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Förord 
Vi vill börja med att tacka de personer som vi intervjuat samt de studenter som hjälp oss med att 

svara på vår enkätundersökning.  

 

Vi vill tacka vår handledare Jan-Eric Jacobsson för hans stöd och vägledning under arbetets gång, 

Er hjälp har varit värdefull för oss. Detta trots att vi vet att Ni får betalt för att hjälpa oss.  

 

Vi vill ge ett stort tack till Susanne, Andreas, Marie-Theresé, Flying Fox och Mr ZP. Era åsikter och 

idéer har varit till stor hjälp för oss och vi är tacksamma över att Ni tog Er tid att hjälpa oss att bli 

bättre.  

 

Vi vill slutligen tacka våra familjer och vänner för att de stått ut med oss under denna period fylld 

med stress, magont och huvudvärk. Tack för Ert otroliga stöd! 

 

 

 

Malin Ekenberg 

Angelica Hedenbjörk 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka två olika teorier om frihet och äganderätt som vi kommer 

tillämpa för att svara på frågan om det är rätt att fildela och ladda ner musik. För att svara på syftet 

har vi använt oss av följande frågeställningar.  Anser studenterna och de vi intervjuat att det är rätt 

att det finns musik tillgänglig ute på Internet gratis? Hur ser åsikten ut om fildelning och 

nedladdning av musik idag? Och kan fildelning och nedladdning av musik jämföras med stöld. 

 

Vår utgångspunkt för denna uppsats är händelsen mot Bahnhof. Den 10 mars 2005 slog 

kronofogden till mot Internetleverantören Bahnhof. De letade efter nedladdade filmer och musik. 

Efter tillslaget startades stora diskussioner om fildelning och nedladdning av musik, det vill säga, 

äganderätten och hur stor frihet en människa ska ha. Detta var något som väckte vårt intresse och 

det är även ett väldigt dagsaktuellt ämne.  

 

Vi har använt oss av diverse nätupplagor av tidningar som haft relevant fakta inom vårt ämne samt 

Internetsidor som exempelvis Piratbyrån, Ifpi och Riksdagens hemsida.  

 

De två filosoferna vars teorier som är aktuella för vårt ämne är John Rawls och Robert Nozick, de 

behandlar frihet och äganderätt. Rawls vill skapa ett samhälle byggt på rättfärdighet, det vill säga 

det som är rätt och för att människor ska få bra förutsättningar att utveckla sina personligheter och 

planera sina egna liv krävs det att samhället har en jämlik frihet, det ger fria och jämlika moraliska 

personer. ”Okunnighetens slöja” är enligt Rawls en metod som ska konstruera ett samhälle utan att 

individerna ska tänka på egna fördelar framför samhällets. I Rawls slutsatser från ”okunnighetens 

slöja” framkom det att ett rättvist samhälle kräver rationella val och att människorna väljer ett 

samhälle där klasskillnaderna är så små som möjligt. Rawls menar att människan har en känsla på 

vad som är rätt och orätt.  Nozick anser att människans rättigheter är liv, egendom och frihet. 

Individen äger sig själv och individen får helt fritt förfoga över sitt liv, men bara så länge det inte 

kränker någon annans frihet. Varje individ äger sitt arbete, produkterna av det och därifrån kommer 

äganderätten. Denna rättighet är lika för alla och får inte kränkas av den enskilde individen eller av 

en sammanslutning individer som exempelvis staten.  

 

Internet har gjort det lätt och enkelt att kopiera musik, film, texter och bilder och det är även lätt att 

dela med sig av detta material till andra människor. Detta har lett till att upphovsrättslagen måste 

uppdateras. Den gamla lagen tillåter nedladdning av material som finns tillgängligt ute på Internet 

trots att upphovsrättsmannen inte gett sitt godkännande. Den nya lagen kommer att förbjuda detta 

och den kommer även att ge upphovsrättsinnehavaren rätten att själv få bestämma över sitt verk. 
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För att stimulera det nya skapandet krävs det att upphovsrättsmannen får ekonomisk ersättning för 

sitt arbete. Syftet med den nya lagen är dock inte att jaga enskilda nedladdare eller fildelare utan 

den nya lagen ska försöka att få tag på dem som tjänar stora summor genom att sälja 

upphovsrättsskyddat material.  

 
Expressen anser att Internet kan liknas vid en ”global by” där olika människor kan träffa 

likasinnade. De anser att musikindustrin borde sänka priserna och göra om cd-skivan så att vi 

konsumenter vill ha den istället för att ladda hem musiken över Internet. Expressen anser även att 

om det dyker upp ett förbud mot öppenhet kommer detta att leda till att de som redan har kunskap 

kommer att bilda slutna nätverk, till skillnad från dagens öppna tillgänglighet. Musikbranschen 

hoppas på att sajter som exempelvis Itunes, där de säljer musik legalt ska motverka nedladdning av 

musik på Internet.  

 

Bengt Johansson som är medieforskare vid Göteborgs universitet anser att MP3-spelaren var sista 

spiken i kistan för musikindustrin. Detta har i sin tur har bidragit till att inställningen till 

nedladdning och fildelning ändrats. Det vi kom fram till i vår enkätundersökning var att 25 av 40 

tyckte det var rätt att ladda ner musik från Internet. Motiveringarna som studenterna gav på enkäten 

var bland annat att de tyckte att det var för dyrt att köpa musiken och att det är enkelt och billigt att 

ladda ner musik från Internet. Det resultat som vi fick fram motsäger Rawls teori om att människan 

har en känsla på vad som är rätt och orätt.  

 

I vår intervju sa Jimmy att det är rätt att ladda ner musik för att Internet tillhör alla. Vi anser att 

Internets öppenhet har ändrat på vad som är mitt och ditt. Fildelningsprogrammen har öppnat upp 

ett forum för gratis musik som vem som helst har tillgång till. I våra intervjuer ställde vi frågan om 

de anser att det är rätt mot artisterna att deras musik finns ute på Internet gratis. Det vi kom fram till 

var att hälften av dem som vi intervjuade ansåg att det var rätt mot artisterna för att de får en 

bredare lyssnarkrets medan den andra hälften ansåg att det var fel för att artisterna ska få pengar för 

sitt arbete. Vi tycker att Nozick och Rawls har liknande åsikter i frågan om äganderätten och att de 

menar att artisterna ska få behålla det de själva har gjort. 
 

Vi håller med Kent Olofsson som anser att de lagliga tjänsterna för nedladdning av musik är ett bra 

alternativ för dem som laddar ner musik från Internet. Men att han däremot tror att det redan är 

många som vant sig att ladda hem musik gratis och därigenom blir betalningsnedladdning 

verkningslösa. Enligt de resultat som vi fick fram genom våra intervjuer vad alla som fildelar och 

laddar ner musik villiga att betala en summa för att ladda ner musik från Internet lagligt.  
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1 Inledning 
Den 10 mars 2005 gjordes en razzia av tjänstemän från Kronofogdemyndigheten, 

personal från IT-konsulten Softronics och så småningom polisen hos Internetleverantören 

Bahnhof i jakt på olagligt kopierad film och musik. (Internet 6) Tillslaget är det första 

stora i Sverige i jakten på piratkopierare. Anledningen till detta agerande var att 

Antipiratbyrån, Stim, EMI, Universal Pictures och Sony Music Entertainment 

tillsammans ansökt hos tingsrätten om att få göra en intrångsundersökning hos Bahnhof. 

(Internet 7) Efter tillslaget startades stora diskussioner om fildelning och nedladdning av 

musik, det vill säga äganderätten och hur stor frihet en människa ska ha. Internet kan 

beskrivas som en ”global by” där allting varit gratis. Nu har Internet däremot 

kommersialiserats människorna har insett att det går att tjäna pengar på detta. I sommar 

kommer en ny lag om upphovsrätt och även den har bidragit till att diskussionen har 

börjat i media. Anledningen till den nya lagen beror på att den gamla lagen behöver 

uppdateras. Syftet med den nya lagen är inte att jaga enskilda nedladdare utan för att få 

tag på dem som tjänar stora summor genom att sälja upphovsrättsskyddat material. Det 

råder väldigt delade meningar i frågan om fildelning och nedladdning av bland annat 

musik. På ena sidan har vi Antipiratbyrån som är en intressegrupp som arbetar för 

skivbranschen och på den andra sidan har vi bland annat Piratbyrån. Vem är det som 

egentligen äger musiken? Är det rättvist att vi kan ladda ned musik gratis som någon 

annan har gjort? Enligt John Rawls har alla rätt till sin egen begåvning, med det menas att 

om en artist är bra på att sjunga måste han/hon ha rätt att äga musiken. Rawls anser också 

att friheten är det högsta värdet och att samhället måste vara ordnat så att frihet blir 

tillgängligt för alla. Kan piratkopierad musik jämställas med stöld? Enligt Robert Nozick 

äger varje individ sitt arbete och produkterna som kommer av det. Därifrån kommer 

äganderätten. De här rättigheterna är lika för alla och de får inte kränkas av den enskilde 

individen eller av en sammanslutning av individer så som till exempel staten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att använda två olika teorier om frihet och om äganderätten för 

att svara på frågan om det är rätt att fildela och ladda ner musik. För att svara på syftet 

har vi använt oss av följande frågeställning: 

• Vad anser Rawls och Nozick om frihet och äganderätt?  

• Går Rawls och Nozicks teorier att tillämpa när det gäller fildelning och nedladdning av 

musik från Internet? 

• Anser studenterna och de vi intervjuat att det är rätt att det finns musik tillgänglig ute 

på Internet gratis. 

• Hur ser åsikten ut om fildelning och nedladdning av musik idag enligt de studenter som 

vi gjort en enkätundersökning på samt de personer som vi har intervjuat? 

• Anser de studenter från vår enkätundersökning samt från vår intervju att fildelning och 

nedladdning av musik kan jämföras med stöld? 

 

1.2 Avgränsningar  
Detta är ett väldigt stort och brett område, vi var tvungna att avgränsa oss. Vi har valt 

John Rawls och Robert Nozicks teorier om frihet och äganderätt. Arbetet kommer därför 

inte behandla andra filosofers teorier om frihet och äganderätten. För att svara på syftet 

använder vi oss av en enkätundersökning bland studenter på Luleå Tekniska Universitet 

samt en intervju med tio slumpvalda personer inom vår bekantskapskrets. Dessa kommer 

vara vår grund för att ta reda på hur åsikten om fildelning samt nedladdning av musik ser 

ut idag. Idag anser många att det är svårt att urskilja vad de får göra och inte göra. Lagen 

kan lätt uppfattas som diffus. När det gäller upphovsrättslagen har vi valt att avgränsa oss 

till enbart musik, arbetet kommer inte att blanda in litterära verk eller liknande. Lagen 

heter ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk” och arbetet 

kommer enbart behandla § 12 som handlar om musik.  

 

Bahnhof är enbart en utgångspunkt i arbetet som vi inte har som mål att följa upp. Vi har 

även valt att gallra bland nätupplagorna av tidningarna för att sedan ta det som vi själva 

tyckte var mest relevant för vårt ämne. Frågeställningen om fildelning och nedladdning 

av musik kan jämföras med stöld kommer besvaras endast av vår enkätundersökning 

samt våra intervjuer. Intervjupersonerna är mellan 20-30 år, detta för att avgränsa 

intervjun. Arbetet kommer inte att ta upp vad äldre än 30 år anser om fildelning samt 
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nedladdning av musik från Internet. Vi kommer däremot inte dra några generella 

slutsatser för vi anser att materialet vi använt oss av är för begränsat. 

 

1.3 Material och metod 
Till teorin om Rawls och Nozick har vi använt oss av litteratur om våra två filosofer. 

Arbetet innehåller litteratur från olika författare, Lewin samt Wolff som beskriver de 

båda filosoferna men även böcker som filosoferna själva har skrivit. Detta för att vi ska få 

en stor objektiv bild av deras filosofi som möjligt.  

 

Vi har använt oss av nätupplagor av tidningar som tagit upp fildelning och nedladdning 

av musik. De tidningar vi använt oss av är Computer Sweden, PC FÖR ALLA+, Dagens 

Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Vi ansåg att de hade tagit upp relevanta fakta och 

åsikter gällande vårt ämne. Vi är väl medvetna om att dessa källor är kommersialiserade 

och att de har ett vinstsyfte.  

 

För att få information om Ifpi och Piratbyrån har vi använt oss av deras hemsidor. Vi fick 

vända oss till andra källor än Antipiratbyråns hemsida för att hitta information om deras 

organisation. Detta på grund av att deras hemsida är nedlagd. 

 

Till kapitlet om lagstiftningen har vi använt oss av gällande lagstiftning. För att få ta del 

av den rådande lagstiftningen och den nya lagen, som troligtvis kommer träda i kraft i 

sommar, har vi använt oss av Riksdagens hemsida.  

 

Vi gjorde en enkätundersökning bland studenter som läser på Luleå Tekniska Universitet. 

Enkäten omfattar 40 personer, 20 män och 20 kvinnor, denna gjordes under en lunchrast 

den 2 maj 2005. Vi gick slumpmässigt fram till elever på skolan och frågade dem om de 

ville svara på vår enkät om fildelning/nedladdning av musik. När vi frågade studenterna 

personligen fick vi inget bortfall, om det var någon student som inte hade tid att svara på 

vår enkät valdes någon annan. Enkäten kommer att sammanställas i uppsatsen men den 

kommer inte redovisas i numerisk ordning. Studenterna fick motivera sina svar på 

enstaka frågor i enkäten. Enkäten finns i Bilaga 1. Resultaten finns i sin helhet i Bilaga 2, 

de kommer att redovisas i den empiriska delen av arbete. Den kommer att innehålla 

enstaka citat från de tillfrågade studenterna.  

 

Till vår intervju del använde vi oss av tio personer, fem män och fem kvinnor, i åldrarna 
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20-30, som är ute i arbetslivet. Intervjupersonerna är tagna från vår bekantskapskrets. Vi 

har valt att fingera deras namn. Detta för att inte avslöja deras egentliga identitet i och 

med att intervjun ska vara anonym för läsaren. Vi gjorde intervjuerna över telefon mellan 

3 - 11 maj 2005. Inget bortfall på grund av att vi intervjuade dem personligen.   

 

1.5 Disposition 
Arbetet börjar med att beskriva John Rawls och Robert Nozicks teorier om samhällets 

uppbyggnad i kapitel två. I kapitel tre kommer att beskriva den svenska 

upphovsrättslagen gällande för äganderätten till musik. Samma kapitel kommer att ta upp 

den nya lagen gällande upphovsrätt. Fortsättningsvis i arbetet (Kapitel 4) kommer arbetet 

att ta upp vad media har skrivit om fildelning och nedladdning av musik de senaste 

månaderna. I kapitel fem kommer den empiriska delen i av arbetet, den börjar med att ta 

upp olika undersökningar som andra har gjort exempelvis Lunarstorm för att sedan gå 

vidare till den egna undersökning som gjordes genom en enkätundersökning bland 

studenter på Luleå Tekniska Universitet samt intervjuer med tio personer. Vi kommer att 

avsluta vårt arbete om fildelning och nedladdning av musik med en avslutande diskussion 

där vi ska binda ihop teorierna från Rawls och Nozick med andra fakta som framkom i 

arbetet.  

 

1.6 Centrala begrepp  
Fildelning – ”innebär att man delar med sig av sina filer till en stor eller begränsad skara 

på Internet.  Fildelningsnätverk har snabbt fått stor spridning eftersom de öppnar 

möjligheten för vanliga människor att komma i kontakt med enorma mängder 

information gratis.” (Internet 1) 

 

Bahnhof – företag som grundades 1994 och var den första fristående Internet Service 

Provider (ISP). De är en Internet leverantör som erbjuder alla typer av Internet tjänster 

exempelvis Internet anslutningar. De ser till att deras kunder får tillgång till Internet och 

att andra som använder Internet får tillgång till deras kunders sidor. (Intervju med 

Andreas Norman) 

 

Antipiratbyrån - är en intresseorganisation som arbetar med att tillvarata filmbranschen, 

videodistributörernas och multimediebranschens intressen. (Internet 2) De vill se till att 

upphovsmännen får betalt för deras arbete exempelvis musiker. De är även måna att 
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skydda de som är inblandade i exempelvis en skiva, det kan vara artisten, skivbolaget och 

affären som skivan säljs i. (Internet 3) 

 

Piratbyrån – organisationen har startats för att de vill stödja de personer som i strid mot 

den rådande uppfattningen om upphovsrättslagen. Piratbyrån arbetar inte själva med att 

organisera piratkopiering utan de vill ge en annan syn på piratkopiering än vad 

upphovsrättsindustrins lobbygrupper ger. (Internet 4)  

 

Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) – Organisation som bildades 

för ca 70 år sedan för att företräda producenterna för fonogram och skivbolagen. Den 

svenska gruppen bildades i slutet av 60-talet och de representerar ca 95 % av den totala 

skivmarknaden i Sverige. Den främsta uppgiften som Ifpi har är att tillvarata 

skivbolagens rättigheter som upphovsrättslagen ger samt att arbeta för ett bättre rättsligt 

skydd för skivbolagen. (Internet 5) 
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2. Teorier om rättvisa och frihet 
Detta kapitel tar upp två filosofer vars filosofi behandlar äganderätten och friheten för 

människan i ett demokratiskt samhälle. Vi kommer att börja med att ta upp John Rawls 

teorier om det rättvisa samhället och avsluta med Robert Nozicks teorier om den 

”minimala staten” och äganderätten. I slutet av kapitlet kommer en sammanfattning. 

Detta för att läsaren lättare ska se skillnader och likheter mellan de två filosoferna.  

 

John Rawls (1921-2002) var en professor vid Harvard University från år 1962 och han är 

en samhällsfilosof. Han är främst känd för sin bok, En teori om rättvisa, där han försöker 

utveckla ett alternativ till den utilitaristiska traditionen inom den politiska filosofin. 

Rawls teorier bygger på idén om ett samhällskontrakt i John Lockes, Jean-Jacques 

Rousseaus och Immanuel Kants anda. (Nationalencyklopedin online)  

 

Robert Nozick (1938-2002) är en amerikans filosof som arbetade som professor vid 

Harvard University från år 1969. Han skrev boken, Anarki, stat och utopi, år 1974, där 

hävdar han att statens funktion bör vara minimal och staten ska enbart skydda liv och 

egendom. (Nationalencyklopedin online) Denna teori bygger Nozick på Lockes teorier. 

(Wolff, 1993) 

 

2.1 John Rawls 
Rawls menar att det går att komma fram till vetenskapligt riktiga och moraliskt bindande 

slutsatser om hur ett rättvist samhälle ska vara organiserat. Det krävs att resonemanget är 

”motsägelsefritt”, med det menar Rawls att det måste överensstämma med empiriska 

fakta. Med sin kontraktsteori försökte han söka legitimitet för välfärdsstaten. Rawls anser 

som Aristoteles att människan är ett politiskt djur som har en känsla om vad som är rätt 

och orätt. Genom det skapar rättvisa som rättfärdighet en konstitutionell demokrati. 

(Lewin, 2001) 

 

Rawls teori om det rättvisa samhället är: ”Det rättvisa samhället är det samhälle, där varje 

individ under hänsyn till sina medmänniskor fritt kan utveckla sin intellektuella och 

moraliska begåvning.” (Lewin, 2001, sid. 184) Det samhälle han vill skapa är ett 

samhälle byggt på rättfärdighet det vill säga det som är rätt och rimligt. (Lewin, 2001) 

Enligt Rawls besitter varje medlem i samhället en okränkbarhet som är grundad på 

rättvisa. Den okränkbarheten kan inte ens andras välfärd åsidosättas. (Rawls, 1999) 
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Friheten är det högsta värdet och det mest avskyvärda är diktatur. Samhället måste vara 

ordnat så att frihet blir tillgänglig för alla. För att människor ska få bra förutsättningar att 

utveckla deras personligheter och planera sina egna liv krävs det att samhället har en 

jämlik frihet, det ger fria och jämlika moraliska personer. Det som är viktig efter friheten 

är jämlikheten. Om dessa två är i konflikt med varandra ska friheten prioriteras enligt 

Rawls. Enligt Rawls kan ”ojämlikhet godtas, om de sämst ställda tjänar på den.” (Lewin, 

2001 sid.159)  

 

Han säger följande om sina rättviseprinciper: 

 

För det första: varje individ skall ha samma rätt till största 

grundläggande frihet som är förenliga med en motsvarande frihet för 

andra. För det andra: sociala och ekonomiska skillnader skall 

utformas så att de både 1, kan förväntas vara till fördel för alla och 2, 

är förknippande med positioner och ställningar som är tillgängliga för 

alla.  

      (Lewin, 2001 sid. 159) 

 

Den som ifrågasätter jämlikheten måste bevisa om det är fallet. Om det går att bevisa att 

den sämst ställde kan få det bättre i ett differentierat samhälle än i ett jämlikt får detta gå 

bort ifrån Rawls differensprincip. Enligt Rawls måste den enskildes rättigheter 

respekteras och de får aldrig offras för samhällsnyttan. Kontraktsteorin går ut på att 

respektera enskildas rättigheter, sen får samhället utvecklas efter det. (Lewin, 2001) 

 

Rawls skriver i sin bok ”En teori om rättvisa” följande om jämlikhet: 

 

På rak arm verkar det knappast troligt att personer som betraktar sig 

som jämlika och har rätt att ställa krav på varandra skulle enas om en 

princip som kan kräva att några människor får sämre livsutsikter 

enbart för att de övriga ska få åtnjuta en större summa fördelar. 

Eftersom var och en vill skydda sina egna intressen, sin kapacitet att 

befrämja sin uppfattning om det goda, finns det ingen som har 

anledning att låta sig själv drabbas av en bestående förlust för att 

därigenom åstadkomma ett större nettoöverskott av tillfredsställande. 

     (Rawls, 1999 sid.35) 
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”Okunnighetens slöja” är en metod som ska konstruera ett samhälle utan att individerna 

tänker på egna fördelar framför samhällets. Okunnighetens slöja menar Rawls att den 

enskilde gör val utan att känna till vilken ställning han skulle komma i samhället. Om de 

individuella egenskaperna tas bort från den enskilde skulle han konstruera ett 

idealsamhälle under okunnighetens slöja. Om individen inte vet vilken ställning i 

samhället han kommer få kommer han konstruera ett samhälle som är så rättvist som 

möjligt. Enligt Rawls slutsatser från ”okunnighetens slöja” har det framkommit att ett 

rättvist samhälle kräver rationella val och att människorna väljer ett samhälle där 

klasskillnaderna är så små som möjligt. (Lewin 2001) De tre argument som han använder 

sig av för att visa sin ståndpunkt är: 

1, När den människan inte vet sannolikheten för de olika valen bör den personen välja 

maximin-strategin. Enligt Rawls är den individuella människan berövad alla sina 

individuella egenskaper och även kunskapen att vilja ta risker. Rawls ”utgår från en 

gemensam attityd till risktagande, djärvhet, ängslan, chansningar, försiktighet, kort sagt 

till speldjävulen, medan det i själva verket just är skillnaden i dessa anseenden människor 

emellan som gör det omöjligt att enas om vilket alternativ som bör väljas.” ( Lewin, 2001 

sid. 164) 

2, Maximin-strategin bör följas i exempelvis en välfärdsstat, för om individen redan har 

det bra behöver han/hon inte bry sig om att få det bättre om han/hon inte är villig att sätta 

väldigt mycket på spel.  

3, Om de andra alternativen får konsekvenser som är svåra att tänka sig och som 

individen inte tror att någon annan kan acceptera ska han/hon välja maximin-strategin. 

(Lewin, 2001) 
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2.2 Robert Nozick 

Detta är huvudtesen i Robert Nozicks verk från 1974, Anarki, Stat och Utopi: 

Individer har rättigheter, och det finns handlingar som ingen får 

utföra mot dem, för att det kränker deras rättigheter. Dessa rättigheter 

är så starka och vittgående att de reser frågan vad, om något, staten 

och dess tjänstemän får göra.           

     (Nozick, 2001, s. 43) 

Författaren och nyliberalen Robert Nozicks teori handlar om den ”minimala staten”. Här 

drar Nozick upp riktlinjerna för hur ett samhälle bör organiseras. (Nozick, 2001) Staten är 

då väldigt begränsad och de uppgifter som staten har är att skydda individen mot våld, 

bedrägeri och stöld. (Wolff, 1993) Den ”minimala staten” är den mest omfattande stat 

som kan rättfärdigas. Varje stat som är större än så kränker människors rättigheter. 

Nozick menar att rättvisa är att själv få behålla det som är lagligt förvärvat. (Nozick, 

2001) 

Utifrån John Lockes idéer definierar Nozick människans rättigheter som är liv, egendom 

och frihet. Nozick menar att individen äger sig själv och att individen helt fritt ska få 

förfoga över sitt liv, men bara så länge det inte kränker någon annans frihet. Varje individ 

äger sitt arbete, produkterna av det och därav kommer äganderätten. Då äganderättens 

grund ska förklaras och försvaras använder sig Nozick av Lockes gamla förvärvsteori. En 

äganderätt skapas då någon individ blandar sitt arbete med icke ägd materia. Om någon 

skapar ett ting, eller arbetar på en mark, blandas det han äger, arbetet, med det icke ägda, 

atomerna, och han är att betrakta som ägare till det skapade. Detta förutsatt att ingen äger 

materian sedan tidigare och att ingen genom tillägnandet får det sämre än innan. En 

rättvis fördelning grundar sig inte på vad personen har förtjänat, hur intelligent denne är, 

vad som är effektivt, vad som är jämlikt eller vad som passar in på någon godtyckligt 

vald måttstock, utan på hur fördelningen har uppkommit. Om fördelningen har 

uppkommit på ett rättvist sätt leder det till att det blir en rättvis fördelning. (Nozick, 

2001)  
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Rättigheten är lika för alla och får inte kränkas av den enskilde individen eller av en 

sammanslutning individer exempelvis staten. (Nozick, 2001) Det finns välfärdsstater som 

bekämpar fattigdom med olika diverse program och dessa finansieras med hjälp av 

skattemedel som kommer från de personer som har det bättre ställt. Enligt Nozick ingår 

inte detta i den ”minimala statens” uppgifter. Staten skyddar härmed inte individens 

rättigheter utan snarare kränker dem. Individen ska ha rätt att göra vad de vill med sin 

egendom. Nozick medger dock att den enskilde individen utsätts för mindre övergrepp i 

ett välfärdssamhälle än i en totalitär diktatur. (Wolff, 1993) Har saken i fråga förvärvats 

på ett legitimt sätt kan det inte fråntagas ägaren. (Lewin 2001) Ingen ska tvingas att gå 

med förlust för att någon annan ska dra fördel av det. (Wolff, 1993) 

Rawls tycker att friheten är det högsta värdet och samhället måste organiseras så att frihet 

blir tillgängligt för alla. Varje individ ska ha samma rätt till grundläggande frihet. Han 

menar även att jämlikheten är viktig men om friheten och jämlikheten är i konflikt med 

varandra menar han att friheten ska prioriteras. Ojämlikhet kan godtas om de sämst 

ställda tjänar på det. Men enligt Rawls måste den enskildes rättigheter respekteras på 

grund av att de aldrig får offras för samhällsnyttan. Nozicks huvudtes i sin teori är att 

individer har rättigheter och inget får kränka dessa. Rättvisa för Nozick är att varje 

individ ska få behålla det som denne lagligt förvärvat. Om fördelningen i samhället har 

uppkommit rättvist - är det rättvist. De här två filosoferna tar upp frihet och äganderätten 

vilket vi kommer tillämpa för att beskriva problemet med fildelning och nedladdning. 

Enligt Nozick är statens uppgift väldigt begränsade, den ska skydda individen mot bland 

annat stöld. Han anser att varje individ äger sitt arbete. Rawls anser att friheten är det 

högsta värdet och samhället måste vara strukturerad att friheten blir tillgänglig för alla. I 

kommande kapitel kommer vi behandla svensk upphovsrättslag för att se vad Svenska 

staten anser om friheten och äganderätten.  
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3. Upphovsrättslagen 
Detta kapitel kommer att behandla den rådande lagstiftningen i Sverige vilket är 

upphovsrätt och den lagstiftning som träder i kraft till sommaren år 2005. Vi kommer 

även att jämföra vad som skiljer de två lagarna åt.  

 

3.1 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
Idag är det enkelt att kopiera musik, film, texter och bilder. Genom Internet är det lätt att 

dela med sig av detta till andra människor. Denna utveckling har lett till att 

upphovsrättslagen behöver uppdateras. Den nya lagen ska göra det möjligt för 

kompositörer, författare, konstnärer med flera att få rätten att själva bestämma över sina 

verk. De måste få ekonomisk ersättning för vad de gör och detta för att stimulera det nya 

skapandet. (Internet 8)  

 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk § 12:  

 

Var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för 

enskilt bruk. Exemplaren får inte användas för andra ändamål.  

      (Internet 9) 

 

Det är idag inte förbjudet att för eget bruk kopiera olagligt material från Internet. Det är 

däremot olagligt att utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse lägga ut dennes material. 

Det är även tillåtet att för eget bruk kopiera inköpta cd-skivor. (Internet 10) I och med 

den nya lagen kommer det bli förbjudet att kopiera från Internet, men det kommer 

fortfarande att vara lagligt att kopiera inköpta cd-skivor för eget bruk. (Internet 11) Det 

kommer även att införas skydd mot kryptering av upphovsrättsskyddat material. Med 

detta menas material som finns till försäljning på Internet. Det kommer att vara lagligt att 

kringgå kopieringsskyddet på en köpt cd-skiva. Konsumenten ska kunna lyssna på skivan 

i vilken apparat denne vill. Fildelningsprogram är idag inte olagliga och de kommer det 

inte heller bli enligt den nya upphovsrättslagstiftningen.  Den nya lagen vill förbjuda 

kopiering av material som finns tillgängligt ute på Internet utan upphovsrättsmannens 

tillåtelse även om det är för privat bruk. (Internet 8) Syftet med den nya lagen är inte att 

jaga enskilda nedladdare utan för att få tag på dem som tjänar stora summor genom att 

sälja upphovsrättsskyddat material. (Internet 10) 

 



É dé laddat? -ett arbete om fildelning och nedladdning av musik på Internet 
________________________________________________________________________________ 

 

 1212

4. Diskussioner i media 
I de föregående kapitlen har vi sett på vad två filosofer och vad den Svenska lagen om 

upphovsrätt säger om frihet och äganderätten till fildelning och nedladdning av musik.  I 

detta kapitel kommer vi att skriva om vad som stått i olika tidningar om fildelning och 

nedladdning av musik. En sammanfattning av diskussioner i media kommer detta kapitel 

att avslutas med.  

 

Enligt Expressens ledare kommer den nya lagen göra att varje tonårig bli den svenska 

statens fiende. De anser att det är fel, de menar att Internet från början var en ”global by” 

där de kunde träffa likasinnade människor. Allt var då gratis men när Internet 

kommersialiserades ville några tjäna pengar på det. Expressen menar att det finns ”ett 

absolut värde i att försvara cyberrymdens oreglerade, starkt demokratiserade karaktär. 

Det ingår fildelningsnätverken och surfarnas möjligheter att byta musik och film med 

varandra.” (Internet 12) Nöjesindustrin har i många år hävdat att fildelningen kommer 

leda till musikens undergång, Expressen menar att det är en överdrift för att under 2004 

ökade försörjningen av musik och film globalt. De anser att musikindustrin istället borde 

sänka priserna och göra om cd-skivan så att vi konsumenter vill ha den istället för att 

ladda hem musiken över Internet. De menar att det inte spelar någon roll om 

vinstmarginalen sjunker för att det inte är någon självklarhet att artisterna som blir kända 

globalt blir rik över en natt. (Internet 12)  

 

I artikeln ”Älskade pirat” skriver ledarredaktionen på Expressen att ”blandningen av 

gammalt och nytt, av egenproducerat, lånat och omproducerat är det som gör fildelning 

till något bättre än skivaffären.” (Internet 13) De menar att kulturen av öppenhet som 

finns i västvärden har lagt grunden för vår fantastiska teknologiska och ekonomiska 

utvecklig de senaste trettio åren. Att skivförsäljningen har minskat tror inte Expressen 

beror på fildelning utan att det beror på att under cd-skivans ”barndom” var alla tvungna 

att köpa om sina LP skivor. De menar att fildelning kan leda till ökad försäljning av cd-

skivor för att köparna kan provlyssna musiken innan på nätet och de kan lockas att köpa 

fler skivor. ”Ett förbud mot öppenhet kommer att leda till att de som redan har kunskap 

kommer att bilda slutna nätverk, till skillnad från dagens öppna tillgänglighet.” (Internet 

13) De anser att kreativiteten stryps och att den digitala klassklyftan blir djupare och allt 

detta för att skivbolagen ska tjäna mer pengar. Den danska skivförsäljningen har minskat 

med 45 % fast fildelning är förbjudet i landet. (Internet 13) Två professorer vid Harvard 

och University of North Carolina undersökte under 2002 ett flertal skivor som fanns 
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tillgängliga att ladda ned på Internet om de sålde sämre i skivaffärerna men slutsatserna 

blev “att det inte går att se något statistisk samband mellan nedladdningar och minskad 

försäljning.” (Internet 14) Om en låt laddades ned 5000 gånger minskade enbart 

försäljningen med ett exemplar och de såg att den minskningen var försumbar. De menar 

att den sjunkande skivförsäljningen kan ha samband med ett ”försämrat ekonomiskt 

klimat, samt att cd-priserna ökade.” (Internet 14)  

 

Kent Olofsson som är IT- och nätverksexpert beskriver fenomenet med piratkopiering 

med dessa ord: 

 

Innan fildelningssystem dök upp var de som gjorde piratkopior 

tvungna att sprida dem via band eller cd. Det begränsade förstås hur 

mycket vanliga privatpersoner kunde bidra till spridningen, men när 

fildelningssystem kom samtidigt som många fick bredband ändrades 

förutsättningarna dramatiskt. Nu kunde användare runt om i världen 

dela med sig av i första hand musikfiler till varandra. Miljoner 

piratkopior av musik var snart i omlopp, och omfattningen tog 

musikbranschen med överraskning.  

       (Internet 14) 

 

Ett sätt som musikbranschen hoppas på som ska motverka nedladdning av musik på 

Internet är sajter som exempelvis Itunes, de säljer musik legalt. Héléne Rönnmark, som är 

marknadschef på Ifpi, säger att ”Merparten av svenskarna är laglydiga, och finns det 

lagliga alternativ är jag övertygad om att de kommer att välja dom istället.” (Internet 14) 

Olofsson tror att det redan är för sent för att många redan har vant sig att ladda hem gratis 

över Internet. De vanorna kan vara svåra och bryta speciellt när individer tjänar på det 

ekonomiskt. Tobias Andersson, talesman för Piratbyrån, säger att fildelning ökar hela 

tiden. Itunes ser Andersson som positivt men att det knappast är ett alternativ till 

fildelning för att han tror att det är för sent att konkurrera ut fildelningstjänsterna. 

(Internet 14) 

 

Bengt Johansson som är medieforskare vid Göteborgs universitet anser att det inte längre 

går att göra stora pengar på skivförsäljning. Han konstaterar att MP3-spelaren var sista 

spiken i kistan för musikindustrin. (Internet 15) I och med MP3-filerna har inställningen 

till nedladdning och fildelning ändrats. Johansson anser att ”musik uppfattas av många 
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yngre på samma sätt som de flesta av oss uppfattar nyheter. Det är något som man 

förväntar sig ha gratis tillgång till.” (Internet 15) 

 

Olofsson menar att en grundförutsättning för att svenskar ska sluta med piratkopiering är 

att det finns en tydlig lag på vad som är tillåtet och vad som inte är det. Magnus 

Mårtensson, jurist på Ifpi, beskriver lagen på följande sätt: ”Som lagen är skriven idag är 

det rent av så att jag inte alltid är helt säker på vad som är tillåtet i vissa fall när det gäller 

nedladdning från nätet.” (Internet 15) En ny lag är på gång och den största skillnaden 

mellan den gamla och den nya är att den nya ska bli klarare vad som gäller för 

nedladdning av piratkopior och att det inte ska vara tillåtet. Andersson tror inte att en ny 

lag kommer påverka så mycket för att folket har vant sig vid att använda 

fildelningstjänsterna. (Internet 14)  

 

Om kopieringen kommer minska eller öka anser Olofsson är svårt att säga. Men att den 

nya lagen kommer att göra det svårare att piratkopiera lagligt och de lagliga tjänsterna för 

nedladdning av musik på Internet är ett bra alternativ för dem som ladda ned musik på 

Internet. Men å andra sidan är det svårt och konkurrera med något som är gratis. (Internet 

14) 

 

Expressen menar lika som Rawls att frihet är viktigt. Expressen anser även att det är en 

överdrift att fildelning kommer leda till musikens undergång. De tycker däremot att 

fildelning kan leda till en ökad försäljning av cd-skivor på grund av att köparna kan 

provlyssna musiken innan de köper den. Musikbranschen hoppas att sajter som 

exempelvis Itunes ska motverka olaglig nedladdning av musik. Olofsson tror däremot att 

det är för sent att instifta lagliga alternativ av nedladdning av musik. Enligt Johansson är 

musik på Internet något som man förväntar sig ha gratis tillgång till. Detta motsäger vad 

Nozicks teori om äganderätten till artistens arbete. För att få en liten bild av vad svenska 

folket anser om fildelning och nedladdning av musik kommer vi att använda oss av 

undersökningar gjorda av bland annat Computer Sweden och ungdomssajten Lunarstorm 

för att sedan leda oss till våra egen intervjuer och enkätundersökning. 



É dé laddat? -ett arbete om fildelning och nedladdning av musik på Internet 
________________________________________________________________________________ 

 

 1515

5. Nedladdning och fildelning – förekommande åsikter 
Tidigare i arbetet har vi skrivit om vad filosofers teorier om samhället, vad den svenska 

upphovsrättslagen står för och i det senaste kapitlet vad media anser om fildelning och 

nedladdning av musik. Detta kapitel kommer att inledas med en redovisning av olika 

undersökningar som bland annat tidningar har gjort i syfte för att ta reda på hur utspridd 

nedladdningen av musik är. Vi kommer att redovisa våra intervjuer med tio personer. 

Detta kapitel avslutas med en sammanfattande jämförning av intervjuerna och 

enkätundersökningen.  

  

5.1 Undersökningar om nedladdning 
Tidningen Computer Sweden gjorde en undersökning under april där de intervjuade        

1 199 personer i varierande åldrar. De kom fram till att 38 % av de tillfrågade har minskat 

användningen av fildelningsprogram men att 20 % har ökat den. Det är fler män än 

kvinnor som använder sig av fildelningsprogram, av männen är det 46 % som inte 

använder sig av fildelning motsvarande siffra för kvinnor är 69 %. Enligt Piratbyråns 

pressansvarig kan det bero på att datorn från början var en pryl för killar, men att han tror 

att det kommer jämnas ut med tiden. Han tror att inom några år kommer vi inte se någon 

skillnad. Enligt både Antipiratbyrån och Piratbyrån är den typiska fildelaren en man 

mellan 26 och 28. Undersökningen som Computer Sweden gjorde kom fram till att det är 

flest ungdomar som ägnar sig åt fildelning. De som är under 24 år är det en av tre som 

använder sig av fildelningsprogram ofta. Undersökningen kom fram till att ju äldre 

personer blir använder de sig mindre av fildelningsprogram och när de blir äldre blir de 

mer försiktiga. (Internet 6) Enligt ”PC FÖR ALLA +” är det väldigt populärt att ladda 

ned musik över Internet och det är ca 750 000 stycken som ägnar sig åt detta. (Internet 

16) Antipiratbyrån är nöjda med deras insats för de tror att deras arbete mot nedladdning 

av musik har resulterat till en mindre användning av fildelningsprogram. Piratbyrån tror 

däremot inte att antipiratbyråns agerande har någon effekt på fildelningen av musik. De 

anser att folket inte bryr sig om hoten och att det inte finns någon orsak att oroa sig. De 

tror att siffrorna som kommit fram i undersökningen kan bero på att folket inte vill 

erkänna sina nedladdningar på grund av Antipiratbyrån. (Internet 6)  

 

År 2004 gjordes en stor studie av den schweiziska Harvardforskaren Felix Oberholzer-

Gee, han kom fram till att piratnedladdning av musik bara har påverkat skivförsäljningen 

marginellt. Han menar att nedladdningen har ökat och att han kan se att många av dem 
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som laddar ner låtar inte skulle ha köpt musiken om de inte använt sig av nedladdning. 

Han anser att musikkonsumtionen kommer öka om priset sjunker på skivorna. 

Oberholzer-Gee tycker att musikbranschen har misslyckats att sälja skivor men han vill 

inte köpa förklaringen till att det bara är nedladdningskulturen som är orsaken till det. 

Webbplatsen Lunarstorm frågade sin användare om de köper färre skivor på grund av att 

de istället laddar ner låtar från nätet. Undersökningen ägde rum år 2004 i maj. 

Lunarstorm fick in över 100 000 svar. 54 % av tjejerna och 58 % av killarna svarade ja. 

Hélène Rönnmark tycker att dessa siffror bevisar att den minskade försäljningen och 

piratkopiering hör ihop, men hon menar även att det går att diskutera de exakta siffrorna. 

(Internet 17) 

 

5.2 Sammanfattning av intervjuer 
Vi frågade våra intervjupersoner om de anser att det är rätt att ladda ner musik. Mia och 

Marie svarade att det var rätt att ladda ner musik när priset på skivorna är så högt. Ulrika 

tycker däremot inte att det är rätt att ladda ner musik. Emil kan inte riktigt bestämma sig 

om det är rätt, han är både för och emot. Josefin tycker att det är okej att ladda ner musik 

från Internet för att de personer som förlorar på fildelning och nedladdning tjänar 

tillräckligt med pengar på exempelvis konserter. Kalle anser att det är juridiskt och 

moraliskt fel att ladda ner musik, det är som att smaka på lösgodis i affärerna. Martin 

anser att ladda ner musik är som att bläddra i en tidning som personen i fråga sen ändå 

inte kommer att köpa. Sofia har inga moraliska betänkligheter när hon laddar ner musik 

från Internet. ”Det finns där ute på Internet tillgängligt så varför inte använda det?” 

Jimmy anser att det är rätt att ladda ner musik för att Internet tillhör alla. Mattias anser att 

ladda ner musik är moraliskt fel, men att det inte har funnits några alternativ att ladda ner 

musik lagligt fören nu. Han tycker det är bra att det börjar komma lagliga alternativ för 

att ladda ner musik från Internet.  

  

Av de personer som vi intervjuat var det sex av tio som använde sig av fildelnings- och 

nedladdningsprogram. Mia brukar ladda ner en skiva per vecka. Hon använder sig av ett 

fildelningsprogram som heter ODC. Hon laddar ner musik för att det är för dyrt att köpa 

skivorna och hon anser att det är lättare att få den musik hon vill ha. Det hon tycker är bra 

med att ladda ner musik är att hon kan göra egna skivor med sina egna blandningar av 

artister. Emil använder sig av ett program som heter Bitcomet. Hans anledning till att 

ladda ner musik är att han vill lyssna på musiken på datorn och att det är mycket 

smidigare än att behöva gå till affären och köpa skivor. Kalle använder sig av ett program 
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som heter DirectConnect. Hans anledning att ladda ner musik är att det är enkelt och att 

han hittar det han vill ha. Han får även hem låtarna inom några minuter. Sofia använder 

sig också av DirectConnect och hon gör det för att ladda hem musik till datorn. Hon säger 

att det dock inte förekommer så ofta och inte i så stor skala. Orsaken till att hon laddar 

hem musik är att hon får möjligheten att komponera ihop sitt eget album. Hon kan ha hört 

en låt på radion eller på TV:n som hon vill ha men det innebär inte att hon vill ha 

artistens hela album. Jimmy använder sig av DirectConnect. Han laddar hem musik för 

att det är gratis och för att han vill lyssna på den musiken han är intresserad av. Mattias 

laddar ned musik med hjälp av ett fildelningsprogram som heter Bitcomet. Orsaken till att 

han laddar hem musik är för att det går snabbt och smidigt och att han får hem musiken i 

det format som han vill ha. Enligt honom är cd-skivor ”ett gammalt medium som ingen 

vill ha mera...”. Personerna som inte fildelar eller laddar hem musik motiverade sina svar 

på följande sätt. Marie gör det inte för att hon har för dåligt intresse. Ulrika har inte 

tillgång till någon dator och Josefin anser sig vara vilsen när det kommer till datorer och 

datorer är inget hon använder sig utav så ofta. Martin laddar inte hem musik från Internet 

och det beror delvis på hans långsamma Internetuppkoppling.  

 

Vi ställde frågan vad de ansåg vara värst, fildelning eller nedladdning. Mia anser att det 

är nästan samma sak och att hon inte kan välja vilket som är värst. Marie sa att om hon 

måste välja anser hon att fildelning är värst för det gör att musiken sprids och det 

uppmuntrar till nedladdning. Ulrika anser att fildelning och nedladdning av musik är lika 

illa och att det är samma sak. Hon gav som exempel: hon kan ge en låt till person A som 

hon själv laddat ner, men person A kan lika gärna ladda hem den själv. Det kostar inget 

att ladda hem någon låt, det har ingen stor betydelse om person A får låten eller laddar 

hem den själv. Emil anser att det är värst att sprida musik, det vill säga fildelning. Josefin 

anser även hon att nedladdning och fildelning är lika dåligt för att artisterna förlorar 

pengar i vilket fall som helst. Kalle anser att varken fildelning eller nedladdning är 

hemskt. Han tycker att musikindustrin måste hitta nya sätt att distribuera musik 

exempelvis som att göra det enklare att köpa musik på Internet. Martin tycker inte att 

fildelning är värre än nedladdning eller vice versa. Om ingen hade börjat med att dela ut 

filer hade ingen kunnat ladda ner olovliga filer. Sofia vet inte vad hon tycker är värst av 

nedladdning och fildelning. Jimmy anser att fildelning är värst för att du inte kan ladda 

ner musik om du inte delar med dig av musik. Mattias tycker att fildelning och 

nedladdning av musik är lika ”illa”.  
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Av de personer som vi intervjuade som använder sig av fildelnings- och 

nedladdningsprogram frågade vi dem om de förstår innebörden av upphovsrättslagen och 

om de kommer ändra på sitt förhållningssätt när den nya lagen träder i kraft i sommar. 

Mia känner inte till upphovsrättslagen och hon berättade att när den nya lagen träder i 

kraft vet hon inte om hon kommer sluta att ladda ner musik. Hon kommer att ligga lågt 

ett tag och se vad som händer med de andra som laddar ner musik. Emil tycker att 

upphovsrättslagen är väldigt svår och han kommer inte ändra på sitt beteende vad gäller 

nedladdning när den nya lagen träder i kraft för att han inte vet vad den nya lagen 

innebär. Kalle förstår vad upphovsrättslagen innebär. Han menar att den som har 

copyright har alla rättigheter till vad han eller hon skapat. Han kommer inte att sluta 

ladda ner musik när den nya lagen träder i kraft för att han anser att den nya lagen inte 

fyller sitt syfte. Den angriper inte problemet från rätt håll. Sofia förstår innebörden av 

upphovsrättslagen. Den innebär att skaparen har ensamrätt på de verk som denne har 

skapat. Detta ska förebygga kopiering av något verk. Den nya lagen kommer inte att 

påverka henne, det skulle i så fall vara om DirectConnect läggs ner. Jimmy känner inte 

till upphovsrättslagen. När den nya lagen träder i kraft kommer han troligtvis ladda hem 

mindre musik på grund av att han inte vill ”torska” eller kommer han troligtvis sluta helt 

med nedladdning av musik. Mattias är inte insatt i upphovsrättslagen men han förstår på 

ett ungefär vad den innebär. När den nya lagen träder i kraft anser han att den inte 

kommer förändra mycket för att folk kommer alltid få tag på musik gratis på ett eller 

annat sätt.  

 

Alla de som vi intervjuade kände någon som laddade ner musik. Ulrika sa: ”Det gör väl 

alla utom jag...” Josefin känner personer som brukar ladda ner musik från Internet. Det är 

inget som hon höjer ögonbrynet för. Hon menar att det är samhället som sätter normerna. 

Hon tycker att chansen att åka fast är så liten och det kan vara en bidragande faktor till 

varför så många håller på med nedladdning och fildelning.  

 

Vi frågade även de intervjuade om de lyssnade på brända cd-skivor. Mia brukar bränna 

en skiva per vecka. Marie brukar använda sig av brända cd-skivor när hon lyssna på 

musik. Ulrika får brända cd-skivor med låtar som hon vill ha från sina kompisar. Emil 

lyssnar på brända cd-skivor som han gjort själv. Josefin lyssnar på brända cd-skivor. 

Kalle bränner inga egna cd-skivor och det beror på att han har all musik på datorn. Martin 

har två stycken brända cd-skivor men han brukar inte lyssna på cd-skivor. Han föredrar 

att lyssna på MP3 på datorn eller på Minidisc. Sofia lyssnar på brända cd-skivor och har 
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ungefär 45 brända cd-skivor. Även Jimmy bränner sina egna cd-skivor. Mattias har inga 

brända cd-skivor för han tycker inte det formatet är bra, han använder sig av en MP3-

spelare.  

 

Vi avslutade vår intervju med att fråga dem om de tyckte att det går att jämställa 

nedladdning av musik med stöld och även om de tycker att det är rätt mot artisterna att 

deras musik finns tillgänglig på Internet gratis. Mia tycker inte att det är rätt gentemot 

artisterna för att de borde få pengar för det arbete som de lagt ut på att skapa ett album. 

Hon menar att det inte är artisterna som sätter priset på skivorna. Hon känner sig inte som 

en tjuv men som priset är på skivor idag skulle hon aldrig köpa cd-skivor. Marie anser 

inte att det är rätt mot artisterna att deras musik finns tillgänglig på Internet och hon anser 

att enligt lagen kan nedladdning av musik jämföras med stöld. Ulrika anser inte att det är 

rätt mot artisterna för att de är deras jobb och att de ska få betalt för det arbete som de 

lagt ut på musiken. Hon tycker att ordet stöld är ett grovt ord men att det aldrig är rätt att 

ta andras saker. Hon anser sig själv som en hycklare för att hon får brända skivor av 

kompisar. Hon tycker att nedladdning är stöld för musiken tillhör någon annan. Det är väl 

ingen som vill stjäla. Hon avslutar med ”Man lever inte som man lär alla gånger”. Emil 

tycker inte att det är rätt mot artisterna att ladda ner deras musik från Internet men han 

anser att det är deras eget fel för om det fanns ett sätt att köpa musiken smidigare skulle 

han göra det. Han tycker att det är en svår fråga om nedladdning av musik kan jämföras 

med stöld men han tycker inte att det är det. När det inte går att köpa musiken på ett 

smidigt sätt och många gånger finns det musik på Internet som inte går att köpa ute i 

affären. Josefin anser att de personer som förlorar på fildelning och nedladdning redan 

tjänar tillräckligt med pengar. Hon tycker även att skivbolagen känns väldigt långt borta 

och då känns det inte riktigt som stöld.  

 

Kalle tycker att det är rätt gentemot artisterna för då sprids deras musik och om han blir 

intresserad av artisten så kan det leda till att han köper skivan senare. Han anser att det är 

samma sak att ladda hem musik som att kopiera någons skrift. Det är samma slags stöld. 

Han avslutar med att säga: ”Dubbelmoralen krävs för att ett sunt samhälle ska fungera”. 

Martin tycker att artisterna ska få betalt för sitt arbete men han tror samtidigt inte att 

artisterna förlorar så stora summor på att deras musik finns tillgänglig på Internet. 

Artisterna kanske å andra sidan får lyssnare som aldrig skulle ha köpt deras musik om de 

inte laddat ner den från Internet. Han håller med om att nedladdning kan ses som stöld 

men själv anser han att det är anskaffning av produkter på ett icke lagligt sätt. Den musik 



É dé laddat? -ett arbete om fildelning och nedladdning av musik på Internet 
________________________________________________________________________________ 

 

 2020

som laddas ner bildar inte en meta produkt och det är det han är ute efter. Han tycker 

även att det är som att gå mot röd gubbe vid övergångsstället, det är olagligt men du får 

inte påföljd.  

 

Sofia tycker att det gynnar artisterna i och med att de når ut till en större skala ute på 

Internet och att deras musik blir mer känd än om den bara fanns i affärerna. Hon tycker 

att artisterna självklart ska få pengar för sitt arbete men att skivorna är alldeles för dyra. 

Hon tycker att de som tjänar på musiken som sälja i affärerna är skivbolagen och inte 

artisterna.  Artisterna får en del av inkomsten men dock inte hela, vilket de egentligen 

borde få. Enligt henne så kan det jämföras med stöld rent formellt men hon tycker själv 

inte att det kan jämföras med stöld i affärerna. Hon tycker att fildelning och nedladdning 

är mycket lindrigare än stöld. Jimmy anser att det är rätt gentemot artisterna för att de har 

tillräckligt med pengar ändå. Han bryr sig inte om det för att han får ju i alle fall musiken 

gratis. Han tycker inte att nedladdning av musik kan jämföras med stöld. Mattias anser 

inte att det är rätt mot artisterna men han anser att om en artist gör ett bra album kommer 

dem få betalt på ett eller annat sätt fast deras musik finns ute på Internet gratis. Han 

tycker att nedladdning av musik på ett sätt är stöld eftersom någon har arbetat med 

musiken rätt länge och du ”snattar” den utan att han/hon får betalt 
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5.3 Sammanfattning av enkätundersökning 
Vi frågade studenterna om vad de anser om nedladdning av musik kan jämställas med 

stöld. Av de tillfrågade studenterna svarade majoriteten (27/40) att nedladdning inte kan 

jämföras med stöld. Bland de studenter som inte ansåg att nedladdning var stöld löd en av 

motiveringarna så här: ”Musikindustrin förlorar nästan ingenting på det ändå, så vad vore 

det i så fall om man stjäl? Eftersom jag får det, är det väl inte stöld?” Ett annat exempel 

på vad de skrivit är: ”Internet har gett många nya möjligheter och artisterna borde vilja 

sprida sin musik och inte bara tjäna pengar.” En tredje motivering lät så här: ”Priset på 

cd-skivor idag anser jag är stöld.” De studenter som svarade att nedladdning kan jämföras 

med stöld motiverade så här: ”Någon har gjort musiken och bör få betalt för musiken. 

Dock borde priset på en ”köpes” cd sänkas.” och ”Jag anser att det är moraliskt fel att en 

person lägger ner tid och pengar på att framställa musiken.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Anser studenter att det är rätt och ladda ner musik?  
 

Vi frågade även studenterna om de ansåg att det var rätt att ladda ner musik (se tabell 

5.1). Majoriteten ansåg att det var rätt (25/40). Den motivering som studenterna som 

tyckte det var rätt att ladda ner musik var bland annat: ”Jag anser att dagens musik är för 

dyr. Om en person har köpt en cd-skiva borde han ha rätt att dela ut den på Internet, lika 

mycket som att dela ut den till kompisar i verkliga livet.”, ”Om det finns utlagt, varför 

inte ta hem? Enkelt och billigt!” och ”Känns inte som att man stjäl när man tar något så 

litet från ett stort företag.” De studenter som ansåg att det var fel att ladda hem musik 

motiverade bland annat så här: ”Musiker är jämställda med andra kulturarbetare som är 

skyddade genom upphovsrättslagen, detsamma bör gälla för musiker.”, ”Moraliskt fel om 
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man anser musiken ha ett värde ska den köpas istället för att på ”fel” sätt få ta del av 

materialet.” och ”Det är emot lagen.” En student gav en motivering som både svarade ja 

och nej på frågan: ”Artisterna har rätt att få betalt för sitt material, men samtidigt är cd-

skivor med mera på tok för dyra. Musikbranschen försöker klamra sig fast vid ett sätt att 

göra affärer som tekniken har sprungit ifrån.”  

 

Vi frågade studenterna om de brukade ladda ner musik och dela med sig av filer på 

Internet. En knapp majoritet av de tillfrågade brukar både ladda ner och dela med sig av 

filer (21/40). Av de tillfrågade studenterna var det 10 av 40 som inte hade möjlighet att 

ladda ner musik och det var motsvarande åtta som inte hade möjlighet att dela med sig av 

filer. Det är färre kvinnor som laddar ner musik och delar med sig av filer än vad det är 

män.  

 

Av alla de tillfrågade studenterna känner alla någon som laddar ner musik och en klar 

majoritet lyssnar på brända cd-skivor (35/40). Alla kvinnor samt en majoritet av männen 

(15/20) lyssnar på brända cd-skivor. Vi frågade även studenterna om de skulle sluta med 

nedladdning/fildelning när den nya lagen träder i kraft i sommar. Majoriteten av de 

tillfrågade kommer inte att sluta med nedladdning (21/27). Några av motiveringarna till 

dem som kommer att sluta med nedladdning/fildelning lyder så här: ”Då finns det en lag 

som måste följas.”, ”När lagen skärper sig gör jag det också.” och ”Ja, jag är rädd att 

hamna i fängelse.” De som inte kommer att sluta med nedladdning/fildelning motiverade 

sitt val så här: ”Det finns ingen anledning att inte göra det.”, ”Nej det är för utbrett.” och 

slutligen ”Lever i tron att ”alla andra åker fast – inte jag” men laddar nog ner mindre.” 

 

Vi kommer att jämföra intervjusvaren med de svar vi fick på vår enkätundersökning och 

göra en sammanställning av dessa. På frågan om de ansåg att det var rätt att ladda ner 

musik tyckte majoriteten på enkätundersökningen (25/40) och intervjuerna (8/10) att det 

var rätt. Vi kan utifrån detta resultat utläsa att både studenterna och intervjupersonerna 

anser att det är rätt att ladda ner musik från Internet. Sex av de tio intervjuade och 21 av 

40 på enkätundersökningen brukar ladda ner musik från Internet. Alla i intervjuerna och 

enkätundersökningen kände någon som laddar ner musik från Internet. 35 av 40 lyssnar 

på brända cd-skivor enligt enkätundersökningen motsvarande sex av de tio intervjuade. 

På denna fråga var det en majoritet på ja-sidan hos både de intervjuade (6/10) och de 

tillfrågade i enkätundersökningen (21/40). Det var sex stycken på enkätundersökningen 

som skulle sluta med nedladdning/fildelning när den nya lagen träder i kraft i juli och det 
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var motsvarande en person som skulle sluta med fildelning/nedladdning av de 

intervjuade. Fem stycken bland de intervjuade tyckte att nedladdning av musik kan 

jämställas med stöld medan 27 av de 40 som svarat på enkätundersökningen inte tyckte 

nedladdning av musik var stöld. Majoriteten av samtliga anser att nedladdning inte kan 

jämföras med stöld. Detta motsäger Nozicks teorier om äganderätten där artisten har rätt 

att behålla det han/hon själv producerat. Rawls anser att artisterna vill skydda sina egna 

intressen, det vill säga sin egen musik, och att andras handlingar, fildelare, inte ska göra 

att artisten drabbas av en förlust.  
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6 Avslutande diskussion 
Vi kommer att i detta kapitel göra en sammanfattande och avslutande diskussion om 

frihet till fildelning och nedladdning av musik samt äganderätten till musik. Arbetet 

kommer däremot inte att dra några generella slutsatser vad svenskarna anser om 

fildelning och nedladdning av musik. Vi kommer enbart grunda våra slutsatser på vad 

media har skrivit och vår egen enkätundersökning samt våra intervjuer om fildelning och 

nedladdning av musik. 

 

För att hitta artiklar om fildelning och nedladdning av musik har vi använt oss av 

nätupplagor av tidningar på Internet och av hemsidor från bland annat Piratbyrån. 

Piratbyrån är som sagt en organisation som anser att fildelning och nedladdning av musik 

ska vara lagligt. För att få en annan syn på detta ämne hade vi tänkt använda oss av 

Antipiratsbyråns material. Efter 10 mars har Antipiratbyråns hemsida varit nedlagd. Det 

har medfört att vi inte kunnat ta del av deras åsikter om fildelning och nedladdning av 

musik. I de olika nätupplagor av tidningar som tagit upp vårt ämne har vi tyckt att det 

varit svårt att hitta artiklar som både visar för- och nackdelar med fildelning och 

nedladdning av musik. Det kan verka som att artiklarna är speglade efter våra egna 

åsikter men det är inte fallet. Vi har försökt att se på vårt ämne med objektiva glasögon.  

 

När vi utformade frågorna till enkätundersökningen samt intervjuerna försökte vi göra 

objektiva frågor som vi inte ansåg vara ledande för personerna i fråga. När vi sedan 

bearbetade materialet gjorde vi det utifrån frågorna och inte utifrån våra egna 

reflektioner. Detta för att få en tillförlitlig bild av vad studenterna vid Luleå Tekniska 

Universitet samt våra tio intervjupersoner ansåg. 

 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur åsikten till fildelning och nedladdning av 

musik ser ut i dag med hjälp av en enkätundersökning bland studenterna och intervjuer 

med tio slumpmässigt utvalda personer. I vår enkätundersökning framkom det att 25 av 

40 tyckte det var rätt att ladda ner musik från Internet. De motiveringarna som 

studenterna gav på enkäten var bland annat att de tyckte att det var för dyrt att köpa 

musiken och att det är enkelt och billigt att ladda ner musik från Internet. De studenter 

som ansåg att det var fel att ladda ner musik från Internet ansåg att musiken är skyddad 

med hjälp av upphovsrättslagen och om musiken har ett värde ska den köpas istället för 

att på fel sätt få ta del av materialet. I intervjuerna framkom det att sex av tio anser att det 

är rätt. Även här tyckte de tillfrågade att de tyckte det var för dyrt att köpa cd-skivor. En 
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av personerna tyckte att det var som att smaka på lösgodiset i affären.  

 

Enligt de svar vi fick framkom det att majoriteten av de tillfrågade tyckte att det är rätt att 

ladda ner musik från Internet. Vårt resultat motsäger Rawls teori om att människan har en 

känsla på vad som är rätt och orätt. Det var intressant att se att både studenterna och de vi 

intervjuat hade snarlika åsikter vad gäller priserna på cd-skivor är för högt i dagsläget. Vi 

hade som uppfattning att studenterna laddar hem mer musik för att de har en mindre 

inkomst än de som är ute i arbetslivet. Men med hjälp av resultaten från 

enkätundersökningen samt intervjuerna har det framkommit att det inte spelar någon roll 

om personen i fråga är student eller inte. Expressen skrev att musikindustrin istället borde 

sänka priserna och göra om cd-skivan så att konsumenter vill köpa den istället för att 

ladda hem musiken över Internet. Även Oberholzer-Gee anser att musikkonsumtionen 

kommer öka om priset sjunker på skivorna. Vi håller med dem i frågan för om priset på 

en cd-skiva skulle sänkas tror vi att fler köper den i en affär än att ladda ner musiken från 

Internet.  

 

Bengt Johansson säger att i och med MP3-spelarna har inställningen till nedladdning och 

fildelning ändrats. Musik uppfattas av många yngre på samma sätt som de flesta av oss 

uppfattar nyheter. Det är något som man förväntar sig ha gratis tillgång till. Det framkom 

under våra intervjuer att några använder sig av MP3-spelare och det var en av orsakerna 

till att de laddade ner musik. Vi tror att MP3-spelarna kommer konkurrera ut cd-skivorna 

på sikt. Detta för att det är smidigare och det kräver inte att en person måste ta med sig 

exempelvis tio cd-skivor motsvarande en liten MP3-spelare. MP3-spelaren ger dig 

möjligheten att själv bestämma sin egen blandning av musik. Vi tror att MP3-spelarnas 

popularitet har varit en bidragande effekt på att skivförsäljningen har minskat. Expressen 

tror inte att skivförsäljningens minskning beror på fildelning utan det beror på att 

konsumenterna inte är i behov av att köpa alla skivor som de tidigare hade som LP-

skivor. De menar att fildelning kan leda till ökad försäljning av cd-skivor för att köparna 

kan provlyssna musiken innan på nätet och de kan lockas att köpa fler skivor. Vi håller 

med Expressen vad gäller att fildelning kan leda till en ökad försäljning för att som de 

säger att köparna får provlyssna på musiken innan de köper ett album.  

 

Rawls tycker att friheten ska vara tillgänglig för alla i samhället och jämlikheten är 

viktigt. Vi ska alltid enligt Rawls prioritera friheten framför jämlikheten, han menar att vi 

kan godta ojämlikheten om de sämst ställda tjänar på det och att det blir en fördel för alla. 
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Expressen anser att Internet från början var ett sätt för människor att träffa likasinnade. 

Allt var då gratis men när Internet kommersialiserades ville några tjäna pengar på det att 

det. De anser att det är ett absolut värde i att försvara cyberrymdens oreglerade, starkt 

demokratiserade karaktär. Det ingår fildelningsnätverken och surfarnas möjligheter att 

byta musik och film med varandra. I vår intervju sa Jimmy att det är rätt att ladda ner 

musik för att Internet tillhör alla. Vi anser att Internets öppenhet har ändrat på vad som är 

mitt och ditt. Fildelningsprogrammen har öppnat upp ett forum för gratis musik som vem 

som helst har tillgång till.  

 

Robert Nozick vill ha ett samhälle som ska organiseras så att varje individ får behålla det 

som han/hon lagligt förvärvat som exempelvis egendom. Enligt Nozick äger varje individ 

sitt arbete, produkten av det och därav kommer äganderätten. Rawls anser att ett rättvist 

samhälle är ett samhälle där varje individ får utveckla sin intellektuella och moraliska 

begåvning. Varje medlem i samhället har en okränkbarhet som är grundad på rättvisa, 

den får ingen annans välfärd åsidosättas och att den enskildes rättigheter måste 

respekteras. Enligt Rawls vill varje individ skydda sina egna intressen och det finns ingen 

anledning till att själv drabbas med en förlust för att åstadkomma ett större nettoöverskott 

av tillfredställande. I våra intervjuer ställde vi frågan om de anser att det är rätt mot 

artisterna att deras musik finns ute på Internet gratis. Det vi kom fram till var att hälften 

av dem som vi intervjuade ansåg att det var rätt mot artisterna för att de får en bredare 

lyssnarkrets medan den andra hälften ansåg att det var fel för att artisterna ska få pengar 

för sitt arbete. Vi tycker att Nozick och Rawls har liknande åsikter i frågan om 

äganderätten och att de menar att artisterna ska få behålla det de själva har gjort. Därifrån 

kan vi dra slutsatsen att de anser att fildelning av musik inte är rättvist utan att det är upp 

till artisterna som äger musiken att bestämma om musiken ska finnas tillgänglig eller inte 

på Internet. Vi tyckte det var intressant att våra intervjupersoner blev lika många på var 

sin kant om det är rätt mot artisterna eller inte. Vi själva är väldigt delade i frågan för att 

vi anser att Internet har bidragit till att vi fått en större bredd i vår musiksmak men 

samtidigt att det är fel mot artisterna att deras musik finns ute på Internet gratis. De ska 

självklart ha betalt men som Sofia säger att de som tjänar på att musiken säljs i affärerna 

är skivbolagen och inte artisterna. Artisterna får en del av inkomsterna men dock inte 

hela vilket de egentligen borde få. Rawls menar att det inte finns någon anledning att 

själv drabbas av en bestående förlust för att genom det åstadkomma ett större 

nettoöverskott av tillfredsställande. Vi anser inte att artisterna ska gå i förlust enbart för 

att ge ”folket” gratis musik från Internet.  
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Vi frågade, de sex som laddar ned musik i vår intervju, om de är villiga att betala en 

summa för att ladda ner musik lagligt till datorn. Alla sex är villiga att betala en summa 

pengar. Hélène Rönnmark menar att merparten av svenskarna är laglydiga, och finns det 

lagliga alternativ är hon övertygad om att de kommer att välja dem istället. Olofsson 

anser att de lagliga tjänsterna för nedladdning av musik är ett bra alternativ för dem som 

laddar ner musik från Internet. Men att han tror att det redan är många som vant sig att 

ladda hem musik gratis och därigenom blir betalningsnedladdning verkningslösa. Vi 

anser att det är bra att många är villiga att betala en summa för att ladda ner musik lagligt. 

Det gör att artisterna får pengar för det arbetet som de lagt ut på musiken. Den nya lagen 

ska göra det möjligt för kompositörer, författare, konstnärer med flera att få rätten att 

själva bestämma över sina verk. De måste få ekonomisk ersättning för vad de gör och 

detta för att stimulera det nya skapandet. Vi anser att det är bra att det kommer en ny lag 

som ska göra det bättre för artisterna. Men den nya lagen går inte ut på att jaga enskilda 

fildelare utan den ska sätta dit personer som tjänar mycket pengar på att sälja 

upphovsskyddat material. Vi tycker det är bra att lagen inte är ute efter att jaga enskilda 

fildelare utan att de istället riktar in sig på att stoppa de som försörjer sig på att sälja 

vidare upphovsrättsskyddad musik. Enligt oss är dem det stora hotet mot artisterna och 

inte de privatpersoner som laddar hem musik för att hitta nya musikstilar och influenser.  

 

Enligt Expressens ledarsida kommer ett förbud mot öppenhet på Internet leda till att de 

som redan har kunskap kommer att bilda slutna nätverk, till skillnad från dagens öppna 

tillgänglighet. Tobias Andersson, talesman för Piratbyrån, tror inte att en ny lag kommer 

påverka så mycket för att folket har vant sig att använda fildelningstjänsterna som är 

gratis. Om kopieringen kommer att minska eller öka anser Kent Olofsson är svårt att 

säga. Men att den nya lagen kommer att göra det svårare att piratkopiera lagligt. Även vi 

tror att de som har kunskapen om fildelning och nedladdning av musik kommer hitta nya 

sätt att kunna dela med sig av musiken med varandra över Internet och de personer som 

inte har stor kunskap kommer att få svårt att hitta musiken.  

 

Nozick anser om något har förvärvats på ett legitimt sätt kan det inte fråntas ägaren. Idag 

är det lagligt enligt svensk lag att ladda ner musik från Internet oavsett om 

upphovsmannen har gett sitt godkännande eller inte. Det är även lagligt att framställa 

enstaka exemplar av till exempel cd-skivor för eget bruk. Den nya upphovsrättslagen 

kommer att förbjuda nedladdning av musik från Internet, men det kommer fortfarande att 
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vara lagligt att ha fildelningsprogram på sin dator. Vi frågade studenterna, som fildelar 

samt laddar ner musik, i enkätundersökningen om de kommer sluta med det när den nya 

lagen träder i kraft (sommaren 2005). Då svarade en majoritet (21/27) att de inte kommer 

sluta med nedladdning. De motiverade sina svar bland annat att det inte fanns någon 

anledning att sluta med det, att det är för utbrett och en sa att han/hon lever i tron på att 

alla andra åker fast och inte han/hon. Vi ställde samma fråga i intervjun till de personer 

som fildelar/laddar ner musik och då svarade enbart en, Jimmy, att han skulle sluta med 

fildelning/nedladdning av musik med motiveringen att han inte ville åka dit. De som inte 

kommer att sluta med fildelning/nedladdning av musik fick vi inte nå större reaktioner. 

Emil förstår inte den nya lagen och därför kommer han inte att sluta. Mia kommer inte att 

sluta helt att ladda ner musik fast hon kommer att ligga den första tiden för och se vad 

som händer med de andra som laddar ner musik. Vi tror själva inte att en ny lag kommer 

ändra på synsättet på nedladdning och fildelning för att vi anser att de vi intervjuat samt 

studenterna från enkätundersökningen inte tar nedladdning av musik som stöld.  

 

Enligt tidningen Computer Sweden som gjorde en undersökning under april 2005 där de 

intervjuade 1 199 personer i varierande åldrar. De kom fram till att det är fler män än 

kvinnor som använder sig av fildelningsprogram, av männen är det 46 % som inte 

använder sig av fildelning, motsvarande siffra för kvinnorna är 69 %. I vår 

enkätundersökning framkom det att en majoritet av männen (14/20) laddar ner musik från 

Internet motsvarande till kvinnorna där sju av 20 laddar ner musik. Vi tror att det är fler 

killar som laddar ner musik men att det börjar jämnas ut, som Tobias Andersson, 

pressansvarig på Piratbyrån, säger kan det bero på att datorn från början var en pryl för 

killar, men att han tror att det kommer jämnas ut med tiden. Han tror att inom några år 

kommer vi inte se någon skillnad. Vi håller med Andersson i frågan och vi tror att det blir 

fler och fler kvinnor som använder sig av Internet för att exempelvis ladda hem musik.  

 

I vår enkätundersökning samt intervju frågade vi personerna om de ansåg att nedladdning 

av musik kan jämföras med stöld. I enkät undersökningen var det en majoritet (27/40) 

som ansåg att det inte går att jämföra nedladdning med stöld. Deras motivering var bland 

annat att musikindustrin förlorar väldigt lite på nedladdning och att Internet har gett 

många nya möjligheter och han/hon ansåg att artisterna borde vilja sprida sin musik och 

inte enbart tjäna pengar på den. De studenter som ansåg att nedladdning samt fildelning 

är stöld motiverade några studenter följande, någon har gjort musiken och de bör få betalt 

för musiken samt en sa att det är moraliskt fel för att en person lägger ner tid och pengar 
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på att framställa musiken. I vår intervju kom det fram att hälften (5/10) av de intervjuade 

ansåg att fildelning inte kan jämföras med stöld. Några av deras motivering var, Emil 

tycker att det är en svår men han tycker inte att det går att jämföras med stöld. Han menar 

att när det inte går och köpa musiken på ett smidigt sätt och många gånger finns det 

musik på Internet som inte går att köpa i handeln. Josefin tycker inte att nedladdning av 

musik kan jämställas med stöld utan hon anser att nedladdning är lindrigare. De som 

ansåg att det går att jämföra nedladdning som stöld motiverade några följande, Ulrika 

tycker att ordet stöld är ett grovt ord men att det aldrig är rätt att ta andras saker samt 

Martin håller med om att man kan se nedladdning som stöld men själv anser han att det är 

anskaffning av produkter på ett icke lagligt sätt. Just det faktumet att man då bara får en 

del av en produkt, man får inte en meta produkt. Han tycker att det är som att gå mot röd 

gubbe vid övergångsstället. Det är olagligt med du får ingen påföljd. Vi tycker det är 

intressant att se skillnaden mellan enkätundersökningen samt intervjun. Det är en 

majoritet av studenter som svarade att det inte går att jämföra nedladdning av musik med 

stöld mot hälften av de intervjuade personerna och vi vet inte vad det beror på. Vi anser 

att nedladdning av musik kan jämföras med stöld på grund av att som Ulrika säger att det 

är aldrig rätt att ta andras saker. Men vi håller med Martin att ladda ner musik från 

Internet kan jämföras med att gå mot röd gubbe vid övergångstället, även det är olagligt 

men det är sällan någon får en påföljd av sitt handlande.  

 

När vi skrev om Rawls upptäckte vi efter att ha tolkat hans teori att individen har rätt till 

frihet och samhället ska struktureras så att frihet blir tillgängligt för alla. Samtidigt säger 

Rawls att den enskildes rättigheter måste respekteras och de får inte offras för 

samhällsnyttan. Vi har tolkat det så att Rawls anser att musiken som finns tillgänglig på 

Internet ska vara öppen för alla. Varje individ i Rawls samhälle har en okränkbarhet som 

är grunden för rättvisa. Den okränkbarheten kan inte andra individers välfärd åsidosätta. 

Men han säger även att artisterna har rätt att äga sin begåvning. Vi anser att Rawls 

motsäger sig själv vad gäller fildelning och nedladdning av musik.  

 

Vi vill avsluta med ett tänkvärt citat från Piratbyråns Rasmus Fleischer: 

 

När tandkrämen väl är ute ur tuben går det inte att trycka tillbaka den 

igen. Inte ens med en jättestor grävskopa. 

       (Internet 15)
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Bilaga 1 
Enkät undersökning 
 
Vi är två lärarstudenter som skriver en D-uppsats i samhällskunskap. Vår uppsats handlar om 
fildelning/nedladdning av musik. I juli 2005 kommer en ny lagstiftning om nedladdning av musik 
träda i kraft. Vi vore tacksamma om du vill hjälpa oss med att svara på nedanstående frågor. Ringa 
in det svaret som du anser stämmer bäst överens.  
 
Kön     Man   Kvinna 
 
Utbildningsinriktning_____________________________________ 
 
1, Anser du att det är rätt att ladda ner musik? 

 
Ja   Nej 
 
Var vänlig motivera ditt svar: 
 
2, Brukar du ladda ner musik från Internet? 

 
Ja   Nej   Har inte möjlighet  
 
3, Känner du någon som laddar ner musik? 
 
Ja   Nej 
 
4, Lyssnar du på brända CD skivor? 
 
Ja   Nej   Har inte möjlighet 
 
5, Brukar du dela med dig av filer på Internet? 

 
Ja   Nej   Har inte möjlighet 
 
Om du svarat nej på fråga 2 och 5 hoppa över fråga 6 
 
6, Kommer du att sluta med nedladdning/fildelning när den nya lagen träder i kraft juli 
2005? 

 
Ja   Nej 
 
Var vänlig och motivera ditt svar? 
 
 
7, Anser du att nedladdning av musik kan jämföras med stöld? 

 
Ja   Nej 
 
Var vänlig motivera ditt svar: 
 
 
Tack för din medverkan! Med vänlig hälsning Malin Ekenberg och Angelica Hedenbjörk 
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Bilaga 2 
Enkät sammanställning 

 

1, Anser du att det är rätt att ladda ner musik? 

 

Ja   Nej 

Man  10   10  

Kvinna  15   5 

 

Majoriteten av de tillfrågade anser att det är rätt att ladda ner musik.  

 

2, Brukar du ladda ner musik från Internet? 

 

Ja   Nej   Har inte möjlighet  

Man  14   3   3 

Kvinna  7   6   7 

 

Majoriteten av de tillfrågade brukar ladda ner musik från Internet. 

 

3, Känner du någon som laddar ner musik? 

 

Ja   Nej 

Man  20 

Kvinna  20 

 

Alla tillfrågade känner någon som laddar ner musik från Internet.  

 

4, Lyssnar du på brända CD skivor? 

 

Ja   Nej   Har inte möjlighet 

Man  15   5   

Kvinna  20 

 

Alla de tillfrågade kvinnorna lyssnar på brända CD skivor jämförelsevis mot männen där fem av de 

tillfrågade inte lyssnar på brända skivor.   
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5, Brukar du dela med dig av filer på Internet? 

 

Ja   Nej   Har inte möjlighet 

Man  14   3   3 

Kvinna  7   8   5 

 

Det är fler män än kvinnor som delar med sig av filer på Internet.  

 

6, Kommer du att sluta med nedladdning/fildelning när den nya lagen träder i kraft juli 

2005? 

 

Ja   Nej 

Man  2   14 

Kvinna  4   7 

 

Majoriteten av de tillfrågade männen och kvinnorna kommer inte att sluta med 

nedladdning/fildelning efter att den nya lagen träder i kraft.  

 

7, Anser du att nedladdning av musik kan jämföras med stöld? 

 

Ja   Nej 

Man  8   12 

Kvinna  5   15 

 

Majoriteten av de tillfrågade anser inte att nedladdning kan jämföras med stöld.  

 

Nedan kommer vi att redovisa vad studenterna hade för motivering till sina svar.  

 

1, Anser du att det är rätt att ladda ner musik? 

 

Motivering av dem som svarade ja: 

  

 Skivorna är för dyra 

 Om det finns utlagt, varför inte ta hem? Enkelt och billigt! 

 En CD-skiva kostar för mycket idag, för att köpa om man bara tycker att artisten är halvbra.  
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 Internet finns för att alla skall kunna ta del av hela innehållet på webben, inkl. musik.  

 För att artisterna tjänar så bra ändå. 

 Mer musik åt folket 

 Bra tillsvidare. Tills artisterna tjänar mer än bolagen. 

 Jag anser att dagens musik är för dyr. Om en person har köpt en CD-skiva borde han ha rätt 

att dela ut den på Internet, lika mycket som att dela ut den till kompisar i verkliga livet. 

 Jag är fattig student.    

 Det finns musik som är svår att få tag i på CD.  

 Känns inte som att man stjäl när man tar något så litet från ett stort företag.  

 Man kan brända ner egna brända skivor, billigt, lättillgängligt.  

 Bättre tillgänglighet, att betala en mindre summa per låt vid nedladdning är en bra idé.  

 

Motivering av dem som svarade nej: 

• Skivbranschen dör. 

• Musiker är jämställda med andra kulturarbetare som är skyddade genom upphovsrättslagen, 

det samma bör gälla för musiker.  

• Olagligt 

• Det är fel, men det är för dyrt med skivor, är musiken tillräckligt bra köper jag självklart 

skivan ändå.  

• Det är inte rätt att snatta godis heller.   

• Det missgynnar företagen.  

• Moraliskt fel om man anser musiken har ett värde ska den köpas istället för att på ”fel” sätt 

få ta del av materialet.  

• Det är emot lagen.  

• artisterna har rätt att få betalt för sitt material, men samtidigt är CD-skivor mm på tok för 

dyra. Musikbranschen försöker klamra sig fast vid ett sätt att göra affärer som tekniken har 

sprungit ifrån.    

 

6, Kommer du att sluta med nedladdning/fildelning när den nya lagen träder i kraft juni 

2005? 

 

Motivering av dem som svarat ja: 

• Då finns det en lag som måste följas. 

• När lagen skärper sig gör jag det också.  

• Ja, jag är rädd för att hamna i fängelse… 
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Motivering av dem som svarat nej: 

• Det finns ju tillgängligt.  

• Det är billigare än att köpa CD-skivor. 

• Det finns ingen anledning att inte göra det   

• Anser risken för fast åkning vara så liten.  

• Nej det är för utbrett.  

• Lever i tron att ”alla andra åker fast – inte jag” men laddar nog ned mindre.  

• Det finns ingen studentrabatt på CD-skivor.  

• Risken för att åka dit är liten.  

• Nej, eftersom jag anser att musik är en del av Internet.  

• Billigt att göra.  

• Nej, dom kan ju inte sätta dit halva Sverige.  

• Praktiskt, dyrt med skivor, jobbigt att åka till affär.  

• Kan inte låta bli.  

• Invanda mönster, fråga om pengar.  

• Möjligt om någon i min närhet för straff, annars fortsätter jag. Billigt.  

• Har redan slutat.  

• Det kommer alltid att finnas kryphål som lagen inte täcker.  

• Jag anser inte att den lilla mängd som jag laddar ner är olaglig.  

• Bara om det blir många som döms till böter eller liknande. Då slutar jag nog.  

 

7, Anser du att nedladdning av musik kan jämföras med stöld? 

  

Motivering till dem som svarat ja: 

• Det är ju stöld.  

• Låter kanske kontigt, med tanke på svaren ovanför, för artisterna är det stöld.  

• Någon har gjort musiken och börjar få betalt för musiken. Dock borde priset på en ”köpes” CD 

sänkas.  

• Precis som mitt svar ovan anser jag att det är moraliskt fel att en person lägger ned tid och 

pengar på att framställa musiken.  

• Det är det väl egentligen.  

 

Motivering till dem som svarat nej: 

• Det känns inte fel. 
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• Priserna på CD-skivor idag anser jag är stöld.  

• Om inte stöld så är det ett sätt demonstrera att musik blivit för dyrt. Gällande nedladdning 

kommer skivorna ändå att köpas – det blir bra reklam. 

• Skivorna är alldeles för dyra..  

• Musikindustrin förlorar nästan ingenting på det ändå, så vad vore det i så fall om man stjäl? 

Eftersom jag får det, är det väl inte stöld.  

• Internet har gett många nya möjligheter och artisterna borde vilja sprida sin musik och inte bara 

tjäna pengar.  

• Efter juni 2005 

• Men det är lite synd om de som gör musiken och inte får något betalt.  

• Man byter filer med varandra.  

• Kopiering av andras material har och kommer alltid att ske.  

• Visserligen kan det innebära minskade intäkter för artisten, men det är en gråzon. Dessutom är 

det inte som vid det som normalt klassas som stöld att någon annan blir av med det som ”stjäls”, 

det skapas bara ny kopia.  

• Musik är allas.  

• Hade ändå inte köpt.  

• Det känns inte som att det är ett brott.  

• Stöld är priserna.  

• Handlar om digitalinformation.  

 

Motivering till dem som svarat både ja och nej: 

• I viss mån, om man laddar ner större mängder ja, annars är det precis som att smaka på 

vindruvorna i affären.  

• Ja och nej. Nej om du bara använder det som egen förbrukning. Ja, därför att dom som gör musik 

får inte pengar för det.  

 



É dé laddat? -ett arbete om fildelning och nedladdning av musik på Internet 
________________________________________________________________________________ 

 

 3939

Bilaga 3 

  

Intervju sammanställning 

 

Person 1 ”Mia” 

Kvinna 29 Barnskötare 

 

Hon brukar ladda ned en skiva per vecka. Hon använder sig av ett fildelningsprogram som heter 

ODC. Hon laddar ned musik för att det är för dyrt och köpa skivor och att det är lättare och få den 

musik som man vill ha. Hon tycker att det är bra att man kan göra skivor med sina egna 

blandningar. Hon anser att det är rätt att ladda ned musik när priset på skivorna är så högt.  

 

Hon tycker inte det är rätt mot artisterna för att de borde få pengar för det arbete de lagt ut. Hon 

menar att det inte är artisterna som sätter priset på skivorna. Hon känner sig inte som en tjuv, men 

som priset är på skivor idag så köper hon aldrig skivor men om priset hade varit mindre hade hon 

köpt fler skivor än vad hon gör idag.  

 

Hon känner inte till upphovsrättslagen. När den nya lagen träder in i sommar vet hon inte om hon 

kommer sluta med att ladda ned musik. Hon kommer att ligga lågt ett tag och se vad som händer 

med de andra som laddar hem musik.  

 

Hon anser att fildelning och nedladdning av musik är nästan samma sak och att hon inte kan välja 

vad som är värst av det två.  

 

Person 2 ”Marie” 

Kvinna 25 Mammaledig 

 

Hon brukar inte ladda ned musik för att hon har ett för dåligt intresse.  

 

Hon anser inte att det är rätt mot artisterna.  

 

Hon känner till upphovsrättslagen och den innebär att man inte får kopiera till andra personer.  

 

Om hon fick välja vad som var värst så anser hon att fildelning är värst för då delar man med sig av 

musik och det uppmuntrar till nedladdning.  
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Hon tror att personer i skolåldern laddar hem mycket musik för att det beror på hur mycket pengar 

man har för att köpa skivor i affärer. Hon använder sig av brända CD-skivor ibland när hon lyssnar 

på musik.  

 

Hon anser att enligt lagen är det att musik kan jämföras med stöld, men att det är enbart för att 

skivorna är så dyra. Om de hade kostat ca 40 kronor hade hon gått och köpt fler skivor än vad hon 

gör idag.  

 

Person 3 ”Ulrika” 

Kvinna 22 Personlig Assistent  

 

Hon laddar inte ned musik, en av orsakerna är att hon inte har tillgång till någon dator.  

 

Hon anser inte att det är rätt mot artisterna för att det är deras jobb och att de ska få betalt för det 

arbete som de lagt ut på musiken.  

 

Hon tror att hon förstår upphovsrättslagen men att den är svår och förklara men att det är de som 

gjort musiken som har äganderätten. Hon visste inte att det kommer en ny lag om nedladdning av 

musik.  

 

Hon anser att fildelning och nedladdning av musik är lika illa och att det är samma sak. Exempelvis 

kan jag ge en låt till person A som jag laddat ned. Men person A kan lika gärna ladda hem den 

själv. Det kostar inget och ta hem en låt så det har ingen betydelse.  

 

Hon känner några som laddar hem musik. Hon sa ”Det gör väl alla utom jag..” Från sina kompisar 

får hon brända skivor med de låtar som hon vill ha.  

 

Hon anser att ordet stöld är ett grovt ord men att det aldrig är rätt att ta andras saker. Hon anser sig 

själv som en hycklare för att hon får brända skivor av kompisar. Men att hon anser att nedladdning 

är stöld för att man tar musik som tillhör någon annan.  Det är väl ingen som vill stjäla. ”Man lever 

inte som man lär alla gånger.” 

 

Person 4 ”Emil” 

Man 30 Entreprenör 
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Han brukar ladda ned musik från Internet och han använder sig av ett program som heter Bitcomet. 

Han laddar ned musik för att han vill lyssna på musiken på datorn och att det är mycket smidigare 

än att gå till affären.  

 

Han anser inte att det är rätt mot artisterna att ladda ned deras musik gratis på Internet. Men han 

anser att det är deras fel att det är så för om det fanns ett sätt att köpa musiken smidigare skulle han 

göra det.  

 

Han vet inte vad upphovsrättslagen betyder, han tycker att den är för svår. Den nya lagen vet han 

inte vad den innebär så han kommer inte att ändra på sitt beteende vad gäller nedladdning.  

 

Han anser att det är värst att sprida musik – fildelning.  

 

Han lyssnar på brända CD-skivor som han har gjort själv.  

 

Han kan inte riktigt bestämma sig om det är rätt att ladda ner musik från Internet, han är både för 

och emot. 

 

Han tycker att det är en svår fråga om nedladdning av musik kan jämföras med stöld men han 

tycker inte at det är det. När det inte går och köpa musiken på ett smidigt sätt och många gånger 

finns det musik på Internet som inte går att köpa i handeln. Han kan tänka sig att betala en summa 

för att ladda ned musik om det är lika smidigt som det är idag.  

 

Person 5 ”Josefin” 

Kvinna 20 Arbetssökande 

 

Hon är lite vilsen när det kommer till datorer och det är inget hon använder så ofta. Om hon behöver 

musik till sin MP3 spelare så brukar hennes pappa ordna det på lagligt vis.  

 

Hon tycker att det är okej att ladda ner musik från Internet. Hon anser att de personer som förlorar 

på nedladdning och fildelning redan tjänar tillräckligt med pengar och det på konserter. Då gör det 

inte så mycket.  

 

Hon är fullt insatt i vad upphovsrättslagen innebär. Man får inte använda sig av programvaror som 
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man inte köpt och inte heller dela med sig av diverse musik och programvaror.  

 

I och med att hon varken använder sig av fildelning eller nedladdning så kommer inte den nya lagen 

ändra så mycket för henne. Hon tror inte heller att de som fildelar och laddar ner musik kommer 

sluta med det. Hon menar att det inte finns tillräckligt med resurser för att stoppa det helt. Det är 

enkelt och hon anser även att priset på en skiva är för högt. 

 

Hon anser att nedladdning och fildelning är lika dåligt. Artisterna förlorar pengar i vilket fall som 

helst. Hon tycker att det inte är moraliskt rätt med nedladdning/fildelning men samtidigt har hon 

förståelse för dem som håller på med det. Hon tycker inte att nedladdning av musik kan jämställas 

med stöld utan hon anser att nedladdning är lindrigare.  

 

Hon känner personer som brukar ladda ner musik från Internet och som även lyssnar på brända cd-

skivor. Detta är inget hon höjer ögonbrynet för, det är samhället som sätter normerna. Hon tycker 

inte heller att chansen att åka fast är så stor och att det kan vara en faktor till varför så många håller 

på med nedladdning och fildelning. En annan faktor kan vara att skivbolagen känns väldigt långt 

bort så det blir inte så påtagliga och hon tycker att det känns som att skivbolagen och artisterna 

klarar sig ganska bra ändå. 

 

Person 6 ”Kalle” 

Man 27 Systemutvecklare och egen företagare 

 

Han brukar ladda ned musik på Internet och han använder sig av ett program som heter 

DirectConnect (DC). Han laddar ned musik för att det är enkelt och att han hittar det han vill ha och 

han får hem låtarna inom några minuter. Han har svårt att hitta den musik som han vill ha någon 

annanstans. 

 

Han anser att det är rätt mot artisterna för då sprids deras musik och om han blir intresserad av 

artisten så kan det leda till att han köper musiken senare.  

 

Han förstår vad upphovsrättslagen står för. Den menar att om någon har copyright så menas det att 

artisten har alla rättigheter till det han/hon skapat. Han kommer inte att sluta när den nya lagen 

träder i kraft för att han anser att den nya lagen inte fyller sitt syfte. Den nya lagen angriper inte 

problemet från rätt håll.   
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Han anser att inget av fildelning eller nedladdning är hemskt, han tycker att musik industrin måste 

hitta nya sätt att distribuera musik och film som gör det enklare att köpa musik på Internet. Han är 

villig att betala en fast summa för att få tillgång till all musik.  

 

Juridiskt och moraliskt är det fel att ladda ned musik på samma sätt som det är att smaka på 

lösgodis i affärerna.  

 

Nästan alla i hans bekantskapskrets laddar ned musik över Internet. Han bränner inga cd skivor för 

han har all musik på datorn. Han kan dela ut låtar till sina kompisar.  

 

Han anser att det är samma sak att ladda hem musik som att kopiera någons skrift, det är samma 

stöld. Han avslutar med att säga: ”Dubbelmoralen krävs för att ett sunt samhälle ska fungera.”  

 

Person 7 ”Martin” 

Man 21 Croupier 

 

Han laddar inte hem musik från Internet och det beror delvis på hans långsamma 

Internetuppkoppling. Om han skulle ladda ner musik från till exempel DirektConnect som är ett 

ganska populärt fildelningsprogram så skulle han antagligen bli avstängd av den person som han 

laddar ner ifrån på grund av sin långsamma uppkoppling.  

 

Han anser att artisterna självklart ska få betalt för sitt arbete, men tror samtidigt inte heller att de 

förlorar så stora summor på att deras musik finns tillgänglig ute på Internet. Artisterna kanske å 

andra sidan får lyssnare som aldrig hade köpt deras musik, men som kommit över den gratis på 

Internet och som sedan överväger att köpa skivan.  

 

Han vet vad upphovsrättslagen innebär. Om han äger en original cd-skiva så är det tillåtet för 

honom att göra kopior för privat bruk, men han får bara ha kopiorna så länge han har originalet. 

Han får inte heller låna ut kopiorna.  

 

Den nya lagen vet han inte så mycket om och han vet inte heller vilka ändringar som kommer att 

ske. Han tycker inte att det är så relevant i och med att han ändå aldrig laddar hem musik. 

 

Han anser inte att fildelning är värre än nedladdning eller vice versa. Om ingen hade börjat med att 

dela ut filer hade ingen kunnat ladda ner olovliga filer.  
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Att ladda ner musik är som att bläddra i en tidning som man sen inte köper. Han påpekar att det 

finns många artister som gör sin musik tillgänglig på Internet för de vill att musiken ska spridas 

snabbt. Average artister som inte lyckas göra 15 bra låtar utan bara en bra låt är oftast de som 

protesterar. Han själv föredrar att köpa sina skivor. Det känns mer ”äkta” och han får då en meta 

produkt. 

 

Han håller med om att man kan se nedladdning som stöld men själv anser han att det är anskaffning 

av produkter på ett icke lagligt sätt. Just det faktumet att man då bara får en del av en produkt, man 

får inte en meta produkt. Han tycker att det är som att gå mot röd gubbe vid övergångsstället. Det är 

olagligt med du får ingen påföljd. 

 

Många av hans vänner lyssnar på brända cd-skivor men det är inget han bryr sig om. De får göra 

som de vill. Själv har han två stycken brända cd-skivor men han lyssnar inte på cd-skivor så ofta. 

Han föredrar att lyssna på MP3 på datorn eller på minidisc. De MP3 som han lyssnar på har han ej 

laddat ner utan han har fått dem låtarna på cd-skivor från vänner.  

 

Person 8 ”Sofia” 

Kvinna 30 Läkarsekreterare 

 

Hon använder sig av DirectConnect och detta för att ladda hem musik till datorn. Detta förekommer 

dock inte så ofta. Hennes nedladdning är inte i så stor skala.  

 

Orsaken till att hon laddar hem musik är att hon själv vill ha möjligheten att komponera ihop sitt 

eget album. Ibland är det också så att hon hör en låt på radion eller TV:n som hon vill ha, men det 

innebär inte att hon vill ha hela artistens album. Hon tycker att det är få artister som gjort ett album 

där alla låtarna är bra. Därför föredrar hon att själv kunna få plocka ut de låtarna som hon gillar. 

 

Hon tycker att det gynnar artisterna i och med att de når ut till en större skara ute på Internet och att 

deras musik blir mer känd än om den bara finns ute i affärerna. Hon tycker att artisterna självklart 

ska få pengar för sitt arbete, men samtidigt tycker hon att skivorna är alldeles för dyra. Hon anser att 

de som tjänar på att musiken säljs ute i affärerna är skivbolagen och inte artisterna. Artisterna får en 

del av inkomsterna men dock inte hela vilket de egentligen borde få. 

 

Ja det gör hon. Den innebär att skaparen har ensamrätt på de verk som denne har skapat. Detta ska 
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förebygga att det blir kopiering av något verk. Den nya lagen kommer inte att påverka henne direkt 

så mycket. Det skulle i sådana fall vara om DirectConnect skulle läggas ner, då skulle hon sluta 

med nedladdning. Hon tycker inte att chansen att åka fast är så stor och den nya lagen skulle ändå 

inte rikta sig till att jaga fildelade individer utan de personer som tjänar jätte stora pengar på 

kopierad musik. Det tycker hon är bra! Hon tycker att mycket pengar försvinner där. 

 

Hon vet inte riktigt vilket hon tycker är värst av fildelning och nedladdning. Hon har inga moraliska 

betänkligheter när hon laddar hem musik från Internet. Det finns där ute på Internet tillgängligt så 

varför inte använda det? Hade det inte funnits fildelningsprogram så hade hon antagligen inte 

använt sig av nedladdning. Hon skulle däremot kunna tänka sig att betala för att ladda ner musik 

från Internet om det inte är så dyrt. Hon vet inte vad priset är idag för en låt ute på Internet. 

 

Enligt henne så kan det jämställas med stöld rent formellt men hon tycker själv inte att det kan 

jämställas med stöld i affärerna. Hon tycker att fildelning och nedladdning är mycket lindrigare än 

stöld. Hon känner även personer som laddar ner musik från Internet och det är inget som stör henne. 

Hon lyssnar även på brända cd-skivor. Hon har ungefär 45 stycken brända cd-skivor.  

 

Person 9 ”Jimmy” 

Man 23 Maskinoperatör  

 

Han laddar ned musik med hjälp av DirectConnect. Han tankar hem musik för att det är gratis och 

för att lyssna på den musik som han vill ha.  

 

Han anser att det är rätt mot artisterna för att de har tillräckligt med pengar. Han bryr sig inte om det 

för att han får musiken gratis.  

 

Han känner inte till upphovsrättslagen. När den nya lagen träder i kraft kommer han troligtvis sluta 

helt eller i alla fall tanka hem mindre musik för han vill inte ”torska”.  Han kan tänka sig att betala 

en viss summa för att lagligt ladda hem musik men det beror på vad det kostar. Han anser att det 

alltid kommer att finnas som lägger ut musik och de som laddar hem, en ny lag kommer inte ta bort 

det.  

 

Han anser fildelning är värst för utan fildelning kan man inte ladda ned musik. Om du inte delar 

med dig av musik kan du inte ladda hem.  
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Han anser att det är rätt att ladda ned musik för att Internet är till för alla. Han tycker inte 

nedladdning av musik kan jämföras med stöld.  

 

Han anser att alla med en dator laddar ned musik. Och han bränner sina egna cd-skivor.  

 

Person 10 ”Mattias” 

Man 24 Tryckeribiträde   

 

Han laddar ned musik från Internet och han använder sig av ett fildelningsprogram som heter 

Bitcomet. Orsaken till att han laddar hem musik är för att det går snabbt och smidigt och att han får 

hem musiken i det format som han vill ha. Enligt honom är cd-skivor ”ett gammalt medium som 

ingen vill ha mera...”  

 

Han anser inte att det är rätt mot artisterna men han anser att om en artist gör ett bra album kommer 

dem få betalt på ett eller annat sätt fast deras musik finns ute på Internet gratis.  

 

Han är inte så insatt i upphovsrättslagen men han förstår på ett ungefär vad den innebär. När den 

nya lagen träder i kraft anser han att den inte kommer förändra så mycket för att folk kommer alltid 

få tag på musik gratis på ett eller annat sätt.  

 

Han anser att fildelning och nedladdning av musik är lika ”illa”.  

 

Han anser att ladda ned musik är moraliskt fel, men att det inte har funnits några alternativ till att 

ladda ner lagligt fören nu. Han tycker det är bra att det börjar komma lagliga alternativ för att ladda 

ned musik.  

 

Han anser att nedladdning av musik på ett sätt är stöld eftersom någon har arbetat med musiken rätt 

länge och du ”snattar” den utan att han/hon får betalt 

 

Han säger att i stort sätt alla han känner laddar ned musik, film och spel från fildelning. Han lyssnar 

inte på brända skivor eftersom han inte tycker att cd-skivor är bra, han använder sig av en MP3-

spelare. .  

 

 




