att ladda hem och låna från 
bibliotekets nätverk. Lånetiden på de lånade musikfilerna varar exempelvis i en 
vecka och när tiden går ut är den laddade musikfilen oanvändbar. Den lånetiden 
som ska gälla för musikfilerna är upp till varje enskilt bibliotek att bestämma 
(Svenska Dagbladet, 2005c). 

Införandet av den här sortens modell är just för att biblioteken lånar ut mycket 
CD-skivor idag och det kostar en hel del och skivorna slits mycket. Genom att de 
använder sig av den nya modellen sänker de kostnaderna när det kommer till 
utlåning av musik. Men det är inte bara det som är fördelen utan också att en 
CD-skiva bara kan lånas av en person i taget medan en musikfil kan laddas ner 
av obegränsat antal låntagare Tanken är att biblioteken ska betala ett 
årsabonnemang till skivbolagen och upphovsmännen för den musik de har på 
sitt nätverk och som de lånar ut och årsabonnemanget kommer att baseras på 
kommunens storlek (Svenska Dagbladet, 2005c). 

Men för att biblioteken ska kunna ha en bättre kontroll över de lånade 
musikfilerna så kommer inte musikfilerna att vara i det mer lätthanterliga MP3-
formatet. De lånade musikfilerna från biblioteket kommer att vara krypterade i 
Windows Media Audio-formatet även kallad WMA (Svenska Dagbladet, 2005c). 

Det som många tycker är så bra är att de lånade musikfilerna kommer att kunna 
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föras över till sina bärbara musikspelare så som mp3-spelare. Men också här 
såväl som på datorn kommer musikfilerna att bli obrukbara efter att lånetiden har 
gått ut. De flesta av mp3-spelare stödjer den krypterade WMA, men de som äger 
en Ipod från Apples kommer inte att kunna lyssna på de musikfilerna som är 
lånade på biblioteken för att de inte stödjer WMA-formatet (Svenska Dagbladet, 
2005c).                                                                                                          

3.7 Organisationer för och emot fildelning 

3.7.1 Antipiratbyrån 
Svenska Antipiratbyrån (APB) bildades 2001 av tre organisationer, Filmägarnas 
kontrollbyrå, Sveriges branschförening MDTS och Videodistributörers förening. 
Dessa tre organisationer representerar i sin tur 30 andra medlemmar. Dessa 
medlemmar är producenter och distributörer av video- och biofilm samt datorspel 
i Sverige (Svenska Antipiratbyrån, 2006). 

APB:s uppgift är att agera enligt medlemmarnas intressen, därför informerar de 
om upphovsrättslagen, varför den är nödvändig för film och datorspelsbolagen. 
APB menar att den som skapar en bra film eller datorspel även ska belönas för 
detta (Svenska Antipiratbyrån, 2006). 

APB har fått mycket kritik för sina metoder bland annat för deras massutskick av 
varningsbrev, registrering av nedladdare samt spionage på Internetleverantören 
Bahnhof som misstänktes för piratkopiering (Wikipedia, 2006i). 

 

 

 

Figur 3:3 Antipiratbyråns symbol (Wikipedia, 2006i) 

3.7.2 Piratbyrån 
Piratbyrån å andra sidan skapades sommaren 2003 i syfte att stödja de som 
kopierar media och information fritt, vilket från om och med 1 juli 2005 strider 
mot upphovsrättslagen.  Denna organisation vill skapa en politisk debatt om 
upphovsrätten och på så sätt få folk att ändra sin syn på upphovsrätten 
(Wikipedia, 2006h). De arbetar också för att underlätta kopiering av information 
men de själva sysslar inte med att organisera någon form av piratkopiering. 
Eftersom det redan finns tillräckligt många som gör det möjligt och deras 
program används av många (Piratbyrån, 2006a) 
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Figur 3:4 Piratbyråns symbol (Piratbyrån, 2006a) 

3.8 Allmänna åsikter 
IFPI har rankat de tio länder som har störst omfattning av piratkopiering: 
Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Pakistan, Paraguay, Ryssland, 
Spanien samt Ukraina. Det är inte särskilt förvånande att piratkopiering är den 
största marknaden i Kina (hela 85%). Dagligen läser vi nyheter där Kina är 
inblandad på detta område (IFPI, 2005). 

Både artister och allmänheten har olika åsikter om fildelning, vissa mer positiva 
och andra mer negativa. Artist Melanie C (före detta Spice Girls medlem) säger 
sitt om nedladdning av musik 

”If you download music without permission it’s not only the artist that suffers, it’s 
everybody that’s gone into making a CD. Whether its producers, mixers, musicians 
and many, many more people. Ultimately, you’re also depriving new acts of being 
developed and having money to support them. Basically, if you copy music you’re 
only robbing yourself” (Pro Music, 2006b). 

En annan nybliven artist, 22-åriga Laleh är mer positiv. Hon anser att det är kul 
att folk laddar ned hennes musik för njutning och sedan kanske bestämmer sig 
för att köpa skivan. Det Laleh vill är att lämna ett avtryck hos människor men 
även känna gemenskap med lyssnarna. Hon anser även att det är upp till varje 
artist att själv bestämma om det hon/han gör ska vara gratis eller inte. I slutändan 
vill hon ändå säga att hon inte ser frågan i svart eller vitt (Svenska Dagbladet, 
2005b). 
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4 Empirisk Studie 
I det här kapitlet redovisas den kvantitativa undersökningen som vi har genomfört 
för den här rapporten i form av enkäter.  
 

4.1 Resultat från den kvantitativa undersökningen 
Vi hade som mål att fråga cirka 90 personer och till slut blev det 92 sammanlagt 
som hade svarat på vår enkät. För att få ett så bra underlag som möjligt var målet 
att enkäten skulle besvaras av lika många kvinnor som män, samt lika många i 
varje åldersgrupp. Detta kom att bli en svår uppgift, vilket vi kan se i resultatet av 
enkätundersökningen. Vi ville även ha frågor med bestämda svarsalternativ för att 
lättare kunna analysera svaren. Vissa frågor gick inte att ha bestämda 
svarsalternativ, vilket istället blev utformade som öppna frågor där respondenten 
själv får besvara dessa frågor med egna ord. Dessa svar är svårare att analysera 
eftersom misstolkning lätt kan uppstå. Enkäten fick inte heller vara för lång med 
för många frågor, sammanlagt 11 frågor blev det till slut, men fokus låg även på 
att ställa enkla och relevanta frågor, se bilaga 1. Efter att ha delat ut enkäterna 
såg vi lite brister med enkäten, detta kan läsas mer om i analyskapitlet. 
Undersökningen genomfördes under mars månad 2006, på Jönköpings högskola 
och av gymnasieelever i alla tre årskurser på Per Brahe gymnasiet i Jönköping 
samt på allmänna platser. 

Här under kommer vi att gå igenom varenda fråga för sig själv och illustrera de 
flesta av svaren från enkäterna i form av passande grafer. I graferna kommer vi 
att visa de olika fördelningarna i form av antal och procent. 

4.1.1 Fördelning efter kön 
Som redan nämndes tidigare var det sammanlagt 92 respondenter som svarade 
på enkäten. Av dessa 92 var det 40 personer, alltså 43 % som var kvinnor och 52 
personer, alltså 57 % som var män. Den grafiska sammanställningen ser du här 
under (diagram 4:1) 
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Diagram 4:1 Fördelning i kön 

4.1.2 Fördelning efter ålder 
Av de 52 män som hade svarat på vår enkät var majoriteten i åldersgruppen 21-
25 år, 25 stycken. De återstående 27 männen delades upp relativt jämnt, 10 män i 
åldersgruppen 16-20, 10 män i åldersgruppen 26-30 år samt 7 män i 
åldersgruppen 31-35 år. 

 
Av de 40 kvinnor som hade besvarat enkäten var även här majoriteten i 
åldersgruppen 21-25 år, närmare bestämt 21 personer. Av de återstående 19 
kvinnor var 13 i åldersgruppen 16-20 år, 5 i åldersgruppen 26-30 år samt 1 i 
åldersgruppen 31-35 år. 
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Diagram 4:2 Fördelning i ålder 

4.1.3 Fördelning efter sysselsättning 
De flesta som besvarade enkäten var studerande, det gäller både kvinnor och 
män, 39 vardera. Några av dessa arbetade även vid sidan om studierna (dessa har 
alltså besvarat denna fråga med 2 svar), andra arbetade eller var arbetslös (ingen 
arbetslös bland kvinnorna som var med i enkätundersökningen). Diagram 4:3 
nedan visar sammanställningen av sammanlagt 95 svar på den här frågan. 
Fördelningen är på det här sättet att 78 personer hade svarat att de var 
studerande, 14 hade svarat att de var arbetare och bara 3 hade svarat att de var 
arbetslösa. 
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Diagram 4:3 Fördelning i sysselsättning 

4.1.4 Kännedom om lagen 
Som diagram 4:4 här under visar var det 89 % som kände till den nya 
upphovsrättslagen, alltså 82 personer av 92 sammanlagt. Det var 8 av de 92 
personer, alltså 9 % som inte kände till den nya upphovsrättslagen eller har hört 
talas om den. Det var 2 personer, alltså 2 % av de 92 tillfrågade som inte visste 
om de hört eller inte hört om den nya upphovsrättslagen och vad den handlade 
om och stod för. 



  

 

 29

Känner ni till lagen om fildelning

Ja
89%

Nej
9%

Vet inte
2%

Ja
Nej
Vet inte

 
Diagram 4:4 Känner ni till lagen om fildelning 

4.1.5 Fildelning innan nya upphovsrättslagen trädde i kraft 
Denna fråga hade 5 svarsalternativ 1-5, där 1 betyder Inget alls och där 5 betyder 
Mycket. Av de 92 personer som besvarade enkäten svarade majoriteten, 24 
personer, att de fildelade lagom mycket innan lagen inträdde. Det var även 
relativt många, 21 personer, som fildelade mer än lagom och 20 personer svarade 
att de fildelade mycket. Av de 27 återstående så hade 13 personer svarat att de 
inte fildelar alls och 14 fildelade lite. 
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Diagram 4:5 Hur ofta fildelade du innan lagen inträdde 

4.1.6 Varför fildelar du (orsaken till att du fildelar på Internet)?  
De flesta som svarade på den här frågan tyckte att det var för dyrt att köpa skivor 
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eftersom det genomsnittliga priset på skivor var för högt, jämfört med att ladda 
ner som är gratis. Ett annat svar som upprepades ett flertal gånger var att folk 
fildelade inte bara för att slippa det höga priset på media, utan också fildelade för 
att först testa ny media, (såsom upptäcka nya grupper och artister och lyssna på 
några av deras låtar), för att få veta om det är värt att köpa det.  

Folk tyckte också att det var effektivare att komma åt musik på nätet än att hitta i 
skivbutiker, där det oftast finns brist på gammal musik eller mindre känt. Andra 
tyckte att allt eftersom datoranvändarna spenderar mycket tid vid datorn och 
surfar, har det också blivit en vana att under tiden också börja fildela media, då 
det är bekvämt och lättillgängligt. Man behöver numera inte gå till en skivbutik 
för att skaffa musik utan man spar tid genom att fildela. 

4.1.7 Vad brukar fildelas? 
Här kunde man markera mer än ett svar, eftersom de flesta fildelar mer än bara 
en sak. Fördelningen av de olika kategorierna är att 78 fildelar musik, 50 film och 
4 fildelar spel. Här hade vi också ett alternativ som vi kallade för övrigt där 
respondenterna kunde fylla i själva om de fildelade andra alternativ än de 
nämnda. Här svarade ett fåtal att de även fildelar pornografi, 3 svar, det var 4 
personer som hade svarat att de fildelar program och 1 person som hade svarat 
att de fildelar Tv-serier. 

22

78

50

8
0

10
20
30
40
50
60
70
80

A
nt

al

Spel Musik Film    Övrigt 
(pornografi,tv-

serier,program)

Vad brukar du fildela

  

Diagram 4:6 Vad brukar du fildela 

4.1.8 Fildelning efter lagens inträdande 
Även här finns 5 svarsalternativ 1-5, som i fråga 2 innan, där 1 betyder Inget alls 
och där 5 betyder Mycket. Både fråga 2 och 5 blev utformade på samma sätt, 
eftersom det blir lättare att se och jämföra om respondentens fildelning har 
förändrats innan och efter lagens inträde.  

Av de 92 personer som besvarade enkäten svarade majoriteten, 24 personer, att 
de fildelar lagom mycket efter att lagen inträtt. Det var även ganska många som 
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svarade att de fildelar mer än lagom, 23 personer, och 15 personer fildelar inget 
alls och 18 fildelar numera lite. Av dem som svarade att de tidigare fildelat 
mycket innan lagen inträdde, i fråga 2, har detta antal minskat drastiskt, från 20 
personer till 12, alltså minskning med 40 %. 
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Diagram 4:7 Hur ofta fildelar du sedan lagen inträdde 
 

4.1.9 Lagens inverkan 
Denna fråga har med påverkan att göra, om lagen på något sätt har påverkat 
respondenterna. Av 92 respondenter var det 44 personer som svarade att de inte 
har blivit påverkade alls, 30 personer svarade att de blivit lite påverkade, 10 att 
de blivit påverkade sådär, och 8 att de blivit påverkade rätt så mycket. Ingen har 
svarat att de har blivit påverkade mycket. 
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Diagram 4:8 Har lagen om fildelning haft någon inverkan på dig 

4.1.10 Vilken slags inverkan har lagen om fildelning? 
Denna fråga var en följdfråga av fråga 6. Inte alla skulle besvara denna fråga utan 
endast de som svarat att de blivit påverkade lite till och med mycket, alltså 
svarsalternativ mellan 2 till 5 i fråga 6. Sammanlagt var det 48 personer som hade 
tagit ett av de svarsalternativen mellan 2 till 5 i fråga 6.  

Av 48 respondenter var det 9 personer som angav moraliska skäl till att de har 
påverkats av den nya fildelnings lagen. 32 angav orsaken rädsla för att åka fast, 1 
person svarade i övrigt att denne var rädd att bli avstängd från student nätet. Av 
vår tolkning av detta svar anser vi att det hör till svarsalternativet rädd att åka 
fast, alltså sammanlagt var det 33 personer som svarade att de var rädda att åka 
fast. 4 svarade som orsak att de var både rädda att åka fast samt av moralisk 
orsak. Slutligen blev 2 svar ofullständiga, det vill säga de svarade inte på denna 
fråga. 
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Diagram4:9 På vilket sätt har lagen haft inverkan på dig 

4.1.11 Har inköp av media påverkats? 
På den här frågan var det 47 personer av 92, alltså 51 %, som svarade att deras 
inköp av media (musik, spel, film etc.) har blivit påverkat på grund av 
nedladdning och 45 personer av de 92, alltså 49 %, svarade nej på denna fråga, 
att de inte hade blivit påverkade på något sätt. 
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Diagram 4:10 Har dina inköp av media (musik, spel, filmer) påverkats pga. nedladdning 
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4.1.12 Hur har inköpen av media påverkats på grund av nedladdning? 
I fråga 9 ville vi ha ett mera detaljerat svar som hänger ihop med fråga 8. Frågan 
som ställdes var; Hur har dina inköp av media påverkats på grund av 
nedladdning. Majoriteten svarade att media inköpen har minskat radikalt där man 
i stort sett har slutat köpa skivor eftersom det är gratis att ladda ner media genom 
nätet. Man tyckte återigen att priset på skivor är för höga för att kunna ha råd att 
köpa varje månad. Det fanns några få undantag där folk svarade att man har 
börjat köpa fler skivor eftersom man har hört musik från omgivningen som man 
annars inte hade gjort och det har influerat. 

4.1.13 Vilka program använder/känner folk till vid fildelning? 
Denna fråga utformades i syfte att ta reda på vilket program som de flesta 
använder eller känner till vid fildelning. Här utformades svaren efter de program 
vi tror är mest kända.  

Sammanlagt var det 153 svar, eftersom man kunde använda sig av flera 
svarsalternativ att besvara frågan och de fördelades så att DC (Direct Connect) 
fick 68 svar, 30 svar fick Kazaa, 46 fick BitTorrent och i Övrigt fick vi 2 svar på 
FTP, 1 på Imesh och 2 på Line Wire och sen var det 4 personer som skrev inget. 
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Diagram4:11 Vilka program använder/känner du till vid fildelning 

4.1.14 Känner du folk som fildelar? 
Det finns även här 5 svarsalternativ 1-5, där 1 betyder Inga alls och där 5 betyder 
Många. Frågan handlar om att känna andra som fildelar. Inte förvånande nog var 
det ingen som svarade att han/hon inte känner någon alls som fildelar.  

Av de 92 svaren var det 3 personer som svarade att de känner några som fildelar, 
7 svarade att de känner sådär många som fildelar, 16 att de känner relativt många 
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samt 66 att de känner många som fildelar. 
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Diagram 4:12  Känner du folk som fildelar 
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5 Analys 
Under det här kapitlet ska vi analysera enkätundersökningen och det resultat vi 
fått fram. Här gäller det att knyta analysen med den empiriska studien. 

5.1 Vilken attityd har fildelare gentemot fildelning? 
Genom att göra en analys av resultaten från den empiriska studien försöker vi 
besvara den första delen av vårt syfte, som handlar om att ta reda på om 
attityderna hos fildelare har ändrats mot fildelning efter införandet av den nya 
upphovsrättslagen. 

5.1.1 Förändrade fildelningsvanor? 
Eftersom vi i förhand hade fått oss en inblick av situationen, kom också resultatet 
av enkätundersökningen att bli som vi hade förväntat oss. Det fanns så klart 
några avvikelser som vi försökt tolka på bästa sätt. Här går vi inte in på alla svar 
utan bara de som vi anser är viktiga att diskutera lite djupare.  
 
De som är yngre, mellan 15-25 år, fildelar mer än i övriga ålderskategorier 
(diagram 4:2). Vi förmodar att detta beror på att de flesta i dessa åldrar studerar 
och har datorn som ett vardagligt redskap. Vi tror även att de flesta äger en dator 
och har tillgång till Internet där man utnyttjar de tjänster som finns tillgängliga på 
nätet. Vi är ganska övertygade om att en viktig bidragande faktor till varför vi 
studenter fildelar mer är att vi inte har lika mycket pengar att röra oss med än de 
som arbetar. Studenter utnyttjar för det mesta tjänster som är kostnadsfria och 
lättillgängliga.  
 
Erik Carlsson från Antipiratbyrån menar att studenter har oftast knappa 
hushållsresurser men brukar för det mesta ha tillgång till bästa tänkbara bredband 
vilket kan låta rimligt. Vi själva upplever studentlivet där pengar brukar vara brist, 
men bredbandet är något som skolan brukar tillhandhålla för en rimliga pengar 
och det brukar vara bredband av bra kvalitén, och därför ökas attraktiviteten till 
fildelning (Tofsen, 2006). 
 
Henrik Pónten från Antipiratbyrån menar också att man borde försöka införa fler 
legala nedladdningstjänster för att försöka minimera fildelning eftersom dessa 
tjänster efterfrågas av allmänheten (Tofsen, 2006). 
 
Fildelningens påverkan på mediainköp och hur den fördelas könsmässigt 
 
Fildelning är en sådan tjänst där man kan få tag på gratis eller billigare media än 
om man skulle skaffa media i butiker och betala en större summa, ett exempel på 
tjänster och program som man kan använda sig av är Bittorent och DC. Där man 
kan fildela oändligt med musik utan att betala ett ända öre för det (Wikipedia, 
2006g). Samtidigt har enstaka bibliotek i Sverige börjat att erbjuda utlåning av 
musik där privatpersoner kan med hjälp av registrering i biblioteket låna musik 
gratis via sin hemdator (Svenska Dagbladet, 2005c). Det är också därför att 
mängden av inköp av media, t ex CD-skiva, har blivit påverkad på grund av 
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fenomenet fildelning. Mer än hälften, alltså 51 %,  av respondenterna i 
enkätundersökningen svarade att deras mediainköp har blivit påverkat. Ändå är 
det 49 % som inte blivit påverkade och det är en rätt hög siffra. De 49 % säger att 
de laddar ner musik av artister eller en viss grupp och om de gillar vad de hör så 
köper de CD-skivan av artisten eller gruppen. Det betyder att metoden som 
bibliotek runt om i Sverige börjat använda sig av kan slå igenom eftersom det är 
49% som menar att de laddar ner musik och sedan väljer att köpa. Det är kanske 
till denna folkmassa biblioteket försöker inrikta sig till. Där folk får chansen att 
ladda ner för att testa musiken för att sedan ta ett beslut ifall man ska köpa 
skivan eller inte. Men viss tveksamhet finns kring den nya metoden eftersom vad 
säger att den nya metoden inte kommer att utnyttjas på ett olagligt sätt (Svenska 
Dagbladet, 2005c). 
 
Enligt Henrik Pónten från Antipiratbyrån finns det inga klara undersökningar på 
att mediainköpet ökar för att man laddat ner musik eller film, utan om man 
använder sunt förnuft och tänker sig att man har laddat ner film som är skyddad 
så finns det ingen anledning att köpa t ex. filmen. Det brukar handla för det 
mesta om stora filmer såsom Sagan om ringen, men det brukar inte drabba 
svenska filmer (Tofsen, 2006). 
 
En av artisterna som inte håller med är 22-åriga Laleh. Hon menar att det är bra 
att folk laddar ned hennes musik för njutning för att sedan kanske bestämma sig 
för att köpa skivan. Hon anser även att det är upp till varje artist att själv 
bestämma om det hon/han gör ska vara gratis eller inte (Svenska Dagbladet, 
2005b). Antpiratbyrån (2006) tycker  att i varje skapelse finns det en skapare som 
har rätt att få betalt och den rätten håller på att försvinna på grund av fildelning. 
 
Diagrammet nedan (se 5:1) visar andelen som har ändrat sina vanor när det gäller 
inköp av media och andelen som inte blivit påverkade på grund av fildelning. 
För en bättre överblick har de som svarat Ja (51 %) eller Nej ( 49 %) delats upp 
könsmässigt. Blå färg på stapeln indikerar kvinnor, varvid lila stapeln 
representerar män. Fler män än kvinnor har ändrat sina vanor vid inköp av 
media. Kvinnorna som ändrat sina vanor är 15 stycken medan de som inte ändrat 
sina vanor är 25. Männen som ändrat sina vanor är 30 stycken och de som inte 
ändrat sina vanor är 22. De som ändrat sina vanor köper antingen inga skivor 
alls, har minskat eller ökat media inköpen. Orsaken till detta är att eftersom 
fildelning är gratis/billigt och enkelt tycker de flesta att det är onödigt att betala 
för CD-skivor i butik. Enligt undersökningen har ett antal personer som ökat sina 
inköp av media laddat ned låtarna först och sedan köpt skivorna om de gillade 
låtarna på albumet.  
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Fördelning av kvinnor och män när det gäller 
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Diagram 5:1 Fördelning av kvinnor och män, när det gäller påverkan av mediainköp 

 
Kännedom om lagen 

De flesta känner till lagen om fildelning, alltså sammanlagt är det 89 % . Vi tror 
att det beror på att många av oss håller oss uppdaterade genom att exempelvis 
läsa nyheter i tidningar, TV och på Internet. Fildelning har även varit ett viktigt 
ämne som det har varit svårt att undgå. Många fildelar mer eller mindre och på 
detta har folk svarat för att det är gratis och billigt att fildela samt att skivor är 
dyra i butik. Men, det var ändå några som svarade att de inte fildelar alls. Vi 
tolkar det som att de föredrar att köpa skivor i butik eller att tid och tillgång till 
dator inte finns. Det kan också vara att de inte vet hur man fildelar eller helt 
enkelt är rädda att åka fast, eftersom om man bryter mot upphovsrättslagen i 
Sverige kan leda till att man döms till böter och/eller fängelse i max 2 år 
(Rättsnätet, 2005).  

5.1.2 Vad är det som fildelas mest? 

Det som folk fildelar mest är musik och på andra plats kommer film följt av spel. 
Fildelning av musik är nästan 30 % större än spel, vilket också visar att musik är 
det vanligaste mediet man fildelar idag och det som man är mest intresserad av 
att få tag på. Detta kan bero på att när man fildelar musik kan man även själv 
välja ut de låtar man vill ha. Vilket man inte kan göra när man köper en CD-skiva 
i butik, där skivan oftast innehåller låtar som man vill ha men också låtar man 
inte är ute efter. Många butiker har heller inte det man söker efter men vid 
fildelning finns det mesta tillgängligt. Det stora musik budet som finns på nätet är 
enormt, allt från gammal musik till utländska mindre kända artister och grupper 
kan man finna via nedladdningsprogram som DC, detta gör det väldigt bekväm 
för musik konsumenter och det kan man se tydligt på siffrorna presenterade i 
diagram 4:6.  
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Kvalitén på media, påverkar det fildelning? 

När det gäller ljudkvalitén på den olagliga musiken har vi kommit fram till att den 
är rätt god, detta innebär att det inte spelar så stor roll om man köper musiken 
eller laddar ner den. Men samma sak gäller inte filmer. Folk fildelar filmer mindre 
än musik, för att de hellre ser en film på bio med bra kvalitet eller också hyr en 
dvd film för att se på den i sin hemmabio system än att ladda ner en film där 
kvalitén är rätt dålig. 

När det gäller spel ser vi att folk inte fildelar spel och program lika mycket som 
musik och film och det kan bero på den avancerade tekniken spel och program 
använder sig av mot piratkopiering. Vissa spel och program måste man aktivera 
och ha ett giltigt användarnamn och lösenord, som bara kan användas på en 
dator, vilket gör det svårt för piratkopierare att knäcka den. Ett bra exempel är 
Microsoft Windows XP där man har försökt stoppa piratkopieringen genom att 
införa en aktivering via telefon eller Internet (Office.Microsoft, 2006). 

Om lagen påverkat fildelningen hos våra respondenter 

De flesta som svarade på enkäten svarade att de kände många som fildelar. Det 
var ingen som hade svarat att de inte känner någon. Detta beror enligt vår 
uppfattning på att fildelning numera är en del av vardagen, att fildelning är 
normalt och att alla gör det.  

Sedan lagen inträdde är resultatet i stort sett densamma som innan (diagram 5:2). 
Majoriteten, alltså sammanlagt 80 %, har inte påverkats alls eller bara litet av 
lagen. Det som avvikit mest är att de som tidigare fildelat mycket, 20 personer, 
har minskat radikalt till 12. Detta innebär en minskning med 8 personer, alltså 40 
%, och det är rätt avsevärt. Av de 8 som har slutat fildela regelbundet har 2 slutat 
fildela helt och hållet, 4 av dem gick från mycket till att fildela lite och 2 gick från 
att fildela mycket till att fildela lagom mycket. Vi tror att detta beror på att lagen 
har påverkat medvetandet hos några, att fildelare ändå har lagen i baktanken och 
är antingen rädd att åka fast eller försöker bättra på sitt samvete. 

Enligt Erik Carlsson från Antipiratbyrån kommer det vara svårt att bekämpa 
piratkopieringen där han menar: ”För vår del är det fråga om kostnad kontra 
effektivitet. Piratjakten får aldrig kosta mer än vad vi tjänar på det. Det kommer 
alltid att finnas ett fåtal illvilliga som fortsätter, men jag anser att det är högst 
möjligt att påverka den stora massan” (Tofsen, 2006) 

Piratbyrån (2006) menar å andra sidan att det blir svårt att stoppa fildelningen 
eftersom det är så utspritt och vardagligt. Att stoppa fildelning är som hitta ett nål 
i en höstack. Och de som sysslar med piratkopiering och fildelning kommer alltid 
ligga steget före antipirater.  
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Skillnaden i fildelning innan och efter 
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Diagram 5:2 Skillnaden i fildelning innan och efter URL 

 
Fördelning av de kvinnor och män som tidigare fildelat mycket innan den 
nya upphovsrättslagen inträdde 

Av 92 respodenter så var det 8 personer, 7 män och en kvinna, som hade ändrat 
sina vanor när det gäller fildelning efter upphovsrättslagen hade införts. Av dessa 
8 som tidigare fildelat mycket, innan införandet av upphovsrättslagen, har 2 
(båda män) övergått från att fildela mycket till lite mer än lagom (alltså från 
fildelningsfrekvens 5 till 4). 4 av de 8, 3 män och en kvinna, gick från mycket till 
att fildela lite (alltså från fildelningsfrekvens 5 till 2). 2 av de 8 gick från mycket 
till att fildela inget alls (alltså från fildelningsfrekvens 5 till 1). Diagrammet (se 
5:3) visar könsfördelningen av de 8 som avvek från tidigare fildelande. Att 
andelen som tidigare gått från att fildela mycket till mindre beror nog på att de är 
rädda att åka fast. Att männen är fler än kvinnorna beror nog på att kvinnor 
faktiskt inte fildelar lika mycket som män. Fildelningsfrekvensen visar hur mycket 
kvinnor/män fildelar nu mot tidigare som var mycket, fildelningsfrekvens 5. 
Ingen har svarat att de fildelar lagom, fildelningsfrekvens 3. 
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Fördelningen av de 8 som påverkades av 
lagen mellan kvinnor och män
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Diagram 5:3 Fördelningen av de 8 som påverkades av lagen mellan kvinnor och män 

 
De mest populära fildelningsprogram 

Vi hade även en fråga angående om vilka program som är mest populära när 
man fildelar. Fildelningsprogrammet DC är den populäraste följt av Bittorrent och 
på tredje plats kommer Kazaa. DC har dubbelt så många användare än Kazaa och 
en av de anledningarna är att DC som fildelningsprogram är mer säkrare, 
innehåller inga reklamer och pop-up fönster och utbudet är så klart högre. Det 
förekommer inte heller falska filer och låtar och risken är ganska liten att man 
laddar ner virus eller andra hot som skulle kunna skada datorn 
 
Övrigt  
 
På övrigt fick vi många avvikande kommentarer bl. a. från folk i åldersgruppen 
16-20 år. Många kommentarer var inte relevanta i denna undersökning så dessa 
har vi inte tagit med. Åsikterna var inte seriösa vilket gör att vi haft i baktanken 
att dessa respondenter kanske inte var seriösa alls när de svarade på enkäten.  

5.2 Fick den nya lagen avsedd konsekvens? 
I en intervju för SVT (2006) refererade sångartisten Timbuktu till fildelning som 
”Man kan inte uppfinna hjulet och sen säga att man inte får använda det”. 

Det är just så det känns idag när de försöker stoppa fildelningsfenomenets 
utveckling inom den här sorten av tekniker genom att införa den nya 
upphovsrättslagen. 

Samtidigt försöker myndigheterna att förbättra den nya upphovsrättslagen och 
justera den till att kunna fungera rätt i det svenska samhället och bli en del av 
vardagslivet. Medan de försöker förbättra lagen så försöker programmerare av 
fildelningsprogram att gå samma väg. De utvecklar nya tekniker inom fildelning 
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och det verkar som om de alltid ligger ett steg före myndigheterna. Redan idag 
existerar program på nätet för att gömma sin egen IP-adress och då finns det 
ingen möjlighet för någon organisation, Internetbolag eller myndighet att se vilket 
IP-nummer man använder sig av. Detta innebär då att den person som håller på 
och fildelar kan göra det utan någon risk att bli upptäckt eller t.o.m. tagen på bar 
gärning (Svenska Dagbladet, 2005f). 

Från lagens sida blir det helt omöjligt att stoppa fildelning eller personer som 
håller på och fildelar om de använder sig av den nya tekniken, vilket då gör att 
den nya upphovsrättslagen som vänder sig mot fildelning blir helt oanvändbar. 
De flesta idag refererar till den i förlöjligande termer (Svenska Dagbladet, 2005f). 
Det är 600 000 personer från Sverige varje dag som fildelar på det vanligaste 
fildelningsprogrammet DC och enligt nyligen gjord statistik från Statistiska 
centralbyrån (SCB) är det upp emot en miljon svenskar som fildelar dagligen om 
man lägger ihop alla fildelare från alla fildelningsprogram som används av oss 
svenskar idag (Svenska Dagbladet, 2005i). Detta gör att man inte har tillräckligt 
med resurser eller tid att hålla på och försöka komma åt alla de här fildelare, 
vilket genererar i att det är omöjligt att stoppa fildelning.  

Miljöpartiet tar upp i sin artikel i Computer Sweden att man borde legalisera 
fildelningen men att skaparna av dessa material borde få kompensation genom t 
ex förhöjd bredbandsavgift. Något som Piratbyrån kanske kan  ta till sig som ett 
rimligt förslag. På detta sätt kanske fildelningen inte blir en så stor förlust för 
skaparna av material och tvisten mellan fildelare och Antipiratbyrån tar ett slut 
(Computer Sweden, 2006). 

Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen (PUL) innehåller regler som skyddar människor mot att 
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. PUL är 
också en anledning till varför Antipiratbyrån inte kommer åt personens namn i 
fråga, utan de anmälningar som de initierar görs genom den använda IP-
adressen. Detta skapar problem eftersom polisen måste ha bra skäl och tillräckligt 
med bevis för att kunna bryta PUL lagen och kunna skaffa namn uppgifterna 
ifrån Internetleverantörerna. Det som är svårt att bevisa här är att den anmälde 
verkligen satt framför datorn hemma och höll på med fildelning, dvs. det är svårt 
att koppla ihop den anmälde med den använda IP-adressen, eftersom en IP-
adress kan användas av flera personer men inte just samtidigt (Svenska 
Dagbladet, 2005a,g). 

Antipiratbyrån 

Intresseorganisationen Antipiratbyrån som är den största organisationen som 
kämpar emot fildelning är verkligen igång för att stoppa all dagens fildelning som 
sker. Efter införandet av den nya upphovsrättslagen 1 juli 2005 hade 
Antipiratbyrån anmält 150 fall av fildelning till polisen under den första månaden 
och siffran fortsätter att stiga. Med de resurser som polisen har kan de inte jaga 
varje enskild fildelare som anmäls av Antipiratbyrån (Svenska Dagbladet, 
2005d,e).  

Genom att personer blir åtalade för en enda film som de har lagt ut på nätet 
undrar vi hur Antipiratbyrån tänker och vad taktiken är bakom deras agerande? 
Allt eftersom där ute på nätet finns Internetanvändare som har avsevärt mycket 
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mer filmer som håller på och fildelar och laddar mellan sig. Vi tycker också att 
det handlar om moraliskt fel och det lönar sig inte att gå efter folk som bara delar 
en film medan andra som delar betydligt mer lyckas komma undan systemet och 
lagen. Vi anser att man borde ha börjat i andra ändan genom att först gå efter de 
nätpirater som lägger ut gränslösa mängder material och sedan när man har 
rensat bland de värsta börja med dem som delar i en mindre skala. 

Tanken med upphovsrättslagen 

Justitieminister Thomas Bodström har varit starkt aktiv med att få fram den nya 
upphovsrättslagen. Själva tanken bakom lagen var inte att jaga den enskilde som 
sitter hemma och fildelar några filmer eller låtar och inte heller att gå efter 
ungdomar, utan tanken var att gå efter dem som tjänar miljoner på fildelning 
(SVT, 2006). Hittills har vi inte lyckats hitta någon person som sitter hemma och 
tjänar miljoner på fildelning utan det som återstod var att gå efter den enskilde 
och ungdomar. 

Men det finns faktiskt de som tjänar miljoner på fildelning och det är tillverkare 
av MP3-spelare. Enligt SVT (2006) har organisationen Apple sålt runt 850 000 
MP3-spelare i Sverige under 2005 vilken genererade till 65 miljoner SEK. Så att 
jaga den enskilde fildelaren lönar sig inte. De få personer som åker dit och får 
böter kommer inte att skrämma någon, det kommer inte att stoppa fildelningen 
idag. Det gäller att gå efter de stora och det gäller först och främst tillverkare av 
MP3-spelare.  

Så hela tanken med den nya lagen som Bodström hade från början är misslyckad, 
lagen har inte fungerat som den skulle ha gjort, till och med han själv är 
medveten om problemet idag. Men som det ser ut är det väldigt lite han gör för 
att försöka minska de problem som har uppstått runt den nya upphovsrättslagen. 
Istället försöker han få samhället att satsa mer pengar och resurser för att gå efter 
den enskilde som det inte var tänkt från början. Han försöker också få fler 
åklagare att ta upp fler fall i tingsrätten landet runt och på det sättet skapa mer 
rädsla bland fildelare (SVT, 2006). Eftersom man inte kan få fängelsestraff för 
fildelning är det väldigt få åklagare som vill satsa på sådana fall. De ser ingen 
riktig nytta med dem, eftersom de som blir åtalade är vanliga människor som 
sitter hemma och fildelar privat utan att sälja det vidare och det inte är någon 
som tjänar pengar på det (Svenska Dagbladet, 2005a,g). 

Flera partier i riksdag så som Vänsterpartiet och Moderaterna vill ha en ny lag 
angående fildelning. De säger att lagen har varit i kraft i drygt ett år men 
fildelningen har inte minskat. Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt uttryckte sig 
på detta sätt angående frågan om fildelning ” Nej, nya lagar fungerar sällan om 
de inte uppfattas som relevanta och därtill följs av förstärkta resurser till 
rättsväsendet. Här har vi ännu ett exempel på att det stiftas lag utan tanke på att 
se till så att lagen verkligen kan efterlevas. Det urholkar tyvärr tilltron till 
rättstaten” (Aftonbladet.se, 2006). När man frågade Bodström vad han tyckte om 
att göra ändringar i lagen angående fildelning var han emot att det ska ske några 
som helst ändringar i lagen (SVT, 2006). Bara några dagar efter det här uttalandet 
återkommer Bodström i en intervju för SVT där han plötsligt är för ändringar i 
fildeningslagen. Bodström säger ” Jag har inte ändrat ståndpunkt utan anser 
fortfarande att den är den bästa lösningen, men om det kommer nya förslag och 
nya idéer är det klart att vi ska prata om det” (SVT, 2006). 
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Övriga funderingar 

Ett annat problem som vi anser finns inom fildelningsområdet är att det är helt 
lagligt att utveckla nya fildelningsprogram, och det är helt lagligt att använda 
dessa program. De fildelningsprogram som existerar på marknaden idag är helt 
kostnadsfria att ladda hem och använda och det tar högst 10 minuter att ladda 
ner de samt installera och sen är det bara att börja använda de. Våra funderingar 
kring fildelningsprogram är att det skulle vara bättre att göra fildelningsprogram 
olagliga eller ha någon sorts lag gällande de, kanske t.o.m. ta betalt för att kunna 
ladda hem de och använda fildelningsprogram. Genom att införa nya regler 
angående fildelningsprogram tror vi att en bättre kontroll skulle skapas. 

Det som vi också ville ta upp här och som vi har märkt är att alla de åtalade för 
fildelning delade med sig av en svensk film. Än så länge har inte vi sett någon 
som har åtalats på grund av att ha fildelat en utländsk film, vilken skapar en 
undran hos oss om varför det är just så? Är det bara svenska verk som skyddas av 
den nya upphovsrättslagen eller gäller lagen för alla skapade verk vare sig de var 
gjorda, producerade eller skrivna av svenskar eller av människor från andra 
länder. 

I slutet av uppsatsen har vi har märkt en ökad resurs utnyttjande för att stoppa 
fildelningen, där Antipiratbyrån står för mycket av den. Ytterligare två 
privatpersoner väntar på domstolsbeslut där man anklagats för att fildela skyddad 
material. Samtidigt har en av världens största torrenttrackers Piratebay.com lagts 
ner eftersom polisen hittade servrar innehållande skyddad material. Med detta har 
man försökt visa att lagen finns och ska följas och inte ignoreras (Nöjesguiden, 
2006). 
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6 Slutsats 
Under det här kapitlet ska vi sammanfatta de slutsatser som vi har kommit fram 
till i analysen och de slutliga stora problemområden som vi har kommit fram till 
med vårt arbete samt forskning. 
 

• Upphovsrättslagen blev till för att stoppa fildelningen och skydda andras 
verk för att kunna spridas utan tillstånd. Hittills har lagen inte fungerat 
som det var tänkt att den skulle göra och man har inte lyckats minska på 
fildelningen. Som man kan se från vår enkätundersökning, var det 8 
personer som påverkades av 92 respondenter, och det är ett väldigt litet 
antal. Som vi nämnde i analysen så är det upp mot 1 miljon svenskar idag 
som fildelar och de resurser som man har satsat på att stoppa fildelning 
efter den nya upphovsrättslagen är nästa obefintliga.  

• De förhållanden som har lett till att fildelning är så utbrett idag är att 
fildelningsprogram inte använder sig av centrala servrar för att fildela. Man 
använder sig av fildelningsprogram som består av så kallade hubbar som 
folk kopplar upp sig på och fildelar direkt mellan varandra. Detta gör att 
fildelningsprogrammen inte kan stängas ner lika lätt. Idag är det rätt 
många som har tillgång till bredband och den siffran ökar ständigt. 

• Det krävs mer resurser, pengar och mer personal som jobbar med att 
stoppa fildelning. Det krävs också mer samarbete mellan myndigheterna 
och intresseorganisationen Antipiratbyrån som hittills har varit den mest 
aktiva organisationen som har jobbat på att stoppa fildelning. Alla 
anmälningar mot olika fildelare och alla observationer har gjorts av dem. 
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7 Slutdiskussion 
Här reflekterar vi över själva arbetet med uppsatsen samt tar vi upp 
rekommendationer för fortsatt arbete inom området fildelning. 

7.1 Fortsatt forskning 

Vi hade gjort undersökningen från ett fildelareperspektiv och undersökt fildelares 
attityder gentemot fildelning innan och efter den nya upphovsrättslagen har 
ändrats eller om någon förändring har skett överhuvudtaget. Den här frågan kan 
givetvis undersökas vidare och ännu djupare om varför attityderna är på ett visst 
sätt och varför fildelare tycker så som de gör.   

Här har vi också tagit upp svårigheter och hinder med den nya 
upphovsrättslagen och varför det inte är så lätt att fälla folk för fildelning idag. 
Det kan följas upp och utvecklas vidare, speciellt angående de förslag som har 
lagts fram om ändringar i PUL. Har förslagen om PUL gått genom och godkänts 
eller inte? Vad innebär det för samhället, om samhället har ändrats och gynnar 
det den nya upphovsrättslagen och i så fall på vilket sätt?  

Förändringar för att förbättra upphovsrättslagen sker hela tiden. Här kan man 
göra forskningar från myndigheternas sida för att få fram deras åsikter om lagen 
och vad de gör för att förbättra den. Anser myndigheterna att upphovsrättslagen 
är lyckad angående fildelning som det var tänkt att den skulle fungera och hur 
stora förbättringar krävs det för att den ska fungera bättre?  

I och med upphovsrättslagen har vi tagit upp de två första fallen angående 
fildelning som förekommit i tingsrätten här i Sverige. Ett av fallen är överklagad 
till Svea hovrätt som väntar på omprövning, vilket gör att fallet kan följas upp 
och studeras vidare. Borde den åtalade fällas eller frias? Är i så fall straffet för hårt 
eller milt? Borde man gå efter andra större fildelare? 

Om man skulle vilja undersöka attityder från musikbolagens sida angående 
fildelning, kan den här rapporten användas till att visa de främsta anledningarna 
till varför folk fildelar idag. Är det på grund av de höga priserna på CD-skivor 
butikerna har eller finns det bakomliggande orsaker? Den här rapporten kan 
användas som underlag för deras arbete när de tar upp frågan med 
musikbolagen.  

Den här uppsatsen kan också användas till att jämföra Sveriges sätt att fildela 
med andra länders sätt att fildela. Finns det skillnader i varför folk fildelar och 
olika attityder inom området? 

7.2 Reflektioner över genomfört arbete 

Det har varit rätt krävande med tid och tålamod att utföra arbetet. Ibland har det 
krävts långa konversationer bland oss gruppmedlemmar för att vi skulle komma 
överens och för att vi skulle bilda oss en uppfattning om olika saker. I slutändan 
blev sakerna lösta och samarbetet fortsatte att flöda framåt.   
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När det gäller enkätundersökningen var det lättare sagt än gjort. Eftersom vi bara 
skulle fråga de personer som var mellan 16-35 år, blev undersökningen svårare 
än vi tänkt oss. Inte alla hade behörighet att fylla i enkäten och man fick oftast 
fråga själva personen, som såg äldre ut, hur gammal han/hon var för att se om 
den personen kunde ingå i undersökningen. Vi stötte även på svårigheter att 
fördela undersökningen i ungefär lika många personer vad gäller åldersgrupper 
och kön. Det stora misslyckandet var att vi bara hade en kvinna som var mellan 
31-35 år som hade fyllt i enkäten. Vi anser inte att det här har påverkat resultatet 
i större mängder eftersom de som fildelar mest ändå är i åldersgrupperna 15-20 
samt 21-25 år. 

På själva undersökningsbladet står det klart och tydligt att informationen kommer 
att behandlas anonymt och att inga personer kommer att avslöjas. Men det fanns 
ändå risk för tveksamhet och misstänksamhet att fylla i enkäten, vissa trodde 
kanske att vi var ute för att sätta dit dem. Här kunde vi i så fall ha beskrivit 
arbetet mera och i sådana fall fått personen att känna sig trygg i att fylla i 
enkäten. 

Det som också kunde ha gjorts bättre var att vi kunde ha lagt ut vår enkät på 
Internet under kanske en veckas tid och på det sättet fått mer respondenter på 
enkäten än de 92 som vi har utgått från i vårt arbete. Själva idén om enkäten på 
Internet kom vi på lite försent i arbetet och det var på grund av det som vi aldrig 
gjorde det. Vi är övertygade om att resultatet av enkäten ändå skulle vara 
densamma oavsett om vi delade ut enkäten på Internet eller inte. Vi skulle bara 
ha fått mer siffror att utgå från, men resultatet skulle ändå vara oförändrat.  

Vi är ändå nöjda med vad vi fått fram av enkäten. En brist med enkäten var att vi 
inte riktigt tog hänsyn till de som inte fildelar alls. Vi glömde t.ex. att säga till 
dessa att hoppa över vissa frågor om man inte fildelar alls. En del av dessa 
respondenter hade ändå hoppat över de orelevanta frågorna så ingen stor 
avvikelse skedde. 

De olika seminarier som vi hade med opponentgrupper som läste uppsatsen och 
gav förslag på ändringar och nya idéer hjälpte oss mycket på vägen. Det var då 
man insåg vad man hade missat, vad man skulle kunna förbättra och vad som 
kanske kunde göras på ett annat eller bättre sätt.   

Men i slutändan efter allt det hårda arbetet och långa förekommande 
diskussioner är vi nöjda med vår insats såväl som resultatet. Med tanke på den tid 
vi hade på oss att göra uppsatsen har vi alltid försökt att hålla oss inom ramen 
och vara ute i god tid med forskningen samt med den sammanfattande fakta och 
själva enkätundersökningen. Visst stötte vi på svårigheter men allt löste sig. Inte 
heller skulle resultatet påverkas. Sammanfattningsvis är vi nöjda med arbetet. 

7.3 Författarnas tack 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Jörgen Lindh på Jönköping Internationella 
Handelshögskolan som var med oss under hela uppsatsen och som knuffade oss 
i rätt riktning när det gällde arbetet. Vi vill också ge ett stort tack till alla som var 
villiga att svara 
på vår enkät och som gjorde den här uppsatsen möjlig. 
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Bilaga 1 – Enkäten 
Undersökning om Fildelning 

Denna undersökning görs i syfte att ta reda på attityder om lagen om fildelning. 
Vi vill också veta om denna lag på något sätt har haft någon inverkan/påverkan 
hos tänkbara fildelare.  

Fildelning innebär att man laddar ned musik och film från Internet men också 
att man delar med sig av musik och film. 

Denna undersökning ska bli ett underlag för vår Kandidatuppsats C. All 
information från denna undersökning är anonymt, ingen person avslöjas i 
uppsatsen. 

Ringa in det/de svar som stämmer bäst med påståendet. 

Jag är:  Man  Kvinna 
 
Jag är:  16-20 år 21-25 år 26-30 år 31-35 år 
 
Jag är:   Studerande Arbetare Arbetslös Övrigt ___________ 
 
 
1. Känner ni till lagen om fildelning? 

Ja  Nej  Vet inte 
 

 
2. Hur ofta fildelade du innan lagen inträdde? 
 
Inget alls  Mycket 

       1  2 3 4 5 

 

3. Varför fildelar du (orsaken till att du fildelar på Internet)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

4. Vad brukar du fildela? 
 
Spel        Musik     Film           Övrigt____________ 
 

 
5. Hur ofta fildelar du sedan lagen inträdde? 
 
Inget alls  Mycket 
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       1  2 3 4 5 

6.  Har lagen om fildelning haft någon inverkan på dig? 

Inget alls          Mycket 

 1  2 3 4 5 

 

7. Om du ringat in mellan 2-5 i fråga 6. På vilket sätt då? 

Moralisk orsak Rädd att åka fast Övrigt ________________ 

 

8. Har dina inköp av media (musik, spel och filmer) påverkats p g a 
nedladdning? 

 Ja   Nej 

 

9.  Om du svarat Ja på fråga 8, hur har den påverkat dig? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

10. Vilka program använder/känner du till vid fildelning? 

DC  Kazaa  BitTorrent Övrigt ________________ 

 

11. Känner du folk som fildelar? 

Inga alls           Många 

 1  2 3 4 5 

Övriga kommentarer: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 1 – Domslutet 

 


