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Titel  

Sharing is caring? 
Fildelning, en kamp mot kulturindustrin 
 
 
 
 

Sammanfattning 

Abstract 
Internet har som ny informationsteknik fört med sig nya möjligheter för informationsspridning. Dessa möjligheter 
har anammats av människor världen över och information sprids i högre omfattning än någonsin. Uppsatsen tar upp 
en typ av informationsspridning, fildelning. Målet har varit att undersöka frågor som varför och på vilka grunder 
organisationerna Piratbyrån, Piratpartiet, Antipiratbyrån och IFPI agerar efter. Diskursteori är det verktyg som 
användes för att analysera materialet till uppsatsen som är insamlat på ovanstående organisationers hemsidor. 
Uppsatsens teori baseras i stor del på sociala rörelser och appliceras på organisationerna Piratbyrån och Piratpartiet. 
Organisationerna ses som en del av en motståndsrörelse mot kulturindustrin som i uppsatsen representeras av 
Antipiratbyrån och IFPI. De två sidorna agerar i två olika diskurser där synen på intellektuell egendom är nästintill 
motsatta. Piratpartiet och Piratbyrån arbetar främst med att skaffa folkligt stöd för sina åsikter medan Antipiratbyrån 
och IFPI söker sig till högre instanser för att uppnå sina mål. Kampen mellan sidorna är långt ifrån över, den civila 
olydnaden ökar samtidigt som energin som läggs på bevarandet av upphovsrätten bara växer. 
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Inledning 

Samhället är under förändring, vi annalkas en ny tid som är fylld av möjligheter och enorma 

potentialer, men samtidigt en tid som är fylld av begränsningar av alla dess slag. Det gamla 

strukturerade samhället håller på att växa bort och möjliggör ökad rörelse. Detta har gjorts 

möjligt genom nya informationsteknologier som revolutionerat den ekonomiska produktionen till 

att producera mer information. Samtidigt som samhället tar till sig och förändras med nya 

informationsteknologier har människor världen över sett möjligheterna med samma teknik men 

använder den till egna och oväntade syften. Nya former av kontroll håller gradvis på att växa 

fram som svar på de nya medierna och uttryckssätten. 

 

Internet har gjort det enkelt att kopiera digital musik, film, bilder och olika texter. Samtidigt har 

möjligheterna att dela med sig av samma material till andra förenklats i samma grad via olika 

fildelningsnätverk. Att dela med sig material via Internet kallas för fildelning. Fildelning har varit 

ett hett ämne de senaste åren och orsaken till det är förmodligen att fler och fler människor får 

tillgång till Internet och samtidigt utnyttjar fildelningsprogram.1 Den ökade fildelningen och 

tillgången till upphovsrättsskyddat material har lett till att upphovsrättslagen i Sverige uppdaterats 

i juli 2005 enligt EU-direktivet 2001/29/EG. Upphovsrättslagen uppdaterats sedan 1960-talet 

och innebar tidigare att nerladdning av material från Internet var lagligt utan att ha 

upphovsrättsmannens godkännande. Den nya lagen som infördes 2005 kom att förbjuda detta 

och tvingar till ett godkännande från upphovsrättsmannen innan reproduktion av material kan 

göras på laglig väg.2 Dessa material kallas för immateriella värden enligt svensk lag men i mer 

vardagliga termer används oftast benämningen intellektuell egendom. Intellektuell egendom, jag 

kommer att använda, innefattar bl.a. juridiskt skydd i form av upphovsrätt, patent och 

varumärkesskydd.3 Dock är inte själva begreppet Intellektuell egendom helt okontroversiellt, alla 

håller inte med om dess potential eller nödvändighet för samhället. En av motståndarna till 

Intellektuell egendom och dess innebörd är organisationen Piratbyrån. De hävdar att begreppet 

Intellektuell egendom används främst av förespråkare för film, musik och spelindustri. När dessa 

intressegrupper använder begreppet är det oftast på ett sätt som avser att peka på att immateriella 

värden som exempelvis en mp3-låt likställs juridiskt med materiella värden som exempelvis en 

telefon. Indirekt vill Piratbyrån visa på att industrin (musik, spel och film) försöker få människor 

att se kopiering av immateriella värden som stöld i vanlig bemärkelse när egentligen ingen har 

förlorat något materiellt. Industrin som jag nämnde kommer i mitt arbete att förespråkas av 

grupperna/organisationerna Svenska AntiPiratbyrån (APB) och International Federation of the 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån, www.scb.se, Rapport: Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 

2 Lindbäck, Johan (2006) Politisk Egoism? En studie av förbudet mot fildelning av upphovsrättsskyddat material, ISSN: 1402-

1773, Luleå tekniska högskola. s. 4 

3 Cook, Curtis (2002) Patents, Profits and Power: How Intellectual Property Rules The Global Economy (Milford USA, Kogan), 

s. 39-40 
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Phonographic Industry (IFPI). Utöver Piratbyrån som agerar i rakt motsatt linje mot industrin 

finns Piratpartiet. Båda dessa kallar jag gemensamt för pirater vilka agerar efter i huvudsak samma 

riktlinjer när det gäller intellektuell egendom.  

 

Bakgrund 

Internet har idag spridit sig över stora delar av världen och påverkar våra liv mer och mer.  

Samhällsforskaren Manuel Castells jämför dagens informationsteknik med industriepokens 

elektricitet och dess spriding inom hela samhället. Han liknar Internet vid både elnätet och 

elmotorn då de hade liknande effekt på samhället i form av nya organisatoriska former. Elnätet 

och elmotorn skapade förutsättningar för fabriken och storföretagen i industrisamhället och 

Internet för nätverket i dagens informationssamhälle. Att människor förenas i nätverk är någon 

som människor gjort mycket länge men har tidigare varit relativt begränsat i tid och rum. Idag 

med hjälp av Internet och ny informationsteknologi har nätverket som organisatorisk form fått 

ett rejält upplyft som trotsar både tid och rum med blixtsnabb kommunikation, samt hög 

flexibilitet och anpassningsförmåga. På grund av sin överlägsna effektivitet i jämförelse med 

andra tekniker för informationsspridning har Internet blivit ett måste för att kunna överleva i en 

tid av allt snabbare förändring på både gott och ont.4 Castells nämner tre viktiga faktorer som 

oberoende av varandra utgjorde hävstång för att reformera till denna nya samhällsform, 

nätverkssamhället. Den första faktorn var att ekonomin hade stora behov av flexibla 

företagsledningar och globalisering av kapital, produktion och handel. Den andra var en mer eller 

mindre explosionsartad utveckling av datortekniken och telekommunikationen. Den tredje 

faktorn var rådande värderingar om individuell frihet och öppen kommunikation.5  

 

Människan har idag, liksom i alla tider, behov av att mötas och utbyta åsikter med varandra. 

Likaså har det troligen alltid funnits viljor att organisera sig mot olika institutioner/överheter som 

påverkar människor på ett orättfärdigt sätt. Successivt har möjligheterna att organisera sig 

förbättrats med olika tekniker som t.ex. tryckkonsten men med Internet har dessa möjligheter 

ökat nästintill explosionsartat. Olika sociala rörelser världen över organiserar sig idag med hjälp 

av Internet på ett sätt som inte har varit möjligt innan. Exempelvis organiserade sig Falun Gong, 

en andlig-politisk rörelse, via Internet och orsakade demonstrationer med tiotusentals miljoner 

deltagare. Denna skala av organisering hade inte kunnat genomföras utan Internet i det rådande 

Kina. Medlemmarna lyckades genomföra en rad välorganiserade protester på vissa tidpunkter och 

platser trots regeringens fientlighet mot rörelsen.6 

 

                                                 
4 Castells, Manuel (2002) Internetgalaxen – Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle, (Uddevalla: Daidalos) s. 13 

5 ibid, s. 14 

6 ibid, s. 146 
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När Internet spreds över världen förväntades det bli ett instrument för att gynna demokratin.7 

Om myndigheter vill kan de publicera offentliga dokument på Internet för att involvera sina 

medborgare i politiken och till och med göra det möjligt för medborgare att vara nästan lika 

välinformerade som ledare. Björn Eliasson skriver i sin doktorsavhandling bland annat om vad 

det skrivs om IT i olika offentliga texter. Han menar att Informationssamhället är ett samhälle 

som delvis bygger på motsägelser och ibland består av paradoxer. Ett exempel är hur IT kan 

påverka demokratin i samhället: 

I det nya ”informationssamhället” riskerar det att uppstå ”klassklyftor” mellan dem som är 
”privilegierade, dvs. de som har kunskap och tillgång till information” och det ”stora flertalet människor” → 
Samtidigt skapar IT möjligheter för alla ”medborgare” att få tillgång till information och kunskap 
och vi kan ”med hjälp av IT vitalisera demokratin”. Även ”delaktighet och inflytande är självklart”. 8  

Citatet målar upp en bild av att IT visst kan föra med sig problem, men om vi investerar resurser 

på mer IT kommer vi alla att vinna på det och ett mer demokratiskt samhälle kommer att råda. 

IT är ett verktyg som kan användas både till att fördjupa demokratin och till att utestänga 

människor beroende på tillgänglighet och innehåll. Internet var till sin början ett frihetsmedium, 

och så förhöll det sig några år efter att det hade spridit sig globalt i slutet av 90-talet.9 Den spred 

en vision om en ny frihetsepok. Staterna kunde inte stoppa informationsflödena som lätt kunde 

undgå geografins alla gränser. Yttrandefrihet kunde spridas till jordens alla hörn då det blev 

möjligt att människor kunde kommunicera utan att vara beroende av de klassiska massmedierna. 

Musik, programvara etc. blev gemensamma i viss mening då de hade lagts ut på nätet eftersom 

spridningen knappast gick att stoppa. Användarna av Internet var anonyma därför att det var 

mycket svårt att spåra och identifiera aktiviteter. Aktiviteter på Internet skyddades inte bara av 

tekniska svårigheter att kontrollera dem, utan även på institutionell basis. Internet utvecklades i 

USA och kom att anpassa sig efter deras ideal om vad yttrandefrihet innebar. Men vissa andra 

länder hade inte samma liberala inställningar till yttrandefrihet och detta ledde till att flertalet 

användare under årens lopp utnyttjade att gå via amerikanska servrar för att komma runt det egna 

landets begränsningar. I flertalet länder straffades överträdelser av detta slag mot de egna lagarna 

men det var både klumpigt och dyrt i stor skala. Det fanns inget sätt att kontrollera Internet om 

man inte räknar med att stå utanför, men det var ett alldeles för högt pris för länder runt om i 

världen. Resultatet skulle vara att både affärsmöjligheter och tillgång till global information skulle 

förloras. På så vis undergrävde Internet en betydande del av nationell suveränitet och statlig 

kontroll över information.10  

 

                                                 
7 Castells, Manuel (2002) s. 162-163 

8 Eliasson Björn, (2005) Diskurser om informationssamhället – analys av några offentliga texter, (Karlstad: Karlstads 

Universitet) s. 13 

9  Castells, Manuel (2002) s. 175 
10

 Castells, Manuel (2001) The Internet Galaxy - Reflections on the Internet, Business, and Society (New York: Oxford 

University Press) s. 169 
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När allt fler människor och nationer anslutits till Internet uppkom möjligheten att tjäna pengar på 

detta globala nätverk. Kraven på säkrare och större möjligheter att identifiera kommunikation 

ökade. Även olika skydd för äganderätt upprättades. Detta har lett till en förändring av Internets 

arkitektur som möjliggör en kontroll över datorkommunikationen.11 Detta nya kontrollinstrument 

har regeringar världen över anammat för att återfå något av sin förlorade makt över 

informationsflödet. Företag och stater har flera gemensamma intressen så tillsammans har de 

utvecklat tekniker för identifikation, övervakning och spaning. Identifikationsteknikerna 

registrerar alla rörelser på nätet. Övervakningsteknikerna är till för att lokalisera den enskilda 

användaren och följa maskinens aktivitet dygnet runt. Spaningsteknik har till syfte att bygga upp 

databaser om användaren som kan sorteras och kategoriseras efter syfte och laglighet om så 

önskas. Castells säger att kontroll utövas under två förutsättningar. Den första är att den 

kontrollerande kan eller känner till nätverkets koder medan de kontrollerade inte gör det. 

Användaren blir mer eller mindre utlämnad till systemets arkitektur och regler som specifika 

nätverk har satt upp. Ett nätverk kan vara det kring en Internetleverantör som för användare kan 

vara länken mellan det globala och den egna datorn. Internet är måhända ett globalt nätverk men 

för att få tillgång måste man ansluta sig lokalt via en Internetleverantör. Och läggs filter på 

entréerna, vilket är regel snarare än undantag, blir global frihet till lokal underkastelse. Enligt 

Castells är övervakning och kontroll något som sker i nästan alla länder världen över dit Internet 

har spridit sig. Det enda exempel han tar upp som ännu inte anammat dessa kontrollinstrument 

är de skandinaviska länderna.12 Detta är dock något som IFPI och Antipiratbyrån arbetar för att 

införa, vilket kommer att synas mera under analysen senare.  

 

Syfte 

Upphovsrätten diskuteras flitigt i medierna idag. Vissa kämpar för att den ska vara stark och att 

människor ska följa den, andra kämpar för att dess betydelse ska gå om intet eller att den ska 

mildras. Dess förkämpar kallar jag för industrin. Organisationerna Antipiratbyrån och IFPI står 

som företrädare för nödvändigheten hos upphovsrätt. De som motsätter sig upphovsrätten kallar 

jag för pirater. De representeras i arbetet av organisationerna Piratbyrån och Piratpartiet. Jag har 

för avsikt att studera båda sidorna av denna företeelse genom att primärt inrikta mig på 

ovannämna organisationers hemsidor. Jag vill försöka få en förståelse varför de agerar som de gör 

i debatterna kring fildelning, samt undersöka de underliggande orsakerna till att de tycker som de 

gör och varför just de anser sig ha rätt. Detta övergripande syfte har jag brutit ner i ett antal 

frågeställningar som jag analyserar materialet utifrån.  

 

                                                 
11 Castells, Manuel (2002) s. 177ff 

12 Castells, Manuel (2001) s. 172 
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Frågeställningar  

 Vad har de olika sidorna för syn på intellektuell egendom? 

 Hur rättfärdigar de båda sidorna sina ståndpunkter i frågan?  

 På vilket sätt för de fram dessa ståndpunkter till samhället? 

 

Material 

Det jag var ute efter när jag letade material om fildelning var vilka aktörer som var aktiva i den 

aktuella debatten i ämnet. Det fanns oerhört många aktiva som var engagerade och skrev om 

ämnet på Internet i form av bloggar, forum, tidningar, hemsidor etc. Jag valde att leta material på 

Internet eftersom det är i den arenan fildelningen sker och är levande. Till en början granskade 

jag debatten i media men materialet accelererade snabbt i mängd efter en kort tids letande. Så 

istället för att titta på hela mediedebatten valde jag att försöka enbart se på fildelningens 

huvudaktörer i debatten i Sverige. Jag upptäckte att stor del av debatten kretsade kring några få 

återkommande namn som det antingen skrevs direkt om eller refererades till. Dessa var 

Piratbyrån, Piratpartiet, IFPI och Antipiratbyrån. Orsaken till att jag valde dessa är att de i min 

mening är mest framträdande i debatten på sina respektive sidor. IFPI och Antipiratbyrån på ena 

sidan, Piratbyrån och Piratpartiet på andra. Mitt material kommer från deras hemsidor, där de 

berättar vad de gör och står för. I viss mån har jag studerat nyheter som de har tagit upp på 

hemsidorna. 13  

 

Internet är ett relativt nytt informationsmedium och har sedan dess uppkomst befunnit sig under 

ett permanent tillstånd av utveckling. Göran Leth och Torsten Thurén skriver att på grund av 

Internets benägenhet att ständigt utvecklas, förändras samtidigt dess påståenden angående 

problem och möjligheter, som därmed är provisoriska.14 De hävdar dock att vissa saker kring 

fenomenet Internet går att fastställa. Internet är ett verktyg som lämpar sig mycket väl för 

informationssökning. Dessutom hävdar de att det på Internet råder jämlikhet i det avseendet att 

olika åsikt kommer fram på lika villkor. Alla är hänvisade till mediets möjligheter och 

begränsningar oavsett om åsikterna är etablerande eller inte. Det är lika lätt att nå talibanerna som 

det är att nå Vita huset. Med hjälp av Internet går det att komma i direktkontakt med rörelser och 

institutioner, även de som tidigare hade svårt att nå ut med sina budskap. Författarna menar att 

                                                 
13 Piratpartiets hemsida: http://www.piratpartiet.se/ ; Piratbyråns hemsida: http://piratbyran.org/ ; IFPI:s hemsida: 

http://www.ifpi.se/ ; Antipiratbyråns hemsida: http://www.antipiratbyran.com/ 

14 Leth Göran; Thurén Torsten (2002) Källkritik för Internet, Styrelsen för psykologiskt försvar, ISSN 1401-2383, 

Stockholm. s. 138 
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det har blivit lättare att få tag i information, men att informationen har blivit svårare att bedöma. 

Författarna tar upp flertalet frågor som bör genomgås för källor tagna från Internet och gör det 

lättare att försöka skapa en bild av källans sanningshalt. Detta har jag tagit i beaktning när jag har 

använt mig av diverse Internetkällor. Jag vet inte helt säkert hur tillförlitligt det materialet är som 

jag har tagit från Piratbyrån, Piratpartiet, IFPI och Antipiratbyrån. Men det är inte det jag är ute 

efter, det är snarare hur de formulerar och bygger upp lösningar på problem som är förknippade 

med immaterialrätt. Det är snarare när jag tar in alternativa källor i mitt arbete som jag reflekterar 

över frågor som är förknippade med källkritik efter inspiration av Göran Leth och Torsten 

Thurén, som anser att vid källkritiska studier bör man undersöka texten/källans förutsättningar, 

egenskaper, världsbild och dess kunskapssyn.15  

 

Metod 

Begreppet diskurs har varit populärt de senaste åren och har använts för vitt skilda fenomen. I 

debatter och vetenskapliga tidskrifter används ordet utan en direkt redovisning av dess innehåll.16 

Även om detta har lett till att begreppet kan betyda nästan ingenting alls eller innefatta nästan 

allting, så används det mestadels för att påvisa att språk och socialt betingade ageranden är 

sprungna ur en viss social domän. En sådan domän kan exempelvis vara ”politiskt diskurs”, en 

annan kan vara ”piratdiskurs” som jag kommer att använda mig av i arbetet och som 

representerar en arena där ett annat knippe idéer angående immaterialrätt gör sig gällande. 

Diskursanalys bygger på en socialkonstruktivistisk grund och bygger på fyra nyckelpremisser 

enligt Winther Jörgensen & Phillips. Dessa är följande: 

 

 En kritisk inställning till självklar kunskap: 

Vår kunskap om världen betraktas inte som en objektiv sanning. Kunskap är en produkt 

av hur vi ser och uppfattar världen, snarare än en direkt reflektion. Detta syns tydligt när 

mina organisationer visar upp lösningar på hur saker och ting bör vara.  

 Historisk och kulturell specificitet: 

Vi är historiska och kulturella varelser, och hur vi uppfattar och representerar världen 

beror på detta. Våra bilder av världen och våra identiteter kunde varit helt annorlunda 

och de förändras över tiden. Det finns alltså inget som är naturligt eller onaturligt, bara 

olika sätt att se på saker och ting. Digital information var fram till 80-talet inget som 

ansågs personligt, det var något som delades och spreds ideellt, till skillnad från idag då 

den till stor del blivit till en vara för ekonomisk vinning.  

 Samband mellan kunskap och sociala processer: 

                                                 
15 Leth Göran; Thurén Torsten (2002) s. 139-140 

16 M. Winther Jørgensen; L. Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur), s. 7 
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Människors världsbild och synen på oss själva konstrueras och upprätthålls i sociala 

processer. Kunskap är något som frambringas genom social interaktion. Vad som är sant 

och falskt är olika överenskommelser mellan människor och är inte någonting bestående 

utan en ständig kamp. Mina två organisationer tar tydligt ställning angående 

immaterialrättens överenskommelse och presenterar argument för dess nödvändighet 

eller dess irrelevans. 

 Samband mellan kunskap och social handling: 

Det finns olika världsbilder. I en specifik världsbild blir en del handlingar naturliga och 

andra otänkbara. I och med det leder olika världsbilder till olika handlingar. Social 

konstruktion av kunskap får därmed sociala konsekvenser.17 Enligt IFPI och 

Antipiratbyrån är kopiering av upphovsrättsskyddat material stöld av personlig egendom 

och därmed ett brott. Piratpartiet och Piratbyrån säger tvärtom att det är något positivt, 

att kultur är något som skall upplevas av så många som möjligt.  

 

Diskursteori 

Diskurs är enligt Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips grovt sett ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.18 Det viktigaste inom diskursteorins sätt att se på 

diskurs är att en diskurs aldrig är fastställd, utan förändras genom olika processer. Exempelvis 

kan en pirat i en diskurs ses som en ond, farlig och hemsk människa, i en annan diskurs kan 

densamme ses som hjälte och som någon som vågar trotsa en tyrannisk världsordning och i en 

tredje som någon som ägnar sig åt fildelning. För att skapa mening åt ett tecken, exempelvis pirat, 

måste man få in det i ett sammanhang, det vill säga en diskurs. Vissa betydelser av ett tecken 

hamnar utanför den rådande diskursen och skapar på så vis nya diskurser. Norman Faircloughs 

begrepp diskursordning använder jag för att visa på att olika diskurser existerar sida vid sida men 

presenterar olika sanningar om samma sak. Med andra ord kan begreppet användas för de 

diskurser som har olika hållning till samma tecken. I en piratdiskurs framställs det som naturligt 

med kopiering av immateriella värden. Det är inget omoraliskt utan något som ska uppmuntras. I 

en annan diskurs, industridiskursen, vill man förhindra att dessa immateriella värden kopieras och 

sprids eftersom det ses som stöld från upphovsmän. Dessa två olika diskurser om fildelning 

kallas en diskursordning utgör tillsammans den diskursordning jag studerar.19  

 

I diskursteorin finns en stor begreppsapparat. Jag har valt ut de som jag anser mest relevanta för 

min analys. Nodalpunkter är de privilegierade tecken inom en diskurs som övriga tecken ordnas 

under och får sin betydelse ifrån. Med hjälp av nodalpunkter skapas ett nät av tecken som i 

                                                 
17 M. Winther Jørgensen; L. Phillips (2000) s. 11-12 

18 ibid, s. 7  

19 ibid, s. 34 
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relation till varandra får sin betydelse.20 Inom piratkopieringsdiskursen är exempelvis 

piratkopiering en viktig nodalpunkt. Knutet till nodalpunkterna finns olika så kallade moment. 

Dessa moment är tecken som får sin specifika betydelse när de kopplas till den givna 

nodalpunkten. Element är de fenomen som inte fått sin slutgiltiga mening definierad och ges av 

olika diskurser olika innebörder. De kan därför inte kopplas till diskursen på samma sätt som 

momenten, men ges dock inom diskursen betydelser som inte gäller i andra. Kring element är det 

olika diskurser som konkurrerar om att ge tecknet just sin betydelse och detta är en ständig kamp. 

Detta är ofta fallet för nodalpunkter som ofta definieras olika av olika diskurser som då ses som 

element i förhållande till andra diskurser. Detta samtidigt som det inom diskursen ses som något 

stabilt.21 Fildelning är nodalpunkt i både pirat- och industridiskurserna och utgör därmed också 

ett element. I industridiskursen ses fildelning som något omoraliskt och brottsligt medan det i 

piratdiskursen ses som någonting positivt och ett bra sett att sprida kulturen till folket. Därmed är 

fildelning en nodalpunkt i sina respektive diskurser men ett element om man ser till andra 

diskurser i diskursordningen. För att ytterligare kunna analysera mitt material utöver att se det 

som diskurser har jag valt att se fildelningen och dess aktörer som en social rörelse som jag 

presenterar vidare i mitt teoriavsnitt nedan.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociala rörelser 

Enligt sociologen Åsa Wettergren och vetenskapsteoretikern Andrew Jamison är sociala rörelser 

medel för att åstadkomma social förändring. Människor som vanligtvis saknar formell makt kan 

via kollektiv mobilisering påverka makthavare eller åtminstone synliggöra frågor till offentligheten 

och eventuellt till debatt. Författarna menar vidare att även om invånare i västerländska 

demokratier har reell makt att påverka frågor som står på myndigheternas dagordning, så saknar 

de möjligheter att föra in nya frågor. Detta eftersom politiska system bygger på tröga etablerade 

strukturer som inte förändrar sig utan påtryckningar utifrån. Sociala rörelser skulle kunna vara 

medlet som syndliggjorde problem för en större allmänhet och makthavare.22 Fildelning har 

anammats av många miljoner människor världen över och denna rörelse tyder på konflikter med 

rådande regler och normer som jag kommer att ta upp senare. En social rörelse är ett organiserat 

kollektivt handlande. Den kan bestå av olika koalitioner av människor som delar vissa 

föreställningar om omvärlden och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom ett 

visst område. Sociala rörelser för på diverse sätt fram kritik mot systemet och befinner sig 

                                                 
20 M. Winther Jorgensen; L. Phillips (2000)  s. 33 

21 ibid, s. 34 

22 Å. Wettergren; A Jamison (2006) Rörelseforskningens historia och perspektiv. I: Sociala Rörelser - Politik och Kultur, Red., Å. 

Wettergren; A Jamison (Danmark: Studentlitteratur), s. 9-10 
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därmed i konflikt med styrande grupper i samhället.  Sociologen Håkan Thörn skriver också 

liknande om sociala rörelser:  

En social rörelse konstitueras av olika typer av handlingar och handlingsformer: produktion 
och spridning av kunskap, information och symboler, resursmobilisering, formerandet av 
organisationer, nätverk, kampanjer, demonstrationer och aktioner av olika slag.23 

Thörn skriver att sociala rörelser har påverkat viktiga delar av det moderna samhället och det som 

brukar kännetecknas som moderniseringsprocessen. Som exempel på sociala rörelser tar han upp 

arbetarrörelser, anti-koloniala, nationalistiska och kvinnorörelser. De flesta uppbåd som genom 

historien bringat ökat inflytande för folket har, enligt Thörn, varit sociala rörelser.24 Sociala 

rörelser idag är mer nätverksbaserade och löst organiserade som en följd av att Internet finns som 

effektivt kommunikationsmedel.25 I 1980-talets Europa utvecklades en ny gren inom studiet av 

sociala rörelser. Den kom att kallas för ”nya sociala rörelseskolan”. Alain Touraine var den som 

först bröt mot den typiska uppfattningen om sociala rörelser som rådde i Europa. Här var ett 

marxistiskt perspektiv rådande och eftersom arbetarrörelsen varit så inflytelserik såg man bara 

rörelser som utskott eller undergrupper av arbetarrörelsen som för övrigt sågs som rörelsen med 

stort r. Åsa Wettergren och Andrew Jamison skriver att Touraine förklarade uppkomsten av nya 

sociala rörelser som: ”I industrisamhället var det konflikten mellan arbete och kapital som stod i 

centrum, men i det postindustriella samhället kan man vänta sig att nya aktörer kommer att föra 

fram en ny djupgående konflikt.”26 Det är alltså inte längre enbart arbetarrörelsen som agerar på 

den politiska arenan, utan många ”nya sociala rörelser” som från olika håll angriper och 

offentliggör missförhållanden i samhället. Det handlar om att föra fram frågor till offentlig debatt 

som tidigare inte befunnit sig på den politiska dagordningen och på det viset tydliggöra konflikter 

i samhället. En av de forskare som intresserat sig för sociala rörelser är sociologen Alberto 

Melucci, som enligt Wettergren och Jamison starkt kopplar samman sociala rörelser med social 

förändring. Makt har förts från nationella politiska institutioner till globala ekonomiska 

institutioner och företag. Parallellt med detta rör sig den ekonomiska sfären i allt högre grad in i 

den kulturella sfären och dess kapitalisering. Kulturyttringar kommersialiseras och omformas till 

produkter, vilket vi tydligt ser hos kulturindustrins strävan i denna riktning. Till exempel 

visualiseras sagor och berättelser och ramas in med hjälp av upphovsrätt. Kollektivt handlande 

följer den ekonomiska sfären in i den kulturella och det är i den nya spelplanen som konflikterna 

kommer att synas. Detta är tydligt när man ser till konflikterna mellan pirat- och 

industridiskursen, där handlar det om just nya konflikter när den ekonomiska sfären mer och mer 

gör entré i den kulturella sfären.  

 

                                                 
23 Thörn Håkan (2004) Globaliseringens dimensioner – Nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser (Stockholm: 

Atlas) s. 156 

24 ibid s. 157 

25 Å. Wettergren; A. Jamison (2006) s. 19 

26 ibid. s. 23 
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Wettergren och Jamison skriver att Habermas hävdar att världen hålls ihop genom 

informationsflöden och språket och att det är i och med det som kultur och symboler får allt 

större betydelse. Det är därför sociala rörelser som agerar i den kulturella spelplanen fortfarande 

agerar politiskt. Makt utövas i stor grad genom språket och genom det kan sociala rörelser i 

nätverkssamhället ha som störst förändringspotential. Wettergren och Jamison har översatt 

Melucci i följande citat: ”I system där makten blir alltmer anonym och neutral, där den 

inkorporeras i formella procedurer, är det en fundamental politisk gärning att synliggöra den: det 

är det enda sättet att förhandla om reglerna och att göra sociala beslut mer genomskinliga.”27 

Detta är precis vad Piratbyrån och Piratpartiet gör. De arbetar för att synliggöra brister i 

immaterialrättigheterna och dess utvidgning för samhället så att sociala beslut blir mer 

genomskinliga och skapar underlag för folkligt agerande. Håkan Thörn har bidragit till detta sätt 

att se på sociala rörelser. Wettergren och Jamison visar på Thörns resonemang: ”Genom sociala 

rörelsers diskursiva praktiker blir modernitetens motsättningar (antagonismer) öppna konflikter, 

och genom att dessa konflikter blir lösta på något vis påverkas och formas samhällets 

kontinuerliga förändringsprocess.”28 Detta är vad mina två organisationer, Piratpartiet och 

Piratbyrån, gör. De belyser hur makten har snedvridits från konsumenter till Kulturindustrin med 

bland annat stärkta upphovsrätter samtidigt som den kapitaliserar allt mer av kulturella yttringar. 

Det är bland annat genom fildelandet som den sociala rörelsen visar på motsättningar som annars 

inte hade kommit upp till ytan. Med hjälp av diskursteori och sociala rörelser kommer jag i 

följande avsnitt analysera mitt material.   

 

Analys 

Jag har för avsikt att efter Winter Jorgensen & Phillips beskrivning använda diskursteori på mina 

organisationer som företräder två skilda världsbilder i konflikten om intellektuell egendom. 

Organisationerna Piratpartiet och Piratbyrån ser jag som företrädare för en diskurs där den 

viktigaste konflikten handlar om intellektuell egendom. Likaså ser jag två andra organisationer, 

Antipiratbyrån och IFPI, som företrädare för en annan diskurs som även den handlar om 

konflikter kring intellektuell egendom. Dessa två diskurser, som jag kallar för piratdiskurs och 

industridiskurs, står i direkt konflikt med varandra. Piratdiskursen som företräds av Piratpartiet 

och Piratbyrån agerar för att uttrycka ett förakt och underminera legitimiteten av intellektuell 

egendom. I konflikt med denna syn står organisationerna Antipiratbyrån och IFPI som agerar för 

att förankra och stärka intellektuell egendom både juridiskt och folkligt. De två diskurserna utgör 

tillsammans grunden för den diskursordning utifrån vilken jag analyserar de olika 

organisationernas uttalanden. Men för att ge inblick i vad de olika organisationerna står för 

kommer jag att presentera dem var för sig nedan. Jag har valt att presentera dem i ordningen 

Piratbyrån, Piratpartiet, IFPI och till sist Antipiratbyrån. Denna följd valde jag för att först ge 

                                                 
27 Å. Wettergren; A Jamison (2006)  s. 24 

28 ibid s. 27 
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läsaren en kritisk bild av intellektuell egendom, som i min mening inte är lika vanligt 

förekommande i media. Sedan presenteras den motsatta synen där intellektuell egendom ses som 

en nödvändighet, en förutsättning för verksamhet och nyskapande.  

 

Piratbyrån är en organisation som startades 2003 och den arbetar med att belysa och diskutera 

upphovsrättsfrågor. I likhet med dessa upphovsrättsfrågor arbetar Piratbyrån även med att föra 

patentfrågor till offentliga arenor.29 Piratbyrån skapades för att stödja alla de som motsätter sig 

rådande normer om upphovsrätt. Piratkopiering, hävdar de, är inget som de själva organiserar 

eftersom detta redan är en mäktig rörelse. De ger dock tips och råd hur man går till väga när det 

gäller piratkopiering av olika slag.30 Jag ser deras hemsida som en nyhets- och diskussionsportal 

om intellektuell egendom, ett verktyg för att få människor att tycka till om och diskutera detta. 

Vad de vill är att ge intellektuell egendom ett annat ansikte än det som presenteras juridiskt i 

media, till exempel i inledningen av böcker och filmer där olika rättigheter radas upp, de vill 

ifrågasätta det legitima i dessa rättigheter.  

 

Piratpartiet har varit ett offentligt parti sedan 10 februari 2006 och leds av Rickard Falkvinge. 

Deras ledord är delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv.31 Det startade genom att Richard 

Falkvinge startade en sajt på Internet i mellandagarna 2005 där han samlade in namnunderskrifter 

från människor som ville protestera mot den då kommande lagändringen om immaterialrätten 

som skulle kriminalisera nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Piratpartiet skriver att 

redan efter sex timmar efter att sidan startades hade sidan fått 75000 träffar och tillräckligt många 

namnunderskrifter för att ett parti ska få skapas. Men elektroniska underskrifter godtogs inte av 

myndigheterna och processen fördröjdes. Det var först den 10 februari 2006 som partiet blev 

officiellt. Partiet vill värna om människors integritet och rätten till ett privatliv. De skriver att vi är 

på väg mot ett samhälle där vi övervakas mer och mer. Vidare skriver de att upphovsrätt och 

patent inte gynnar kulturskapande och innovation, utan snarare är hinder för nyskapande och 

nytänkande i dagens samhälle. Det är dessa tre frågor; rätten till privatliv, upphovsrätt och patent, 

som knyter ihop partiet och de arbetar främst med att skapa opinion mot planerade EU-direktiv 

som ytterligare begränsar individens rätt i samhället.  

 

IFPI skapades för 70 år sedan och har idag omkring 1500 medlemmar i ungefär 80 länder världen 

över.32 IFPI, som står för International Federation of the Phonographic Industry, har sitt 

huvudkontor i London och företräder bolag inom fonogram- och skivindustrin. Den del av IFPI 

som jag behandlar kallar sig för Svenska IFPI Gruppen. Jag kommer framöver att använda mig 

av endast IFPI och då avser jag den svenska delen av organisationen. I Sverige representerar IFPI 

                                                 
29 http://piratbyran.blogspot.com/2006/06/tal-av-rasmus-fleischer-piratbyrn.html, tillgänglig 210507 

30 http://piratbyran.org/?view=articles&cat=8, tillgänglig 210507 

31 http://www.piratpartiet.se/historia, tillgänglig 230507 

32 http://www.ifpi.se/about.aspx, tillgänglig 180507 

http://piratbyran.org/?view=articles&cat=8
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95 % av skivmarknaden och inräknat där finns alla de stora bolagen. Deras huvudsyfte är att 

arbeta för ökat rättsligt skydd för skivbolagen och tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen 

ger idag. De ser till att skivbolagen får sin ersättning efter att deras upphovsrättsskyddade 

fonogram har används vid bland annat radio- och TV-sändningar. Parallellt med att arbeta för ett 

upprätthållande av upphovsrättigheterna för skivbolagens fonogram driver de omfattande 

antipiratverksamhet både nationellt och internationellt. 

 

Svenska Antipiratbyrån bildades 2001 av tre branschorganisationer. Dessa är Filmägarnas 

Kontrollbyrå, Sveriges Branschförening och Svenska Videodistributörers Förening. Dessa tre 

organisationer företräder över 30 olika medlemsbolag inom video-, bio- och datorspelsbranschen 

inom Sverige. Syftet med Antipiratbyrån är att värna och främja medlemsbolagens 

upphovsrättsrättigheter.33 Det gör de bland annat genom att informera och upplysa om 

upphovsrätten. Utöver det fungerar Antipiratbyrån som ett språkrör för film- och 

datorspelsbranschen i upphovsrättsfrågor gentemot myndigheter och allmänheten och företräder 

vid rättsliga ärenden sina medlemsbolag. Jag kommer att framöver använda mig av förkortningen 

APB istället för Svenska Antipiratbyrån.  

 

Nedan kommer jag att presentera begreppet intellektuell egendom och vad det innebär. I den 

presentationen tar jag upp en förenklad förklaring av vad det innebär juridiskt och vad dess syfte 

är. Begreppet är kontroversiellt, och som jag visar längre ner i analysavsnittet är inte många 

positivt inställda till hur det ser ut idag. Vissa motsätter sig dess existens och menar att det inte 

behövs alls medan andra tycker att det måste bli starkare och få en starkare förankring bland 

människor. Men mer om det senare, nu till vad det står för och vad det syftar till. 

 

Intellektuell egendom 

Ja, vad är det egentligen? Det är uppenbarligen någonting som har till avsikt att skydda från att 

utomstående ska kunna dra nytta av andra personers intellektuella skapande. Curtis Cook, 

författare och forskare inom elektronik vid Oregon State University, skriver att WIPO:s (World 

Intellectual Property Organization) definition av intellektuell egendom är allt som är innefattar 

skapandet med intellektet, vilket innebär att nästan allt går att definiera som intellektuell 

egendom.34 Han säger dock att det som WIPO menar med intellektuellt skapande omfattar 

endast sådant som kan användas för kommersialisering. Detta omfattar flera olika typer av 

intellektuellt ägande. De tre vanligaste är patent, varumärken och upphovsrätt. Patent är ett 

tidsbegränsat monopol för en uppfinning. Uppfinningen kan exempelvis vara en ny produkt eller 

process. Patentet är ett legalt skydd/rättighet som gör det olagligt för andra än patentägaren att 

                                                 
33 http://www.antipiratbyran.com/, tillgänglig 100607 

34 Cook, Curtis (2002) Patents, Profits and Power: How Intellectual Property Rules The Global Economy (Milford USA: Kogan) 

s. 39-40 
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använda, skapa, distribuera eller sälja utan patentägarens medgivande. Patent varar vanligtvis i 20 

år och fungerar som en vara i sig. Den går att sälja vidare och rättigheten att använda 

uppfinningen går att sälja enligt olika avtal. När väl patentet gått ut hamnar uppfinningen i 

offentligheten och kan utnyttjas av vem som helst för kommersiellt syfte. Cook tar upp exemplet 

med läkemedel där nya, billigare alternativ kommer ut på marknaden och konkurrerar med de 

som tidigare hade monopol på det aktiva ämnet i medicinen genom ett lägre pris. Nästa viktiga 

del av intellektuell egendom är varumärken.35 Istället för att skaffa rättigheter för en uppfinning 

gäller här att skaffa rättigheter för specifika märken eller logos. Precis som för patent har 

varumärken samma skydd på så vis att de får ensamrätt på att distribuera och använda märket 

eller logon efter eget tycke. Även varumärken är tidsbegränsade, men till skillnad från patent går 

de att förlänga önskat antal gånger. Nu till det viktigaste för mitt arbete, upphovsrätt, vilket är 

den överlägset snabbast växande intellektuell egendom.36 Upphovsrätt är till för att förse skaparen 

med rättigheter till sitt konstnärliga eller litterära verk. Exempel på sådana verk är datorprogram, 

filmer, musikkompositioner etc. Upphovsrätt är inte ett skydd för idéer, produktionsmetoder eller 

matematiska lösningar, utan handlar, kort och gott, om hur saker och ting uttrycks.37 Upphovsrätt 

behöver man inte ansöka om, till skillnad från både patent och varumärken, utan det har du i 

samma ögonblick som verket är skapat. Intellektuell egendom är ett internationellt begrepp som i 

den svenska lagstiftningen avser begreppet immaterialrätter som jag även kommer att använda 

mig av då det används flitigt av organisationerna jag undersökt.  

 

Nästa del av uppsatsen ämnar belysa konflikterna kring innebörden av intellektuell egendom. 

Inledningsvis presenteras argumenten från dem som motsätter sig dess innebörd, piraterna. 

Därefter lyfts motpolens åsikter av konflikten fram, där det istället handlar om att få människor 

att rätta sig efter den intellektuella egendomens rättigheter och utökningen av dessa, 

industrirepresentanterna.  

 

Piratdiskurs 

Vad jag avser med piratdiskurs är tänket och ett knippe idéer som organisationerna Piratpartiet 

och Piratbyrån står för. Starkaste gemensamma nämnare mellan dessa båda är att de tycker att 

upphovsrätten är alldeles för kraftig i dagens läge och försöker agera emot detta. Jag vill inleda 

med att citera Piratbyrån och deras utlåtande om varför de finns till:  

Piratbyrån har startats för att stödja alla de som i strid mot rådande uppfattningar om 
upphovsrätt kopierar information och kultur fritt. Vi sysslar dock inte själva med att organisera 
piratkopiering, eftersom detta redan är en mäktig rörelse där miljoner och åter miljoner deltar. 
Snarare vill vi ge en annan syn på saken än vad upphovsrättsindustrins lobbygrupper ger.38  

                                                 
35 Cook, Curtis (2002) s. 46 

36 ibid, s. 51 

37 ibid, s. 52 

38 http://piratbyran.org/?view=articles&cat=8, tillgänglig 100607 
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Piratkopiering, som tas upp i citatet ovan verkar vara det mest privilegierade tecknet och jag ser 

det som en nodalpunkt i diskursen. Piratkopiering är en mäktig rörelse, den aktiverar miljoner 

och åter miljoner människor. Vidare står den i strid med rådande uppfattningar om upphovsrätt. 

Upphovsrätten är något som upphovsrättsindustrin arbetar för och ger en viss bild av, den som 

Piratbyrån kallar för ”den rådande” bilden av upphovsrätt. Kampen är uppenbar, piratdiskursen 

står i antagonistiskt förhållande till industridiskursen (upphovsrättsindustrin) vad gäller innehållet 

av tecknet upphovsrätt. Piratkopiering är en nodalpunkt i piratdiskursen med momenten mäktig 

rörelse, aktivering och lagöverträdelse. Jag kan identifiera ett element i citatet och det är 

upphovsrätt. Både piratdiskursen och industridiskursen vill ge mening till denna. Piratbyrån vill 

stödja alla de som kopierar upphovsrättskyddad information, dvs. Piratbyrån erkänner inte 

upphovsrätten som den ser ut idag. De vill visa upp en alternativ bild där upphovsrätten inte är 

ett måste vilket skiljer sig från den bild som upphovsrättsindustrins lobbygrupper ger. Nu 

kommer jag ta upp ett liknande citat av Piratpartiet som jag efter genomgång kommer att knyta 

samman med Piratbyråns citat: 

Dagens immaterialrätt leder till skadliga monopol, att viktiga demokratiska grundvärden får 
lida, och att nyskapande av kultur och kunskap hindras från att nå medborgarna. Vi kräver en 
folkligt förankrad immaterialrätt som skall berika enskilda människors liv, möjliggöra ett sunt 
företagarklimat, skapa en allemansrätt för kunskap och kultur, och därmed gynna hela 
samhällets utveckling.39 

Immaterialrätt omnämns som något som behöver förändras. Orsakerna till att en förändring är 

att dagens immaterialrätt kopplas till tecken som skadliga monopol, lidande för demokratiska 

grundvärden, instängning av kultur och kunskap, avsaknaden av folkligt förankring, samt 

anklagelser om att den inte gynnar medborgarna och samhällets utveckling. Alla nämnda orsaker 

till varför dagens immaterialrätt behöver förändras ser jag som moment kopplade till dagens 

immaterialrätt. Piratpartiet kräver förändring av immaterialrätten så att den gynnar hela samhället. 

Det som de vill se är att den förankras folkligt, berikar enskilda människor, skapar en allemansrätt 

för kunskap och kultur. Immaterialrätt är inte bara nodalpunkt, utan även ett element som de vill 

fylla med ny mening. I min mening finns samma konflikt och diskurser här som hos Piratbyråns 

text, de har dock tydligare pekat ut vilka aktörer det råder konflikt med. Detta eftersom 

immaterialrätten är kärnkonflikter hos båda aktörerna och båda vill omvandla den. De som vill 

hålla fast vid och skydda dagens immaterialrätt, det vill säga företrädarna för industridiskursen, 

får stå som en diskurs vilken piratdiskursen definierar sig emot och fungerar som deras anledning 

att finnas till som organisationer. Det är denna konflikt som jag kommer att analysera och 

beskriva ur ett piratdiskursperspektiv nedan.  

 

Begreppet industrin används flitigt av organisationen Piratbyrån och används inte i direkt positiva 

ordalag. Citatet nedan pekar tydligt på hur industrin omskrivs på Piratbyråns hemsida: 

Kommer piratkopiering på Internet någonsin kunna gå att stoppa? 

                                                 
39 http://www.piratpartiet.se/principer, tillgänglig 100607 
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Att förutspå framtiden är omöjligt, men sannolikt inte. Den bransch som lever på att äga 
upphovsrätten till musik, text, film och mjukvara kommer att göra allt som står i deras makt 
för att stoppa fildelningen och kan säkert försvåra den i viss mån, men nya tekniker utvecklas 
ständigt. Nu drömmer industrin om en dag då alla datorer, telefoner, musikanläggningar, TV-
apparater och annan utrustning enligt lag måste vara försedda med ett chip som reglerar 
användningen av upphovsrättsskyddat material. 40 

Industrin står för kontrollsamhället i piratdiskursen, som citatet ovan tydligt pekar på. Industrin 

försöker tillsluta och kontrollera den nya tekniken. Den är det som försöker hejda och stänga in 

det som både Piratpartiet och Piratbyrån försöker åstadkomma, fri fildelning och försvagad 

upphovsrätt. Thomas Gorin, skriver i sin D-uppsats i Informatik om ämnena piratkopiering, 

upphovsrätt och kulturindustrin. Han menar med hjälp av Deleuze och Guttaris teorier om 

inhägnad, att stabilitet är en grundförutsättning för att upprätthålla en formell makt, detta 

eftersom den reducerar rörelser och ger möjligheter till framväxten av kontrollerande relationer. 

För att kunna kontrollera områden menar han att det krävs stabilitet och för att få det krävs 

erövring och underkastelse.41 För att makten ska finnas måste den erkännas, för att göra det 

måste den synas. Det gör den genom att ständigt arbeteaför ett erkännande av upphovsrätten och 

lagarna kring den. Ett aktuellt exempel på detta är Microsofts senaste operativsystem Windows 

Vista. Detta system är i grunden uppbyggt för att motarbeta piracy. Det fungerar till viss del att 

ständigt validera användarnas autenticitet av programvaran och begränsa funktionaliteten vid 

upptäckten av piratkopior.42 Man kan säga att materiella artefakter som Windows Vista 

disciplinerar användarna genom sin utformning. Det verkar som de lyckas tämligen väl med att 

visa sin makt då Piratpartiet på sin hemsida skriver:  

Antipiratbyrån får fortsätta privatspaning 

Musik- och filmbranschens intresseorganisationer IFPI och Antipiratbyrån beviljades idag 
fortsatta dispenser från personuppgiftslagen, enligt ett beslut av Datainspektionen… - Det 
måste finnas klara och tydliga skiljelinjer mellan polisens verksamhet och privata 
intresseorganisationers önskan att agera privatpolis. 43 

Samtidigt som Piratpartiet kritiserar Datainspektionens beslut befäster de industrins makt genom 

att skriva om den och göra den offentlig, reell. Enligt citatet är det tydligt att piratpartiet tycker att 

IFPI och Antipiratbyrån har beviljats för stora friheter, de har av datainspektionen givits officiell 

makt att kontrollera viss trafik över Internet och föra sitt krig mot fildelning. Citatet visar på att 

makten inkorporeras i formella procedurer. Att APB och IFPI får dispens från 

personuppgiftslagen visar på detta. Genom att använda begreppet privatpolis visar Piratpartiet på 

en ny och farlig hotbild som annalkas, och att makten inkorporeras i formella procedurer när 

skiljelinjerna mellan polisens verksamhet och privata intressegruppers önskan att agera privatpolis 

blir allt mer otydliga. Genom att synliggöra detta beslut gör Piratpartiet ett försök till att skapa 

                                                 
40 http://piratbyran.org/?view=articles&cat=4, tillgänglig 100607 

41 Gorin Thomas (2004) Stabilitet och rörelse - Om piratkopiering, upphovsrätt och inhägnad i det postmoderna kontrollsamhället, 

(Handelshögskolan Göteborgs Universitet: Institutionen för informatik) s. 44 
42 http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/oct06/10-04SoftwareProtection.mspx, tillgänglig 100607 

43 http://www.piratpartiet.se/nyheter/antipiratbyran_far_fortsatta_privatspaning, tillgänglig 100607 
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underlag för förhandlingar kring reglerna om industridiskursens strävan att innesluta och reglera 

den intellektuella egendomen. 

 

Varför är det så farligt att människor delar med sig av kultur, eller ska vi säga filmer, musik och 

annan mjukvara? Ett svar som industrin själva skulle ge är att då får inte konstnärerna som de 

företräder ersättningen de har rätt till. Ett annat svar som Gorin ger är att fildelning hotar den 

kontroll över rummet som industrin ändå har. Motståndet mot industrin genom fildelning är inte 

något som syftar till att överta eller ockupera rummet, utan att återge rummet till en mer 

oreglerad form. ”/../piraterna är inte konkurrenter, de har inte en vinnande affärsmodell som gör 

att de kan erövra marknadsandelar, de erbjuder bara ett slut på industrins kontroll och makt. Och 

det är detta som gör piratkopieringen farlig.”44 Både Piratpartiet och Piratbyrån vill släppa 

fildelningen fri och göra den legal vilket syftar just på vad citatet säger, slut på industrins kontroll 

och makt, eller med andra ord deras möjligheter till reglering och instängning av kulturen. 

Genom sin fildelning kränker piraterna ständigt industrin och dess legala rätt över sina kreationer, 

och ju mer detta sker desto mer krävs det att industrin tar i med hårdhandskarna för att 

upprätthålla tron på upphovsrätten, detta speciellt om det ligger viss sanning i vad Falkvinge, 

Piratpartiets partiledare, säger angående ny statistik från SCB som visade på att många svenskar 

fildelade: ”Det är längesedan det bara var datanördar och teknikföregångare som fildelade. Idag är 

fildelning en självklar och värdefull del av folkhemmet. Fildelning är vår tids folkbibliotek, som 

ger vanliga människor tillgång till hela världens kultur.”45 I sitt uttalande visar han tydligt upp sin 

syn på fildelningen och kopplar ihop den med både folkhemmet och folkbibliotek. Det är ett sätt 

att försöka få människor att tänka om och se fildelningen som en naturlig del av samhället. Han 

presenterar en bild som står i ett dikotomiskt förhållande med industridiskursens syn vilket 

negligerar industrins försök till att få överhanden i diskursordningen kring intellektuell egendom. 

 

Som jag beskrivit tidigare innehåller begreppet intellektuell egendom flera delar, men de tre 

viktigaste är patent, upphovsrätt och varumärken. Jag kommer att hoppa över varumärken 

eftersom det knappt tas upp i mitt material. Patent tas inte upp lika mycket som upphovsrätt, och 

dessutom bara av Piratpartiet. Trots det kommer det fram viktiga åsikter om detta i mitt material. 

I Piratpartiets principprogram står det:  

Privata monopol är en av samhällets farligaste fiender. Detta därför det leder till överpriser och 
stora dolda kostnader för medborgarna. Patent är officiellt sanktionerade monopol på idéer… 
Monopolistens mål är inte att hålla ett marknadsmässigt pris och konkurrera på lika villkor med 
kundnytta, pris och kvalitet. Tvärtom används patenträtten som en hävstång för att höja priset 
till en nivå som en fri och rättvis marknad aldrig skulle ha betalat…46 

De har uppenbarligen ingen positiv syn på patent och dess funktion, i alla fall inte på hur 

patenträtten används och ser ut idag. Det är starka ord, privata monopol är samhällets farligaste 

                                                 
44 Gorin Thomas (2004) s. 45 

45 http://www.piratpartiet.se/nyheter/fildelning_fortsatter_forgylla_folkhemmet, tillgänglig 120607 

46 http://www.piratpartiet.se/principer, tillgänglig 210507 
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fiender eftersom det leder till att fria och rättvisa marknader sätts ur spel och resulterar i ett 

alldeles för högt pris för konsumenter. Patent är enligt piratpartiet sanktionerade monopol över 

idéer. De är alltså olika tankar eller kunskap som ska hägnas in och definieras som en sorts 

egendom. Denna logik att hägna in och sätta namn på är inget nytt fenomen. James Boyle, 

verksam vid Duke University, tar upp det klassiska exemplet med den första juridiska inhägnaden 

som skedde på den engelska landsbygden och innefattade hur allmänningar kring byar var 

organiserade. Det som tidigare var allmänt skulle plötsligt omgärdas med stängsel och 

omvandlades från gemensam mark till privat mark. Det sades att genom privatiseringen av 

jordbruket skulle lycka och välstånd växa samtidigt som fattigdom och elände skulle försvinna. 

De skulle bli räddade från så kallade Tragedy of the Commons eller allmänningarnas tragedi. Begreppet 

syftar på allmänna marker som brukas utan långsiktighet av flera intressenter till dess den är 

värdelös. Bara genom privatisering kunde man rädda människor ifrån denna tragedi.47 Idag sker 

en annan typ av inhägning. Det handlar om att inhägna tankar och idéer som citatet ovan tar upp 

när det säger att patent är officiellt sanktionerade monopol. Denna inhägning handlar om att 

fånga in det som tidigare sågs vara omöjliga att sätta ett pris på. James Boyle tar bland annat upp 

att det går att ta patent på våra gemensamma gener, vilket kan tyckas oetiskt att äga när det kan 

tyckas tillhöra mänsklighetens arv. Grödor som traditionellt har förädlats av bönder går att 

patentera, till och med språket går att patentera. Språket är en tydlig intellektuell allmänning som 

hela tiden omvandlas och upprätthålls genom att människor använder det, men till och med det 

går att äga, företaget Nike äger till exempel uttrycket ”Just Do It”48. Det finns inte bara likheter 

mellan dåtidens fysiska inhägning och dagens intellektuella inhägning. En fysisk bit mark är 

naturligt exkluderande, om någon vill odla grödor på marken är det i direkt konflikt till en annan 

som kanske önskar marken för betande boskap eller för att odla en annan gröda. Båda kan helt 

enkelt inte dela på marken, de kan inte båda samtidigt använda marken till egennytta till skillnad 

ifrån det som den intellektuella inhägnaden hägnar in.49 Tankar och idéer är inte naturligt 

exkluderande. Bara för att en person lyssnar på en mp3-fil står inte det i motsättning till att en 

annan lyssnar på precis samma låt. Detta gäller vare sig det handlar om tankar, idéer, mp3-filer, 

program eller annan information, som alla kan delas av flera då de kan mångfaldigas till skillnad 

från ett visst fysiskt markområde. Piratpartiet uttalade sig även om detta i sina partiprinciper: 

”Immaterialrätterna är ett sätt att lagstifta om materiella egenskaper för immateriella värden. 

Idéer, kunskap och information är av naturen icke-exklusiva, deras gemensamma värde ligger i att 

de kan delas och spridas.”50 Immaterialrätterna, som citatet talar om, är det juridiska ordet för 

intellektuell egendom i den svenska lagen. De skriver att immaterialrätterna endast är ett försök 

av staten att juridiskt ge information samma legitimitet och form som fysiska ting som faktiskt 

                                                 
47 Boyle James (2003) The second enclosure moment and the construction of the public domain, Duke university of law Journals - 

Law and contemporary problems, vol 66, s 36-38 
48 Gorin, Thomas (2004) s. 33 

49 Piratbyrån (red) Kaarto, Marcus; Fleischer, Rasmus(2005), Copy Me - Samlade texter från Piratbyrån, (Sockholm: Roh-

Nin Förlag) s. 109-110 

50 http://www.piratpartiet.se/principer, tillgänglig 210507 
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går att ta på. Jag ser det lite som att tvinga in något som har form av en kvadrat i ett hål som har 

formen av en cirkel. För att det ska gå, måste man bortse från vissa saker hos kvadraten så att den 

får formen av en cirkel. Med denna mentala bild försöker jag visa på svårigheter med att ge icke-

exklusiva värden samma rättigheter som naturligt exklusiva. Det går att se det på detta vis 

eftersom kostnaden idag för mångfaldigandet av immateriella värden har sjunkit nästan till noll till 

skillnad från fysiska värden. 

 

Den här diskursen, som jag kallat piratdiskursen, ser jag som en social rörelse. Jag anser att 

Piratpartiet och Piratbyrån står som två grupper inom en större rörelse, en piratrörelse. De är två 

grupper i en större rörelse och kan därmed inte representera hela rörelsen utan bara en del. I 

likhet med Wettergren och Jamison, som tydligt pekar på att det inte går att fånga eller beskriva 

hela företeelsen av en social rörelse, anser jag att Piratpartiet och Piratbyrån blott är delar av en 

större företeelse istället för rörelsens representanter.51 Wettergren och Jamison menar vidare att 

det som går att studera är en eller ett par grupper som representerar specifika delar inom rörelsen, 

men inte rörelsen i stort. Rörelsen är mer än summan av grupperna och befinner sig mellan 

grupper i konfrontationer och i de specifika handlingar grupperna utför. Inom piratrörelsen är, 

som jag tidigare visat, inte synen på intellektuell egendom densamma som lagens. Den står i 

direkt kontrast till de aktörer som aktivt försöker upprätthålla intellektuell egendom. En ensam 

pirat som försöker dela med sig av sin upphovsrättsskyddade information har obetydlig verkan 

och saknar formell makt mot industrin. Industrin hade med stor sannolikhet inte mobiliserat 

resurser mot en ensam pirat för denne saknar makt att skapa en förändring hos makten (om man 

bortser från att andra kan inspireras). Men piraterna har blivit betydligt fler än en, det är en global 

rörelse som förenas via olika nätverk världen över med hjälp av Internet. De skräms genom att 

visa på möjligheterna att utmana systemet. De organiseras inte som klassiska rörelser som 

exempelvis arbetarrörelsen, som går ut och protesterar på gatorna. De rör sig inte i den fysiska 

offentliga arenan utan agerar i lösare strukturer och via Internet. Thomas Gorin har genomfört 

en intervju med Piratbyrån där han ställde frågan: Går det verkligen att tala om piratkopiering som en 

rörelse? Piratbyråns svar som följande:  

Rörelsen existerar inte förrän den knyts samman, så i nuläget är det nog snarare en företeelse 
man egentligen bör tala om. Men samtidigt är det en företeelse med mycket bred 
grundförankring; piratkopiering är något som förekommer på ideell basis överallt där det finns 
tillgång till datorer, och på kommersiell basis där tillgången är sämre. Att se piratkopiering som 
en grundläggande kritik av upphovsrätten är det som kan hjälpa till att sammanlänka det 
individuella piratkopierandet till en kollektiv strävan.52 

Det är väl antagligen så att det inte finns någon direkt riktning eller någon organisation som för 

samman alla piratkopierare till en samlad grupp. Det finns dock olika syn på vad en social rörelse 

är. Den typ av syn som Piratbyrån har angående sociala rörelser är antagligen den att rörelser 

finns när de går att sätta fingret på, som till exempel arbetarrörelser som agerar offentligt och har 

                                                 
51 Å. Wettergren & A. Jamison (2006) s.10 

52 Gorin, Thomas (2004) s. 37-38 
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tydliga mål. Enligt denna syn finns det därmed ingen rörelse, men jag ser det som Piratpartiet ser 

som en företeelse som en social rörelse. Wettergren och Jamison skriver att enligt den italienske 

sociologen Alberto Melucci är sociala rörelser en typ av kollektivt handlande som: A) är baserat 

på solidaritet B) är bärare av en konflikt och C) överskrider gränserna för det system inom vilket 

handlingen utförs.53  

 

Den första punkten, att rörelsen baseras på solidaritet genom kollektivt handlande, är fildelningen 

i sig. Om ingen delar med sig av sitt, blir det inget som delas och upphovsrätten är utom fara. 

Men det ser inte ut så idag, folk delar allt mer genom olika nätverk. Piratbyrån skriver om musik 

enligt följande: 

”Allt fler av oss tycker att halva nöjet med musik är att dela med den till vänner och bekanta 
och vi ser oss hellre som en nod i ett nätverk än slutanvändare där dataöverföringen upphör.”54  

De skriver att det är ett nöje att dela med sig av saker som de uppskattar, i detta fall musik. Att ha 

musik tycker väl alla om, men att få dela med sig musiken och upplevelserna kring denna gör att 

det blir dubbelt så trevligt. Att dela med sig i större nätverk bidrar till att musik och annan 

mjukvara hamnar i en intellektuell allmänning och motverkar den inhägnad jag talade om tidigare 

som genomförs via rättigheter för intellektuell egendom. Att människor för mjukvara till 

nätverket och delar med sig ser jag som både solidaritet mot andra inom nätet och en egoism för 

sig själva, hjälp andra via självhjälp.  

 

Nästa punkt som Melucci tar upp, B, handlar om att rörelser är bärare av konflikter. Piraterna står 

för att mjukvara inte borde vara juridiskt skyddad när det handlar om ideell spridning till skillnad 

ifrån dagens juridik och industrins syn. Piratpartiet skriver i sitt principprogram: ”Att dela med sig 

av kopior, eller på annat sätt sprida eller använda annans verk, skall aldrig vara förbjudet så länge 

det sker på ideell basis utan vinstmotiv”. Detta motto visar en tydlig konflikt med det rådande 

systemet eftersom det påvisar intellektuell egendoms icke-exklusiva natur när industrin kämpar 

för upprätthållandet av denna exklusivitet. 

 

Sista punkten som Melucci tar upp, C, handlar om att rörelsen överskrider gränser inom vilket 

handlingen utförs. När mjukvarumarknaden fylls med gratiskopior blir det svårare att upprätthålla 

ett högt och samtidigt konkurrenskraftigt pris på varan. Att dela med sig av mjukvara som har ett 

visst marknadsvärde skapar en värdeminskning i takt med att den sprids till allt fler datorer 

världen över enligt marknadens prissättningsmekanism (utbud och efterfrågan).55 Dessa 

gratiskopior som sprids kränker den Intellektuella egendomen och innebär lagöverträdelser av 

rättigheterna kring intellektuell egendom som Industrin arbetar för att stärka.  

 

                                                 
53 Å. Wettergren & A. Jamison (2006) s. 22 

54 http://piratbyran.org/index.php?view=forum&a=thread&id=44934&fview=2, tillgänglig 200607 

55 Nationalencyklopedin, www.ne.se, slå upp marknad, tillgänglig 110507 
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Piratrörelsen har blivit en mycket reell rörelse, världen över är det människor som öppet delar 

med sig av upphovsrättskyddad mjukvara. Genom sina handlingar blir modernitetens 

motsättningar synliggjorda och omvandlas till öppna konflikter. Oberoende utgången av 

konflikten har rörelsen påverkat samhällets förändringsprocess. I detta avsnitt har jag belyst 

piraternas syn på intellektuell egendom och deras kritik mot den. I avsnittet som följer kommer 

jag att belysa intellektuell egendom ur industrins perspektiv som är piraternas motpol.   

 

Industridiskurs 

I likhet med Piratdiskursen har även Industridiskursen ett knippe idéer som den bygger på. Den 

handlar om att upprätthålla och förstärka immaterialrätten, i motsats till piratdiskursen. Inom 

denna är det inte bara IFPI och APB som agerar, utan ett myller av människor och olika 

organisationer som deltar, men dessa två aktörer utmärker sig starkt i Sveriges debatt om 

immaterialrätt och är därmed högst relevanta. Nedan har jag citerat ett utdrag från IFPI:s 

hemsida som utifrån deras egen syn som organisation ser på sig själva och deras syfte. 

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) ansvarar för antipiratverksamhet 
inom fonogramområdet. Det är naturligt att IFPI, som producent – och industrirepresentant, 
är huvudansvarig för antipiratverksamhet även om alla rättighetshavargrupper förlorar på 
piracy.56 

Piracy är ett viktigt tecken inom citatet och är anledningen till att antipiratverksamhet vill drivas. 

Hade inte människor tillskansat sig rättighetshavaregruppers produktioner mot deras vilja hade 

inte antipiratverksamhet varit nödvändig. IFPI ser sig själva som huvudansvarig inom 

fonogramområdet eftersom de är både producent- och industrirepresentant inom området. De 

har dessutom använt sig av ordet naturlig för att ytterligare understryka att så är fallet. Piracy är 

något som alla rättighetshavaregrupper förlorar på och ska därmed motarbetas med hjälp av 

antipiratverksamhet. Rättighetshavaregrupper är de som ska försvaras ifrån piracy eftersom de 

har rätten till sina egna produktioner till skillnad från dem som utför piracy enligt IFPI. IFPI har 

rätt och de har fel. IFPI står med lagen i ryggen till skillnad till dem som genomför piracy. 

Därmed är det rättfärdigat att i rimlig mån försvara det som är lagmässigt deras, eller rättare sagt, 

de produktioner som ägs av företag som IFPI samarbetar med.  

 

I min mening är piracy ett priviligerat tecken inom piratdiskursen och kan ses som en 

nodalpunkt. Piracy kopplas till förluster för rättighetsinnehavare och ett behov av bekämpning 

genom antipiratverksamhet vilka blir moment då de ses inom denna diskurs. I sin tur är 

rättighetsinnehavarna ett element, eller med andra ord, rättigheterna som de representerar om 

man ser till den diskursordning som industridiskurs befinner sig i. Att de tar upp begreppet 

rättighetsinnehavare tyder på att det finns rättigheter för immateriell egendom som är värda att 

försvara genom antipiratverksamhet. Detta visar på en tydlig antagonism mellan industridiskursen 

                                                 
56 http://www.ifpi.se/antipiracy.aspx, tillgänglig 110507 
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och piratdiskursen kring immaterialrättigheter. Som IFPI har APB liknande orsaker till varför de 

blev till och vilken verksamhet de håller på med.  

"Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas 
i lag" (Regeringsformen 2 kapitlet 19 §) Upphovsrätten är av sådant intresse för samhället att 
denna rättighet skyddas enligt grundlagen. Genom de nya förändringarna av upphovsrättslagen 
får upphovsmännen i teorin ett tillräckligt skydd men i praktiken är upphovsrätten delvis satt 
ur spel ute på Internet. För underhållningsbranscherna är upphovsrätten själva grunden för all 
verksamhet och därmed en förutsättning för att vi ska få nya filmer och spel. Den enskilde 
upphovsmannen eller rättighetshavaren har ingen möjlighet att hantera den stora mängden 
intrång som framförallt begås på Internet. Film- och datorspelbranschen har därför bildat 
Svenska Antipiratbyrån som ska bejaka och bevaka sina medlemmars rättigheter.57 

I likhet med IFPI är APB tydligt förknippade med upphovsrätten som grundar sig i lagen. Den är 

av betydande intresse för samhället, och av den anledningen skyddas den av grundlagen. För 

underhållningsbranschen är upphovsrätten grunden för dess existens och en nödvändighet för att 

kunna leverera nya produkter. Produkternas rättighetsinnehavare har ingen kontroll när intrången 

på Internet är så omfattande som de är idag enligt APB. Därmed var det nödvändigt att bilda 

organisationen som svar på alla dessa rättighetsintrång, som ett försök att upprätthålla APB:s 

medlemmars rättigheter. De hämtar sin legitimitet till att bejaka och bevaka genom att tydligt 

referera till regeringsformen och därmed visa på att det är de som har rätt, inte alla de som gör 

intrång. Här är det tydligt att intrång utgör ett viktigt tecken i citatet, det äventyrar alla 

underhållningsbranschers lönsamhet. Det är ett annat ord för IFPI:s piracy men delar båda 

samma innebörd, kränkande av upphovsrätten. Vidare skriver IFPI om synen på piraten, att det 

råder ett romantiskt skimmer om den och dess verksamhet. ”Det finns ett romantiskt skimmer 

över piraten och hans verksamhet. Piracy är dock, sett ur ett internationellt perspektiv, en mycket 

stor industri som omsätter stora belopp.”58 Men varför anser IFPI att piracy har ett romantiskt 

skimmer om sig? När de skriver på det viset är det högst troligt att de syftar till piraterna som var 

aktiva under 1600- och 1700-talet och inte alla de ungdomar som då och då tankar ner 

upphovsrättsskyddat material från Internet. Det är inte bara i industridiskursen ordet pirat 

används, utan lika ofta i piratdiskursen som dessutom definierar sig själva som pirater. Eftersom 

båda sidor skriver om pirater vill jag reda ut begreppet. Jag har valt att försöka presentera den 

bild som historikern och författaren Marcus Rediker ger av pirater i boken Sjöröveriets guldålder i 

Atlanten och Karibiska havet. 

 

Sjöröveriets guldålder varade mellan åren 1650 och 1730-talet.59 Piraterna under sin tid sågs 

typiskt som vilda och frånstötande skurkar. Av de styrande kretsarna sågs de som blodtörstiga 

monster som hade i avsikt att krossa den sociala ordningen. Det var inte så konstigt om man ser 

till den skräck de spred och mängden egendom de kom över från de imperialistiska staterna 

                                                 
57 http://www.antipiratbyran.com/index.htm?id=wrk, tillgänglig 110507 

58 http://www.ifpi.se/antipiracy.aspx, tillgänglig 110507 

59 Rediker, Marcus, (2006) Pirater – Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet, (Stockholm: Karneval 

förlag), s 18 
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under den tiden. De var skurkar om man ser till det kaos de faktiskt orsakade. De rubbade 

ekonomin och spred sin skräck över haven. Men varför skulle någon i så fall vilja bli någon som 

var så hatad på den tiden? Rediker ger en möjlig förklaring till detta. Majoriteten av piraterna 

under sjöröveriets guldålder hade tidigare arbetat på olika fartyg där arbetsmiljön var dålig, så 

dålig att om ett tillfälle gavs anslöt sig många sjömän sig till pirater i hopp om att leva ett lite mer 

anständigt liv. På fartygen fick de leva med trång inkvartering, dålig mat, brutal disciplin, låga 

löner, förhärjade av sjukdomar och frånvaron av rättigheter. En annan orsak var att om man 

anslöt sig till piraterna fick man chansen att skaffa lättförtjänta pengar, uppleva frihet, glädje och 

makt. Visst var det lockande för många sjömän på den tiden, men priset var att de nästan alltid 

fick leva ett kort liv. De överlevde ofta inte mer än några år efter det att de anslutit sig till 

piraterna, dock avskräckte det inte alltid. Många sjömän levde tydligen hellre ett kort men gott liv 

än ett långt och förnedrande, enligt Rediker.60 Vid sidan av bilden som skurk och det onda var 

piraterna havets hjältar, tyrannernas och girighetens gissel och modiga förfäktare av friheten.61  

Ända sedan deras tid har det existerat två vitt skilda sanningar om piraterna, den mer officiella 

synen där piraten är mänsklighetens fiende och en, där piraten är hjälten, lite som en havets 

Robin Hood som trotsar den rådande ordningen. Det är dessa två olika bilder som de olika 

diskurserna försöker definiera som riktiga, piraterna som de som vågar motsätta sig den 

tyranniska makten medan industrin försöker smutskasta den romantiska bilden genom att knyta 

samman den med organiserad brottlighet. IFPI försöker därmed att stärka bilden av pirater som 

mänsklighetens fiende och på samma gång stärka sin egen legitimitet som organisation.  

 

Både dagens och dåtidens pirater går att se som sociala rörelser mot orättvisa förhållanden. 

Självklart levde de i två olika tider och därmed ser samhällena helt annorlunda ut. Dåtidens 

pirater kunde inte agera annat än öppet medan dagens fildelare kan agera i skymundan utan att 

uppmärksammas. Men vissa likheter finns ändå, båda rörelserna agerade där maktens medel har 

svårt att nå dem. De skapar oordning där de styrande vill ha ordning, exempelvis för handel och 

marknad. Då genom att kort och gott roffa åt sig varor, medan det idag handlar mer om 

värdeminskning av digitala produktioner som mångfaldigas. Dåtidens pirater levde till stor del ute 

till havs där imperiernas makt var svag och inte hade speciellt omfattande kontroll. Idag agerar 

piraterna över Internet, men detsamma gäller här, kontrollen och makten över Internet är inte 

heller direkt något att tala om när man ser till den stora omfattningen av intrång i upphovsrätten.  

 

Hur svarar APB och IFPI på denna omfattande kränkning av upphovsrätten? De förklarar ur sitt 

perspektiv varför upphovsrätten är nödvändig och försöker på så vis förankra en förståelse hos 

människor. En av förklaringarna varför upphovsrätten finns har APB på sin hemsida enligt nedan 

som tydligt visar på deras syn på upphovsrätt och dess betydelse för upphovsmännen.  

                                                 
60 Rediker, Marcus, (2006) s 15 

61 ibid, s 209 
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För att en människa i dagens samhälle ska kunna leva på ett yrke behöver han/hon på något 
sätt få en kompensation för sin insats eller prestation. Det vanligaste är att en arbetstagare som 
anställd på ett företag får ut lön i utbyte mot sin arbetsinsats och därmed kan försörja sig på 
sitt arbete.  
 
På samma sätt behöver en upphovsman få en kompensation för sin insats eller prestation för 
att kunna överleva på sitt konstnärliga yrke. Får inte en filmproducent tillbaka något för de 
investeringar, i form av både pengar och arbetsinsats, som gjorts i en film så blir det svårt för 
filmproducenten att leva på sitt yrke.62 

Enligt APB behöver alla människor någon sorts kompensation för sitt arbete för att kunna 

överleva. Detta gäller alla arbetstagare i dagens samhälle enligt APB. Bara för att vissa människor 

har ett mera konstnärligt yrke betyder det inte att de har mindre rätt till kompensation för sina 

investeringar och arbetsprestationer. Får de inte kompensation blir det svårt för dem att leva på 

sitt yrke. Deras argument sammanfattar jag som att de som agerar i en konstnärlig bransch har 

samma rätt till ersättning för prestationer som andra branscher. APB jämför sig med den lilla 

arbetstagaren som inte har mycket resurser att röra sig med. Men varför skulle en stor resursstark 

bransch vilja framställa sig som vilken arbetstagare som helst? Jag ser det som ett retoriskt 

argument där APB som har en stor Industri i ryggen vill framstå som den lilla människan för att 

vinna trovärdighet och acceptans hos allmänheten. Vidare ser jag det som att APB och andra 

starka upphovsrättsföreträdare i folkets ögon vill vara lika sårbara som vanliga människor och 

därmed inneha samma rättigheter. Det låter som ett sätt att dölja det faktum att världen har 

förändrats och gör så fortfarande av Internets potentialer, men att kulturindustrin inte följer med 

och istället försvarar sig genom att peka ut sig själva som offer. Men om de nu är så svaga, hur 

kommer det sig då att de har makten att få dispens från lagar och agerar piratjägare(som jag 

belyser senare i detta avsnitt)? Det tycker inte jag tyder på någon svaghet utan snarare att 

jämförelserna med vanliga arbetstagare är ett politiskt drag för att skapa förtroende för Industrin.  

 

Varför är det så vanligt att människor mångfaldigar verk så att det blir svårt för branschen att få 

ersättning för sina investeringar och prestationer? Ron Honick, en amerikansk författare i ämnet 

immaterialrätt, skriver i sin bok Software Piracy Exposed att det beror på en rad saker. Det första 

som han nämner om är att människor är påverkade av grupptänk. Även människor som är ärliga i 

andra sammanhang mångfaldigar piratkopierad mjukvara och rättfärdigar det genom att alla andra 

gör det, jag gör ingen skillnad om jag piratkopierar när det finns tusentals andra som gör samma 

sak.63 Ron Honick menar vidare att det beror på att människor tycker att företaget säljer 

produkten alldeles för dyrt eller att företaget är så stort att det inte behöver pengar. Detta 

stämmer nog in på många av de som kränker branschens upphovsrätter, men det som Honick 

förbiser är det som hela piratdiskursen står för, tankar, idéer och uttryck är ingenting som ska 

kunnas hägnas in genom immaterialrätter. Det är dock inte så konstigt med tanke på att han 

argumenterar inom en annan diskurs som inte vill erkänna piratdiskursens argument och synsätt.  

                                                 
62 http://www.antipiratbyran.com/index.htm?id=facts, tillgänglig 110507 

63 Honick, Ron. Software Piracy Exposed.Rockland, MA, USA: Syngress Publishing, 2005. p 229 
http://site.ebrary.com/lib/linkoping/Doc?id=10110282&ppg=245, tillgänglig 110507 
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Orsakerna till att människor kopierar material som är upphovsrättskyddat är dock inte det 

viktigaste i min mening. Det viktigaste är att det sker, och att det sker på bekostnad av branschen. 

Samtidigt som människor mångfaldigar upphovsrättsskyddat material sjunker respekten för 

immaterialrättigheterna kring mjukvara och det är detta som branschen kämpar för att stoppa. 

APB skriver att det är en nödvändighet att kämpa för att denna form av kultur ska få verka under 

normala marknadsekonomiska förhållanden för dess överlevnad. Förhållanden som styrs av 

efterfrågan och utbud där efterfrågan inte dör ut på grund av att utbudet mångfaldigas utom 

kontroll så fort det når marknaden. För att arbeta mot normala marknadsekonomiska 

förhållanden informerar de i första hand om upphovsrättens betydelse för nyskapande av film 

och spel. APB skriver att i vissa fall där omfattande intrång i upphovsrätten upptäcks tar de fallet 

till olika rättsliga insatser. På deras hemsida står följande: 

Antipiratbyråns mål är att medlemsbolagen inom film och datorspelbranscherna ska få verka 
under normala marknadsekonomiska förutsättningar som vilka andra branscher som helst. 
Den som skapar en attraktiv film eller datorspel ska belönas, detta inte bara gynnar utan är i 
själva verket ett villkor för denna form av kultur.  
 
Antipiratbyrån arbetar i första hand genom att informera om upphovsrättslagen och förklara 
varför den är nödvändig för produktionen av nya filmer och datorspel. I vissa fall av mycket 
omfattande intrång görs olika former av rättsliga insatser.64 

Idag har APB rättigheter att samla in information om upphovsrättsintrång som sker via Internet 

och föra vidare dessa uppgifter till rättsliga instanser, men så har det inte alltid varit. Under 2005 

fick Datainspektionen in ett stort antal klagomål från privatpersoner som ansåg sig blivit kränkta 

av APB:s insamling av IP-nummer i samband med lagöverträdelser.  Datainspektionen är en 

myndighet som arbetar efter regeringens direktiv om att säkerställa att personuppgifter behandlas 

på ett korrekt och icke-kränkande sätt.65  Datainspektionen granskade till slut ärendet om 

insamlingen av personuppgifterna kring lagöverträdelserna och kom fram till att APB bröt mot 

personuppgiftslagen.66 Datainspektionen meddelade att om APB skulle fortsätta med insamlandet 

krävdes det ett undantagstillstånd från personuppgiftslagen. APB ansökte om detta bara några 

dagar senare och fick ansökan beviljad av Datainspektionen. Underlag för detta var att 

Datainspektionen ansåg att APB hade ett större berättigat intresse för att registrera 

lagöverträdelser än den registrerades intresse för integritetsskydd. Efter detta fick de juridisk rätt 

att behandla uppgifter kring lagöverträdelser som normalt innebär brott mot personuppgiftslagen. 

Detta är i min mening en tydlig polisiär uppgift som APB har lyckats att ta på sig. Faran, som jag 

ser den, är om privata intresseorganisationer successivt får mer och mer att säga till om varför har 

vi då ett polisväsende? Polisen är ändå styrd av högre instanser som kontrollerar att de agerar på 

ett sätt som inte kränker personuppgiftslagen i högre mån än nödvändigt. Men vem kontrollerar 

egentligen att privata intressegrupper följer de rättigheter och förpliktelser som de ändå har blivit 

                                                 
64 http://www.antipiratbyran.com/index.htm?id=wrk, tillgänglig 110507 

65 http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml, tillgänglig 110507 

66 http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/2006_APB.pdf, s. 1-6, tillgänglig 200607 



 25 

tilldelade? Detta blir än mer oroande med tanke på att APB redan tidigare brutit mot 

personuppgiftslagen i egna syften.  

 

De rättsliga insatserna som APB nämner kanske inte i praktiken genomförs så ofta men nu har 

man juridiska rättigheter till att agera vad Piratbyrån och Piratpartiet kallar för piratpolis. De har 

fått undantagstillstånd från delar av personuppgiftslagen. De har bland annat rätt till behandling 

av IP-nummer, tidpunkt för offentliggörande, fillistor av vad som har gjorts tillgängligt etc.67 Det 

vill säga rätten att samla in uppgifter om upphovsrättsbrott som sker över Internet och sedan 

lämna vidare dessa till olika rättsliga instanser för vidare bruk enligt eget tycke. Godtycklig makt 

hör inte hemma i en demokrati i min mening, all makt är kanske godtycklig i viss mening men 

fortfarande väljer APB själva vilkas integritet de har intresse av att bryta. Som jag nämnt tidigare 

kontrolleras polisen av regeringen som är vald av folket, men vem ska kontrollera och ha insyn 

hos privata intresseorganisationer som inte styrs via folket så att makten inte missbrukas?   

 

Idag har motståndarna till piratrörelser fått verktygen att stå emot piratrörelsen. De kämpar för 

att få allmänheten att rätta sig efter de lagar som faktiskt råder. Upphovsrätten är något värt att 

kämpa för enligt industridiskursen, som hävdar att det är ett nödvändigt underlag för skapande av 

ny kultur. Fildelning är kanske omöjligt att stoppa helt, men industrin vill tydligt visa på vad som 

är rätt och fel för intellektuell egendom. Det ska råda samma marknadsförutsättningar inom 

denna bransch som inom andra. Industrin vill alltså att marknaden för immateriella värden ska 

likställas med andra marknader som handlar med fysiska produkter. Rent praktiskt ser jag stora 

svårigheter i hur det ska gå till, eftersom det är stora skillnader mellan att kopiera informationen 

på en cd-skiva och föra denna vidare och att kopiera en klocka och sedan föra vidare kopior.  

 

Diskussion/slutsats 

Genom analysen har jag belyst att det handlar om en kamp om intellektuell egendoms vara eller 

icke vara. Denna kamp förs i en diskursordning där två diskurser kämpar om herraväldet om att 

definiera intellektuell egendom och dess innebörd. I diskursordningen har jag diskurserna 

piratdiskurs respektive industridiskurs för att visa på att det är två aktörer som agerar utifrån två 

skilda världsbilder.  

 

På ena sidan är det gräsrötterna, som till viss del representeras av de löst sammansatta 

organisationerna Piratbyrån och Piratpartiet. De representerar tillsammans en social rörelse som 

pekar på vad de anser vara missförhållanden i samhället, och dessa är rättigheterna kring 

intellektuell egendom. Gräsrötterna agerar mot det redan etablerade i samhället; missgynnande 

lagar och storbolag som ständigt bygger på sina arkiv av upphovsmaterial. Gräsrötternas agerande 

                                                 
67 http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/2006_APB.pdf, tillgänglig 200607 



 26 

mot etablissemanget har i detta fall möjliggjorts av Internet och dess kommunikationsmöjligheter. 

Agerandet består främst av att kränka upphovsrätten genom så kallad piratkopiering eller piracy, 

men även av att skapa debatt kring upphovsrätten och ifrågasätta denna öppet. Internet är ett 

nytt medel för kommunikation som bara har varit öppet för allmänheten några årtionden. 

Intellektuell egendom har däremot funnits i ett par århundraden för att inhägna tankar och idéer. 

Konflikterna kring intellektuell egendom har aldrig varit lika omfattande som de är idag, eftersom 

möjligheterna till informationsspridning har revolutionerats och lett till dagens omfattande 

informationsutbyte världen över. Piratpartiet och Piratbyrån arbetar för att belysa och agera emot 

dagens rättigheter för intellektuell egendom, som de hävdar har alldeles för starkt juridiskt skydd. 

Man lagarna kring det borde reformeras så att det både passar i tiden och gynnar fler människor i 

dagens nätverkssamhälle. De hävdar att i praktiken främjar intellektuell egendom fåtalet och 

missgynnar samhället i stort. Tankar och uttryck är inte någonting som skall inhägnas med hjälp 

av juridiska lagar, de är till sin natur flyktiga fenomen och ska så förbli enligt deras synsätt.  

 

På andra sidan har vi etablissemanget som står för hela branschorganisationer och 

världsomspännande musikindustri. Det representeras i uppsatsen av IFPI och APB. Deras 

verksamhet grundar sig i att konst, musik, film etc. går att äga genom upphovsrätten i motsats till 

gräsrötterna. Dessa rättigheter ska vara lika starka som för fysiska ting, dvs. att ett datorspel ska 

ha samma sorts rättigheter som en båt. Människor som arbetar inom konstnärliga branscher ska 

ha samma möjligheter till att skapa en inkomst som andra. Bara för att det går att mångfaldiga 

konstnärliga verk betyder inte det att man ska göra det mot upphovsmännens vilja. Det 

omintetgör en berättigad inkomst som faller sig naturlig inom andra branscher. Det ses som en 

tydlig brottslig handling av branschen och jämställs med stöld eftersom det direkt motverkar till 

att hålla uppe konstens marknadsvärde. IFPI och APB välkomnar och arbetar för nya lagar som 

utökar deras rättigheter att skydda sina verk så att de kan figurera på en marknad som jämställer 

immateriella kreationer med andra fysiska varor.  

 

Denna kamp är långt ifrån över. Båda sidor kämpar för att just deras mål ska fullbordas. 

Piratdiskursen försöker sprida sitt budskap via allmänheten och uppmanar indirekt till 

överträdelser av upphovsrätten. De söker dialog där alla är välkomna att lämna inlägg i debatten 

för att sprida nytt ljus över en till synes föråldrad upphovsrätt.  Industridiskursen söker sig inte i 

samma grad till offentlig debatt utan vänder sig gärna till myndigheter och högre instanser för att 

fullfölja sitt mål. De gör vad de kan för att motverka den allt mer ökande fildelningen men 

arbetar mer med att framhålla de straff man riskerar genom att bryta mot upphovsrätten.  

 

Finns det verkligen något rätt eller fel när det kommer till denna fråga kring intellektuell 

egendom? I min mening är det en stor gråzon där båda sidor försöker definiera denna till sina 

egna syften. Är det verkligen stöld att kopiera en skiva som man inte betalt för? Varken 

upphovsmännen eller skivinnehavaren har förlorat ett exemplar av skivan i fråga. I min mening 

handlar inte fildelning om stöld, utan om eventuella inkomster som inte hamnade i 
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upphovsmännens fickor. Visst kan det bli problem för industrin, det får jag hålla med om. Det 

syns inte minst på alla deras försök att försvara sig med hjälp information och ansträngningar till 

att få undantag från personuppgiftslagen i Sverige. Men jag tror knappast att människor någonsin 

haft tillång till så mycket kultur som vi har idag, genom bland annat fildelning världen över. Det 

ligger en viss sanning i vad Peter Falkwinge säger; fildelning är vår tids folkbibliotek, som ger 

vanliga människor tillgång till hela världens kultur. I min mening håller jag med honom, men 

eftersom kampen mellan Industrin och Piraterna ännu inte är över kan denna bild bli ett minne 

blott. Det får framtiden avgöra. 

 

Internet har verkligen fört med sig enorma möjligheter och potentialer för informationsspridning 

av alla dess slag, men samtidigt försöker starka krafter styra och kontrollera denna spridning av 

ekonomiska syften.  
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