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Inledning 

 

 

 

”Hometaping is killing music, and it´s illegal”. Så hette det när man på 1980-talet skulle 

stoppa den musikkopiering som blivit så populär tack vare kassettbandspelaren. Folk hade 

helt plötsligt fått möjlighet att med enkla medel kunna kopiera musik som man spred i 

bekantskapskretsen. Kassettbandspelaren såldes till och med i dubbla varianter för att 

ytterligare underlätta för de som ville kopiera musik. Musikbranschen fick panik och gick till 

motattack. De krävde förbud mot kassettbanden eller åtminstone en skatt på kassettbanden 

som kunde återgäldas till de bästsäljande artisterna.  Kampanjen ackompanjerades av 

sloganen ”Hometaping is killing music, and it´s illegal” med en tillhörande logga. Loggan var 

en variant av de gamla piraternas Jolly Roger där dödskallen var utbytt mot ett kassettband 

med två benknotor lagda i kors under. Samma logga som idag används av 

fildelningsförespråkarna på Piratbyrån. 

 

Kopior av konst i olika former är i sig inget som är nytt för de senaste årens eller ens för det 

senaste århundradets tekniska landvinningar. Musikvärlden har alltid varit full av låtskrivare 

som lånat av varandra utan förbehåll och konserter som spelats utan att några pengar kommit 

kompositören till godo. Repliker av kända konstverk har gett en känsla av flärd åt borgerliga 

hem och att kopiera böcker för eget bruk var lagligt i Sverige tills för bara några år sedan.  

Kopieringen har dock fått en helt annan betydelse med tekniska framsteg som 

kassettbandspelare och vhs-spelare som låter vem som helst med en teknisk baskunskap 

kopiera filmer och musik. Med utvecklingen av internet och nya medieformer har spridningen 

av kopiorna tagits till helt nya dimensioner. I Sverige har fildelning närmast blivit socialt 

accepterat trots att det är olagligt att sprida piratkopierat material. Debatten om fildelningens 

vara pågår för fullt. Samma argument rörande fildelningens positiva respektive negativa sidor 

återanvänds gång på gång och under tiden fortsätter folk att ladda ner filmer, musik och spel 

utan några vidare moraliska betänkligheter. 

 

Det som på kassett- och vhs-spelarnas tid innebar att några kopior av den musik och de filmer 

som någon i bekantskapskretsen köpt spreds vännerna emellan har idag tagit en helt annan 

form. De piratkopior som sprids i fildelningsnätverken har, med några få undantag, aldrig 
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köpts av de som sprider dem. Folk laddar helt enkelt hem det dem hittar på nätverken och 

sprider det sedan vidare till andra. Få vet var de kommer ifrån och hur de hamnar i nätverken 

där vem som helst med grundläggande datorvana och tekniska verktyg som dator och 

internetuppkoppling kan ladda ner dem. 

 

De flesta av dagens piratkopior har sitt ursprung i den ljusskygga verksamhet som bedrivs 

inom, vad de inblandade själva kallar för kort och gott Scenen. Det är en samling individer 

och grupper som samlas i en subkultur som baseras just på att sprida piratkopior. Tanken är 

inte att förse världen med ett enormt utbud av piratkopierade filmer, spel och musik utan att 

inom sin egen sfär få tillgång till allt som kan tänkas släppas i digital form.  

 

När hemdatorn kom började datorintresserade hitta sätt att komma över kopior av de program 

och spel som släpptes. Det hela tog en alltmer organiserad form och utvecklades till vad som 

idag är Scenen. En subkultur i det virtuella där grupper tävlar om att vara först med att sprida 

piratkopior och där en avancerad ekonomi baserad på byteshandel gör att de får något i 

gengäld för sina bedrifter. Att de flesta, fildelare som övriga, inte vet något om Scenens 

verksamhet är kanske inte så konstigt med tanke på att inte mycket har skrivits om ämnet. 

Andra datorrelaterade subkulturer har fått större utrymme men Scenen har lyckats väl med sin 

önskan om att hålla sin verksamhet hemlig för utomstående. 

 

Den här uppsatsen ska berätta historien om Scenen och försöka reda ut hur dess verksamhet 

fungerar. Det blir en historia sedd ur mina ögon och kan därför tänkas vara mer komplicerad 

än vad som kommer fram i den här uppsatsen. Eftersom Scenen är en hemlighetsfull värld 

med medlemmar som inte vill att utomstående ska få upp ögonen för deras verksamhet 

kommer jag att närma mig subkulturen genom de sätt som finns till hands och det blir en 

utomståendes beskrivning av en sluten grupp.  

 

Syftet med den här uppsatsen är dels att reda ut den historia som leder fram till Scenen idag 

men också att gå in på de individer som rör sig inom subkulturen. Här vill jag besvara 

frågorna om vilka aktörer som är inblandade och varför det finns grupper och individer som 

lägger ner så mycket tid och energi på sitt deltagande? Framför allt vill jag reda ut vad det 

finns för motiv som är så starka att personerna riskerar de hårda straffen för de lagbrott de 

faktiskt begår.  
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För att kunna förklara de frågorna utgår jag från Bourdieus teorier om Habitus och de olika 

former av kapital som värderas hos grupper av människor. Eftersom pengar inte är en 

drivkraft, åtminstone inte en bärande sådan, måste det finnas något annat som ger en drivkraft 

som är större än de straff de riskerar. Det handlar om någon form av grupptillhörighet och 

status som baseras på något annat incitament än pengar.  

 

Eftersom Scenen är en subkultur som helt verkar i det virtuella utan några yttringar i den 

verkliga världen vill jag också prova de nämnda teorierna mot hur väl de kan appliceras på en 

sådan här virtuell subkultur. Det är en subkultur som helt saknar de yttre attribut som 

subkulturer vanligtvis är belagda med och som inte har någon geografisk avgränsning eller är 

beroende av någon nationell eller geografisk tillhörighet men ändå lyckas hålla sin krets så 

sluten att ytterst lite information om deras förehavanden läcker ut till allmänheten. 

 

För att förstå Scenen och dess idag verksamma individer kommer jag att börja i det tidiga 

skede av datorns historia som är nära förknippad med hackerkulturen och dess framväxt. 

Hackerkulturen skiljer sig förvisso i väsentliga delar från Scenen och de grupperna som är 

aktiva där men de båda subkulturerna har också mycket gemensamt. Inte minst deras ursprung 

som till stora delar är en gemensam historieskrivning i en tid då datorn gick från att vara en 

maskin för några inbitna tekniknördar och forskare på universitetet till att bli hemdatorn. 

Hemdatorn blev den oumbärliga maskinen i var mans hem och som nu också kan användas 

som komplett mediemaskin där den som är villig att bryta mot lagen har gratis tillgång till en 

stor del av världens medieutbud i digital form.  
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Disposition 

För att underlätta läsningen kommer jag här i grova drag gå igenom uppsatsens olika delar.  

Första delen kommer behandla den teoretiska bakgrund som uppsatsen grundar sig på. Jag 

kommer här gå ta upp Bourdieus teorier om habitus och symbolisk kapital och de senare 

kompletteringar Thornton gjort angående det subkulturella kapitalet. Här kommer också 

subkulturbegreppet att tas upp med vidare inriktning på hackare som subkultur och här ingår 

också det metodkapitel där jag går igenom hur jag tagit fram det material som ligger till grund 

för uppsatsen. 

 

Termer och begrepp är liksom det låter en begreppsförklaring där några av de väsentliga ord 

som kommer att finnas med genom hela uppsatsen gås igenom. De två följande kapitlen som 

heter Piratkopiering igår, idag och imorgon samt Hackerkulturens framväxt går igenom den 

bakgrundsfakta som man är nödvändig att se i relation till Scenen och de releasegrupper jag 

senare ska studera. Det första av kapitlen handlar om fildelning och den betydelse datorns 

utveckling haft för spridandet av piratkopior. Det andra går kortfattat igenom hackerkulturens 

historia. Eftersom det finns så lite skrivet om Scenen kommer jag att utgå från 

hackerkulturens historia som många gånger är gemensam med Scenens. 

 

Scenen är det kapitlet som kommer att ligga till grund för analysen. Med hjälp av information 

från olika håll målar jag upp en samlad bild av Scenen och dess verksamhet idag. Detta 

kommer sedan att analyseras efter det teoretiska ramverk jag gått igenom under uppsatsens 

tidigare kapitel. Här kommer jag att analysera efter vissa givna premisser där jag först går 

igenom individernas plats inom subkulturen och sedan problematisera teorierna utifrån de 

kriterier som ges av att det är en subkultur i det virtuella. Diskussionskapitlet lämnar öppet för 

en friare diskussion samt nya infallsvinklar till ämnet och subkulturen.  

 
 
 
Teori 

I olika kulturer och i olika grupper inom en kultur ryms en mängd olika värderingsprinciper. 

Vad som ger social rang, makt och status och hur man uppnår en åtråvärd position inom en 

grupp beror på vad man värderar inom gruppen och hur väl man tillägnat sig det. Oavsett hur 

jämställd en grupp ter sig inbördes så finns det ändå principer för klassificering som gör att 

vissa kommer högre i rang än andra. De personer som är delaktiga inom Scenen får ju 

visserligen tillgång till en massa nya filmer och program men det måste ändå finnas någonting 
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mer som motiverar till deras engagemang och risktagande, något som skapar den 

sammanhållning och hängivenhet som gör att Scenen bara är tillgänglig för en liten elit av 

hårt arbetande individer. För att komma dem inpå livet och förstå varför ska vi närma oss 

Scenen utifrån Bourdieus teorier om Habitus och de olika formerna av kapital.  

 

Habitus är den term som Bourdieu använder för att förklara en individs inlärda känsla för 

smak och värderingar. Habitus är de ramar av smak, värderingar och praktiker en individ rör 

sig inom. Varje människa har ett eget Habitus som i olika grad präglas av Habitus för den 

grupp som individen tillhör. Att upptas i och utveckla Habitus är vanligtvis en omedveten 

process. Något som kan kännas som en naturlig del av sig själv trots att det uppkommit 

genom påverkan av personer i sin närhet och alla de intryck man tar till sig.1 

    

Habitus legitimerar de praktiker och gemensamma inställningar och smak som finns inom ett 

fält. Fältet är här en grupp människor som i olika mån delar värderingar och åsikter.  Gruppen 

binds samman av sitt Habitus eller sina inlärda mönster och tillsammans skapar de och 

utvecklar sina praktiker samtidigt som gruppens praktiker i sin tur förstärker dess habitus.2 

Habitus är alltså inte en fast uppsättning värderingar utan en ständigt pågående process som 

aldrig slutar utvecklas. Gruppens Habitus blir en slags gemensam utgångspunkt i gruppens 

syn på sig själva och i hur de positionerar sig i förhållande till dem utanför gruppen. De 

normer som finns i en grupp gällande smak och värderingar måste alltid ses i förhållande till 

andra grupper.3 

 

Habitus är ena delen av det symboliska kapital som ger någon form av rangordningsprincip 

inom gruppen. Där habitus är det förkroppsligade uttrycket är den andra formen av kapital det 

objektiverade. Kapitalformerna kan till exempel vara ekonomiskt, kulturellt och socialt 

kapital och dessa kapital blir symboliska när dess värde får erkännande av andra inom 

gruppen eller inom det fält där värderingarna delas. Kapitalet kan alltså röra sig om allt från 

det vi är vana vid att kalla kapital, alltså pengar och bilar mm, till social bakgrund, akademisk 

utbildning, rätt kontakter och mycket mer. Detta kapital bestäms av och bestämmer de 

klassificeringar som finns inom den givna gruppen och den som har mycket av gällande 

kapital att tillgå anses ha hög social rang inom gruppen. De olika formerna av kapital som 

                                                 
1 Bourdeiu, Pierre, Kultursociologiska texter, Stockholm, B. Östlings bokförlag, 1993, s.250-251 
2 Bourdieu, s.301 
3 Bourdieu, s. 269 
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värderas inom ett visst fält verkar tillsammans. Det sammanlagda kapitalet hos en individ 

bestämmer den status som han eller hon uppnår.  Samtidigt behöver inte alla de egenskaper 

som värderas inom gruppen alltid vara verksamma samtidigt.4  

 

Som Sarah Thornton anmärker använder sig Bourdieu i sina teorier av de kapitalformer som 

verkar inom hans eget fält eller den sociala värld han själv rör sig inom, en akademisk och 

kulturell elit.5 Thornton visar på att ett tillägg till Bourdieus olika former av kapital är 

lämpligt för den forskning hon fört om klubbkulturen i England. I Club Cultures: Music, 

Media and Subcultural capital hänvisar hon till forskning om Beatkulturen där man skiljde på 

att vara ”hip” eller ”square” och där man kunde se en tredje kategori –”hipster” som delade 

värderingar med beatniks men som sades vara tillgjort hip.6 Det är detta hip som Thornton 

menar är en form av subkulturellt kapital som kan ses i förhållande till förutsättningar som 

Bourdieu lägger fram. Det subkulturella kapitalet fås genom att ha rätt sorts frisyr, använda 

rätt slang med mera utan att för den skull överdriva. Det måste vara på en rimlig nivå för att 

inte kännas för ansträngt.7  

 

Bourdieu talar om det kulturella kapitalet i förhållande till den maktfördelning som finns i 

samhället och mer direkt det franska samhället på 70-talet. Det kulturella kapitalet är inte 

vilken kultur som helst utan en etablerad finkultur som återfinns i samhällets toppskikt. Det 

kulturella kapitalet har hos Bourdieu en direkt koppling till det ekonomiska kapitalet och den 

makt som finns hos de som innehar de högre positionerna i samhället. Kulturellt kapital i den 

här meningen är något som erkänns även av de i lägre positioner som inte innehar det men 

vars betydelse de ändå accepterar. Samma enkla omfördelning av symboliska kapital finns 

inte för det subkulturella kapitalet. Även om det subkulturella kapitalet på sina håll kan 

omvandlas till ett ekonomiskt kapital är det inte knutet till klass på samma sätt som Bourdieus 

kulturella kapital.8 

 

En väsentlig skillnad som Thornton ser mellan det subkulturella kapitalet och det kulturella 

kapital Bourdieu lagt fram är att man måste ta med mediekonsumtion som faktor. Medier blir 

inte bara som hos Bourdieu något som visar på det kulturella kapitalet. Medierna ses hos 

                                                 
4 Bourdieu, s. 270-271 
5 Thornton, Sarah, Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Oxford, Blackwell publishers ltd, 
1995, s. 11 
6 Thornton, s. 9 
7 Thornton,  s. 11 
8 Thornton, s.12 



  
Sida 7 

 

  

Thornton som ett nätverk som förmedlar och definierar den kunskap som tillhör det 

subkulturella kapitalet. Vad som är hippt beror också på hur och hur mycket som media 

exponerat subkulturen.9 

  

Thornton använder det subkulturella kapitalet i sin forskning om klubbkulturen där de som 

har mycket subkulturellt kapital och kan omvandla det till ekonomiskt kapital är de som 

arbetar som DJ:s, klädesdesigner m.fl. Dessa åtnjuter också mer respekt just därför att de är 

med och skapar och definierar fältet.10 Detta kan man se i relation till vad Bourdieu skriver 

om de som har de lägre positionerna inom ett fält. De som har mindre av det kapital som 

gäller inom fältet ser upp till och åtrår de som innehar de högre positionerna som blir något 

objektivt åtråvärt. Detta är något som man strävar mot och försöker anspela på att tillhöra.11  

 

Både Bourdieu och Thornton lägger vikt vid hur ord, tal och slang används för att skapa 

gruppen. Det är väsentligt hur gruppen speglas i sin beskrivning av de andra, det vill säga de 

som inte tillhör gruppen. Det subkulturella kapitalet avslöjas tydligast i uttalandet om vad som 

ogillas och vad som inte är värderat inom gruppen. De omvandlar en känsla av social rang där 

alternativa tolkningssätt kan ge unga människor i lägre social rang en ny bild av den sociala 

världen där de kan tilldela sig en högre social position och en högre självkänsla.12  

 

Problem  

Paul A Taylor beskriver ett problem när man ska inhämta information om hackare som 

subkultur som gäller i lika hög grad för Scenen och individerna där. Hacking som kulturellt 

fenomen baseras inte på någon fysisk yttring som grupp. Därför spelar de inblandades egna 

beskrivningar av vad det är de gör och varför de gör det en större roll än annars i att forma 

kulturen kring hacking. Påstådda anledningar till hackandet blir därför väsentliga både för de 

som samlas kring idéerna och de som motsätter sig dem. Paul A. Taylor menar att de grunder 

hackare ger till varför de sysslar med detta är defensiva och kan ses knutna till debatten för 

och emot hacking. Från datorsäkerhetsindustrin och de som motsätter sig hackandets sida 

betonas den del av hackandet som kan liknas vid vandalism. Många hackare vill därför 

distansera sig från detta och lägger fram andra motiv till sitt hackande.13   

                                                 
9 Thornton s.13 
10 Thornton s. 12 
11 Bourdieu, s. 282 
12 Thornton, s. 12 
13Taylor, Paul A, Hackers: Crime in the digital sublime, Routledge, 1999, s. 44-46 
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Subkulturbegreppet 

En subkultur är en grupp människor som har något gemensamt, de delar intresse och 

gemensamma praktiker som i olika mån skiljer dem från andra grupper. Subkulturer har 

kommit att ses som de grupper som avviker från rådande normer och ofta från det samhälle de 

uppstår i. De ses av omgivningen som något sämre, mer ociviliserat och oorganiserat än andra 

sociala grupper och samhället i övrigt. För deltagarna själva blir subkulturen ett sätt att skapa 

egna förutsättningar för framgång och status14. Thornton menar: 

 

Subcultural ideologies are means by which youth imagine their own and other social groups, assert 

their distinctive character and affirm that they are not anonymous members of an undifferentiated 

mass. […] Distinctions are never just assertions of equal difference; they usually entail some claim 

to authority and presume the inferiority of others.15 

 

Hackare som subkultur 

Hackers och de inom Scenen sysslar många gånger med vitt skilda saker. Men det finns också 

mycket som liknar varandra. Liksom hackare sysslar också personer inom Scenen med 

avancerad problemlösning när de ska ta bort kopieringsskydden. Den kick de får när de efter 

många timmars koncentrerat arbete till slut lyckas är säkert inte mindre än hackerns som 

lyckats ta sig in i ett nytt system. Andra personer inom Scenen kanske inte alls har uppgifter 

inom subkulturen som kan liknas vid det hackers gör men de är i alla fall också de med i en 

virtuell subkultur. De delar åtminstone den anonymitet och de möjligheter som ges när man 

kan frigöra sig från sitt verkliga liv och de begränsningar man upplever sig ha där. 

 

Paul A Taylor har presenterat olika motiv som hackers har eller påstår sig ha för sitt 

hackande. För att se till de motiv som finns eller som hackers påstår sig ha finner vi följande 

som dock inte bör ses som enskilda motiv hos olika personer utan som motiv som samspelar 

och i olika grad finns hos de som hackar.16 Alla de här motiven är också möjliga, och flera av 

dem i stor grad också troliga, för de inom Scenen. 

 

1 Beroende 

2  Nyfikenhet 

                                                 
14 Gelder, Ken & Thornton, Sarah, The subcultures Reader, London, Routledge, 1997, s. 1-4 
15 Thornton, s. 10 
16Taylor, s.43-46 
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3 Uttråkad av utbildningssystemet 

4 Känslan av makt 

5 Erkännande från andra hackers 

6 Politiska motiv 

 

Beroendet är något som ofta kommer upp i beskrivningen av hackers verksamhet, och många 

hackers påstår också själva att de är beroende. Att vara manisk kan dock gälla vilket intresse 

som helst och ligger inte i hackandets natur utan i så fall i personens.17 Det positiva med 

nyfikenhet ligger redan i hur vi uppfattar ordet. Nyfikenhet är också något som finns i den 

hackermentalitet där just information och att lära sig nya saker är viktiga beståndsdelar. Alla 

hackers förmodas drivas av någon mån av nyfikenhet och även många av de som verkar inom 

Scenen.18 

 

Nyfikenheten leder vidare till nästa punkt som är att hackers skulle börja hacka för att gå 

vidare och utvecklas där skolsystemet misslyckas i att ge en tillräckligt stimulerande 

utbildning i dataämnen. Unga människor som är väldigt kunniga saknar möjligheter att göra 

något produktivt av sina kunskaper. 19 

 

Känslan av makt är något som många hackers bekänner. Det är just kontrollen eller själva 

möjligheterna som öppnar upp sig med kunskapen. De kan få tillgång till information eller 

system som i sig innehar makt att förstöra eller att utnyttjas men det innebär inte att de i själva 

verket utnyttjar de möjligheterna. 20 När det gäller Scenen så är det ju inte informationen i sig 

som är det betydande utan de praktiker som följer därpå. Aktörerna skaffar sig information 

om kopieringsskydd för att ta bort dem, och här skiljer sig Scenen i ett betydande avseende 

från hackerkulturen. 

 

Även om hackers många gånger arbetar självständigt finns det ett stort inslag av social 

samhörighet inom hackerkulturen och att få ett erkännande från sina gelikar uppmuntrar 

många till sitt hackande. Även om hackande ger något i sig så blir drivkraften mycket starkare 

när man kan dela sina erfarenheter med andra och få uppmärksamhet för det man gör.21 

                                                 
17 Taylor, s. 47 
18 Taylor, s. 51 
19 Taylor, s. 52-56 
20 Taylor, s. 56-58 
21 Taylor, s.59 
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Det finns fler som påstår sig hacka efter politiska motiv än de som faktiskt gör det.  Det finns 

också grupper som använder sina kunskaper i hackande för att uppnå politiska motiv. Termen 

hacktivism beskriver just det sådana grupper och individer sysslar med. Ett starkt motstånd 

finns i alla fall inom hackerkulturen mot byråkratier och statens och stora företags monopol 

på information och intellektuell egendom.22 

 

Hacker etik  

Många tidiga hackers eller nya som på något sätt vill förknippas med de tidiga hackeridealen 

arbetar, eller påstår sig arbeta, efter vissa fastställda hackerideal. Dessa inskärper att man ska 

vara ansvarsfull i sitt hackande och inte förstöra för andra utan egentligen bara ta sig in i 

systemen och överlista dem och lära sig hur dem fungerar. De vill inte att en hacker ska 

förknippas med en cracker, dvs. någon som förstör systemen. 

 

Det faktum att hackandet sker i en miljö skild från den man rör sig i vardagen gör att det 

etiska tänkandet inte behöver vara lika starkt i cyberrymden som i verkliga livet. Att många 

hackers dessutom är relativt unga speglas också i det etiska tänkandet. Man anser sig ha rätt 

för att man kan och möjligheterna finns där. Man rättfärdigar det man gör med argument som 

att information bör vara fri och att om säkerheten inte är hög nog är det fritt fram att ta sig in i 

systemen.23 

 

Det finns dock ett etiskt tänkande i cyberrymden och många hackers är mycket medvetna om 

sina handlingar och dess konsekvenser. Frasen Hacker-etik myntades av Steven Levy i boken 

Hackers från 1984. I boken fastställer han också ramarna för hackeretiken.24 

• Access to computers—and anything which might teach you something about the way the world 

works—should be unlimited and total. Always yield to the Hands-on Imperative!  

• All information should be free.  

• Mistrust authority—promote decentralization.  

• Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, race or position.  

• You can create art and beauty on a computer.  

• Computers can change your life for the better 

                                                 
22 Taylor, s. 61 
23 Taylor, s. 164 
24 Levy, Steven, Hackers: the heroes of the computer revolution, Garden City NY, Anchor Press/Doubleday, 
1984, s. 27-36      
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En del av punkterna stämmer väl överens med hur man ser på sig själva inom hackerkulturen 

och det ofta använda ”all information ska vara fri” är ett försvar som också dyker upp hos 

Scenfolket. Hackeretiken förespråkar att man inte ska ändra något i de system man tar sig in i 

och på den punkten skiljer sig det individerna inom Scenen gör väsentligt. Där innebär en 

vital del att man skaffar sig information om ett kopieringsskydd med avsikt att ändra så att det 

förlorar sin betydelse. 

 

Metod 

Tanken var att från början göra djupgående intervjuer på plats med svenska medlemmar ur 

releasegrupper. Det var dock en tanke som känts alltmer avlägsen ju mer jag läst om scenen 

och satt mig in hur den fungerar. Min naiva tro var inledningsvis att grupperna på scenen ville 

synas i världen och på något sätt göra sina namn, eller åtminstone sina alias kända och 

respekterade. Till viss del är det ju också så det ligger till men den respekt och kändisskap de 

försöker uppnå är strikt hållen till scenen. Det är inom scenen man vill synas, inte utåt, och 

den respekt man söker är från de andra medlemmarna inom scenen, de som har kunskap och 

erfarenhet att verkligen uppskatta varandras arbete och bedrifter. Man vill inte dela med sig 

utåt av vare sig de releaser som grupperna sprider inom scenen eller någon inblick i hur 

scenen fungerar. Kort sagt – man vill hålla Scenen privat och hemlig. Det finns dock ändå de 

inom Scenen som sprider releaserna vidare så att de till slut hamnar på de publika 

fildelningsnätverken. 

 

Jag letade upp så många e-postadresser jag kunde hitta till olika releasegrupper och mailade 

ett 30-tal av dem utan vidare resultat. Jag fick svar av en person som inte längre tillhörde 

scenen utan numera på egen hand lade upp serier på de publika torrentsidorna. Det andra och 

sista svaret jag fick var en grupp som ville ha reda på vilka andra grupper som skulle ställa 

upp på intervju. Med största sannolikhet var det för att de ville hålla koll på vilka medlemmar 

ur scenen som kunde tänkas begå det allvarliga brottet att sprida dess hemligheter till 

allmänheten och sedan utdela bestraffning i form av avstängning från Scenen och dess 

gemenskap. 

 

Eftersom intervjuer uteslöts har jag istället söka mig till andra källor. För att få fram de fakta 

som behövs har jag behövt söka information på flera håll. Källor på Internet har alltid ett visst 

mått av osäkerhet kring sig och ännu mer problematiskt är det när det gäller en så pass sluten 

subkultur med lite eller ingen information utifrån. Därför har jag valt att ta in information från 
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olika håll och därmed öka reliabiliteten. Tillsammans ger de olika källorna en relativt enhetlig 

och klar bild över Scenen och dess medlemmar. 

 

Jag har bland annat tittat i interna magasin som är skrivna av och för folk inom Scenen. Jag 

har också tittat på diverse sidor med anknytning till scenen och diskussioner på forum. 

Framför allt har jag gått igenom de nfo-filer som alla grupper alltid lägger ut tillsammans med 

sina releaser. Nfo-filerna är dokument som innehåller information om den aktuella releasen 

men gruppen kan också skriva om sig själva eller om scenen i sig eller andra grupper. Jag har 

gått igenom ett hundratal nfo-filer och har sen valt ut några med extra utförlig information och 

text som får större utrymme i uppsatsen eftersom jag anser att de bäst exemplifierar ämnet. 

 

 Någon nationell avgränsning görs inte. Scenen, liksom grupperna är internationell med 

medlemmar från olika länder och därför finns det inte heller något behov eller mening med att 

inrikta någon analys på grupper och medlemmar i ett specifikt land eller plats. Det kan 

förekomma lokala grupper och yttringar av subkulturen men i det stora hela är Scenen en 

global subkultur. Jag har inte heller gjort någon avgränsning i form av att undersöka ett visst 

antal specifika releasegrupper. Jag har dock velat täcka in några större releasegrupper inom 

Scenen eftersom jag tycker att detta ger en större säkerhet för att åsikter och annat från just 

”den” gruppen kan anses representera Scenen i stort. Det är också de större grupperna som har 

varit med och format Scenen till vad den är idag. 

 

Uppsatsens material om Scenen och dess grupper baseras till större delen på material från 

2000-talet men har även Nfo-filer och annat som är skrivna i mitten av 90-talet. Detta är i 

sammanhanget relativt gammal fakta men behövs ändå för att ge en bakgrund till Scenen som 

den ser ut idag. Scenen har dessutom slutits allt hårdare på senare år och därför finns det 

också mer öppen information om scenen och de medverkande grupperna och individerna från 

de tidigare åren. De var mer frispråkiga med både informationen och med de piratkopior de 

spred. Piratkopiorna var inte på samma sätt som nu avsedda att hållas inom en sluten grupp 

och den uppmärksamhet grupperna sökte var inte heller enbart från en sluten subkultur och 

individer med samma intresse utan mer allmän från alla de som skulle kunna tänkas spela det 

piratkopierade spelet.  

 

Mycket är ändå samma från år till år. Den tävlan i att vara först med releaserna och den 

komplicerande byteshandeln av dem är i grova drag likadan i mitten av 90-talet som den är 
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idag. Samma gäller i stort för de drivkrafter som verkar finnas hos de inblandade och även om 

medlemmarna byts ut efter hand så har flera av dagens stora grupper funnits med genom hela 

Scenens historia. Det som förändrats mest är däremot förutsättningarna som drivs på av 

tekniken och den påverkan de yttre förutsättningarna ger. Framför allt då den fildelningskultur 

som vuxit sig så stark under senare år och skapat ytterligare tryck på kärnan inom Scenen. 

Företagen har känt sig allt mer hotade av förlorade inkomster när så många privatpersoner 

runt om i världen laddar ner piratkopior istället för att köpa deras produkter och därför lagt 

mer resurser på att komma åt de som sprider piratkopiorna. 

 

De interna magasinen jag använt mig av vänder sig till läsare inom scenen och är inte avsedda 

för spridning utanför subkulturen. Det är ofta elektroniska tidningar, ibland i form av ett 

program som måste startas upp, som sprids på privata servrar, chattnätverk och på Internet. 

Även om magasinen är riktade till en publik inom Scenen är de inte svåra att få tag på. Genom 

sajten Defacto2.net som jag strax återkommer till går det att hitta länkar till flera magasin som 

man antingen kan ladda ner eller läsa direkt i webbläsaren. Det jag använt mig av från dessa 

är bland annat några intervjuer av och med personer inom scenen. Jag har också tittat på de 

analyser som görs i magasinen av de grupper och kurirer och toppsajter som arbetar inom 

scenen och hur de betygssätts och bedöms utifrån vad de åstadkommit.  

 

Defacto2.net är en sajt som från början var en tidning med regelbundna utskick men är 

numera en Internetsajt. Den innehåller fakta om scenen, om grupperna, nyheter, nfo-filer, 

andra magasin från Scenen och mycket annat. Vad gäller Nfo-filerna har jag till större delen 

använt mig av aktuella sådana som getts ut under de senare åren. Här finns dock en del 

undantag från den tid då grupperna var lite mer frispråkiga och Scenen inte kände samma 

behov av hemlighetsmakeri. När materialet är något äldre som jag här bedömer gäller från 

mitten av 90-talet eller tidigare kommer detta att utmärkas löpande i texten.  

 

Eftersom det är mycket knapphändigt med information utifrån om Scenen så väljer jag att i en 

historisk bakgrund utgå från den information som finns om hackerkulturen. Scenen och 

Hackerkulturen har ett gemensamt ursprung och även om de på många sätt skiljer sig från 

varandra så finns det ändå mycket som fortfarande är gemensamt för de båda. På så sätt 

kommer jag att bygga upp en bakgrund till Scenens verksamhet som baseras på 

Hackerkulturen och dess framväxt. Jag kommer dock att börja med grundläggande 
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information om piratkopiering och fildelning eftersom Scenen idag måste ses i relation till den 

fildelning som sker i de publika nätverken. 

 

 

 

Termer och begrepp 

Många av de termer och begrepp som används inom Scenen och även i den övriga 

datorvärlden har ett engelskspråkigt ursprung. En del ord har visserligen fått sina svenska 

översättningar men inte alla. För enhetlighetens skull väljer jag därför att använda mig av 

orden på Engelska för att slippa hoppa mellan språken. 

 

Hacker 

Hacker användes till en början för att beskriva en talangfull programmerare eller på annat sätt 

datorkunnig person. En hacker tar sig in i system för att förstå hur de är uppbyggda vilket inte 

behöver vara en olaglig sysselsättning. Från om med här kommer jag utgå från Hackers 

definierat som en person som utan tillåtelse eller laglig rätt tar sig in i en dator eller ett 

nätverk av datorer. Målet för en hacker är att få kontroll över systemet för att kunna få full 

tillgång och samtidigt kunna dölja sina spår.  

 

Cracker 

När vi till vardags får reda på något om hackers är det ofta egentligen en Cracker vi hör om. 

Det finns dock en klyfta mellan hackers och de som kallas crackers. Crackers håller på med 

aktiviteter som anses destruktiva som till exempel att sabotera eller ändra i programmen och 

ta bort kopieringsskydd. 

 

Phreaking 

Phreaking var den företeelse som tog vid innan någon ens hade möjligheten att hacka 

datorsystem. Phreakarna hackade istället telefonsystem genom att använda ljud på de 

frekvenser som styrde telefonsamtalen och man kunde därmed lära sig och utnyttja 

telefonsystemen.  
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Social engineering 

Social engineering är mänskliga hack som går ut på att utvinna information genom att lura 

människor att tex lämna ut lösenord eller andra viktiga uppgifter. Social engineering var något 

man också använde sig flitigt av inom Phreaking.  

 

Script kiddies 

En hacker eller cracker behöver idag inte vara exceptionellt talangfull utan kan helt enkelt 

ladda hem program som utför det mesta av arbetet åt dem. Dessa kallas dock inte för hackers 

utan för script kiddies och är något som man ser ner på från hackers av den gamla skolan där 

man själva ägnar sig åt avancerad problemlösning för att hacka och inte färdigskrivna 

hackerprogram  

 

BBS 

Databaser som användes innan internet. De är helt enkelt datorer som folk kan nå från andra 

datorer genom telefonnätet. 

 

Peer-to-peer (P2P) 

Ett system för fildelning där alla användare i ett nätverk delar ut filer samtidigt som de tar 

emot filer. Filerna skickas direkt mellan användarna utan någon mellanhand.  

 

Torrentsidor 

De sidor som förmedlar information om filer i P2P-nätverk och hos vilka användare i 

nätverket som filerna finns. The Piratebay är ett exempel på en torrentsida. 

 

Wares/Releaser    

Piratkopierade spel, program, filmer och annat. Ordet Warez kommer från det engelska ordet 

för varor och syftar på den byteshandel som skedde med piratkopiorna. 

 

Wares/Release-grupper 

Waresgrupper eller releasegrupper som de också kallas är en grupp människor som 

tillsammans tävlar mot andra grupper i att sprida piratkopior. De skaffar sig program och 

annat, tar bort kopieringsskydden på dem och anpassar dem för vidare spridning. 
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Piratkopiering igår, idag och imorgon 

 

 

 

Liksom bandspelaren anklagades för att förstöra musikbranschen hamnade videobandspelaren 

i blåsväder från filmindustrin. Sony stämdes av filmindustrin för att de sålde vhs-spelare som 

folk själva kunde spela in sina filmer med, men de gick fria.25 Stämningen hindrade inte vhs-

spelaren att spridas till hushållen. När det gäller dvd-spelaren har filmbolagen lyckats behålla 

en större kontroll över tillverkarna.  Det har de gjort genom att tvinga in alla de stora 

tillverkarna av dvd-spelare i avtal där de inte tillåts ha record(avspelnings)knappar som annars 

funnits på vhs och andra mediespelare. Tillverkarna tvingas till avtalet genom att filmbolagen 

krypterar filmerna och sedan bestämmer villkoren för att tillverkarna ska få tillgång till 

verktygen för att filmerna ska fungera att spela upp.26 Idag är mp3 det nya formatet för musik  

och det är mp3-spelaren som används för att lyssna på den legalt eller illegalt nedladdade 

musiken.  

 

När det gäller mjukvara fanns det inga lagar som förbjöd kopiering förrän man 1980 

lagstiftade mjukvaran som intellektuell egendom liksom ett litterärt verk.27 Detta har dock inte 

hindrat folk från att göra olagliga kopior. Tidiga hemdatorer som Commodore 64 använde sig 

av kassettband som lagringsmedia och här kunde folk enkelt kopiera spel och annat på samma 

sätt som man kopierade sin musik i den dubbla kasettspelaren. På 2000-talet är det 

nedladdningen genom Internet som är det nya sättet för folk att få tag på gratis film och musik 

och program.  Idag är det också nedladdningen som bekämpas från film- och musikindustrins 

sida. Musik är det som laddas ner mest men film ligger inte långt därefter och med den 

pågående utvecklingen av allt bättre bredband där man kan ladda ner sitt material med allt 

större hastighet har också nedladdningen av filmer blivit betydande.  

 

Tekniska framsteg 

                                                 
25 Alderman, John, Sonic Boom: Napster, mp3, and the new pioneers of music, Cambridge,  Perseus Publishing, 
2001, s. 141 
26 Tarlton, Gillespie, Wired shut: copyright and the shape of digital culture, , Cambridge, MA, 2007, s. 100 
27 Honick, Ron, Softwarepiracy exposed, California, Syngress, 2005, s. 20 
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Detta har inte varit tekniskt möjligt eller åtminstone inte tillräckligt åtråvärt tidigare. Det är 

först med den nya tekniken som de stora nackdelarna övervunnits. Att sitta med ett modem 

och vänta i timmar på tanka hem en enda låt på 40MB är inte tillräckligt attraktivt. När 

samma låt däremot kunde komprimeras till 4MB, om än med något sämre ljudkvalitet, var det 

något som lockade betydligt fler. De tidiga floppydiskarna rymde inte mycket data och 

möjligheterna förändrades drastiskt när Cd-brännaren blev ett standardtillbehör i 

hemdatorerna.  Cd-skivorna rymde betydligt mer än de tidigare disketterna och tog snart både 

blandbandets plats för musiken och disketternas som lagringsmedium för datafiler.28 

 

Filmerna som sprids över fildelningsnätverken idag är visserligen större än 40 MB men oftast 

grovt komprimerade. Det vanligaste formatet är DivX och en film komprimerad till det 

formatet brukar ligga på runt 700MB, så pass att den ryms på en vanlig cd-skiva. Att ladda 

ner en 700MB stor fil över modem är väl inte att tänka på men utvecklingen har gått framåt så 

pass att en normalstor hårddisk rymmer minst ett hundratal filmer i Divx-formatet och med 

den tillgången av bredband som exploderat de senare åren är det inte längre något som måste 

ta många timmar at ladda ner. 

 

Peer-to-peer och napster 

Möjligheten att sprida och ladda ner filer är inte ny och har följt datorns utveckling från 

starten. BBS:erna var privata databaser som användes ofta för att sprida piratkopierade spel 

och program. BBSerna var lätta att spåra. Ofta var de placerade hemma hos systemoperatören 

och kunde lätt spåras genom att telefonnumret som användes för att ringa upp BBSen var 

registrerat på den ansvarige. Eftersom grupperna ofta tog emot pengar för sina releaser som de 

använde till att köpa utrustning var det också olagligt och förknippat med stora risker, trots att 

BBSerna ofta var mer eller mindre privata och belagda med lösenord. BBSer hade  i viss mån 

varit hemliga och en total nybörjare kunde inte ringa upp en BBS och få tillgång till den 

piratkopierade mjukvara som kunde finnas där. Detta förändrades med Internet där inte bara 

de invigda kunde få tag i piratkopiorna. Det är först i slutet av 1990-talet som 

förutsättningarna gjorde det tillräckligt lättillgängligt för den stora allmänheten att ta till sig 

möjligheterna. 

 

                                                 
28 Piccard, Paul. Securing IM and P2P Applications for the Enterprise. Rockland, MA, Syngress Publishing, 
2005. s. 222 
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Det vanligaste sättet att ladda ner film och musik idag är genom Peer-to-peernätverk. Ett P2P-

nätverk har ingen central server med alla filer samlade. Ett sådant klassiskt nätverk visas i den 

första bilden nedan. I den andra bilden visas ett P2P-nätverk. Alla uppkopplade datorer ligger 

på samma nivå och alla kan uppfylla de olika rollerna. Varje uppkopplad dator fungerar som 

både server och klient (både delar ut och tar emot filer). Filerna överförs direkt mellan 

användarna utan mellanhänder.29 

 

 

 

              

             Nätverk med central server            Peer-to-peer nätverk.30 

 

Ett bittorrentprogram sköter själva nedladdningen men ger i sig själv inget sätt att hitta filerna 

som laddas ner. Detta sköts av en tracker. Powerbits och Piratebay är två exempel på alla de 

trackers som finns. Det är sidor som tillhandahåller informationen om filerna och förenar de 

användare som laddar upp och ner filerna av varandra. Filerna som laddas är uppdelade i små 

segment och laddas samtidigt mellan flera användare. 

 

Upp emot 70% av all trafik på Internet idag sker genom P2P-system och majoriteten av detta 

består av olagligt kopierat material.31 Det hela tog fart med ett program som hette Napster. En 

ung collegestudent såg hur ivriga folk var att ladda ner musik. Internetuppkopplingar och 

                                                 
29 http://nezzo.se/na.asp?id1=166&id2=2885   hämtat 2007-11-02 
30 http://www.piratbyran.org/?view=articles&id=35   hämtat 2007-11-13 
31 http://digital-lifestyles.info/2006/12/06/synopsis-next-generation-p2p-digital-hollywood-europe-pt-13   hämtat 
2007-11-02 
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hårdvara hade gjort det möjligt och MP3 hade någorlunda etablerats som format för musik på 

datorn. Shawn Fanning som han hette insåg detta men tyckte att det fattades vägar till att hitta 

bra musik. 1999 släppte han Napster. Napster är ett program som håller koll på vilka filer som 

finns tillgängliga. Med tillgängliga menas de filer som finns på andra datorer som också de är 

uppkopplade med Napster. Napster fungerar som en sökmotor för dessa filer. Den lokala 

servern förmedlar informationen men innehåller inte själv filerna utan de överförs direkt 

mellan användarna.32 

 

Fanning hade rätt i att han inte var ensam om att vilja ha ett effektivt sätt att hitta ny bra 

musik på Internet. Miljontals låtar kunde hittas på Napster tack vare sina 30 miljoner 

användare. Nu behövde man inte längre ha några djupare datorkunskaper för att kunna hitta 

musik att ladda hem på Internet. Napster var lätt att använda och låg långt före de legala 

alternativ som skivbolagen började ta fram både vad gäller användarvänligheten och 

musikutbudet.33 Napsters popularitet gjorde så att flera av de nya sajter som erbjöd mp3-filer 

för nedladdning mot betalning inte lyckades sälja tillräckligt och de fick läggas ner.  

 

All musik som spreds genom Napster var inte upphovsrättsskyddad av skivbolagen. Många 

mindre band skapade sig en skara fans genom att sprida sin musik till en stor publik på ett sätt 

som inte tidigare varit möjligt. På Napster fanns dock ett enormt musikutbud och även om det 

fanns grupper som medvetet spred sin musik där var mycket av musiken utgiven av skivbolag 

som inte ville att deras musik skulle spridas gratis. Eftersom Napster bara skötte 

kommunikationen mellan användarna trodde man sig stå på rätt sida om lagen. Möjligt brott 

mot upphovsrätt var inte Napsters huvudbry utan i så fall användarnas ansåg de ansvariga 

bakom sajten själva.34  

 

Napster stämdes av Lars Ulrich från Metallica och 2001 stängdes sajten ner efter ett 

domstolsbeslut som också gav böter på 36 miljoner dollar. Napster öppnades igen som en 

betalsajt för nedladdning av musik men fick stängas ner när den inte fick den genomslagskraft 

som man hade räknat med. Napster tillhandahöll inte själva musikfilerna utan bara 

informationen om dem och var dem fanns att hitta. Det som gör att andra peer-to-peer system 

inte begår lagbrott, när Napster steg över gränsen och tvingades stänga ner, är att de till 

                                                 
32 Alderman s. 102-104 
33 Alderman s. 108 
34 Piccard, s. 221-224 
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skillnad från Napster inte använder sig av en katalog i en central server. När det gäller andra 

program för nerladdning kan inte skaparna av programmet hållas ansvariga för filerna som 

byts mellan användarna vilket var fallet med Napster. Även om man med Napster bara kunde 

ladda ner musik populariserades det system för nedladdning som idag även gäller filmer och 

mjukvara och utvecklingen tvingades framåt. 

 

Med Napsters framgång pressades musikbolagen att motvilligt skapa egna alternativ för att 

sälja musik i mp3-format på Internet. Några tillräckligt bra alternativ till olaglig nerladdning 

visade sig vara svårt att ta fram och många av skivbolagens försök gick i graven. Det visade 

sig vara svårt att ta fram system för hur man skulle ta betalt och sprida inkomsterna mellan 

artisterna. Skivbolagens egna nedladdningssajter hade större begränsningar i utbudet och inte 

var lika lätta att använda som deras olagliga föregångare.35  

 

En svårighet låg ju också att man skulle få kunderna att vara villiga att betala när det fanns 

konkurrerande alternativ som var gratis om än olagligt.  Någon som har lyckats med detta är 

Apple som gjort en smärre succé med Itunes. Itunes är en virtuell musikaffär som tillsammans 

med Apples mp3-spelare Ipod gjort succe världen över. Med billigare priser än vanliga 

butiker och ett långt mycket större utbud har man lyckats bra i konkurrensen inte bara mot 

andra butiker utan också mot alla de olagliga alternativen med gratismusik. 

 

Lagliga alternativ till nedladdning börjar också dyka upp för filmer och tv serier. Många (59% 

av Internetanvändarna i Sverige mellan 16-30 år)  anser att dessa alternativ inte är tillräckligt 

bra. Det är inte bara filmutbudet som är mycket sämre än hos sina lagliga motsvarigheter. På 

fildelningssajter finns ett socialt nätverk med kommentarer och tips på filmerna som många 

användare lagt in.36  

 

Ett nystartat svenskt företag ska börja med laglig nedladdning som grundar sig på samma 

program (Bittorrent) för nedladdning som dess olagliga motsvarigheter. Grundaren av 

företaget anser att  ”allt har hittills skett på filmbolagens villkor. Vi utgår i stället från vad 

konsumenterna vill ha och tittar på hur piraterna gör.”37 Istället för att lägga kopieringsskydd 

som ändå snart blir knäckt på filmerna ska man använda sig av vattenstämplar som kopplar 

                                                 
35 Alderman s. 150 
36 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fildelning/artikel_221547.svd   hämtat 2007-11-17 
37 http://www.idg.se/2.1085/1.119772   hämtat 2007-11-17 
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filmen till köparen. Priserna kommer att hållas på en mycket lägre nivå än dvd-filmerna ute i 

handeln men ändå innehålla samma saker som dvd-utgåvan. Eftersom man använder sig av 

bittorrent som program kommer också köparna själva hjälpa till att ladda upp filmen till andra 

kunder och på så sätt erhålla bonuspoäng för framtida inköp.38 

 

Kommersiella krafter börjar ta till sig de nya distributionssätt som den nya tekniken erbjuder. 

Lagliga alternativ utvecklar tekniken men också de illegala användningsområdena driver fram 

tekniken. Det som blir nästa steg i utvecklingen är en större anonymitet där användarna inte 

går att spåra och således fritt kan dela med sig och ladda hem piratkopior.39  

 

Så bekämpas piratkopiering 

Teknologisk utveckling och nya distributionssätt har varit föremål för motstånd. Videon, 

Radion och televisionen är bara några av de medier som på olika sätt har mött motstånd och 

bidragit till att omdefiniera upphovsrätten. Själva fildelningsprogramen är skapade på ett sätt 

som gör att de inte kan anses olagliga även om det finns exempel på hur bland annat 

filmbolag stämt tillverkare av programmen. Dessutom har fildelningsprogram också många 

förutsättningar för lagligt användande. Henrik Ponten på antipiratbyrån säger: 

 

Det är som att försöka stämma någon som säljer kofötter för att de används till inbrott. Även om 

de kommer åt tillverkarna så finns det redan en massa fildelarprogram som lever sitt eget liv på 

internet. Den som begår brott är, som vi ser det, den som använder programmen för att ladda ner 

filer utan tillstånd.40  

 

Undantaget var Napster som hade en annorlunda uppbyggnad än dagens peer-to-peerprogram. 

Många stora bolag försöker ändå hota mindre bolag för att avskräcka dem. De stora etablerade 

bolagen tjänar på att behålla sin dominans och vill därför minimera antalet tänkbara 

konkurrenter. Framför allt när konkurrenterna tar marknaden genom nya tekniker där de inte 

längre har samma möjligheter att säkra sin dominans. Mindre bolag har inte tillräckligt stark 

ekonomi för att klara en rättegång och kan därför skrämmas iväg.41  

 

Det som däremot är olagligt är att bryta mot upphovsrättslagen, den lag som kriminaliserar 

fildelning. Från början gällde lagen litterära och konstnärliga verk men innefattar idag också 
                                                 
38 http://www.idg.se/2.1085/1.119772    hämtat 2007-11-17 
39 http://sydsvenskan.se/nojen/article277939.ece   hämtat 2007-11-22 
40 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_408377.svd   hämtat 2007-11-18 
41 Alderman s. 156 
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bl.a. filmer, musik och datorprogram. Lagen har med tiden utvecklats och anpassats till den 

tekniska utvecklingen och till internationella och europeiska avtal och lagar. Upphovsrätten 

ger upphovsmannen till ett verk ekonomiska rättigheter och därmed rätt att tillåta eller 

förbjuda olika former av kopiering av verket.  

 

För dem som ägnar sig åt en ren illegal verksamhet där man säljer piratkopior på cd eller som 

nedladdningsbart material ges höga straff. I USA har man utdömt mycket höga böter åt dem 

som ägnat sig åt olaglig försäljning av pirakopierad mjukvara. Straffen kan där bli så höga 

som många miljoner dollar i böter och upp till 6-7 år i fängelse.42  

 

Lagstiftningen är dock vag och det är för privatpersoner svårt att veta vad som egentligen 

gäller när inte ens de ansvariga politikerna och lagstiftarna verkar vara helt på det klara med 

vad det egentligen är för lagar och regler som gäller. Som det ser ut idag är det inte olagligt att 

tillhandahålla verktyg för fildelning till exempel en bittorrentsajt som Piratebay eller 

Powerbits.   

 

Förutom lagstadgade förbud används kopieringsskydd för att skydda filmer, musik och 

mjukvara från olaglig spridningen. Kopieringsskydd kommer i flera olika former men 

överlistas gång på gång. När Dvd-skivorna kom och med dem ett nytt kopieringsskydd trodde 

man sig sitta säkert. En då 16-årig norrman gjorde sig känd över hela världen som Dvd-Jon 

när han knäckte säkerhetskoden och gjorde det möjligt att snabbt och lätt kopiera dvd-filmer 

fritt. Det program han skapade för att ta bort kopieringsskydd på dvd-filmer blev snabbt 

populärt och Jon stämdes men friades senare på alla åtalspunkter. 3 år senare var det I-tunes 

som fick sitt kopieringsskydd knäckt av samme norrman som också hunnit ge sig på flera 

andra.43  

 

Ett problem med kopieringsskydden är att de hindrar legitim kopiering som till exempel när 

någon har köpt en cd-skiva eller film och vill lägga in den i sin bärbara mediespelare. Det har 

debatterats om det ska vara tillåtet att använda sig av kopieringsskydd eftersom de försämrar 

för kunderna och inte tillåter dem att använda sina köpta skivor och filmer på alla de sätt som 

är lagliga. Vissa kopieringsskydd hindrar också att skivorna över huvud taget går att spela upp 

                                                 
42 http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ipcases.html   hämtat 2007-11-03 
43 http://www.aftonbladet.se/pryl/article178884.ab   hämtat 2007-11-24 
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i vissa spelare. Det är tillåtet att kopiera lånade skivor men inte för att sälja eller sprida till 

allmänheten. För datorprogram är upphovsrätten starkare och de får inte kopieras.  

 

Kopieringsskydden är sällan särskilt effektiva och hackers som Dvd-Jon tar sig gärna an 

utmaningen att knäcka dem. Så snart kopieringsskyddet på en dvd eller mjukvara knäckts och 

filmen läckt ut på nätet börjar folk ladda hem den och kopieringskyddet har i princip förlorat 

sin verkan. Det finns många releasegrupper runt om i världen som gärna tar sig an nya 

kopieringsskydd och det är dessa som företagen förgäves gång på gång försöker överlista. 

 

Det är olagligt att ta bort kopieringsskydd på filmer och straffen är hårda för dem som åker 

fast. Hew Raymond Griffiths blev nyligen utlämnad från Australien för rättegång i USA. 

Griffiths var en av ledarna i gruppen DrinkOrDie som startade redan 1993 och sedan dess har 

varit en av de ledande grupperna inom warezscenen. Nu riskerar han ett maximalt straff på 10 

år i fängelse och 500 000 dollar i böter.44 Även om detta rör sig om (för brottet) höga straff så 

är höga bötesbelopp och åtminstone flera månader i fängelse vanliga straff för de som åtalas 

för liknande brott i USA. USA är ledande i jakten på fildelare och releasegrupper och FBI har 

lanserat flera stora operationer som ofta fokuserar på just de största releasegrupperna. En 

speciell grupp tillsattes inom FBI år 2004 vars uppgift är att komma åt warezscenen och det 

första steget för piratkopiorna . De operationer man genomfört är internationella, liksom 

många stora releasgrupper, och har också sträckt sig till i Sverige.45  

 

 

 

                                                 
44 http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/griffithsPlea2.pdf    hämtat 2007-11-28 
45 http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/   hämtat 2007-1101 
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Hackerkulturens framväxt 
 

 

 

Under tidigt 60-tal arbetade en grupp, varav många unga, människor med diverse datorprojekt 

på Massachusetts Institute of technology (MIT). På MIT arbetade man inte bara med den 

senaste tekniken utan man var med och skapade den. Det var hos de engagerade unga 

människor här som datorkulturen startade och det var i beskrivningen av dessa som man 

började använda sig av ordet Hacker för första gången. Ordet användes i sin mest positiva 

bemärkelse om någon som var en duktig programmerare, vetgirig och uppfinningsrik. Hack 

var från början vad man kallade avancerade praktikal jokes som studenterna på MIT tog sig 

för. Sedan hade folket i skolans modelljärnvägsklubb börjat använda Hack för att respektfullt 

beskriva förbättringar i modelljärnvägen. När en del av klubbens medlemmar gick över till 

dataklubben tog de med sig ordet. Ett hack var att lösa ett problem eller komma på något nytt. 

Hackers var något som datorklubbens medlemmar kallade sig med stolthet.46 

 

Det var här grunden lades för den kommande hackerkulturen och den etik och oskrivna regler 

som många hackers arbetar, eller påstår sig arbeta, efter. Från början delade klubbens 

medlemmar på en enda stor och svåranvänd dator och senare tillkom ytterligare en som 

användes dygnet runt. Datorerna blev med tiden fler och behändigare både till storlek och 

användarvänlighet. Programmen som skrevs spred man gärna och ville någon ändra i program 

eller ta delar av den skrivna koden var de välkomna att göra så. Några tankar på att hålla 

programkod hemlig eller att tjäna pengar på sitt programmerande fanns inte. Man ansåg att 

informationen ska vara fri och tillsammans gjorde man tillägg till och förbättrade sina 

program. De duktigaste hackarna sågs upp till av de övriga och det var färdigheterna vid 

datorn som räknades och inget annat. Även om etiken förespråkade samarbete inom gruppen 

så ville man lyckas individuellt och bli en av de framstående hackarna. 47 

 

Ett par yngre förmågor letade sig in i datorklubben långt innan de var gamla nog att studera på 

universitetet och även de respekterades för sina kunskaper av de äldre i gruppen. Däremot 

hade man inom den sammansvetsade gruppen inte mycket till övers för andra studenter som  

                                                 
46 Thomas, Douglas, Hacker Culture, Minneapolis, University of Minnesota press, 2002, s. 10-15 
47 Douglas, s. 45 
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klumpigt skulle använda sig av en av datorerna för sina uträkningar.48 Under åren utvecklades 

tillsammans med den etik man arbetade utifrån också ett eget slangspråk fyllt med termer från 

datorvärlden som ingen utomstående kunde begripa. Detta var dock inte samma som att man 

inom den lilla gruppen datorentusiaster inte ville att någon utomstående skulle begripa utan 

man tog gärna tillfället i akt att proklamera datorns möjligheter till de som var intresserade.49 

  

När en ny dator belagts med ett system som krävde lösenord för att logga in tog det inte lång 

tid innan man kringgick säkerheten och använde datorn ändå. Ofta lämnade man kvar små 

meddelanden till operatörerna i datorn för att visa att man varit där, något man tyckte sig ha 

all rätt att vara.50 Man gillade att försöka kringgå hinder som satts upp och ansåg att det var 

systemoperatörens skyldighet att hålla sina system tillräckligt säkra. Om inte, var det helt 

legitimt för den som kunde ta sig in och det var den utmaningen som lockade.51 

 

Phreakers 

I USA började några unga killar på 70-talet att överlista telefonbolagen för att kunna göra 

gratissamtal runt om i världen för nöjes skull. Det kunde innebära att ringa ett 

långdistanssamtal bara för att höra en informationsröst på ett främmande språk eller ”runt om 

i världen” i en så bokstavlig mening att de gjorde en serie vidarekopplingar till telefoner i 

olika länder bara för att de skulle ringa upp telefonkiosken bredvid. De kallade sig själva för 

Phreakers. Det var efter att Joe hade uppmärksammats i media som Phreaking blev allmänt 

känt och därmed också fick en växande popularitet. Joe var blind och hade tack vare sitt 

perfekta sinne för toner upptäckt att telefonsystemet styrdes av toner som själv gick att 

återskapa. Detta gav honom möjlighet att själv påverka systemet genom att helt enkelt vissla 

rätt toner.52 

 

John Draper var en annan person som provade sig fram och utforskade telefonnätet med hjälp 

av toner. Han kallade sig för Captain Crunch, ett namn han hade tagit ifrån ett paket 

frukostflingor med vilket han fått en tillhörande visselpipa. Visselpipan visade sig ha en ton 

med precis den frekvens som kunde användas för att manipulera telefonbolagens nya 

tonstyrda system. Phreakarna ringde inte hemifrån många gånger utan använde sig av 

                                                 
48 Douglas s. 105 
49 Douglas s. 79 
50 Douglas s. 101 
51 Landreth, Bill, Datorernas häxmästare: en fd  hackers guide till  informationssäkerhet, Malmö, Liber förlag, 
1985, s. 32 
52 The secret history of hacking   (film, finns på www.channel4.com) 
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telefonkiosker för att undgå att bli upptäckta. Från dessa ringde de sedan gratis 

långdistanssamtal och höll telefonkonferenser  sinsemellan i vad som kan liknas vid dagens 

chatrum. Alla var dock inte ute efter att utforska telefonsystemen utan det fanns också de som 

såg andra möjligheter som öppnade upp sig tack vare phreakarna. Mindre företag såg det som 

en möjlighet till besparingar att slippa stå för sina kostnader för långdistanssamtal och Draper 

blev under sina 2 månader i fängelse misshandlad för att han inte ville samarbeta med 

maffiagrupper som tyckte sig se en potentiell inkomstkälla i phreakandet.53 

 

Den betydelse Phreakarna har för hackerkulturens framväxt syns inte bara i den teknologiska 

vetgirigheten. Man tar sig an de största systemen och försöker förstå sig på dem grundligt och 

det sker i en anda av motkultur. Journalisten Ron Rosenbaum förklarar Phreakarna med att de 

svarade mot en generell paranoia i spåren av Nixon och FBI:s reaktioner mot antikrigs-

rörelsen där stora delar av samhället oroade sig för sin rätt till privatliv och trodde sig ha 

avlyssning på telefonerna. Många av dem första tidiga hackarna och crackarna har sin 

bakgrund som Phreakers. De två männen som grundade Apple gjorde sig tidigare ett namn 

bland Phreakers eftersom de tillverkade speciella instrument som gav ifrån sig de toner som 

behövdes för att Phreaka.54   

 

Datorn blir hemdatorn 

När datorn hade blivit en möjlighet att använda sig av hemma var det hackarna som 

experimenterade och drev fram utvecklingen av hemdatorerna. Man delade fritt med sig av 

informationen och experimenterade tillsammans med hårdvaran och mjukvaran. Det var först 

i ett brev 1976 till homebrew computerclub, den dåvarande största datorklubben i USA, som 

någon förde något annat på tal. Det var ett brev där datorklubbens medlemmar anklagades för 

direkt stöld. Brevet var skrivet av Bill Gates. Samtidigt så hade en annan medlem i 

datorklubben - Steve Wozniak - hemma i sitt garage, tagit fram vad som skulle bli den förste 

Appledatorn. När pengar började bli inblandade var klubbens medlemmar inte längre lika 

angelägna att dela med sig av vad som var potentiella företagshemligheter. Klubben dog ut 

men lämnade inte bara efter sig Apple utan också 22 andra datorföretag.55  

 

Med hemdatorns antåg i början av 1980-talet började datorhackarna samlas på de elektroniska 

samlingsplatser som kallas BBS:er (electronic bulletin board systems) vilket föregick de 
                                                 
53 The secret history of hacking    
54 The secret history of hacking    
55 Douglas, s. 19 



  Sida 
27 

 

  

senare formerna av datorkommunikation som e-mail, Usenet och Internet. En BBS är  

egentligen en dator som är kopplad via modem till telefonnätet och kan nås av andra datorer. 

På BBS:erna kan man sedan skicka hämta och lämna e-post, dela med sig av och hämta filer 

mm. Dessa hade ofta lösenord och var avsedda för en lite skara av initierade användare. 

Det var här de framväxande hackergrupperna formades. De samlades, utbytte information och  

lärde av varandra. Inte sällan tog en framstående hacker en elev som hade förutsättningarna 

för att bli en lovande hacker. De mest åtråvärda BBS:erna släppte bara in de främsta hackarna, 

och olika hackergrupper hade sina egna BBS:er där de delade med sig av sina erfarenheter 

och utbytte lösenord och skröt om sina bedrifter.56  

 

I det tidiga 1980-talet när datorsystemen började utvecklas och hackarna med de första 

tillgängliga hemdatorerna började ta sig in var datorsäkerheten inte så utbredd och många 

datorer kunde hackas enkelt med de förprogrammerade inloggningsnamn och lösenord som 

följde med datorn från tillverkaren. Även om många systemoperatörer och hackers har legat i 

konflikt med varandra finns det ändå ett visst ömsesidigt utbyte. Många gånger har hackers 

hjälpt till att hitta luckor i säkerheten och påpekat detta för den ansvarige.57 Arpanet var 

många hackers mål likaväl som medel. Arpanet var det datornätverk i USA som kopplade 

samman andra nätverk av datorer från Militären, Forskningsinstitut och Universitet. Tog man 

sig in i Arpanet kunde man därigenom få tillgång många av de avancerade datorsystem som 

hägrade.  

 

När webbläsaren Netscape kom 1994 gjordes informationen på Internet mer lättillgänglig och 

den information som tidigare funnits på bbs:er lades nu ut på hackersidor på internet. När de 

tidiga hackarna till och med fick skapa program som automatiskt ringde upp nummer efter 

nummer bara för att till slut få svar från ett modem och hitta en dator och ett system att hacka 

fanns det ett nästan oändligt utbud på Internet. Detta gjordes ännu lättare med de 

färdigskrivna program för hacking som började dyka upp där ingen djupare förståelse krävdes 

av användaren för att börja hacka. Med nya lättanvända datorer och allmänt tillgänglig 

information började också hackerscenen förändras och fler nybörjare började hacka. 

                                                 
56 http://www.slais.ubc.ca/people/students/student-projects/J_Heaton/goldenage.htm.   hämtat 2007-12-13 
57 Hafner, Katie, Cyberpunk: Outlaws and hackers on the computer frontier, New York, Simon and Schuster, 
1991, s. 154 
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Användarna av dessa program kallades för script kiddies och de mer kunniga Hackarna ser 

ner på dem.58  

 

Dark hat  

Som många andra tidiga hackers startade Kevin Mitnik sin bana med att phreaka. 

Något han gjorde med stor hängivenhet och han uppvisade en enorm kunskap som 

imponerade på omgivningen som delade hans intresse.59 Kevin var också en mästare på social 

engineering och lurade bland annat sig in i telefonbolaget Pacifik Bells företagsbyggnad för 

att komma över hemliga dokument.  Han dömdes för otaliga brott han begått genom att hacka 

och fick till slut avtjäna 5 år i fängelse. När han kom ut sadlade han som så många andra före 

detta hackers om till att arbeta på andra sidan lagen med datasäkerhet.60 

 

 Kevin var en så kallad dark hat hacker, en ond datatrollkarl, som använder sina kunskaper för 

att ställa till oreda för andra. I Kevins fall var det så att han ville hämnas på folk han ansåg ha 

behandlat honom illa eller som han helt enkelt ogillade. Han kunde han ordna så att någon han 

ville hämnas på fick en enorm telefonräkning eller stänga av hemtelefonen för de poliser som 

jagade honom. När han nekades ett jobb på en bank skickade han ut ett falskt 

pressmeddelande om en 400 miljoners förlust som ställde till stor oreda för banken.61 

 

Tonåringar 

På tiden när hemdatorn fortfarande var en ny och relativt dyr maskin börjar en ung kille hacka 

från utställningsexemplar av datorer i butiken. En annan började som 11-åring att skriva 

program med blyertspenna på papper i brist på en egen dator- något han sysselsatte sig med i 

2 år innan han fick en egen dator och kunde börja programmera på riktigt. De båda bildade 

tillsammans med några andra hackers gruppen MOD - Masters of Deception.62 

 

Drivkraften för Mark, eller Phiber Optic som han kallar sig, och de andra unga hackarna i 

MOD är en kunskapstörst. En kunskapstörst som får dem att lägga ner all sin lediga tid för att 

ta sig in i systemen hos det amerikanska televerket utan att egentligen göra mycket mer än att 

                                                 
58 Thomas, Douglas, Hacker culture, Minneapolis, University of Minnesota press, 2002, s. 80 
59 Hafner, s. 35 
60 Hafner, s. 130 
61 Hafner, s. 73 
62 Slatalla, Michelle & Quittner, Joshua, Hacker: berättelsen om gänget som knäckte koden, Stockholm, Norstedt 
förlag, 1996, s. 93 
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bara övervaka och se hur de är uppbyggda.63 När Mark senare får frågan om varför han inte 

väljer att vara anställd och jobba inom företaget istället för att hacka sig in i system och lägga 

ner så mycket tid och risk utan att tjäna någonting på det svarar han att det är helheten han är 

intresserad av. Om han skulle jobba på AT&T (telefonbolag i USA) skulle han bara överse en 

viss del av systemet och det är för lite, han vill ha full översikt och känna till hela systemet 

och inte bara en liten del av det.64 

 

En liknande historia som för Mark och de andra i MOD kan berättas för den svenska 

hackergruppen Swedish Hacker Association – S.H.A. För båda grupperna börjar det hela 

ganska oskyldigt med unga tonårskillar som hellre än att gå i skolan sitter hemma framför 

datorn där de har all världens information tillgänglig. Det börjar oskyldigt men de unga 

hackarna begår allt grövre datorintrång. I båda fallen får grupperna kontakt med polisen men 

fortsätter sitt hackande trots att de tror sig vara övervakade. Trots detta tror de att de överlistar 

sina övervakare och att polisen inte ska kunna sätta dit dem. De anser sig helt enkelt vara 

smartast och att ingen når upp till deras nivå av kunskap och färdigheter i att hantera 

datorsystemen. S.H.A. gjorde som många andra hackergrupper och sammanställde protokoll 

över sina bedrifter som de skickade ut med jämna mellanrum för att läsas av andra hackers för 

att få respekt.65 Man satte upp regler men efter att vad de själva ansåg sig vara orätt förföljda 

av myndigheterna ändrade man dem. Där de gamla reglerna hade ställt krav på ett ansvarsfullt 

hackande hade man i den nya upplagan lagt till undantag som gjorde i stort sett allt tillåtet. 

Liksom hackarna i MOD åkte flera av medlemmarna i S.H.A. till slut fast och dömdes för 

olaga intrång, dataintrång och företagsspioneri. De fick villkorligt fängelse, böter och betala 

skadestånd på stora belopp.66 

 

Pengar 

Även om det är ett fåtal personer som hackar för pengar betyder inte det att hackers inte kan 

tjäna pengar på sitt hackande. De hackar för sitt eget nöjes skull men en del kan ändå tänka 

sig tjäna pengar på sina de hack de ändå redan genomfört.67  I MOD var det ett par av 

medlemmarna som sålde uppgifter och likaså i den svenska gruppen S.H.A. ville en av 

gruppens 3 medlemmar att de skulle börja sälja information från hemliga system runt om i 

                                                 
63 Slatalla & Quittner, s. 134 
64 Slatalla & Quittner, s. 257 
65 Svensson, Jan, S.H.A: hackergruppen som skakade Sverige, Malmö, Kentaur bokförlag, 1999, s. 52 
66 Svensson, s. 190 
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världen till andra länder som var villiga att betala. De andra två medlemmarna ansåg 

visserligen att dem hade kunskap nog att genomföra det men att riskerna var alldeles för 

stora.68 

 

En tysk hacker som kallade sig för Pengo använde sitt hackande för att tjäna pengar när han 

sålde sina tjänster åt KGB. I rättegången efter att polisen tagit honom förklarade han sitt 

agerande med spänningen och inspirationen från spionromaner och filmer. Pengo hade 

tidigare uttryckt sig om att hackandet skapade ett beroende och under rättegången förklarar 

sig också en av hans tidigare kompanjoner och hackarvänner att han varit beroende av att 

hacka. De säger att de arbetade för världsfred och förklarade att de tyckte det var bättre att 

Sovjets missiler kontrollerades av säker mjukvara från väst än deras egna osäkra program. 

Den miljon mark de från början tänkt sig tjäna blev aldrig verklighet. Den information och 

mjukvara de sålt var inte av något större värde och de hade aldrig kommit över någon 

hemligstämplad information. Därför blev inte straffen heller särskilt höga och det högsta 

fängelsestraffet som utdömdes var 2 år och alla domar ändrades sedan till att bli villkorliga 

fängelsedomar och böter.69   

 

Hackivism 

Många hackers kan göra ett ganska tafatt intryck i sina ansträngningar att legitimera sitt 

privata hackande med goda syften och ideologiska motiv. Ofta blir det inte mer än en variant 

av hackeretikens motto – ”Informationen bör vara fri”. Men det finns också grupper som 

använder hackandet som ett medel för att uppnå sina mål och inte som själva målet i sig. 70 

 

Hackergruppen Cult of the dead cow är en hackergrupp med inriktning på just politiskt aktivt 

hackande med bestämda mål för gruppen. De förenar hackandet med civil olydnad och 

samhällskritik och strävar också att nå ut till en större allmänhet med sitt budskap. De har än 

hemsida där de lägger upp sina bloggar, texter och annat de vill dela med sig av och de ställer 

upp på intervjuer och uttalar sig media. En av gruppens medlemmar startade också en 

hackerconvention i Texas som förutom hackers också bjöd in journalister och representanter 

från polisen för diskussion. En annan medlem har haft genomgång för dåvarande president 

Bill Clinton om landets datorsäkerhet.71 
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70 http://www.hacktivist.net/    hämtat. 2007-11-03 
71 http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/02/15/hacker.security/    hämtat 2007-10-27 
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Ett av Cult of the dead cows eller cDc´s hack var att släppa Back Orifice, en trojan som visade 

på stora säkerhetsbrister i Microsoft´s Windows 95 och tillät intrång och övervakning av 

datorer som använde sig av operativsystemet. Tanken var inte att bara visa upp bristerna i 

själva operativsystemet utan i Microsoft´s bristande omtanke om sina kunder. Något som 

visade sig i ett förnekande av säkerhetsbristerna i sitt operativsystem.72 När microsoft kallade 

cDc för omoraliska svarade dem med att kommentera Bill Gates affärskontakter med den 

Kinesiska staten. ”Was the decision to cozy up to the world's largest totalitarian state based on 

some superior moral position, or was it just more convenient to trample human decency 

underfoot and go for even more money?”73  

 

Det finns en viss inbördes kontroll inom hackervärden. Hackergruppen Legions of the 

underground förklarade krig mot Irak och Kina med syfte att förstöra i ländernas 

datorinfrastruktur. 74 En samling hackergrupper, däribland cDc svarade med att fördöma alla 

destruktiva handlingar vilket resulterade i att krigsförklaringen drogs tillbaka.75 

 

Virus och trojaner 

Självgenererande kod har funnits sen 50-talet men det man idag pratar om som virus är en 

senare företeelse. Det första viruset som attackerade hemdatorerna kom 1982. Viruset kom 

tillsammans med ett spel och den 50e gången spelet skulle spelas dök det istället upp ett litet 

rim på en i övrigt tom skärm.76 

 

Elk Cloner var, liksom de andra tidiga virusen, ganska harmlös. Alla virus är inte avsedda att 

göra skada.  Virus är ofta skrivna för att ge uppmärksamhet åt dess skapare. Även om det 

finns snällare virus som liksom Elk Cloner bara visar ett givet meddelande på en bestämd 

tidpunkt är många av de virus som sprids av en annan karaktär. De är gjorda för att förstöra 

filer och program på den dator de attackerar. Även virus som inte har ett så illvilligt syfte kan 

ändå ställa till problem i datorn. Oftast är det dock uppmärksamhet som är målet snarare än att 

skapa förödelse för företag och privatpersoner. Många signerar också sina virus om än inte 

                                                 
72 Douglas, s. 98 
73 http://www.cultdeadcow.com/tools/response.txt    hämtat 2007-11-03 
74 http://www.2600.com/news/view/article/360    hämtat 2007-11-03 
75 http://www.cultdeadcow.com/news/statement19990107.php   hämtat. 2007-11-03 
76 http://www.securityfocus.com/infocus/1286   hämtat 2008-01-13 
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med sina riktiga namn.77 Virus är små program som är skapade för att spridas från den 

infekterade programmet vidare till andra program i datorn och framför allt för att spridas från 

dator till dator. De fortplantar sig själva och gömmer sig i andra program och när den smittade 

filen startas tillsammans med programmet aktiveras viruset.78 

 

Virusskrivarna uppskattas oftast inte av hackers utan virusskrivarna har ofta en egen 

tillhörighet. Virusskrivarna behöver inte ha ont uppsåt och alla virus är inte tänkta att släppas 

lös på allmänheten. Det finns speciella hemsidor och nätverk för de intresserade att sprida sina 

alster till likasinnade för inbördes beundran. En del virusskrivare skickar också sina virus till 

antivirusforskare. De släpps inte lös till andra datorer men virusskrivaren får ändå visa upp 

vad han (nästan uteslutande är det män som skriver virus) har åstadkommit och viruset får 

ändå något slags erkännande och hamnar med på nästa upplaga av virusskyddet.79  

 

Även om virusskrivarna ofta är en egen subkultur skild från hackarna finns det också hackers 

som skriver virus och vice versa. Många av de argument som virusskrivarna använder sig av 

för att rättfärdiga sig själva är lika eller samma som de argument hackers för fram - att det 

handlar om frihet och att de har rätt att skriva virus och att information bör vara fri. De 

(virusskrivarna) sprider kunskap och de bara tillverkar virusen och tvingar inte någon att 

starta dem. Den nyfikenhet som finns hos hackers finns också att finna hos virusskrivarna. 

Det finns också virusskrivare som säger sig vilja påverka stora företag genom att till exempel 

visa på bristerna i program från Microsoft och andra stora företag något som också påverkar 

privatpersoner som drabbas av viruset. En anledning är också virusskrivare som anser att 

dagens samhälle är alltför beroende av den teknologiska infrastrukturen och att virusen kan få 

folk att reflektera. Det kan också helt enkelt vara en hobby som liksom andra inte har någon 

förnuftigt grundad förklaring mer än att det fascinerar och känns kul. 

 

Demoscenen 

Att ta bort kopieringsskydden på spel kallas för att cracka och det var något man började med 

i samband med de allra första kopieringsskyddade spelet i början av 1980-talet. Man började 

signera de program och spel man crackat för att synas. Det som till en början var en kort text 

utvecklades till att bli intron med alltmer avancerad grafik med musik till för att ytterligare 

                                                 
77 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/hackers/whoare/psycho.html   hämtat 2008-01-13 
78 http://www.symantec.com/region/se/avcenter/security_risks/    hämtat 2008-01-14 
79 www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/hackers/whoare/psycho.html   hämtat 2008-01-13 
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visa upp sina datorkunskaper. Därmed skulle warezgrupperna inte bara cracka spelen utan 

också förse dem med ett originellt intro. Releasegruppen utvidgades till att också innefatta en 

grupp som specialiserade sig på skapa introduktioner till de crackade spelen. Grafiken gjordes 

rörlig och blev vad som kom att kallas för demos.80  

 

Demon är inte någon förinspelad musikvideo utan ett program som arbetar i realtid och där 

man med så avancerad programmering som möjligt ska utnyttja datorns kapacitet fullt ut och 

samtidigt göra det estetiskt tilltalande. Demoscenen utvecklades så pass att de blev helt 

fristående från de crackade programmen de tidigare presenterat och demoscenen blev en egen 

subkultur.81 Från de första demona som skapades på commodore 64 har det gått en lång väg 

till dagens audiovisuella upplevelser.  

 

Demoscenen växte sig stark under 1980-talet med hängivna grupper (och individer) som hade 

medlemmar på olika poster. Ljud, grafik och programmering var ansvarsområden som delades 

upp till de bäst lämpade inom gruppen. Liksom för många crackergrupper finns det inom de 

större demogrupperna en organisation av hårt arbetande medlemmar som alla har sina roller 

med ett ledarskap som håller i trådarna. Att göra demo var inte längre någon bisyssla utan 

något med eget liv. Demofester anordnas regelbundet där hundratals personer kommer för att 

visa upp sina alster och tävla sinsemellan. Tävlingarna är uppdelade i klasser där 

mötesdeltagarna röstar om bästa musik och grafik och bästa demo och mycket annat. 

Visserligen kan tävlingar ge en del prispengar åt den vinnande gruppen men eftersom 

prispengarna knappt täcker utgifterna för medlemmarna i gruppen som åker på demofest är 

det inte det som är motivationen. Men det finns exempel på grupper som gått från att göra 

demon till kommersiell mjukvara.82  

 

Dagens demogrupper kan bestå av ett tiotal personer som tillsammans kan lägga ner flera 

månader på att göra ett exklusivt demo. Ett uppskattat demo ger status inom demoscenen. De 

involverade i scenen identifierar sig ofta starkt med scenen och gruppen även om grupperna 

ofta kan bestå av ganska lösa och ibland internationella förbindelser. Demoskapandet blir en 

                                                 
80 http://www.dvara.net/HK/demoscene.pdf   hämtat 2007-11-04 
81 http://www.idg.se/2.1085/1.83143   hämtat 2007-11-01 
82 http://www.dvara.net/HK/demoscene.pdf    hämtat 2007-11-04 
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möjlighet till självförverkligande och ett sätt att få erkännande. Ofta visar man i demot respekt 

mot andra grupper och personer inom demoscenen genom att namnge och hälsa till dessa. 83 
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Scenen 
 

 

 

It's a game, a pissing contest; a bunch of dicks and a ruler. It' s a hobby, an act of bloodless 
terrorism. It's "Fuck you, Microsoft." It's about having something the other guy doesn't. It's about 
telling him that you have something he doesn't and forcing him to trade something he has for 
something you don't.84 

 

I samband med att datorn gjorde sitt intåg i hemmen på 1980-talet började också 

piratkopierade spel och program att spridas vänner emellan. Piratkopiorna spreds genom 

datorklubbar och mellan bekanta. Det var inte förrän senare mot slutet av 1980-talet som 

spridningen började ske nationellt och internationellt. Grupper bildades som hängav sig åt att 

cracka - kringgå kopieringsskydden på mjukvara. De var datorkunniga personer som kunde 

programmera och såg en utmaning i att bemästra de kopieringsskydd som programmen var 

befästa med. Warez som egentligen betyder varor kommer av att den kopierade mjukvaran 

ingick i ett sorts handelssystem. Grupperna bytte sin piratkopierade mjukvara sinsemellan 

över kassettband och disketter som skickades med posten eller över bbs:er  med långsam 

uppkoppling. För att undvika enorma telefonräkningar när man ringde upp bbs:er i andra 

stater eller länder använde man sig av metoder som utvecklats av phreakarna. 

Releasegrupperna använde sig av kurirer vars uppgift det var att sprida releaserna till olika 

bbs:er.85 

 

Detta blev till en tävlan mellan grupperna som alla strävade efter att få ut de mest åtråvärda 

spelen och programmen på kortast möjliga tid. Liksom hackers använde dem sig av 

smeknamn för att dölja sin riktiga identitet och samtidigt uppnå en viss ryktbarhet. Idag har 

verksamheten utvecklats till en egen subkultur. Scenen är ett nätverk av individer och grupper 

som alla tävlar om vem som först kan tillhandahålla nya filmer, musik, program och spel. Det 

är en hemlig värld som inte släpper in vem som helst. De inblandade lägger ner mycket tid 

och energi i en verksamhet som är olagligt och innebär stora risker med höga straff för de som 

döms.86 
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Medlemmarna 

De etablerade releasegrupperna består av ett flertal medlemmar som fyller ut de olika rollerna 

som krävs för att gruppen ska vara så effektiv som möjligt. De är väl organiserade och en eller 

ett par ledare styr gruppen som kan bestå av ett tiotal medlemmar världen över som alla har 

sina klart definierade uppgifter. En klar hierarki råder inom gruppen på samma sätt som 

organisationen hos ett företag.87  

 

I en nfo-fil från 1993 där en av de största releasegrupperna Fairlight presenterar sina 

medlemmar får man se att det är en tydlig organisation med 30-talet gruppmedlemmar under 

ett definierat ledarskap. Förutom releasegruppen finns en tillhörande avdelning med ett ännu 

högre antal kurirer som ser till att skicka runt och sprida releaserna. De har sitt eget ledarskap 

och interna struktur. Dessutom finns mindre underavdelningar som specialiserat sig på sina 

inriktningar för spel, film och annat. Andra stora grupper har samma starka organisation med 

klart fördelade roller.88 Mindre grupper behöver inte följa samma upplägg utan kan klara sig 

med ett fåtal medlemmar som tillsammans sköter de olika uppgifterna.  

 

Att få tillträde till scenen eller ännu hellre bli medlem i någon grupp är inget som kommer 

automatiskt. Folk måste bli rekommenderade av andra för att få tillträde så att inte fel 

personer ska kunna infiltrera scenen. För att bli medlem i en grupp måste man ha presterat 

något och bevisat sig kunna bidra med något.89 Att vara medlem i en grupp är dock inte något 

som är tvingande för livet och många personer arbetar sig runt som medlem i olika 

releasegrupper. En person kan också hålla flera platser i olika releasegrupper samtidigt men 

kanske inte nödvändigtvis använder sig av samma alias och är helt öppen med vilka grupper 

han samarbetar med.90   

 

Supplier 

Först i ledet av alla de personer en release passerar genom är den som tillhandahåller 

materialet om det så är en film eller något annat. Det finns flera olika sätt för den som 

tillhandahåller grunden till det som senare ska spridas som en release över världen. Alla är de 

                                                 
87 http://www.textfiles.com/piracy/FAIRLIGHT/eob2edit.nfo   hämtat 2007-12-28 
88 Ibid.  
89 http://www.warezfaq.com/oldfaq/wired.html   hämtat 2008-02-10 
90 http://torrentfreak.com/shining-light-on-the-warez-darknet-a-scene-insider-speaks/   hämtat 2008-02-07 
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riskabla och därför är också de som tillhandahåller grundmaterialet eftertraktade och högt 

värderade hos grupperna. Att grupper i sina releasers nfo-filer söker efter nya medarbetare är 

vanligt och att det framför allt är ”suppliers” som söks är snarare regel än undantag: ”Do you 

feel ripped off by what you get in exchange for your supply? Get in touch with us and lets 

change that :)” 91      

 

Personer som kan få tag i material innan det når handeln är klart åtrådda och några som 

gruppen tar väl hand om. De blir ersatta för eventuella kostnader de drar på sig och får 

tillgång till nedladdning av alla de nyaste releaserna.92  Suppliern kan vara en insider som har 

tillgång till materialet under produktionen och där kan sno åt sig en kopia. Att jobba i 

distributionskedjan med att till exempel paketera filmer eller spel i sina fodral eller på annat 

sätt ha tillgång till grundmaterialet är ett sätt för suppliern att få tag i materialet. Filmer och 

spel och annat skickas ut till branschjournalister och andra som ska prova och recensera. En 

supplier kan därför lura spelbolag och liknande att de är journalister för att få tillskickat sig 

spelen. Dessa bedrägerier kan vara utförliga med hemsidor och egna spelrecensioner för att 

lura företagen. På samma sätt kan suppliern också utge sig för att företräda ett företag som är 

intresserad av ett program som de vill prova innan de köper in, och på så sätt få dyr mjukvara 

skickad till sig. Grupperna väntar ibland med att släppa färdiga releaser till det officiella 

släppdatumet för att inte de inte ska gå att spåra till suppliern. 93 

 

När det gäller film finns det också personer som med en videokamera spelar in filmen inne på 

en biograf samtidigt som den visas. Sådana här så kallade cam-releaser  är vanliga och följs 

sedan upp av andra senare releaser av samma film med bättre kvalitet på ljud och bild. 

Releasen kan också baseras på mjukvara och annat som köpts lagligt i butik. Det är då ett 

planerat köp ifrån den butik i det land som brukar få in programmen först för att man sedan 

ska kunna skicka vidare till nästa man i ledet och hinna få ut releasen före någon annan grupp. 

Här kan man också ta till den högst olagliga metoden carding som helt enkelt innebär att man 

beställer varor med stulna kreditkortskoder, något som inte uppskattas på alla håll inom 

scenen.94 Ett annat mer spektakulärt sätt att få tag i releaser är som i fallet med uppföljaren till 

det storsäljande dataspelet Halflife. En hacker tog sig in i spelföretaget Valves nätverk och 

lyckades där hitta och kopiera den grundläggande källkoden till beta-versionen av spelet. Det 

                                                 
91 http://www.powerbits.org/viewnfo.php?id=74262   hämtat 2008-01-27 
92 http://www.defacto2.net/groups/myth/2931.nfo   hämtat 2008-01-03 
93 http://www.textfiles.com/piracy/thescene.txt   hämtat 2008-01-14 
94 http://www.textfiles.com/piracy/thescene.txt   hämtat 2008-01-14 
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ännu inte helt färdiga spelet spreds sedan på Internet nästan ett år innan den färdiga versionen 

släpptes.95  

 

Crackers 

Nästa steg är att ta bort kopieringsskyddet om något sådant finns, vilket gäller i princip alla 

program och spel. Det är här crackarna kommer in i bilden. De måste vara kunniga och 

engagerade. Att knäcka kopieringsskydden är en svår och tidskrävande uppgift som gruppen 

kan ägna flera veckor åt.  Detta gör duktiga crackers till eftertraktade för releasegrupperna. 

Det kan krävas flera år av träning för att bli en duktig cracker. Ofta är de duktiga på 

programmering och ha en fallenhet för den typen av problemlösning och ser crackandet som 

ett hantverk som de tar mycket seriöst på och är stolta över. Att använda färdigskrivna 

program eller liknande hjälpmedel ser man ner på. 96 

 

We have been doing it just for the fun, as one would say, game ripping has become a true 

art by today. Just like true artists, we also realized that winds of change have already 

passed trough time to touch ourselves.97 

 

 

 

First off, yes our cracks are always compressed.  We do this to hide our  

methods both from ~protection developers~ & from ~competing scene groups~.  We  

have nothing to hide other than our awesome methods, which btw are the absolute  

best methods for SmarteSECURE in the entire scene.  Only VTY even comes close.98 

 

I en intern nättidning för scenfolk som heter Netmonkey (1999) - betygssätts grupper 

veckovis för de spel de crackat och väl de crackats.99  Poäng ges utifrån kriterier som 

hur pass eftertraktad titeln är, extrapoäng för uppgraderingar och så vidare. Crack som 

är svårare ges mer poäng än lättare varianter. För ett spel som redan finns kan gruppen 

få poängavdrag och för grupper som rättar till misstag i andra gruppers tidigare releaser 

ges också poäng. Liksom i scenen i övrigt premieras att med bibehållen kvalitet göra 

                                                 
95 http://www.wired.com/wired/archive/13.01/topsite.html  hämtat  2008-01-05 
96 http://www.defacto2.net/text.files/PC%20Modern/Myth.txt 2008-01-19 
97 http://www.defacto2.net/text.files/PC%20Modern/Class-Farewell.txt hämtat 2008-01-16 
98www.defacto2.net%2Fgroups.cfm%3Fmode%3D1547&ei=87QVSP2oK4qqwwHN-

rxU&usg=AFQjCNF6X1CLtYPZ-LjDU69AwXKJC9O0dA  hämtat 2008-1-06 
99http://www.defacto2.net/text2png.cfm?27030729151C0A2C0601640C0F0223150B24041D4A32010564170B
1731060D2412415E2C181067565C4B36171664110002793B0A2F412000364F2F250F05003B4F352F0405093
B4F302F110117364F55785A550B6D0E597B584E2F2301172B131745705F527A-EN    hämtat 2008-02-03 
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releaserna så lite utrymmeskrävande som möjligt, något som härstammar från tiden då 

man använde sig av modem. 100 

 

Konverterare  

När det gäller filmer och musik ska grupperna formatera om dem till ett format som passar 

spridningen över Internet. Filmerna ska hålla en rimligt storlek för att lätt kunna spridas och 

därför använder man sig av format som DivX. En film i formatet är kompakt och kräver inte 

stort utrymme i jämförelse med en vanlig dvd-film. Samtidigt så är bild och ljudkvalitén 

relativt hög. Musik konverterar man vanligtvis till mp3 av samma anledning.101 Målet är att 

releasen ska hålla en så liten storlek som möjligt och vara lätt att ladda ner. Därför kan det 

också innebära att man tar bort saker från originalet som man anser ta onödig plats. I ett spel 

kan filmsekvenser klippas bort och musiken göras om till mp3-format. Detta ska dock inte 

göras så att det påverkar spelupplevelsen negativt. Innan mjukvaran eller filmen packas och 

skickas ut till toppsajterna testar man noggrant så att allt funkar som det ska. En release  med 

fel på riskerar att nukas och ger dåligt rykte åt gruppen.102 

 

Packare 

Vare sig det gäller film eller mjukvara ska releasen paketeras som reglerna föreskriver. En väl 

paketerad release tyder på hög kvalitet på releasen och en release som inte är packad på rätt 

sätt kan bli nukad. Releasen packas för att ta mindre plats och man packar den 

i flera små filer så att inte en överföring som avbrutits inte ska tvingas börja om från början. 

Dessutom ska packaren lägga till en nfo-fil och annat som behövs för releasen innan den är 

klar att spridas på scenen. 103 

 

Kurirer 

I ett tidigt ansökningsformulär till att bli kurir hos gruppen The Humble Guys har man inte 

precis ansträngt sig för att locka till sig folk. Kurirerna kallas för slavar och beskrivs i 

nedlåtande ord. 104 Ansökningsformuläret är visserligen väldigt gammalt i sammanhanget 

(1990), och kan inte representera hur det ser ut idag men kurirerna har ändå inte samma status 

                                                 
100http://www.defacto2.net/text2png.cfm?27030729151C0A2C0601640C0F0223150B24041D4A32010564170B
1731060D2412415E2C181067565C4B36171664110002793B0A2F412000364F2F250F05003B4F352F0405093
B4F302F110117364F55785A550B6D0E597B584E2F2301172B131745705F527A-EN    hämtat 2008-02-03 
101 http://www.defacto2.net/web.pages/WarezAllThatPiratedSoftwareComingFrom.pdf    hämtat 2008-02-07 
102 http://www.defacto2.net/text.files/PC%20Modern/beowulf.txt    hämtat 2008-01-26 
103 http://www.defacto2.net/groups/spa/Grand%20Prix%20Legends%20FINAL%20FIX-RZR   hämtat 2008-02- 
104 http://www.textfiles.com/piracy/APPLICATIONS/slaveapp.txt   hämtat 2008-02-04 
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som många andra inom scenen. Till skillnad från crackers och andra inom gruppen så krävs 

inte samma kunskaper och färdigheter för en kurir. För kurirerna handlar det mer om hur 

villig man är att ta risker och hur mycket tid man är villig att lägga ner. Det kurirerna gör är 

att sprida en färdig release från gruppen till toppsajter och för det krävs inga avancerade 

datorkunskaper. De kan bli uppringda utan förvarning för att tvingas börja arbeta med att 

skicka iväg en release. 105 

  

Releasen ska dock inte bara spridas så snabbt som möjligt. I gengäld vill man ha tillgång till 

andra gruppers releaser så att gruppen alltid har tillgång till dem allra senaste spelen, 

programmen och filmerna. 0-day warez kallas de releaser som släppts det senaste dygnet. De 

är eftertraktade och högt värderade i den byteshandel av releaser som ständigt pågår. 106 

Dessa allra senaste releaser får också kurirerna tillgång till och detta är också en av de största 

fördelarna och drivkrafterna för många att bli kurirer. Kurirerna har också en sammanhållning 

inom sin egen skara. De har egna interna magasin som riktar sig just till kurirerna och skriver 

om deras verksamhet. På samma sätt som releasegruppernas och crackarnas insatser bedöms 

och betygsätts finns det liknande system där nyhetsblad varje vecka betygsätter kurirerna och 

ger dem omdömen baserade på den senaste veckans bedrifter.107 Även om kurirerna inte är de 

mest eftertraktade inom scenen så arbetar de efter samma principer som de övriga inom 

scenen och det är tydligt att de har en klar stolthet i det de gör. 

 

Toppsajter 

Gruppen lägger först ut sin release på de toppsajter dem samarbetar med. Ofta har en 

releasegrupp flera toppsajter de samarbetar med och tvärtom, toppsajterna flera grupper. För 

toppsajterna gäller det att vara först med att få gruppernas releaser. Från toppsajterna sprids 

releasen snabbt till andra topsajter innan den börjar sin väg ut mot de publika P2P-nätverken.  

Topsajter är privata ftp-servrar med mycket snabb uppkoppling och stort lagringsutrymme. På 

grund av de stora riskerna är det mycket hemliga och arbetar med stor säkerhet för att inte 

                                                 
105http://www.defacto2.net/text2png.cfm?27030729151C0A2C0601640C0F0223150B24041D4A32010564170B

1731060D2412415E260A042B021A0A7A4116321540152C08590E040804211B0D6A59552C2C1B073817070

0354F35231506451607076A330B0B2708032E044E262A0A0F23121A5E2C400371505645081A0C2F415F5C

7B59-EN   hämtat 2008-01-28 
106 http://www.warezfaq.com/what_is_0day.htm   hämtat 2008-02-18 
107 http://www.defacto2.net/magazines.cfm?mode=detail&title=Courier%20Weektop%20Scorecard   hämtat 
2008-02-16 
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någon obehörig som arbetar för polis eller liknande ska kunna infiltrera deras sajt. Det är bara 

eliten inom scenen som får tillgång till de bästa toppsajterna. 108 

 

En eller flera personer är administratör för sajten och kontrollerar och bestämmer över den. 

Ofta finns också någon i sajtens arbetsgrupp som är medlem i någon releasegrupp som sajten 

samarbetar med. En eller flera av de personer som driver toppsajten är en nuker villket 

innebär att han fungerar som en polis och domare för de releaser som kommer till sajten. Han 

har rätt att nuka en release vilket betyder att de releaser som inte lever upp till scenens (eller 

för den delen sajtens) krav inte godkänns. Det kan vara att någon annan grupp hunnit före 

med releasen eller att någon annan av scenens standarder inte uppfylls.109  

 

När en release laddas upp på toppsajterna görs det på ett sätt så att den blir tillgänglig 

samtidigt på alla de toppsajterna som gruppen samarbetar med. För gruppen innebär 

samarbetet att de för releaserna får poäng hos sajten som de kan använda för att ladda ner 

andra gruppers releaser. En Toppsajt arbetar efter ett system som inte hur som helst tillåter fri 

nedladdning. Gruppens medlemmar får poäng för de releaser som läggs upp och använder 

sedan dessa för att ladda ner från sajten. För en release som nukas förlorar de istället poäng. 

När en release släppts på en eller flera toppsajter kommer kurirerna in i bilden igen när de, så 

snabbt som möjligt ska hinna före andra kurirer med att sprida releasen vidare till andra 

toppsajter. På så sätt gör de sig förtjänt av de poäng de får för att själva kunna ladda ner från 

sajterna.110 

 

Releaserna och regler 

För releasegrupperna gäller det att hinna före sina konkurrenter och vara först med att lägga ut 

releasen av en ny film eller ett nytt program eller en ny skiva. Vissa releaser är mer attraktiva 

än andra som stora speltitlar eller andra efterlängtade filmer och program. Konkurensen om 

att vara först med dessa releaser är stor och även den prestige det innebär för den vinnande 

gruppen. Stora titlar inom spel och program har i regel också säkrare kopieringsskydd som tar 

längre tid för grupperna att knäcka. Reloaded skriver: “But wait, wasn't it vengeance who just 

released a complete retail version of Half Life 2? A game protected with a range of custom 

                                                 
108 http://www.aboutthescene.com/thescene/hierarchy.html   hämtat 2008-02-15 
109 http://www.aboutthescene.com/thescene/system.html    hämtat 2008-02-15 
110 http://www.aboutthescene.com/thescene/system.html    hämtat 2008-02-15 
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protections? A game with which we ourselves had been trying to deal for almost 2 weeks?”111 

när de försvarar en annan grupp som tidigare kritiserats för att återupprätta deras heder. 

 

De räcker dock inte med att bara vara först. Det gäller att följa de regler som fastställts i 

samförstånd av releasegrupperna inom scenen. Det är standardiserande regler som bestämmer 

hur de olika releaserna ska se ut och vad som måste finnas med för att releasen ska godkännas 

av scenen. Någon eller några utarbetar den standard som ska gälla och när sedan de andra 

grupperna skriver under så antas reglerna. För att vara en subkultur som ändå går ut på att i 

viss mån bryta mot lagar och bestämmelser finns det ett förvånansvärt strikt regelverk som 

måste följas inom scenen. Olika regler tillämpas på olika sorters releaser beroende på om det 

rör sig om musik i mp3-format, datorprogram, spel till xbox eller olika sorters format för film, 

ljudböcker eller annat. Det är detaljerade bestämmelser som reglerar allt ifrån hur stor filen 

ska vara, till hur den ska paketeras och namnges. När det gäller filmer anpassas reglerna så att 

de ska passa på det tänka mediet som till exempel en cd-skiva. Storleken reglerar att 

utrymmet på cd-skivorna utnyttjas fullt ut samtidigt som kvalitén på bild och ljud ska hålla så 

hög standard som möjligt.  

 

Filmen måste packas på rätt sätt där de enskilda packfilerna ska vara en viss storlek. Ett 

kortare klipp ur filmen ska finnas med som exempel, och allt ska döpas och sorteras i mappar 

på rätt sätt.112 Blonde.Ambition.2007.DVDRip.XviD-VoMiT.torrent är ett exempel på hur man 

döpt filen. Förutom namnet på filmen – Blonde Ambition - kan man utläsa årtalet den släppts 

att det är en dvd rip i xvid format och att det är releasegruppen VoMiT som ligger bakom. 

 

NFO 

Med en release måste gruppen lägga till en nfo-fil, ett dokument som ska innehålla vissa 

bestämda fakta om releasen. Releasegruppens namn, datum de släppt filmen, fakta som filens 

storlek, eventuella undertexter, bildstorlek och upplösning och andra tekniska specifikationer 

ska skrivas ner i nfo-filen. Här ska också en ny release av något som släppts tidigare 

motiveras med att tidigare release hade problem och vad som åtgärdats i den nya.113 

 

Kort fakta om releasegruppen och hälsningar till andra inom scenen, samt en bild eller annan 

utsmyckning som inramning till texten är också vanligt förekommande. Den lilla bildkonst 
                                                 
111 http://www.defacto2.net/groups/reloaded/reloadedts.nfo    hämtat 2008-01-15 
112 http://www.aboutthescene.com/images/scenerules_xvid_2005.png    hämtat 2008-03-12 
113 http://www.aboutthescene.com/releases/tags.html    hämtat 2008-03-12 
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som är ett ständigt komplement till nfo-filerna kallas för ASCII och är bilder uppbyggda av 

bokstäver och tecken. Det kan bestå av en enkel ram kring texter eller mer avancerade 

bilder.114 

 

Inte sällan används nfo-filerna också för att annonsera efter nya samarbetspartners och 

gruppmedlemmar. Ofta är det folk som kan bidra med material som screeners (provexemplar 

för bedömning vid filmfestivaler och liknande) och dvd-filmer som inte ännu nått handeln. 

Det kan låta som vilken tidningsannons som helst: ”Do you feel ripped off by what you get in 

exchange for your supply? Get in touch with us and lets change that :)”115 Beskrivningar av 

gruppen och deras mål förekommer ibland men inte ofta. Något som däremot är standard i 

nfo-filer är en hälsning till andra grupper som man tycker gör ett bra jobb och förtjänar 

uppmärksamheten. 

 

Nuke 

Om en release på något sätt bryter mot det strikta regelverket så kan den nukas vilket innebär 

att den i princip ogiltigförklaras. Det kan vara för små saker som att nfo-filen saknas eller att 

filnamnet är fel, eller mer betydande fel som att ljudet på filmen inte är synkat. Releasen kan 

också ogiltigförklaras om det är en dupe (från engelska duplicate = kopia.) Att releasen nukas 

ger gruppen, förutom försämrat rykte också sämre tillgång till nedladdning av andra releaser 

från toppsajterna.116 

 

En korrekt nuke kan rättas till med en uppdatering som ska ske inom en viss tid annars är det 

fritt fram för andra grupper att komma med en proper - en ny release av samma film där felen 

är rättade. Det ska tydligt framgå redan i filnamnet att det är en proper och i nfo-filen ska en 

förklaring till vad som var felet med den tidigare releasen skrivas in: 

 

Well where should we start. Our friends at a nice group, which i aint gonna call in here, 

released a nice dvdscr of the departed. We had the source as well but checked the audio and it 

was fucked all over the place. We therefor didnt pre the TC. Yes you read right it's a TC 

source. We included proof for that with this release. Screenshots of cigarburns. Also their 

release was kinda out of sync and channels were screwed at the end of the movie which 

caused some kind of an echo. We fixxed this as well and now we bring you the proper TC of 

this movie and not DVDSCR like it was previously pre'd. Also the other TC which was 

                                                 
114 http://www.aboutthescene.com/releases/tags.html    hämtat 2008-03-12 
115 http://www.powerbits.org/viewnfo.php?id=70664   hämtat 2008-02-12 
116 http://www.aboutthescene.com/thescene/system.html    hämtat 2008-03-12 
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already released isnt getting near this quality video and audiowise and is also nuked for out of 

sync. So here's the proper, enjoy!117  

 

De finns flera personer inom Scenen som på olika håll har status att nuka en release. Dessa 

har också möjlighet att ta bort en nuke som någon annan satt. Både nukar och dess motsats 

ska förklaras men det händer, inte sällan, att en release blir nukad som inte bör bli det, kanske 

helt enkelt för att personen som nukar har något emot gruppen som ligger bakom releasen. 

Grupperna kan också använda detta för att vara de som först släpper den giltiga releasen och i 

nfo-filerna argumentera för sin sak och kritisera sina rivaler. Som när gruppen Hatred har lagt 

ut en proper av dataspelet Stalker som tidigare crackats och lagts ut av Vitality och i nfo-filen 

skriver: 

 

We like to keep an eye on the competition so we examined this crack from ViTALiTY, 

and we were shocked at the low-quality of cracking ViTALiTY is now ready to release[…] 

Like we stated earlier we don’t like to proper unless there is a good reason, but ViTALiTY 

has really been pushing trying to see what sorts of crap they could get away with and it 

seems ViTALiTY themselves have not been hesitating to proper RELOADED for screw-

ups much smaller than this. […]Well  we hope you have all learned something and 

STALKER is really too big a title to let the world only have the improper crack. The last 

thing we want is to escalate a silly NFO-war in the scene but ViTALiTY is really insulting 

all hardworking crackers in the scene  by  releasing  such  crap  as if it was proper work 

[…]This is a bad crack, and we bring you the proper one.118  

 

Grupperna kan ta tilllfället i akt att använda nfo-filerna till att anmärka på konkurrenterna och 

framhäva sig själva. Ofta försöker man argumentera med sakligt underbyggda fakta med 

uttdrag ur programmeringskoden eller på annat sätt skriva detaljerat kring fel på andras 

releaser och lika detaljerat om det man själv gjort bättre. De är ofta begränsade till ett tiotal 

                                                 
117 http://thepiratebay.org/tor/3550080/The.Departed.PROPER.READ.NFO.TC.XviD-ZN  hämtat 

2007-01-23 
118 http://thepiratebay.org/tor/3642441/S.T.A.L.K.E.R_Shadow_of_Chernobyl_PROPER-

HATRED_Crack_Only_CLS   hämtat 2008-01-23 
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rader men kan vara flera sidor långa som i fallet med en nfo-fil från gruppen Reloaded där 

man kritiserar den rivaliserande gruppen MYTH.119 

Hemligt 

Alla de filmer, musik och program som läggs ut för nedladdning kommer inte från 

warezscenen. Enskilda individer och mindre grupper utanför scenen lägger ut sina 

releaser direkt på p2p-nätverken. Till skillnad från releaserna från scenen är de 

menade att spridas till så många som möjligt. De som är organiserade inom scenen 

vill dock som regel inte att deras releaser ska börja spridas på p2p-nätverken till 

vanliga fildelare. I en del nfo-filer kan man hitta ett par rader om vad grupperna 

anser. Inte sällan använder de sig av nedlåtande termer när de vädrar sin syn på p2p-

nätverk och deras användare.”120  

Det vanligast förekommande argumentet för att vilja hindra spridningen är att man vill hålla 

sin verksamhet så hemligt som möjligt för att inte dra till sig uppmärksamhet från polis och 

andra som försöker hindra spridningen av de piratkopierade programmen.  

 

Scene releases are for US at the scene, people who bring new stuff or in some other way 

contribute to the scene. Why would we want to risk this all and go to jail just because they 

leach our releases? Think of it. All time when P2P is just gotten bigger and the feds have 

gone more and more after us. Who would be intererested about us giving our releases 

amongst friends on the scene? Yeah, no one. Because it doesn’t affect industry and original 

developers.121  

 

Denna uppfattning har stärkts alltmer under senare år tack vare den hårdnande jakten på 

grupperna som gjort att de inte vill ha onödig uppmärksamhet utifrån.122. Tidigare hade 

medlemmar ur grupperna skrivit ut hemadresser och telefonnummer i kontaktuppgifterna i 

nfo-filer.123 Numera består kontaktuppgifterna, så vida de finns, av en mailadress till en 

krypterad e-mail. Även om man vill hålla releaserna inom scenen finns det alltid någon som 

läcker. Att sprida något från scenens slutna krets till allmänheten är något som kan leda till 

                                                 

119 http://www.defacto2.net/groups/reloaded/reloadedsh.nfo   hämtat 2008-01-15 

120 http://www.defacto2.net/groups/hatred/hatredswew.nfo   hämtat2008-02-23 
121 http://vesabbs.com/showthread.php?t=35732&page=4   hämtat 2008-02-20 
122 http://torrentfreak.com/shining-light-on-the-warez-darknet-a-scene-insider-speaks/   hämtat 2008-02-14 
123 http://www.textfiles.com/piracy/FAIRLIGHT/eob2edit.nfo   hämtat 2008-02-09 
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sceneban – avstängning och uteslutning från scenen. Detta är dock inte tillräckligt 

avskräckande och de flesta filmer och annat sprids inom ett par dagar på de olika 

fildelningsnätverken. Det kan dock räcka med minuter för en release att nå torrentsidor efter 

att den släppts inom scenen, något som verkar sticka extra mycket i ögonen på scenfolket. De 

som ansvarar för torrentsidorna är inte omtyckta av scenen eftersom de, förutom att dra 

oönskad uppmärksamhet till scenen, också anses tjäna pengar i form av reklamintäkter och 

bidrag på sina sajter.  

 

Några medlemmar ur scenen genomförde under namnet CellKill - Operation Set Down, för att 

avslöja de som läckte från scenen till en publik torrentsida. Genom att själva anmäla sig som 

uploaders (de som först laddar upp releasen till torrentsidan) fick de tillgång till en privat 

chatkanal som de infiltrerade. På så sätt kom de över namnen på folk som läckt releaser från 

scenen som de kunde offentliggöra och utesluta. De gick också längre än så och anmälde 

sajten till flera av de organisationer i USA som försöker få stopp på fildelningen. De listar 

också andra sajter som de anser måste stoppas och avslutar med en uppmaning till sina vänner 

inom scenen. 

 

Everyone of you probably understand that if we want to keep our scene going, we HAVE 

TO SHUTDOWN public sites like scenetorrents paysites and every one else spreading our 

releases outside of the scene. You all probably understand the situation, after all those 

international busts. We have lost our friends in those. We GOT TO DO SOMETHING. In 

the next bust, it could be YOU facing the jail. Time to make things much more underground 

again. First part is to shut down public sites wich cause most pressure on us. SceneTorrents 

is one of them.124  

 

En annan grupp gjorde en direkt attack mot en ung man som håller i torrentsajten 

Supertorrents. Gruppen lade sedan ut en mapp för nedladdning med dokument där de utförligt 

går igen vad de gjort. Efter att ha hackat ett lösenord som han använde till flera olika 

Internetkonton, bland annat gmail och paypalkonto fick de tillgång till en massa personlig 

information som de använde för att hämnas på den oförträtt de tyckte han begått och statuera 

ett avskräckande exempel. De använde hans paypal-konto för att föra över mer än 2000 dollar 

av de donationspengar som kommit in till sajten, till en religiös grupp. Personlig information 

och facebookkonton från hans familj och bekanta offentliggjordes. Också här avslutade 

gruppen som låg bakom med att uppmärksamma de andra inom scenen på problemet med 
                                                 
124 http://vesabbs.com/showthread.php?t=35732&page=4   hämtat 2008-02-14 
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torrentsidorna: ”We have done our part, wiping another insecure torrent site off the map. Now 

you must do yours!”125 

 

I ett annat fall ifrågasätter en grupp hur en person som blivit bannad från scenen lyckas 

komma tillbaka under ett nytt namn med en ny grupp. Man förklarar utförligt vad som hänt 

och lägger sedan ut hans ip-adress tillsammans med en massa andra personliga uppgifter som 

namn, personnummer, e-mailadresser, hemadresser och telefonnummer. Det hela avslutas 

med ett direkt hot: ”Stay away from us. We dont want to hurt you, but if you continue to 

rejoin you are forcing us to take this further away. Please dont”126 

 

Pengar 

Det finns många anledningar till varför folk engagerar sig i scenen och det enda som står klart 

är att pengar inte är en av dem. Åtminstone är det inte något man erkänner för andra. Att tjäna 

pengar genom sin inblandning i scenen är något man tydligt ser ner på. Trots att alla utåt sett 

aldrig skulle kunna tänka sig en förtjänst finns det ändå vissa tendenser på att det 

förekommer, men definitivt inte av alla. 

 

Fram tills mitten av 90-talet kunde man se öppen försäljning av piratkopior i nfo-filerna. 127 

Möjligheterna idag lutar mer åt att kunna sälja sina releaser, eller konto för nedladdning av 

dem, till någon mer organiserad brottslighet i framför allt Asien.  Där finns en utförlig 

affärsverksamhet med piratkopierade filmer och mjukvara. Detta är dock inget som pratas 

högt om och försäljning är inte något man ser i dagens nfo-filer. Det som däremot är vanligt 

är en liten not om att man gärna tar emot bidrag. Bidrag verkar inte vara helt ovanligt 

förekommande. Detta rör sig dock mer om hårdvara som används för arbetet inom scenen än 

ren betalning. För den som har en mycket snabb Internet-uppkoppling och är villig att husera 

en toppsajt kan mycket väl få en dator och annat som behövs.128 

 

Pengarna användes ofta till hårdvara  som behövdes till databasen och för att grupperna skulle 

komma över mjukvara. 129  Men idag är det som sagt tabu och något som man definitiv ser ner 

                                                 
125 http://tehscene.wordpress.com/2007/12/30/supertorrentsorg/ hämtat 2008-02-09 
126http://www.btmon.com/Other/Other/A.note.about.some.P2P.uploaders.gricko.of.DocuTV.and.a.few.other.torr

ent.html   hämtat 2008-02-09 
127 http://www.textfiles.com/piracy/RAZOR/3dtable.nfo   hämtat 2008-03-01 
128 http://www.warezfaq.com/oldfaq/wired.html   hämtat 2008-02-10 
129 http://digg.com/tech_news/How_the_warez_scene_works   hämtat 2008-03-01 
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på och inte anser hör hemma i scenen. Att scenen för den sakens skull är helt befriad från 

kommersiella intressen är dock inte sannolikt när det ändå rör sig om mjukvara och annat som 

många gånger är väldigt dyr. Dessutom finns det en stor marknad för piratkopior, i framför 

allt Asien, som också borde kunna ge pengar åt någon mindre nogräknad releasegrupp som 

bistår den organiserade brottsligheten med nya filmer, program och mjukvara som sedan 

produceras i större skala för försäljning. 
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Analys 

 

 

 

Scenen skiljer sig på många sätt från de flesta subkulturer. Visserligen är det ju en subkultur i 

det virtuella vilket också skapar helt egna förutsättningar men även med det i åtanke är det 

mycket som skiljer Scenen från det man vanligtvis brukar se hos subkulturer. Yttre attribut 

som kläder och frisyrer förlorar av uppenbara skäl helt sin betydelse. Men också i mycket som 

inte har en lika enkel förklaring skiljer Scenen från andra subkulturer, även från andra som 

också är virtuella. Visst finns det i Scenen många av de drag som utmärker en subkultur. De 

är ju en samling individer som delar vissa bestämda intressen. De har gemensamma 

värderingar och åsikter som binder samman gruppen och skiljer dem från sin övriga 

omgivning. Scenen har vuxit fram hand i hand med hackerkulturen även om de på många sätt 

gått skilda vägar. I brist på klädeskoder och en gemensam stil har hackerkulturen och Scenen 

utvecklat ett eget slangspråk.  

 

Slang 

Att ett förenklat skriftspråk, med datorrelaterade ord och förkortningar skapas som underlättar 

för snabb kommunikation mellan datoranvändare är väl i det närmaste oundvikligt för en 

subkultur i det virtuella. Det slang som används inom Scenen, och också inom 

hackerkulturen, har dock inte enbart praktiska egenskaper. Det finns också ord och stavningar 

som är av en mer estetisk art. Till exempel byter man ut S mot Z som i ordet Warez. Men när 

deras slang också sprider sig utanför gruppen förlorar det sin betydelse att särskilja de insatta 

mot omvärlden. Även om slang förekommer inom scenen verkar det inte fylla någon djupare 

funktion än att ytterligare fungera som bekräftelse på att personen som använder det är insatt 

och kunnig. Att vara bekant med datorrelaterade termer är viktigare för att visa att man är 

välbekant och skicklig med datorer än att påvisa någon samhörighet inom Scenen som 

subkultur.  Scenen är dock fortfarande fylld av egna termer och begrepp och många av dem 

har inte letat sig utanför den slutna gruppen. 

 

Kunskap 

Kunskap inom datorområdet är något som värderas högt inom Scenen. Kunniga personer 

krävs för de olika uppgifterna och den som har någon av de talanger som krävs för de olika 



  Sida 
50 

 

  

delarna har också sin givna plats i Scenen. Gruppens samlade vetande är också vad som styr 

hur framgångsrik gruppen är. Utan en gemensam insatts med gruppens samlade kunskap är 

det heller inte möjligt att lyckas bättre än de andra grupperna. Grupperna måste därför ha 

tillräcklig många medlemmar som är tillräckligt kunniga. När gruppen Reloaded försvarar en 

annan grupp som kritiserats använder de som exempel den Release av spelet Halflife 2 som 

den gruppen gett ut. De poängterar därmed att gruppen faktiskt har den samlade kunskap som 

krävs för att de ska förtjäna respekt inom Scenen. Kunskapen hos en individ i Scenen är en av 

de viktiga former av det symboliska kapital som bidrar till den status han eller hon uppnått.  

 

De kunskaper som krävs av grupperna och deras medlemmar är starkt styrda av alla de regler 

som omger Scenen.  Det ger också medlemmarna i de olika grupperna ett sätt att enkelt mäta 

sina kunskaper och färdigheter mot varandra. De standardiserade formerna och de tydliga 

kraven gör att de därigenom kan motivera sin kritik eller sitt försvar i objektiva termer utifrån 

de förutsättningar som slagits fast. Därigenom uppkommer också de så kallade nuke-wars där 

grupperna underkänner andra gruppers Releaser och hävdar sig själva kunna göra ett bättre 

jobb. Det hela kan ses som en direkt diskussion kring vilken grupp som har mest av det 

gällande kapitalet, som i det här fallet är kunskap och färdigheter när det kommer till att 

kunna överlista kopieringsskydden. De grupperna som släpper releaserna med högst kvalitet 

förtjänar därmed störst respekt av de andra inom Scenen.  

 

Med de sakliga och faktamässigt underbyggda argumenten förstärker man också intrycket av 

att den som skriver är kunnig. Debattinläggen eller kritiken fungerar som ett bevis i sig själv 

på att den skrivande gruppen har den kunskap som är så eftertraktad och statusgivande. Den 

kritik och diskussion som förs genom nfo-filerna är inte riktade enbart till den kritiserade 

gruppen utan uppenbarligen skriven för hela Scenen att läsa. Ibland är dock kritiken och 

diskussionerna grupperna mellan något som mer liknar personangrepp än väl motiverade 

kommentarer. Oavsett så är nuke-krigen och de hetsiga diskussionerna ett bevis för den 

tävlingsanda och den strävan grupperna har mot att vara störst och bäst. 

 

Hängivenhet 

För den som inte har någon av de eftertraktade specialkunskaperna inom datorområdet finns 

det också andra platser att fylla inom Scenen. Det är platser som kräver att den som vill in 

också är  villig att jobba hårt och ta de risker som krävs. Hårt arbete och risktagande är 

visserligen något som fordras av mer eller mindre alla inom Scenen men i olika proportioner.   
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För de som är kurirer finns det inte samma höga krav på kunskap som för crackarna och de 

andra inom gruppen. För dem är det istället viktigare att vara villig att jobba hårt och vara 

beredd att ställa upp närhelst de krävs. De kan inte heller uppnå samma status som till 

exempel en cracker eller andra som innehar mer kunskapskrävande uppgifter inom Scenen. 

När det gäller motivationen för kurirerna verkar det snarare röra sig om tillgången till de allra 

senaste releaserna som lockar. Men de har också en intern rangordning inom sin egna sfär 

inom Scenen. Där tävlar de mot varandra. Den status de åtnjuter är inte beroende på kunskap 

utan på hur hårt de arbetar och hur många releaser dem hinner sprida från grupperna och 

mellan toppsajterna.  

 

Hårt arbete gäller som sagt inte bara för kurirerna. Engagemanget är en viktig form av kapital 

för alla de personer som vill uppnå hög status inom Scenen. Engagemanget skulle kunna vara 

en variabel att ta med i beräkningarna när man ser till kapitalet kunskap. Kunskap utan någon 

villighet att lägga ner tid i arbetet ger ju i sig själv ingenting. Engagemanget är inom scenen 

dock också en kapitalform i sig själv vilket man ser för bland annat kurirerna där 

engagemanget och mängden arbete man lagt ner är det viktigaste symboliska kapitalet. Detta 

manifesteras också tydligt i hur grupperna anstränger sig för att släppa så många releaser som 

möjligt och att mängden ofta är viktigare än vad det faktiskt är dem släpper ifrån sig. Som vi 

har sett ger ju visserligen releaser av stora titlar också mer prestige men grupperna släpper 

ändå releaser på alla möjliga program och uppdateringar som de kan tänkas få poäng för hos 

toppsajterna, oavsett hur användbara eller relevanta programmen egentligen är för dem själva 

eller andra inom Scenen. 

 

Organisation, regler och magazin 

Poängsystemet som toppsajterna har ger en oerhört tydlig bild över gruppens samlade kapital. 

Hårt arbete och kunniga gruppmedlemmar ger ett symboliskt kapital som tydligt avspeglas i 

ett kapital i mer klassisk mening. Ett slags kapital som används i den byteshandel där man 

genom toppsajterna kan ladda ner releaser från andra grupper som man vill ha. Det blir en 

sorts symbios mellan de båda kapitalformerna där det symboliska kapitalet förvandlas till 

kapitalet i form av poängen som i sin tur åter blir symboliskt kapital, ett statistiskt bevisat 

sådant där grupperna och kurirerna lätt kan jämföras sinsemellan.  De får en omedelbar 

bekräftelse på det jobb det utfört och på det symboliska kapital de skaffat sig. 
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De magasin som betygsätter och kommenterar gruppernas och kurirernas jobb fungerar på 

liknande sätt. Grupperna och de andra får också här en direkt bedömning utifrån det jobb de 

gjort. Genom att deras resultat också offentliggörs på det här sättet och de jämförs med andra 

grupper blir deras prestationer också ett symboliskt kapital. Även om det inte räcker med ett 

bra resultat under en kortare period för att ett symboliskt kapital ska etableras hos gruppen så 

är det ändå en väg mot den status och respekt man är ute efter. Medan grupperna tävlar mot 

varandra försöker individerna inom scenen få de åtråvärda platserna i de största och mest 

prestigefulla grupperna. Kurirerna vill arbeta med de främsta grupperna och toppsajterna vill 

också de arbeta med de stora grupperna. Samtidigt vill grupperna i sin tur samarbeta med de 

största, bästa och snabbaste toppsajterna. Samarbetet med de stora grupperna eller 

toppsajterna blir ytterligare ett bevis på det symboliska kapital man skaffat sig och som 

dessutom i sin tur förstärker det symboliska kapitalet.  

 

De klassiska grupperna 

När Sarah Thornton skriver om det subkulturella kapitalet i klubbkulturen hon forskat om 

menar hon att de som kan omvandla sitt subkulturella kapital till ekonomiskt kapital också är 

med och formar fältet. På samma sätt är det med de stora grupperna inom scenen. Även om de 

inte omvandlar sitt kulturella kapital till ett ekonomiskt så är de med och formar fältet i 

Scenen som subkultur. Grupper som Razor1911 och andra har varit med och format Scenen 

till vad den är idag är med och skapar och definierar de regler och krav som gäller inom 

Scenen. Dels åtnjuter de den respekt som deras erfarenhet och historia bär med sig och även 

för att de just är med formar fältet på samma sätt som Thorntons Djs.  

 

Det här skulle, när man ser till ett så pass ungt och isolerat fält som Scenen, kunna betyda att 

ett fåtal individer som varit med från början också betyder oerhört mycket för de normer och 

värderingar som är gällande idag. Mer än för subkulturer som har större samverkan med det 

sociala rummet de befinner sig i, eller på andra subkulturer. 

 

Elitistiskt 

Scenen är en värld för kunniga specialister och har alltid varit så. De som är, eller har varit 

inblandade har alltid generellt sett varit mer kunniga i datorer än andra. Det är de medvetna 

om och Scenens historia är full av ett elitistiskt tänkande som inte bara avspeglas i deras 

nedvärdering av fildelare. Det finns relativt hög tröskel bara för att ta sig in på Scenen och 

dessutom en ännu högre för att komma med i attraktiva grupper. Att associera med stora 
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namnen och grupperna inom Scenen blir ett självklart socialt kapital. Det betyder att man är 

någon som går att lita på men ger ändå inte status i sig själv om inte personen själv 

åstadkommer något och själv gör sig ett namn inom subkulturen. 

 

Reglerna inom Scenen har skärpts och man är nu stränga med dem som inte lever upp till 

Scenens krav på anonymitet. Detta hemlighetsmakeri bidrar till att stärka sammanhållningen 

inom gruppen som blir mer homogen när möjligheterna för avvikande åsikter tunnas ut. När 

grupper från Scenen lägger ut personuppgifter och annat i syfte att förnedra personer som 

brutit mot deras regler visar de också på sin syn på sig själva som oinskränkta felfria domare. 

Även om de inte är ett gemensamt beslut utan enskilda grupper och konstellation som utfört 

dessa bestraffningar så har jag inte sett några tecken på en intern diskussion eller kritik av 

dem som utfört detta. När någon brutit mot reglerna förtjänar de också att straffas godtyckligt 

av dem som tar sig an uppgiften. Sina egna upphovsrättsliga lagbrott går alltså att rättfärdiga 

med moraliska argument medan Scenens regler anses vara höjda över relativt fundamentala 

moraliska värderingar. Eliten inom Scenen har rätt att sätta upp regler och med alla tänkbara 

medel se till så att de efterföljs. 

 

Olagligt och hemligt 

Att det man sysslar med är olagligt reflekteras inte över i termer av rätt och fel. Man anser 

inte att man stjäl något eller att man är till något problem för mjukvaruföretagen och de andra 

vars produkter man kopierar och sprider. Istället anstränger man sig till det yttersta för att 

distansera sig mot vanliga fildelare och för att motivera detta ser man fildelare som laglösa 

och okunniga huliganer och tjuvar. Till skillnad från dem själva har de vanliga fildelarna inte 

någon rätt till de piratkopior de laddar ner. De inom Scenen, anser man själva, har däremot 

fulla rättigheter till kopiorna eftersom de faktiskt jobbar hårt för dem. Man anser att 

fildelningsvärlden utnyttjar Scenen. I liknande termer som film och musikbranschen och 

mjukvaruproducenterna debatterar de problem som de anser att spridningen av piratkopior 

innebär, argumenterar Scenfolket att fildelarna exploaterar deras arbete.  

 

Med denna egna bild av verkligheten höjer de sig själva över allmänheten och skapar sig en 

social rang i förhållande till de andra, som inte är med i Scenen, baserat på de värderingar och 

normer man själva satt upp. På så sätt blir i princip alla inom Scenen berättigade ett viss mått 

av status som även om det är lågt i förhållande till de andra inom Scenen, ändå är högre än för 

alla andra utanför. Man förhåller sig till och kan jämföra sig med fildelarna i peer-to-
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peernätverken. På alla sätt blir då de inom Scenen bättre. De är smartare och kunnigare, 

arbetar hårt och vågar ta risker. 

 

Att det är olagligt spelar roll för spänningen och även för gruppsammanhållningen. Fildelarna 

i nätverken blir inte bara några man kan jämföra sig med utan även ett yttre hot, eftersom de 

ger uppmärksamhet som skapar fara för Scenen. Hemlighetsmakeriet gör också att det sociala 

kapitalet blir extra viktigt. Framför allt i det inledande skede då man ska ta sig in i den slutna 

världen som Scenen utgör och då måste ha kontakter och känna folk som har förtroende för 

en. 

 

Med ett yttre hot förstärks också sammanhållningen inom Scenen, alla disbyter och negativa 

kommentarer till trots. Hur stor konkurrensen än är inom Scenen finns det alltid en fiende 

utanför som är värre. Att ogilla eller rent av att hata peer-to-peernätverken är en åsikt att enas 

kring och som därför också något man gärna poängterar i olika sammanhang. Att hävda sig 

själv genom att kritisera fildelarna och torrentsidorna blir riskfritt på så sätt att man kritiserar 

något utanför den grupp man tillhör och inte riskerar någon negativ reaktion på det.  

 

Spänning 

Olaglighetsaspekten är också viktig för att skapa ett spänningsmoment och en farlighet som 

många subkulturer i viss mån bygger på eller anspelar på. Att det är på gränsen på vad som är 

socialt acceptabelt eller till och med passerar gränsen kan säkert också bidra till att folk söker 

sig till också den här subkulturen. Det innebär en möjlighet att vara rebellisk och det är något 

som alltid attraherar unga människor. Här görs det också möjlig även för personer som annars 

kanske lever tryggare än sina jämnåriga kamrater, i den mån att spenderar mer tid i hemmet 

än andra istället för att göra ungdomsrevolt på ett sätt som blir mer påtagligt för omgivningen. 

Även de som kanske inte är så utagerande i andra sammanhang kan de här i det virtuella 

också vara delaktiga och känna gruppsamhörighet och uppleva en spänning när de tar del i 

något som inte är accepterat av samhället.  

 

Spänningsmomentet blir än mer viktigt när det kommer till de som utför de allra mest 

riskfyllda uppgifterna i Scenens verksamhet. Den person som tillhandahåller det material som 

gruppen ska ge ut har ju visserligen olika metoder som innebär olika stora risker men 

generellt sett riskerar de hårda straff för sin sysselsättning. För en person som filmar på en 

biograf med en insmugglad filmkamera är ju riskerna för upptäckt uppenbara och att den 
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personen inte på något sätt skulle uppskatta spänningen känns inte troligt. Spänningen måste 

här vara en betydande faktor. På samma sätt måste ett visst moment av spänning finnas för de 

som kommer över materialet på andra sätt. För den som handlar produkten i butik samma dag 

den släpps är kanske inte spänningsmomentet det viktiga. För suppliern är det också en känsla 

av uppskattning. De är mycket eftertraktade hos grupperna och att känna sig behövd och 

åtrådd är ju otvivelaktigt något som många, rentav de flesta av oss strävar efter. Att 

uppskattningen sen dessutom visas i erbjudanden om belöningar förstärker helheten men 

belöningarna i sig är nog inte behållningen. Belöningarna är alldeles för små i förhållande till 

riskerna. Att smyga in med kamera på en biograf och riskerna det innebär kan nog inte 

motiveras av tillgång till fria nedladdningar utan det kan nog med stor säkerhet förmodas vara 

den nämnda uppskattningen som är drivande. 

 

Byteshandel   

Scenen är dock inte enbart en tävlan utan en annan viktigt beståndsdel är den byteshandel med 

piratkopior som Scenen föddes ur i början på 1980-talet. Byteshandeln är än idag en viktig 

beståndsdel men det verkar mer vara tillgången i sig än själva programmen som är det 

eftertraktade. De flesta spel och program finns ju ändå att ladda ner på de publika 

torrentsidorna. Det kan omöjligt vara så att de har användning för allt utan återigen är det 

elitistiska tänkande där vetskapen om att man har tillgång till allt gör att man känner sig 

förmer. De piratkopior som medlemmarna samlar på sig kan nog många gånger, med stor 

säkerhet, antas fylla en funktion som objektiverat symboliskt kapital där just funktionen som 

objektiverat symboliskt kapital är viktigare än den praktiska funktion själva programmen 

fyller. Det faktum att de vill ha sakerna så snart efter att de släpps gör att man med hyfsat stor 

säkerhet kan påstå att det inte är själva programmen i sig utan vetskapen om att man har 

tillgång till dem först som är viktig. Det kan ju omöjligt vara så att någon verkligen behöver 

ett program samma dag som det släpps utan det måste ju vara mer känslan av att ha det först 

som är attraktiv.  

 

Tävling 

På många sätt har Scenen mer gemensamt med idrottsvärlden än med subkulturer. Först och 

främst är det ju tävlingsmomentet. Den status som releasegrupperna och kurirerna uppnår 

beror ju till stor del på hur väl de placerar sig i den ständiga tävlingen som pågår. Det är en 

tävling med hård tidspress där de som tillhör eliten också måste offra privatliv för att inte 

tappa mark åt de andra grupperna. För releasegrupperna är det en lagsport där medlemmarna 
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fyller de olika positionerna och en eller flera coacher som organiserar och styr de övriga. På 

samma sätt som man inom idrotten strävar efter att komma med i de mest prestigefyllda lagen 

eller i det här fallet grupperna. Kurirerna å sin sida arbetar individuellt och får därmed också 

en mer direkt personlig respons på den status de lyckas uppnå. 

 

Den bakomliggande organisation och de regler som styr hela Scenens verksamhet förstärker 

liknelsen med idrott på elitnivå. Visst finns det organisation också hos andra subkulturer. 

Personer som ordnar liveframträdanden och evenemang eller på annat sätt skapar forum och 

uttryck för den subkultur de tillhör. Politiska aktiviteter eller de som börjar profitera genom 

att starta skivbolag eller klädesbutiker och annat med utgångspunkt i subkulturen. Dessa 

brukar dock vara bara en liten del av en subkultur. När det gäller Scenen är organisationen 

mer genomgripande och sträcker sig över alla de som deltar. Det går inte att vara med i 

Scenen utan att vara en del i organisationen. Det är inte bara de interna organisationerna för 

varje grupp eller toppsajt utan också en mer övergripande organisation som vilar på de regler 

och förordningar som Scenen själv satt upp. De strikta reglerna kan säkert fungera som ett sätt 

att skapa en högre tröskel för de som vill in på Scenen och man distanserar sig från andra som 

kopierar filmer och spel. Till skillnad ifrån dem så arbetar man efter ett regelverk och fasta 

principer. Det skapas en legitimitet eftersom man anser att man deltar i en seriös verksamhet 

och inte bara sprider piratkopior mellan grupperna.  

 

En virtuell subkultur  

Scenen är som vi tidigare sett en subkultur i det virtuella med de förutsättningar som därmed 

ges. En subkultur är en samling individer som delar vissa värderingar, föreställningar och 

vanor och därmed skapar vissa gemensamma praktiker som skiljer dem från samhället i 

övrigt. Så långt stämmer det också in på en virtuell subkultur som Scenen. Att det i 

subkulturer finns en slags inre rangordning där de som varit med länge, har erfarenhet och 

stor kunskap åtnjuter en större respekt inom subkulturen gäller också för Scenen. Men Scenen 

skiljer sig ändå i några väsentliga avseenden från andra subkulturer, även de som också tar sin 

plats i den virtuella världen. Eftersom Scenen är en så pass sluten värld så finns det inte 

utrymme för passivt deltagande eller för de som vill delta i subkulturen på oregelbunden 

basis. Därför blir, som tidigare nämnts, också tröskeln för inträde hög och den som vill delta i 

subkulturen måste ha gjort ett aktivt ställningstagande innan. Att upptas i habitus blir här inte 

en omedveten process som det brukar utan en högst medveten. Det går inte att ta till sig lite i 

taget, köpa några skivor, några speciella kläder eller annat och stegvis acklimatisera sig till 
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subkulturen. Den som vill in i Scenens gemenskap måste ta steget fullt ut och ta till sig rätt 

habitus redan innan inträdet i subkulturen. Givetvis finns det ju sätt att närma sig Scenen utan 

att ta hela steget i ett kliv men det är ändå mer beroende av de kontakter man använder på 

vägen än i till exempel en subkultur som (åtminstone utåt) baseras på musik där i princip vem 

som helst kan köpa rätt skivor, klä sig rätt och gå på koncerter och andra platser där 

subkulturen samlas. 

 

Personer som deltar i virtuella subkulturer, grupper och virtuella samhällen kan liksom i 

spelvärlden anta en identitet oberoende av vem de är i verkliga livet. Givetvis så är det ju inte 

här ett ”oberoende” i en helt bokstavlig mening eftersom man aldrig kan frigöra sig helt från 

sig själv. Det går ändå att till viss del lösgöra sig från de begränsningar man kan ha eller anse 

sig själv ha i den verkliga världen. Personer som kan ha det svårare socialt med vänner, flick- 

och pojkvänner, ekonomiskt eller annat kan skapa sig en identitet i det virtuella samhället 

eller subkulturen som är mer tillfredsställande.  

 

Det virtuella faktumet är också extra viktigt när det gäller Scenen. Det är en olaglig 

verksamhet och straffen för de som åker dit är höga. Ändå så anser sig inte medlemmarna 

vara brottslingar eller ens se något problem i det dem gör. I verkliga livet är dem skötsamma 

men här i en virtuell subkultur ser man det helt enkelt inte som något fel i de brotten man 

faktiskt begår. Det verkar inte finnas någon tendens på att de värderingar man har inom 

scenen och den verksamhet man bidrar till har någon vidare koppling till världen utanför. Man 

ogillar visserligen p2p-nätverken men inte på grund av vad som sker utan för den onödiga 

uppmärksamhet man själva får. Företagen anses göra fel men mer i efterkonstruerade försvar 

för att rättfärdiga sig själv än några genomtänkta argument. Hade verksamheten inte skett i 

den virtuella världen men ändå påverkat företag och producenter på exakt samma sätt kan 

man nog med ganska hög säkerhet fastställa att många av de som är medlemmar idag inte 

hade varit angelägna om att fortsätta. Anonymiteten gör det lättare att bryta mot regler och 

även den moral och de värderingar som man själv lever efter annars i verkliga livet. 

 

Virtuellt habitus 

När det kommer till att applicera teorier som tidigare använts för att beskriva traditionella 

subkulturer och samhället i övrigt är det nog oftast inga problem men precis som de teorier 

om habitus och symboliskt kapital som använts här så måste det göras vissa reservationer. En 

virtuell subkultur kan inte rakt av liknas vid eller analyseras som en vanlig subkultur. När det 
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gäller Bourdieus teorier kan vi ju först föregripa att det kulturella kapital som Bourdieu menar 

har en så stark koppling till den styrande eliten och samhällets toppskikt inte stämmer överens 

med Scenen. Ett sådant kulturellt kapital i den meningen som kan omvandlas till ekonomiskt 

eller andra former av kapital är dock inte heller vidare aktuellt för andra subkulturer. Faktum 

är att de strikta formerna av kapital och deras inbördes samverkan inte heller kan ses som 

särskilt aktuell för ett samhälle som i dagens Sverige allra minst gällande subkulturer.  

 

Visst kan de datakunskaper man förvärvar inom den verksamhet man deltar i inom Scenen 

användas i andra sammanhang. Man tar dock då inte med dem som något symboliskt kapital 

som kan omvandlas enligt Bourdieus principer utan som ren kunskap som återigen måste 

bevisas för att på nytt bli symboliskt kapital i ett annat sammanhang. Något kulturellt kapital i 

den mening Bourdieu pratar om som har en direkt koppling till samhällets toppskikt och 

makten hos den sociala och ekonomiska eliten kan man därför inte prata om.  

 

Över huvudtaget har det sociala rummet eller individernas omgivning en mer underordnad 

roll när det kommer till Scenen och andra virtuella subkulturer. Tack vare att det är en 

subkultur helt i det virtuella binds inte medlemmarna av några nationella eller andra 

geografiska gränser. Det kan bero på att individerna kommer från så skilda samhällen och 

kulturer så att det inte blir en tillräckligt stor enhetlighet för att skapa någon dominerande 

strömning.  Det spelar säkert också stor roll att man inom scenen såväl som i hackerkulturen 

har en mer eller mindre uttalad strävan om att skilja sig från övriga samhället. Det båda 

datorkulturerna är uttalat elitistiska och man ser ner på övriga samhället, eller åtminstone 

valda delar av övriga samhället, och det gör säkert att man medvetet försöker distansera sig 

från det och helt gå upp i subkulturen och se den som något eget. 

 

Man måste dock göra en reservation eftersom att individerna inom Scenen nästan uteslutande 

kommer från västerländska samhällen. På samma sätt verkar inte heller Scenen ge sina 

medlemmar något som de kan ta med till livet utanför och det habitus de har där. På ett rent 

personligt plan går det givetvis och är säkert ständigt förekommande. Individer kan stärka sin 

självkänsla, genom att delta, känna grupptillhörighet och att de får respons och en möjlighet 

att tävla och få status inom gruppen. Sådana psykologiska faktorer går aldrig att bortse från 

men utagerande normer och värderingar och praktiker verkar däremot stanna inom 

subkulturen och inte bli en del av individens övriga habitus. Istället för att de båda delarna, 

livet i stort och delaktigheten i subkulturen samverkar till ett habitus för individen blir det två 
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habitus som är skilda från varandra. Det habitus som individerna han inom scenen kan de 

välja att gå in och ut ur. När de så väljer kan de stiga in i ett habitus de har i den subkultur de 

deltar i. I samma stund som de stänger av datorn är de tillbaka i det habitus som är deras 

vardag. Visst påverkas habitus av varandra och hos en del individer säkert i högra grad än hos 

andra men det är inte som för en hårdrockare som alltid går med långt hår och tatueringar och 

alltid bär med sig åtminstone delar av det habitus han odlat i subkulturen.  

 

Kortfattat kan man säga att Bourdieus teorier går utmärkt att använda när man ska studera en 

virtuell subkultur så länge man rör sig inom själva subkulturen. Det blir däremot svårare när 

man ska se subkulturen i relation till omvärlden. Subkulturen i det virtuella har då inte samma 

förhållande till världen omkring som en subkultur som rör sig i och utspelar sig i den verkliga 

världen. Inte för att en subkultur inte har några kopplingar till den verkliga världen för 

givetvis ha den det. Men när det gäller en subkultur som Scenen som inte bara tar plats i det 

virtuella utan också medvetet försöker distansera sig och verka i det fördolda, saknas vissa av 

de sammanhangen. Det gäller framför allt den förvandling av kapitalformer som inte längre är 

möjligt. Det går inte att skaffa sig ett kulturellt kapital som kan leda in till de högre 

positionerna i samhället eller något subkulturellt kapital som kan omvandlas till ett 

ekonomiskt. Det symboliska kapital man skaffat sig inom Scenen stannar också där 
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Diskussion 
 
 
 
Sammanfattande analys 

Scenen är en elitistisk subkultur som tack vare de olagliga aspekterna känner ett starkt yttre 

tryck. Det yttre trycket skapar ett hemlighetsmakeri och sammanhållning inom subkulturen 

trots den rivalitet som finns mellan grupperna och aktörerna inom subkulturen. Det olagliga 

har en så förankrad och central roll att utan det hade det inte heller Scenen kunnat existera. 

Att det är just elitistiskt med en hög tröskel för de som vill in skapar också högre krav på 

aktörerna som hela tiden måste göra sitt yttersta för att ligga på topp. Det går inte att leva på 

gamla meriter eller ta till sig några yttre attribut för att förstärka sin status eller höja sig över 

dem andra. Det är det man faktiskt åstadkommit som räknas och på så sätt är Scenen en 

väldigt demokratiskt och rättvis subkultur. Alla vet vad som måste göras för att få den status 

och respekt de strävar efter och alla måste göra det efter de givna ramar och regler som är 

etablerade. 

 

De former av symboliskt kapital som värderas inom Scenen är kunskap och färdigheter inom 

de relevanta datorrelaterade områdena och framför allt en vilja att arbeta hårt och ta de risker 

som är förknippade med hela Scenens verksamhet. För detta får man direkt bekräftelse i form 

av poäng att ladda ner andra gruppers releaser med och även omdömen i de interna 

magasinen. Även om det hela grundas på en form av byteshandel med piratkopior är det ändå 

tävlingsmomentet som är den centrala delen för den aktivitet som sker inom Scenen. 

 
När man ska applicera Bourdieus teorier för att förstå sig på en subkultur som Scenen uppstår 

vissa omedelbara problem. En del av dem bottnar i det faktum att Bourdieus teorier utgår från 

ett klassamhälle där ett kulturellt kapital krävs för de som ska uppnå de högre positionerna i 

samhället. Ett sådant klassamhälle kan man inte likna Scenen vid och ska man i den meningen 

analysera något i dagens Sverige eller internationella samfund blir det svårt eftersom den 

direkta jämförelsen med samhällssystem inte kan göras med 1980-talets Frankrike. 

Symboliskt kapital är dock utmärkt att använda som en direkt indikator på vad som värderas 

inom en grupp och med modernare tillägg som Thorntons subkulturella kapital blir det ett 

utmärkt verktyg som kan appliceras på alla typer av grupper i olika storlekar. Vissa 

reservationer tillkommer också i en virtuell subkultur där man på ett nytt sätt kan frigöra sig 

från sitt jag och skapa en tillfällig eller ny identitet i det virtuella 
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Diskussion 

Scenen är en subkultur som vill vara hemlig och lyckats väl med att förbli det. När det gäller 

hackerkulturen har den fått relativt stort utrymme i media. Tidningsartiklar rapporterar om 

intrång och sabotage som hackers legat bakom. Det är en ganska ensidig beskrivning av en 

kultur där många inte alls har den destruktiva inriktning som är den enda sida som visas upp 

av media. Filmer som Wargames och The Matrix har format bilden av hackers och också hur 

hackers ser på – och profilerar sig själva. Inom Scenen har man inga sådana förebilder eller 

ideal att leva upp till eller inspireras av. Istället verkar Scenen leva efter egna ideal där nya 

medlemmar snarare inspireras av tidigare grupper än av förebilder utanför den egna 

subkulturen. Till skillnad ifrån hackerkulturen ser man här istället synliga spår efter tidigare 

grupper och många som spelat tidiga piratkopierade spel minns säkert intron som presenterar 

Razor1911 eller andra grupper som crackat spelen. Ska de hämta hjältar och idoler utifrån den 

egna sfären så får de ta till sig media som avspeglar hackerkulturen snarare än sin egen 

verksamhet.   

 

Det finns inte många kvinnor inom hackerkulturen och endast en handfull kvinnliga hackare 

har uppmärksammats av myndigheter. Inte heller inom Scenen verkar det finnas något 

betydande antal kvinnor/tjejer. Det kan förklaras med att samhället inte uppmanar kvinnor att 

ta sig an ny teknik på samma sätt som män uppmuntrats sedan tidig ålder. Detta har också 

gjort att datorns värld har blivit en manlig sådan och därför är svår för kvinnor att ta sig in i. 

Inom Scenen förstärks detta ytterligare med den hårda attityd man oftare ser i helt manliga 

grupper och som i vårt samhälle inte anses vara kvinnligt. Tävling och lagsporter har länge 

varit något som setts som något maskulint och som män är bättre på än kvinnor. Den 

tävlingsanda och det system som finns för tävling inom Scenen grundar sig till viss del på det 

sätt som man tävlar i lagsporter, och även för den tävling som sker inom Scenen kan det vara 

så att man inte ger utrymme för kvinnliga medtävlanden kanske helt enkelt för att man inte 

vill bli slagen av en tjej. Det är förmodligen också just behovet av att hävda sig som gör att 

det är en så pass hård jargong som råder mellan grupperna, och även utåt sett som i 

kommentarerna om p2p-nätverken.  

 

Hackerkulturen kan på många sätt fungera som en subkultur där individerna motsätter sig de 

rådande normerna. Om Scenen någon gång fungerat som en motkultur har den funktionen 

försvunnit idag när fildelning är något som på många håll är socialt accepterat. Dessutom har 

det alltmer stärkta hemlighetsmakeriet bidragit till att Scenens verksamhet skiljts från 
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omvärlden, åtminstone i den meningen att de inblandade själva medvetet distanserar sig från 

sin omgivning. Även om det förekommer argument som att de stora mjukvaruföretagen inte 

är tillräckligt måna om sina kunder och den nyskapande datorvärlden så är dessa enbart 

tillfälliga förklaringar man tar till för att rättfärdiga sin sak och inte någon drivkraft av 

betydelser för Scenen eller grupperna. 

 

Ytterligare en faktor som gör Scenen till en originell subkultur är det faktum att det i det här 

fallet i viss mån är så att en masskultur grundas på en subkultur. Det är alla de många 

tusentals fildelare världen över som dagligen laddar ner piratkopior. De flesta av dessa är 

piratkopior som kommit från Scenen. Det finns hemsidor som visar vilka nya filmer som 

släppts med beskrivningar av bild – och ljudkvalitet och en stor social rörelse och nätverk 

kring fildelningen som är större än bara de individer som laddar ner. Även om Scenen vill 

distansera sig mot fildelarna så kommer det alltid att finnas en enorm efterfrågan på de 

piratkopior som produceras där. Scenen och dess verksamma individer är inte heller en helt 

homogen grupp. Även om det är en uttalad åsikt att piratkopiorna ska spridas vidare finns det 

ändå tillräckligt många inom subkulturen väljer att sprida piratkopiorna vidare och gör så att i 

princip alla piratkopior av betydelse når utanför Scenen inom bara ett par dagar. På samma 

sätt är det med den alltmer stärkta sammanhållningen och hemlighetsmakeriet. Trots uttalade 

åsikter om att man vill hålla subkulturen hemlig finns ändå sidor som defacto2.net där vem 

som helst lätt kan gå in och läsa fakta om verksamheten och ladda ner magasin och nfo-filer 

som är riktade till personer inom Scenen. Detta är på inga sätt en inblick i den mest känsliga 

verksamheten och det finns säkert mycket information som inte kommit fram i den här 

uppsatsen. Information som rör känsligare ämnen. Frågor rörande intäkter och bidrag till 

grupperna och de dem samarbetar med verkar vara ett tabubelagt ämne också mellan de 

insatta i subkulturen och än mindre något som man tar upp när det rör sig om information som 

utomstående kan tillgodogöra sig. 

 

Vidare utveckling  

När det gäller de drivkrafter som finns för Scenens medlemmar är en del som vi sett väldigt 

tydliga. Jag har i den här uppsatsen dock sett Scenen som en helhet och inte gått vidare in på 

individerna. Ett vidare upplägg där man sett Scenen ur de deltagande individernas synpunkt 

hade kunnat ge intressanta resultat. En sådan forskning kräver dock att man tar sig in i 

Scenens gemenskap och för en sådan undersökning krävs mycket tid och tålamod eftersom 

man då först måste göra sig förtjänt av viss respekt och trovärdighet innan man ens kan närma 
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sig de deltagande individerna. Om man väljer att göra en undersökning liknande den Ron 

Honick gjort när han skrivit boken Software Piracy exposed130krävs det förutom väldigt god 

tid till att skapa kontakt med inblandade också att man har ett stort intresse och kunskap kring 

datorer för att kunna diskutera på deras villkor och kunna etablera någon som helst kontakt 

och trovärdighet. Dessutom är man utlämnad att förlita sig till deras egna svar om sig vilket 

kan förmodas bli tveksamt i till exempel frågor som rör just möjligheter att tjäna pengar och 

andra ämnen som är accepterade inom Scenen. 

 

Man skulle utifrån samma frågeställningar kring individernas deltagande kunna utgå från ett 

mer personligt perspektiv. Från olika håll har jag stött på indikationer på att en del personer 

inom Scenen inte har ett lika socialt liv i den verkliga världen som många av deras jämnåriga.  

Man skulle till exempel kunna ha en teoretisk ingång som ligger närmre den teknologiska 

eller i det här fallet den virtuella värld som subkulturen utspelar sig i. Hade man närmat sig 

Scenen utifrån Donna Haraway´s A Cyborg Manifesto kunde man ta fasta på identiteter och 

identitetsskapande i virtuella subkulturer och grupper och hur se hur en subkultur som Scenen 

kan användas till att frigöra sig från de begränsningar man känner att man har i den verkliga 

världen. Utan tvekan tror jag att det åtminstone för en del av aktörerna inom Scenen finns en 

starkt sådan betydelse där subkulturen kan användas till att ersätta eller förbättra verkliga 

sociala relationer.  

 

Det är ett mycket intressant ämne som kan bli extra spännande när det kommer till en 

subkultur som Scenen. Utöver sociala relationer finns här många moment som saknas i andra 

subkulturer, både virtuella och de som utövas i verkliga livet. Inom Scenen kan de som inte 

idrottar ändå få utlopp för en tävlingslusta och framför allt få känna sig som vinnare. Även om 

man inte har en fallenhet för idrott så kan man använda sig av sina positiva sidor och det man 

är bra på och känna uppskattning för det. Man kan få respekt för något som inte uppskattas 

annars. Dessutom kan medlemmarna precis som i många andra subkulturer få utlopp för ett 

behov av att göra revolt och bryta mot normer och värderingar och i det här fallet också direkt 

mot gällande lagar. På det sättet uppfyller Scenen också samma behov som många andra 

subkulturer. 

 

                                                 
130 Honick 
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Problemen med en sådan här vidare studie är ganska uppenbara. Förutom att man måste 

komma individerna nära, vilket är väldigt svårt när det gäller något så hemligt som Scenen, 

måste man dessutom förlita sig helt till deras egna svar om sig själva eftersom många av dem 

inte känner varandra personligen och har kontakt i verkliga livet. Att då få ut ärliga svar om 

personernas sociala liv utanför subkulturen och om deras deltagande i Scenen är nog inte bara 

svårt utan dessutom något som leder till ett tveksamt resultat. 

 

En annan intressant ingång hade varit och behandla just den olagliga aspekten och varför folk 

har lättare för att bryta mot lagar i det virtuella. För att studera hur moraliska ståndpunkter 

skiljer sig från virtuella miljöer till verkliga och varför folk som aldrig annars medvetet skulle 

begå brott ändå kan tänka sig att göra det i det virtuella utgör Scenen en utmärkt källa att 

hämta sitt material ur. Här samlas personer med ett datorintresse i en viss inriktning kring en 

olaglig verksamhet utan att ens reflektera i om det dem gör är moraliskt felaktigt. Det finns 

många andra subkulturer eller grupper där datorintresserade kan få utlopp för sitt intresse men 

personerna inom Scenen har ändå valt att utveckla sitt intresse inom en olaglig verksamhet. 

Scenen med sina speciella förutsättningar hade kunnat utgöra en grund för många andra 

inriktningar på undersökningar och eftersom det dessutom är en så pass avskärmad subkultur 

blir det en enhetlighet i den grupp man studerar som underlättar för den som gör studien. 
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