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Abstrakt 
 

Titel:   Illegal fildelning i P2P-nätverk, ”Det är lugnt, du får bara böter” 

Kurs:  IVC730 – Examensarbete på kandidatnivå, 10 poäng 

Institution: Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI), Växjö 

Universitet 

Handledare:  Gäre Klas 

Examinator: Lindqvist Roger 

Författare:  Fransson Martin, Nyman David 

 

Innehåll: Den illegala fildelningen har blivit ett omdiskuterat ämne runt om i 

världen sedan fildelningstjänsten Napster skapades av unge Shawn 

Fanning. På senare år har flera nya fildelningstekniker utvecklas och 

upphovsrättskyddat material delas ut och laddas ner av 

hundratusentals tals personer runt om i Sverige. Syftet med rapporten 

är att ge en beskrivning av tekniker och lagar som tillämpas inom 

illegal fildelning. Samt att beskriva olika aktörer som figurerar inom 

den illegala fildelningen och vilka åtgärder de tillämpar för att 

fortsätta och skydda sin verksamhet.   

 

Nyckelord:  Illegal fildelning, Peer-to-Peer, upphovsrätt, aktörer 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

Titel:  Illegal file-sharing in P2P-networks, “take it easy, you’ll only get a fine” 

Course:  IVC730 – Degree Thesis, 10 points 

Institution:  School of Mathematics and Systems Engineering (MSI), Växjö 

University 

Tutors: Gäre Klas 

Examiner:  Lindqvist Roger 

Authors:  Fransson Martin, Nyman David 

 

Content: Illegal file sharing has become a hot topic around the world. The topic 

has been heavily discussed since the young Shawn Fanning created 

the file-sharing service Napster. In recent years many new file sharing 

technologies has been developed and copyrighted files is now shared 

and downloaded by hundreds of thousands of peoples in Sweden. 

 The thesis purpose is to give a description of technology and laws 

which are applied in the area of illegal file sharing. And also to 

describe different actors which appear within the area of illegal file 

sharing and which measures they apply to continue and protect their 

activities.    

 

Nyckelord:  Illegal file-sharing, Peer-to-Peer, copyright, actors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Förord 
 
Uppsatsen är skriven på 10 poäng, vid Växjö universitet under matematiska och systemtekniska 

intuitionen. Uppsatsen är en del av vår utbildning i det systemvetenskapliga programmet och 

avläggs efter tre års studier som en del i en kandidat examen. 

 

Vi är ytterst tacksamma för den goda handledningen vi fått av vår handledare Klas Gäre. Ni har 

varit en stor hjälp under det pressade tidsschema som uppstått. Vidare vill vi rikta ett stort tack 

till samtliga respondenter: 

  

Henrik Ponten, Antipiratbyrån  

Magnus Mårtensson, IFPI  

Janna Schibbye, Com Hem AB  

Jim Ek Nilsson, Wexnet  

Jan Sjöberg, Telia Sonera  

Lennart Forsberg, Sunet 

 

Vi vill tacka Er för att ni tog Er tid och svarade på våra frågor. Ni har bidragit med viktig 

information som gjort detta arbete möjligt att genomföra. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till 

alla 20 fildelare som ställt upp och svarat på våra frågor. 
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Begreppsförklaring 

 

P2P Peer-to-Peer, teknik som möjliggör kommunikation mellan två eller flera jämställda 

parter utan behov av en central server. 

 

ATP   Antipiratbyrån, intresseorganisation som representerar film och spelbolag i 

upphovsrättsliga frågor.  

 

IFPI   International Federation of the Phonographic Industry, intresseorganisation som 

representerar musikindustrin i upphovsrättsliga frågor. 

 

MP3  MPEG-1 Audio Layer 3, komprimerat filformat för ljud.  

 

DRM   Digital Rights Mangement, tekniska lösningar för att skydda rättigheter till digitala 

verk.  

 

TOR  The Onion Routing Project, teknik som möjliggör krypterad kommunikation. 

 

ISP  Internet Service Provider, Internetleverantör. 

 

IP Internet Protocol, nätverksprotokoll. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I teknikens värld har de senaste åren en intressant företeelse dykt upp. Nämligen nya metoder för 

att sprida information över hela vårt klot, i hastigheter som bara för ett par år sedan var helt 

otänkbara. Människans tekniska kunskap har fortsatt att utvecklas och kan idag erbjuda en mängd 

sätt att ansluta sig till den digitala värld som Internet erbjuder. Den här världen skapar nya 

förutsättningar, men också problem. En sådan fråga är problematiken kring illegal fildelning. 

Illegal fildelning har den senaste tiden hamnat allt mer i rampljuset och allt fler personer i vårt 

samhälle skaffar sig en egen uppfattning inom området. Mediavision utförde under andra 

kvartalet av 2005 en av få undersökningar om illegal fildelning i Sverige. Här svarade 25 procent 

av de tillfrågade respondenterna att de nyttjat en fildelningstjänst. Detta resulterade i att det 

uppskattas till att ca 800 000 svenskar fildelar. (Mediavision, 2005).  

Idén till arbetet föddes genom att vi under en längre tid följt debatten om illegal fildelning. Vi såg 

det som en möjlighet att göra ett arbete som tar upp aktörer, tekniker och åtgärder som figurerar i 

problematiken kring illegal fildelning inom olika Peer-to-Peer –nätverk (P2P-nätverk).  

Vissa aktörer ser endast möjligheter med de nya tekniker som erbjuder delning av 

upphovsrättskyddat material via Internet. Medan andra ställer sig mer tveksamma till hur de nya 

P2P-nätverken tillåts att implementeras i vårt samhälle.  

Efter att du har läst det här arbetet om illegal fildelning i P2P -nätverk hoppas vi att du kan se 

klart på problematiken rörande illegal fildelning och hur du ställer dig i frågan.  

 

 1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ge en beskrivning av tekniker och lagar som tillämpas inom den illegala 

fildelningen. Detta arbete syftar även till att ge läsaren en djupare inblick i tekniker, aktörer och 

åtgärder som figurerar inom illegal fildelning. Men även för att vi som författare ska få en bättre 

inblick i hur området ser ut. 
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1.3 Problemdiskussion 
 Debatten om illegal spridning av intellektuell egendom rasar för fullt. Med en pågående 

teknikutveckling som ständigt producerar nya produkter och tekniker till den datoriserade värld 

vi lever i. Men det är inte bara teknikutvecklingen som förnyas. Även det juridiska klimatet 

utvecklas och förändras genom att lagar förnyas och uppdateras. I somras genomfördes en 

förändring av upphovsrättslagen för att på ett tydligare sätt beskriva vad som gäller för spridning 

av illegala upplagor på Internet. Men trots att en lagändring har genomförts och tagits i bruk 

fortsätter den illegala fildelningen. Att förstå de olika aktörernas inställning till illegal fildelning 

är av yttersta vikt för att man ska kunna förstå den nya digitala världen som uppkommer omkring 

oss. Aktörernas metoder och tekniker blir allt mer sofistikerade. Det är med utgångspunkt från 

det som vi har valt följande problemformulering.  

 

1.3.1 Problemformulering 
Vår problemformulering lyder: 

 

� Vad har fildelarna, Internetleverantörerna samt intresseorganisationerna för inställning 

gentemot illegal fildelning i P2P-nätverk?  

� Vilka metoder/tekniker används vid illegal fildelning och vilka åtgärder tillämpas för att 

bekämpa den illegala fildelningen?  

� Vilka är de kritiska punkterna för att eventuellt kunna minska illegal fildelning? 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen till vårt arbete kommer troligtvis att ligga inom ramen för aktiva fildelare. Vi tror att 

intressenternas ålder kommer att ligga runt 15-40. Anledningen till detta anser vi är att antalet 

fildelare är störst inom detta intervall. Vi tror att ämnet intresserar människor med en teknisk 

bakgrund och ett kunnande inom området.  

Har du inte det gör det absolut ingenting. Det är kanske snarare en fördel, då du kan se och 

inhämta informationen i detta arbete utan förutfattade meningar. Till dig som är teknikintresserad 

och genom detta intresse skaffat dig information som gör att du anser att du kan skapa en 

ståndpunkt i frågan om fildelning, ber vi dig vänligen att försöka se problematiken i sin helhet 

och inte bara utefter de förutfattade meningar du skapat tidigare. 
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1.5 Avgränsning 
Fildelning är i sig ingen olaglig företeelse. När ordet fildelning i detta arbete används menas 

illegal fildelning, alltså fildelning av material som delas utan upphovsrättsägarens tillstånd. 

Uppsatsen syftar till att beskriva området kring illegal fildelning via P2P-nätverk. Därför kommer 

inte närliggande områden som piratkopiering och försäljning av illegala kopior beröras. 

Uppsatsen kommer inte att vara av juridisk karaktär då vi saknar tillräcklig juridisk erfarenhet. 

Därför kommer vi att inrikta oss på att beskriva upphovsrätten, utan att gå in närmare på 

immaterialrättens olika beståndsdelar. Vi kommer att identifiera viktiga aktörer som figurerar på 

den svenska fildelningsscenen, vilket medför att vi inte tar upp aktörer som agerar utanför 

Sveriges gränser i uppsatsen. I avsnittet som behandlar fildelningstekniker kommer vi att belysa 

olika fildelningsnätverk och klienter som används av fildelare runt om i Sverige. Vi kommer att 

inrikta oss på några av de nätverk som varit vanligt förekommande under de senaste åren. Nya 

nätverk och tekniker som är under utveckling kommer därför inte att beskrivas i någon högre 

detalj.   
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1.6 Disposition 
Blocken i bilden nedan visar ordning och innebörd av innehållet som presenteras vidare i detta 

arbete.  

 

 
 
 
 

Metod 
Här beskrivs hur vi har gått tillväga 
med arbetet. 

Teori 
Här beskrivs aktuell information och 
fakta om problemområdet. 

Empiri 
Här presenteras och sammanställs 
resultat av informationsinsamling 
från intervjuer av olika aktörer. 

Analys 
Här analyseras insamlad information 
från teori och empiri. 

Slutsats 
Här presenteras våra slutsatser, 
förslag till fortsatt forskning och 
reflektion av arbetet. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vetenskapen har på senare tid ersatt många människors tro på religion. Men till skillnad från 

religionen så går vetenskapen ständigt framåt, eller åtminstone förändras den när nya sanningar 

bevisas (Thurén, 1991, s.10). Däremot kan det diskuteras vad som verkligen kan kallas sanning.  

För att kunna nå fram till någon form av sanning behövs det en eller flera vetenskapliga metoder. 

Enligt Thurén dominerar två huvudsakliga inriktningar, positivism och hermeneutik. 

 

2.2 Positivismen 
Positivismen har sitt ursprung från naturvetenskapligt håll. Grundstenen i denna metod är att 

vetenskaplig kunskap utgörs av teorier som måste kunna vara testbara (Hartman, 1998, s.201). 

Enligt detta synsätt har vi endast två sätt att inhämta kunskap på. Dels det vi kan iaktta med våra 

fem sinnen och dels det vi kan räkna ut med logik. Enligt positivismen kan man inte lita till 

traditioner, värderingar eller intuition. Synsättet efterstävar alltid ”säker” kunskap, det vill säga 

kunskap som på något sätt kan verifieras och mätas (Thurén, 1991, s.14ff). 

 

2.3 Hermeneutik 
Hermeneutik bygger på tolkningar. Metoden kan i princip översättas till ”tolkningslära”. 

Synsättet uppkom i samband med tolkning av bibeltexter, men används idag till mängder av 

forskningsområden, främst humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. 

Hermeneutik står i stark kontrast till positivismen genom att en forskare som föredrar 

hermeneutiken använder sin förståelse, sina tankar och intryck för att förstå problemet som 

undersöks till skillnad från en positivist som kräver den aktuella företeelsen är mätbar (Patel, 

Davidson, 1991, s.25ff). 

 

2.4 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Det finns två metoder för att bearbeta insamlad information, kvantitativ och kvalitativ metod.  

Kvantitativ innebär statistiska tekniker för analys av information i numerisk form. Syftet här kan 

vara för att se hur mycket av något som finns eller sker. En kvalitativ metod bör användas när 
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man försöker förstå och titta på helheter av ett problem (Patel, Davidson, 1991, s.90). Vidare 

beskriver Patel och Davidson att kvalitativ metod ofta används när vi tittar på textmaterial, 

exempelvis intervjuer (1991, s.99f). 

 

2.5 Vår metod 
Vårt huvudsakliga metodval består av litteraturstudier från böcker och tidskrifter där 

sekundärdata inhämtats och tolkats. Det kommer även kompletteras med primärdata från olika 

intervjuer. Vi har valt att jobba utefter en kvalitativ metod, men inriktning mot ett hermeneutiskts 

förhållningssätt. Detta för att vi anser att det på ett tydligare sätt kan skapa bra förutsättningar för 

fortsatt arbete, då forskningen på vårt område saknar absoluta sanningar och mätbara företeelser. 

Vidare anser vi att hermeneutiken ger oss utrymme att använda den kunskap vi fått under våra år 

som studenter, men även från livet i övrigt.  

 

2.5.1 Tillvägagångssätt 
Innan vi satte igång att arbeta med uppsatsen samlade vi in ett stort antal av tidningsartiklar om 

illegal fildelning. De tidningsartiklar vi har använt oss av härstammar främst från Computer 

Sweden, men även från andra tidningar som t ex Datormagazin. Vi är klart medvetna om att 

denna information inte kan klassas som vetenskaplig. Dock anser vi att den har ett stort 

informationsvärde, då informationen är uppdaterad och högaktuell. I teori avsnittet använder vi i 

huvudsak oss av böcker från Växjö Universitetsbibliotek, men även inlånade böcker från Libris 

fjärrlån och E-brary. Dessutom har vi använt oss av Internet, då vi anser att en viss information 

som presenteras endast kan nås via Internetlänkar. Slutligen har vi utfört intervjuer med olika 

aktörer som vi ser kan erbjuda viktig information för uppsatsen. 

2.5.2 Intervju 
Enligt Patel och Davidson bör man beakta två viktiga aspekter vid intervjuer. Den ena punkten är 

graden av standardisering. Det vill säga hur mycket valfrihet intervjuaren har gällande frågornas 

utformning och ordning. Den andra är graden av strukturering. Det vill säga vilka möjligheter den 

intervjuade personen har att tolka frågorna beroende efter sin egen förmåga (1991, s.60f). 
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Intervjumetoden med fildelarna kan beskrivas som halvstrukturerad. En halvstrukturerad intervju 

har en hög grad av standardisering och en lägre grad av strukturering. Det innebär i sin tur att 

intervjufrågorna kommer att ställas i ordning, men att respondenterna har möjlighet att formulera 

sig fritt (Hartman, 1998, s.255). När vi utför enstaka intervjuer med intresseorganisationer eller 

Internetleverantör kommer graden av standardisering och strukturering minskas. Detta för att öka 

informationsmängden vid det specifika intervju tillfället. 

 

2.5.2.1 Urval av intervjupersoner 

För att vi skulle kunna få en tydligare bild av enskilda individers synsätt på illegal fildelning 

ansåg vi att det krävdes intervjuer med fildelare, vanliga personer som sysslar med illegal 

fildelning. En förutsättning för att intervjuerna skulle kunna ske var att tillfrågade personer ska ha 

sysslat eller sysslar med illegal fildelning. För att finna dessa personer har vi tillfrågat, till oss, 

bekanta personer från Växjöområdet. Vårt urval kan beskrivas som kvalitativ då vi söker efter 

personer som kan ge oss information om fildelarens inställning till illegal fildelning och vilka 

tekniker och metoder som används. I ett kvalitativt urval är det viktigt att finna individer som kan 

genererar intressant och användbar information. Man söker en bestämd kunskap och intervjuar de 

personer som besitter kunskapen (Hartman, 1998).  

Vi har utfört intervjuer med nyckelpersoner inom intresseorganisationerna Antipiratbyrån och 

svenska grenen av IFPI. För att få en inblick i hur film- och spelbranschen arbetar och ser på att 

illegal fildelning av deras verk sker vände vi oss till Antipiratbyrån, vilka representerar över 30 

medlemsbolag inom den branschen (Antipiratbyran.com, 2005). Svenska grenen av IFPI 

representerar ca 95 procent av den totala skivmarknaden i Sverige därför var det intressant att 

undersöka hur de påverkar den illegala fildelningen (ifpi.se, 2005). 

Vi har även utfört intervjuer med nätägare och Internetleverantörer. Vårt urval av olika aktörer 

inom denna bransch har skett genom att försöka lokalisera olika Internet Service Providers i 

Sverige. Vi har efter utskick av e-post sedan intervjuat de ISP-bolag som erbjudit sin hjälp. 

Vidare har vi genomfört en e-postintervju med polisens IT-grupp hos rikspolisstyrelsen.  
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2.5.2.2 Genomförande av intervjuer 

Undersökningen startade med fyra stycken testintervjuer för att på så sätt finna eventuella brister 

i intervjuunderlaget. Därefter har 38 stycken frågor fastställts. Frågorna har lagts under fyra olika 

kategorier metoder och tekniker som används, fildelarnas inställning till illegal fildelning, 

fildelarnas konsumtionsmönster och fildelarnas åtgärder för att öka förståelsen i empirin. 

Personerna som intervjuades är mellan 18 och 55 år gamla, vilket generar en god spridning och 

olika infallsvinklar. Antalet personer som intervjuobjekt var 20 stycken. Intervjuerna utfördes 

mellan den 20 november och den 5 december 2005. Då respondenterna var bekanta för oss tog vi 

kontakt med dem via telefon och e-post för att bestämma tid och plats för en personlig intervju. 

Vid intervjutillfället gjordes en kort presentation av uppsatsens innebörd och vilka områden 

intervjun skulle ta upp. Vi utgick sedan från vårt färdigställda frågeformulär och förde en dialog 

med den intervjuade som fritt fick svara på frågorna. För att inte missa viktiga synpunkter och 

svar spelade vi in intervjuerna på band med den intervjuades medgivande.  Vidare kommer dessa 

intervjuobjekt vara helt anonyma för läsaren. Inget namn eller annan information som kan knytas 

till en viss person kommer att presenteras. Detta var vi noga med att meddela alla respondenterna. 

Vi har även intervjuat nyckelpersoner inom Intresseorganisationerna Antipiratbyrån och Svenska 

grenen av IFPI. Dessa intervjuer har genomförts genom telefonintervjuer som efter 

intervjuobjektets medgivande spelats in för att därefter transfereras till papper och slutligen 

raderades samtalet. Inspelningen har gjorts för att svaren ska kunna analyseras ordentligt och att 

inga felaktigheter uppstår. Andra organisationer som har intervjuats i detta arbete är 

Internetleverantörer och nätägare. Även dessa intervjuer har gjorts, huvudsakligen genom 

telefonintervjuer beroende på att respondenterna befinner på geografiskt olika avstånd samt att de 

är mycket upptagna. Vid möjlighet har även intervjuer gjorts ansikte mot ansikte. Det bör noteras 

att vid ett tillfälle har intervjuobjektet svarat på frågorna via e-post. Vidare har vi genomfört en e-

postintervju med polisens IT-grupp hos rikspolisstyrelsen. Denna intervju resulterade inte i någon 

användbar information vilket därför inte kommer att redovisas i uppsatsen. Alla intervjuer 

kommer sedan att sammanställas i empirin. Därefter kommer de att hjälpa till i analysen för att 

slutligen ligga till grund för slutsatsen. 
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3. Teori  

I teoriavsnittet kommer vi att beröra upphovsrätten, historien bakom och hur det är uppbyggt 

idag. Vi kommer att ta upp fildelningens olika aktörer så som fildelarna, intresseorganisationer, 

Internetleverantörer och legala distribueringstjänster. Vidare beskrivs populära 

fildelningstekniker och slutligen belyser vi vilka åtgärder som aktörerna utför för att behålla sina 

positioner.    

 

3.1 Lagstiftningen kring upphovsrätt 
Följande stycke kommer att beskriva lagstiftningen kring upphovsrätten. Stycket inleds med en 

historisk introduktion av upphovsrättslagens uppkomst. Vidare beskrivs vad som gäller för 

upphovsrättslagen. Avslutningsvis kommer en sammanställning av de viktigaste ändringarna som 

infördes vid uppdateringen av upphovsrättslagen den förste juli 2005, samt att kort beskriva de 

första fildelningsdomarna i Sverige.  

 

3.1.1 Upphovsrätts historia 
I och med att Bernkonventionen infördes 1886 som ett försök att sätta upp gemensamma kriterier 

för vad som skulle gälla som skydd för kreativa verk, fick också de nationella staterna något att 

bygga sina egna lagar på. Dessa verk bestod då i huvudsak av böcker, dikter och låtar.  

I vår tid behandlar konventionen ett mycket bredare spektrum av verk, men trots det har den inte 

marginaliserats. Utan ses fortfarande som en viktig grundsten för att skydda kreativa verk. Idag 

upprätthålls Bernkonventionen av World Intellectual Property Organization (WIPO).  

WIPO driver frågor om intellektuell egendom på en internationell nivå och är sedan 1974 en del 

av FN:s organisation(Wipo.int, 2005). 

Viktigt inslag i Bernkonventionen är artikel 9 som är en av grundstenarna i upphovsrättslagen:  

 

“Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right 

of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form (Wipo.int, 2005).” 

 

När Sverige i slutet av 1960-talet införde lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(lag 1960:729) så fanns det redan tydliga riktlinjer för vad som gällde för internationell 
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upphovsrätt. Upphovsrättslagen har senare uppdaterats och ändrats flera gånger för att följa med 

och täcka de framskridande stegen i distribueringsutvecklingen. 2005 gjordes en ändring av lagen 

för att ge tydligare bild av vad som gäller på Internet. Viktig vägvisare var då EU:s infosoc-

direktiv (2001/29/EG). 

 

3.1.2 Immaterialrätt 
Upphovsrätten, eller copyrights som det heter på engelska tillhör immaterialrätten. 

Immaterialrätten reglerar och skyddar idéer, varumärken och verk. Erland Ohlsson beskriver 

immaterialrätten utifrån fyra olika kategorier (2001, s.1): 

 

� Upphovsrätt  

� Patent  

� Mönsterskydd 

� Varumärke 

 

3.1.3 Upphovsrätt 
Tanken bakom upphovsrätten är att säkra att upphovsmannen har kontroll över de verk som 

personen i fråga har skapat samt att reglera så att upphovsmannen får den ekonomiska ersättning 

som denne har rätt till. Upphovsmannen kan således skapa nya verk. Oftast delas upphovsrätten 

upp i två olika delar, ekonomisk rätt och ideell rätt. Den ekonomiska rätten reglerar den 

ekonomiska delen. Den ser till att upphovsmannen får ekonomisk ersättning vid framförande, 

visning och spridning av sitt verk. Samt att upphovsrättsmannen innehar rättigheten att bestämma 

över tillvägagångssättet för tillgängliggörandet. Rättigheten till tillgängliggörandet delas in i tre 

kategorier. Rätten att visa upp verken för allmänheten. Rätten till att fritt framföra eller på annat 

sätt visa verket för allmänheten. Samt rätten att på valfritt sätt bestämma hur, var och när 

spridning till allmänheten får ske (Carlén, Wendels, 2000, s.104). Dock finns det vissa 

inskränkningar som gör att man kan få verk utan upphovsmannens tillstånd. Viktigt vid sådana 

tillfällen är att beakta vad som faktiskt kan anses som ett offentliggörande för allmänheten. Ett 

tillgängliggörande eller framförande som riktas till en grupp individer som inte är helt sluten kan 

betraktas som offentlig. För att en krets av individer ska kunna betraktas som sluten krävs att 
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gruppen på något sätt är individuellt bestämd och utåt avgränsas som en väl definierad grupp med 

ett starkt samband mellan medlemmarna i gruppen (Renman, Claesson, 2001, s.16). 

 

Vidare finns det några undantag från denna regel som skyddar mot kopiering och spridning som 

bör nämnas i sammanhanget. Dessa undantag gäller då endast vid privat bruk. Har du införskaffat 

en originalkopia av ett verk, låt säga en videofilm, har man rätt att framställa en eller ett fåtal 

enstaka kopior. Under förutsättning att du inte kringgår någon form av kopieringskydd (Carlén, 

Wendels, 2000, s.110).  

 

När det gäller den ideella rätten så behandlar den mer ett moraliskt synsätt som ger skaparen av 

ett verk rätten att benämnas som upphovsman till verket enligt ”god sed”. Vidare behandlar den 

även upphovsmannens skydd mot kränkningar av verket. 

Den ideella rätten åtnjuter upphovsmannen även om denne sålt eller överlåtit rättigheterna till ett 

verk (Carlén, Wendels, 2000, s.109). 

 

 Upphovsrättsskyddet är alltså inget fysiskt skydd, utan består främst i att skydda verken från 

olaglig användning och spridning av andra personer än de som godkänts av upphovsmannen. I 

Upphovsrätten 

Ekonomisk rätt Ideell rätt 

Exemplarframställning Tillgängliggörande 

Spridningsrätt Visningsrätt Framföranderätt 
Rätten till 
namnangivelse 

Skydd mot 
kränkande 
ändring 

Skydd mot 
kränkande 
användning 

Figur 1: Översiktsbild av upphovsrätten (Carlén, Wendels, 2000. s.105) 
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princip allt som publiceras i bok-, film-, musik- och spelform är upphovsrättskyddat. 

Upphovsmannen kan styra över framställning av exemplar och bestämma över hur och när verket 

ska tillgängliggöras för allmänheten. Upphovsmannen av verket har även en namngivelserätt, 

som gör att när verket visas eller sprids till allmänheten så har skaparen av verket rätt att bli 

namngiven som upphovsman till verket. Dessutom hindras verket att användas i någon form av 

kränkande handling mot upphovsmannen (Renman, Claesson, 2003, sid.11). 

Upphovsrätten skyddar verket till och med 70:e året efter skaparens död. Förekommer flera 

skapare av ett verk gäller skyddet till 70:e året efter den siste skaparens död. När det gäller ljud 

och bild så är skyddet 50 år istället för 70 år. 

Om någon bryter mot upphovsrätten kan denne dömas till böter eller till fängelse i max 2 år. 

Dessutom ska upphovsmannen kunna få ekonomisk ersättning för det olovliga användandet av 

det upphovsskyddade materialet (Carlén, Wendels, 2000 s.109). 

Den senaste uppdateringen av upphovsrättslagen infördes den 1 juli 2005. De viktigaste och mest 

relevanta ändringarna för detta arbete är de som rör olika former av hantering av digitala format. 

Framför allt innehåller lagändringen ett tydligare förbud mot att ladda ner upphovsrättskyddade 

filer från olika former av nätverk. Viktigt att påpeka är lagen inte förbjuder själva nätverken på 

något sätt, utan endast filerna som trafikerar nätverken. 

Andra förändringar är ett det skapas tydligare förbjud mot att kringgå tekniska åtgärder som kan 

ha sats in för att skydda ett verk, exempelvis kopieringsskydd eller olika former av kryptering. 

Dessutom har kassettersättning höjts. Kassettersättning är en skatt som ska kompensera  

upphovsmannen för den förlust som denne gör när privatpersoner skapar lagliga kopior av ett 

upphovsrättskyddat verk för privat bruk (regeringen.se, 2005). 

 

3.1.3.1 Första svenska domarna mot fildelare för brott mot upphovsrättslagen  

Två domar har fallit mot personer som delat ut filer olovligt på nätet. Det är de första två i sitt 

slag och de kommer att vara vägledande för framtida domar. Den ena mannen åtalades för att ha 

delat ut filmen Hipp hipp hora. Medan den andra mannen åtalas för att ha delat ut filmen Den 

tredje vågen (Computer Sweden, 2005, s.9). Både tingsrätten i Västerås och i Sollentuna gjorde 

samma bedömning av brottet. Båda männen dömdes och tilldelades 80 dagsböter. Men om dessa 

domar står sig i högre instanser återstår att se. (TV4.se, 2005). 
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3.2 Fildelningsscenens olika Aktörer 
När det gäller illegal fildelning så finns det en mängd aktörer med olika åsikter, roller och 

drivkrafter. I följande stycke kommer viktiga aktörer som figurerar på den svenska marknaden att 

presenteras.  

 

3.2.1 Fildelaren som aktör 
Fildelare eller pirater, som de också benämns i olika medier, är personer som delar filer. Detta är 

en diffus grupp av människor som består av personer som laddar ner några enstaka filer, till 

personer som satt nerladdning i system. Huvuddelen av alla fildelare är ”svenssons”-fildelare som 

laddar ner musik och filmer för eget bruk. De har inget eget egentligt intresse för teknikerna utan 

är endast ute efter filerna. Enligt Jonny Holmström, som leder ett tvåårigt forskningsprojekt om 

fildelnings nätverk, så har de flesta fildelare fokus på innehållet. De som fildelar har ofta inget 

intresse av att bygga en gemenskap. Utan är främst intresserade av få tag på filer (ucit.umu.se, 

2005).  

Mediavisions undersökning påstår att ca 800 000 svenskar ägnade sig åt någon form av fildelning 

under andra kvartalet av 2005 (Mediavision, 2005). Majoriteten av de här människorna nöjer sig 

med att endast ladda ner några filer via Internet. Sedan finns det de som av olika anledningar 

kämpar för rätten att få sprida och ladda ner upphovsrättskyddat material via Internet. Det är 

personer med denna åsikt som startade organisationen Piratbyrån. 

Enligt Tobias Andersson, pressansvarig på piratbyrån, så är organisationen delvis en politisk 

rörelse. Han hävdar:  

 

”Vi har en idé om hur samhället ska bli bättre. Man måste sätta utvecklingen och människan i 

centrum. Nu är pengarna i centrum och utvecklingen går därmed mycket långsammare” 

(ucit.umu.se, 2005).  

 

Piratbyrån kan betecknas som en annorlunda organisation. Den liknar mer en ideell organisation 

och har betydligt mindre ekonomiska resurser än t ex Antipiratbyrån. På Piratbyråns hemsida kan 

man läsa att den har startats för att stödja alla de som är i strid mot rådande uppfattningar om 

upphovsrättskyddade filer. De anser att man skall kunna kopiera information och kultur fritt 

(piratbyran.org, 2005).  
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3.2.1.1 Fildelning - frihet 

Även om Internet började ur ett militärt projekt så har det under hela sin existerande tid haft 

starka karaktärsdrag av frihet och öppenhet. Manuel Castells skriver i sin bok, Internetgalaxen, 

att en bidragande orsak till Internets framgång är dess öppenhet. Under 1960 - 1970-talen tilläts 

universiteten att vara delaktiga då de spelade en huvudroll i utvecklingsarbetet. De upplät sina 

lokala nätverk och expertis samt den upptäckarglädje som fanns att tillgå (2001, s.35). Vidare 

skriver Castells att Internets starkaste sida är öppenheten och att den självgenererar utveckling 

genom användning av nätet. Men på senare tid har olika kontrolltekniker utvecklats ur 

affärsvärldens och statsmakters gemensamma intressen. Tekniker för identifikation, övervakning 

och spaning har skapats. De bygger det på två grundförutsättningar: asymmetrisk kunskap om 

nätets koder och förmågan att definiera ett specifik kommunikationsrum som kan kontrolleras. 

Dessa två grundförutsättningar skapade identifieringsmetoder som lösenord, cookies och 

autentieringsprodukter. Övervakningstekniker har även skapats som bygger på att man 

identifierar en viss användare genom att fånga upp ett meddelande och sedan ”märka” det. För att 

på detta vis kunna följa det från en viss datakälla och vidare ut i cyberrymden (2001, s37, 177f ). 

Men kontrollteknik kan motarbetas av frihetsteknik, alltså kod mot kod. Frågan är vem som 

kommer att stå som segrare i slutändan. Nöjesindustrin eller fildelarna. 

 

3.2.1.2 Fildelning - Anonymitet 

Internet anses vara en plats där man kan vara anonym, diskutera ämnen, sprida åsikter eller byta 

filer utan att behöver uppge sin identitet. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs anonymitet så 

som att vara utan namn och oidentifierad inför omgivningen (ne.se, 2005). Den definitionen är 

visserligen sann, men på Internet kan man inte vara säker på att man är helt anonym bara för att 

man inte har uppgett sitt riktiga namn. Lundblad delar in anonymitet i fyra punkter: 

 

Namnanonym – Vem är jag? Här handlar det om individens namn. Om man inte har namnet kan 

man anses vara namnanonym. 
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Positionsanonym – Var är jag? Här handlar det om individens position? Känner man till den kan 

man teoretiskt identifiera individen i fråga. Saknas denna information är man positionsanonym 

 

Biologiskt anonym - Vad är jag? Varje individ har specifika egenskaper, som DNA och 

fingeravtryck. Saknas denna information är jag biologiskt anonym. 

 

Beteendeanonym - Hur är jag? Har man ett visst rörelsemönster, eller ett specifikt beteende kan 

det leda till att en individ kan identifieras. Är denna information okänd anses jag vara 

beteendeanonym. 

 

Har man inte någon av denna information kan individen anses som helt anonym (2002, s.37). 

 

3.2.1.3 Fildelning - Etik och moral 

Etik och moral är en intressant fråga inom illegal fildelning. Moral är läran om vad som är ”rätt 

och fel”. Moralen leder våra värderingar vid ställningstagande i konkreta situationer i våra liv 

(Modig, 2003, s.112). Det är intressant då det i en mängd frågor kan bli så att det som är rätt för 

den ena, är fel för den andra. Åsikten om fildelning är just en sådan fråga. Och drar man den till 

sin spets handlar det just om ägande, rätten till ägande av intellektuell egendom och 

upphovsrättskyddade verk. Moralen visar du genom ditt sätt att handla, eller sätt att inte handla. 

Etiken grundar sig sedan i om dessa handlingar är berättigade eller inte. Vidare skriver Modig att 

civil olydnad blir allt vanligare, vilket är en nödvändighet när de som innehar makten glömmer 

bort att lyssna, och fattar sina beslut på grundval om att allt var som förut (2003, s.170). Men 

inom IT-världen sker det snabba förändringar och det medför ständigt nya situationer där moralen 

sätts på prov. Fildelningsområdet är inget undantag.  

3.2.2 Intresseorganisationerna som aktörer 
Antipiratbyrån och International Federation of the Phonographic Industry är 

intresseorganisationer som representerar bolag mot illegal fildelning. 
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3.2.2.1 Anti-piratbyrån (APB) 

Grundarna till APB består av tre stora organisationer som representerar filmindustrin och 

spelindustrin. De heter Filmägarnas kontrollbyrå, Sveriges Videodistributörers Förening och 

MDTS Sveriges branschförening. APB bildades 2001 och meningen med bildandet är att de ska 

agera som den gemensamma aktören i frågor om upphovsrättsärenden rörande film- och 

spelindustrin. Dessutom ska organisationen verka som informationskanal för att upplysa 

allmänheten om upphovsrättslagen (antipriatbyran.com, 2005). 

 

3.2.2.2 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 

IFPI är en organisation som introducerades för 70 år sedan. De är idag en global verksamhet med 

förgreningar till ett 80-tal länder, med huvudkontoret beläget i London. Organisationen i Sverige 

skapades av de stora skivbolagen i slutet av 60-talet och representerar idag nästan hela 

skivmarknaden i Sverige. IFPI:s mål är snarlik APB men med den skillnaden att de främst 

företräder skivbolag och kompositörer i upphovsrättsliga mål. Utöver det behandlar även IFPI 

pengar från t ex radio och tv-sändningar. Dessa summor delas sedan ut till skivbolagen som har 

rättigheterna till materialet som använts (ifpi.se, 2005). 

 

3.2.3 Internetleverantörer som aktörer 
Internetleverantörer som benämns ISP (Internet Service Provider) är företag som tillhandahåller 

uppkoppling mot Internet till deras kunder. En ISP erbjuder olika tjänster beroende på vilken typ 

av uppkoppling kunden önskar (Levine Young, 2002, s.56). Ofta betalar konsumenten en 

månadsavgift och en installationsavgift till sin ISP som står för utrustning, kontouppgifter och 

liknande (Muller, 2002, s.228). Några exempel på svenska ISP:er är Sunet, Bredbandsbolaget, 

Comhem , Wexnet och Telia. 

 

3.2.4 Distributionstjänster   
Om vi tittar tillbaka i tiden så dröjde det nästan ett år efter att Napster lagts ner innan det kom 

tjänster som erbjöd legalt materiel. År 2002 kom Pressplay och Musicnet som båda försökte sälja 

musik. Året därpå lades båda ner på grund av bristande kundunderlag och intresse. 

Konsumenterna valde istället illegala P2P-nätverk, som kunde erbjuda ett större utbud och 

dessutom till ingen kostnad.  
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Tjänsten iTunes lanserades år 2003. Det var först då som privatpersoner i ökad skala började 

köpa musik digitalt på nätet. ITunes musiktjänst fungerar som så att deras musikspelare med 

samma namn installeras på persondatorn. Klienten kopplas upp mot iTunes bibliotek med filer 

och därigenom kan sedan musik inhandlas. Priset på en ny CD-skiva kostar ca 95 kronor och en 

enstaka låt kostar 9 kronor att köpa i iTunes musicshop. ITunes musikutbud består av ca 2 

miljoner låtar och utbudet växer hela tiden. Förutom musikfiler kan också musikvideos och TV-

program köpas för nerladdning (itunes.com, 2005).  

CDON var tidigare inriktad som nätbutik för fysiska cd-skivor men har utökat sitt sortiment med 

digitala skivor och låtar för online nerladdning. Priset på en skiva i digitalt format är ca 99 kronor 

och en enstaka låt kostar 9,90 kronor vid online nerladdning. En fördel med digital 

musikförsäljning hos CDON är att kunden kan provlyssna på en del av låten innan den köps. 

CDON kräver inte att man installerar någon klient på datorn utan köpet sker direkt via deras 

webbsida (cdon.se, 2005). Ytterligare svenska aktörer som säljer digital musik i Sverige är 

Musicbrigade, Åhléns och Homedownloads.  

Försäljning av digitalt distribuerad musik har under år 2005 ökat allt mer. Försäljningen ökade 

från 1,7 miljoner kronor första kvartalet 2005 till 3,6 miljoner andra kvartalet 2005. Totalt sätt 

första halvåret 2005 såldes det digital musik för 5,3 miljoner kronor. Samtidigt som digitala 

försäljningen har ökat har musikbranschens fysiska försäljning minskat (GLF, 2005). I 

Grammofonleverantörernas förenings statistik över årliga sålda fonogram i Sverige så har en klar 

minskning skett. År 2002 såldes 27,9 miljoner fonogram (GLF, 2002). År 2003 såldes 24,6 

miljoner fonogram (GLF, 2003). Året därpå, 2004 såldes 20 miljoner fonogram (GLF, 2004). 

Och första halvåret 2005 såldes 7,9 miljoner fonogram (GLF, 2005).  

När det gäller konsumtion av biofilmer så kan man följa antalet biobesökare genom svenska 

filminstitutets statistik. År 2001 var det 18,1 miljoner biobesök (SFI, 2001). År 2002 var det 18,3 

miljoner biobesökare (SFI, 2002). 2003 var det 18,2 miljoner biobesökare (SFI, 2003). År 2004 

var antalet nere i 16,6 miljoner biobesök (SFI, 2004). Under perioden 2004 12 31 till 2005 11 03 

var besöken nere i 11,7 Miljoner (SFI, 2005). Förutom distribuering av film via bio startar allt 

fler legala tjänster som digitalt distribuerar film via Internet. Men vid legala tjänster för 

filmdistribution ser det annorlunda ut. Här förekommer inte försäljning, utan främst uthyrning av 

filmer som sedan spelas upp direkt på datorn. Filmerna ”streamas” upp direkt, via bredbandet till 

din dator och visas på bildskärmen. Detta gör att nerladdningstiderna försvinner under 
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förutsättning att uppkopplingshastigheten mot Internet är tillräckligt hög. Enligt SF-Anytime 

krävs det att konsumenten har en bandbredd på minst 512 kbit/sek för att en film ska kunna 

”streamas” upp på bildskärmen. Konsumenten betalar en viss summa och sedan får denne hyra 

filmen i ett dygn. Den billigaste filmen kostar nio kronor hos SF-Anytime, men ett vanligt pris är 

30 - 40 kronor. Du kan titta på filmen hur många gånger du vill under detta dygn (sfanytime.com, 

2005).  

Flera olika tjänster finns för närvarande som erbjuder filmer, TV- program och musikvideos. De 

kan även erbjuda annan underhållning som t ex höjdpunkter från idrottsevenemang och karaoke. 

Ytterligare tjänster som erbjuder uthyrning är My Station och Film2home.  

 3.3  Fildelningstekniker 
Illegala filer sprids dagligen via olika typer av fildelningsnätverk. I början av 2000-talet var 

Napster ett av de populäraste fildelningsprogrammen för distribuering av illegala musikfiler. I 

dagsläget finns det en mängd efterföljare där spridningen inte längre begränsas till musikfiler. 

Detta stycke kommer att beskriva vad P2P är och hur den fick sitt genombrott. Avslutningsvis 

beskrivs några populära fildelningstekniker. 

 

3.3.1 Fildelningens (Peer-to-Peer's) genombrott 
Internets ursprung kan spåras tillbaka till den amerikanska försvarsmaktens projekt Arpanet. 

Dock var Internet ett väldigt okänt område för det stora flertalet människor på vårt klot under 

flera decennier. Det var främst ”datanördar” och forskare som hade kunskap om området. Men i 

mitten av 1990-talet hände något. Då hade utvecklingen nått så långt att Internet upptäcktes av 

allmänheten. Man kunde enkelt koppla upp sig via modem. Detta öppnade möjligheter och en 

genomslagskraft som få människor insåg då. Utvecklingen av datorer och Internet gick i rasande 

fart och filformatet mp3 hade blivit en standard för musikfiler. År 1997 skapade Justin Frankel 

mp3-spelaren Winamp. Detta var dock inte den första mp3-spelaren, men definitivt den bästa i 

sitt slag. Denna spelare distribuerades som shareware-program vilket gjorde den mycket populär. 

Samma år introducerade Michael Roberson webbplatsen MP3.com. Dessutom fanns det nu flera 

andra sidor som också distribuerade mp3-filer. Mp3.lycos.com och scour.com var tillsammans 

med Mp3.com de största aktörerna vid denna tidpunkt. Mp3-filerna etablerade sig på allvar och 

det fanns nu flera sidor som erbjöd nerladdning av musik. Det var också nu som den unga Shawn 
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Fanning kom in i bilden och påbörjade sitt numera världsberömda fildelningsprogram Napster. 

Han såg bristerna i de dåtida webbplatsernas sätt att distribuera filerna. Ofta bröts kontakten till 

sidorna eller så var låtarna helt enkelt inte där. Napster släptes mot slutet av 1990-talet och var 

startskottet för den verkligt stora fildelningen runt om i världen (Menn, 2003). 

 

Efter Napster’s stora genombrott år 1999 har fildelning blivit allt populärare och tekniken Peer-

To-Peer (P2P) har blivit ett vanligt förekommande ord inom informationsteknologin. Schoder & 

Fishbach’s referat på termen Peer-To-Peer lyder:  

 

”The term Peer-to-Peer (P2P) refers to technology which enables two or more peers to 

collaborate spontaneously in a network of equals (peers) by using appropriate information and 

communication systems without the necessity for a central coordiantion.” 

 

Ett Peer-to-Peer nätverk utgörs av en samling klientprogram. De olika nätverken har sina egna 

klientprogram som används för att koppla upp sig mot valt nätverk. Efter att klientprogrammen är 

uppkopplade mot nätverket kan de ladda ner och dela data och information fritt mellan varandra. 

Några av de mest populära Peer-to-Peer nätverken för illegal fildelning är Gnutella, FastTrack, 

DirectConnect och BitTorrent (Schoder, Fishbach, 2005). 

 

3.3.2 Populära fildelningsnätverk 
Det finns en uppsjö av olika program och tekniker som använder olika fildelningsnätverk för att 

möjliggöra spridning av filer. Nätverken används i huvudsak av fildelare för att ladda ner och 

dela ut upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsägarens medgivande. Några populära 

fildelningsnätverk är Gnutella, FastTrack, BitTorrent och DirectConnect.   

3.3.2.1 Gnutella 

Gnutella är ett open source-nätverk som skapades i början av år 2000 av programmeraren Justin 

Frankel, som då var anställd av förtaget Nullsoft. Gnutellas nätverkstopologi är helt 

decentraliserad och alla datorerna i nätverket kan kommunicera direkt med varandra. Vid en 

filsökning i Gnutellas nätverk går förfrågan igenom alla datorer. Föregångaren, Napster, använde 

sig av en central server som hanterade alla efterfrågningar om filer. Om den centrala servern tas 
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bort stängs nätverket ner. Gnutella decentraliserade topologi gör så att nätverket inte kan stängas 

ner genom att någon server försvinner från nätverket, då den inte förlitar sig på någon central 

server som har hand om filförfrågningarna (Wang & Bullfrog, 2004, s.40ff).  

 

 

Figur 2 Översiktsbild av Gnutella (Egen bild) 

I ett decentraliserat system kommunicerar varje dator symmetriskt och har samma roller. Många fildelningsprogram 
som t ex Gnutella och Freenet är uppbyggda i en decentraliserad form (Subramanian & Goodman, 2005).  

 

3.3.2.2 FastTrack 

FastTrack skapades av företaget Kazaa BV och är delvis baserat på Gnutellas protokoll. Till 

skillnad från Gnutella är FastTrack ett stängt nätverk som bara är öppet för licensierade klienter. 

Nätverkstopologin är uppbyggd så att varje dator är uppkopplad mot en supernod. Supernoderna 

delar upp hela nätverket i mindre delar. När en dator sedan efterfrågar en fil behöver supernoden 

bara söka igenom sin del av nätverket. Om supernoden finner filen som efterfrågas sker 

uppkoppling med datorn så att filen slutligen kan laddas ner till hårddisken (Wang & Bullfrog 

2004, s.44ff). 
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Figur 3: Översiktsbild FastTrack (Egen bild) 

I det fildelningssystem, FastTrack, som Kazaa använder sig av finns det tusentals av datorer som har en 
centraliserad relation till en så kallad supernod. Datorerna skickar efterfrågningar om filer till supernoden. 
Supernoderna är i sin tur sammankopplade med varandra i en decentraliserad topologi (Subramanian & Goodman, 
2005). 

 
 

3.3.2.3 BitTorrent 

BitTorrent är ett Peer-to-Peer protokoll som används av olika BitTorrent-applikationer för att 

distribuera filer över Internet. Protokollet delar in stora filer i mindre delar, vanligtvis till en 

storlek av 250 kilobyte. Överföringen går till så att en ”seed”, det vill säga en uppladdare som 

erbjuder sin fil för nerladdning till övriga användare. Användarna som laddar ner kallas 

”leechers”. De tar emot olika bitar av filen för att sedan direkt börja dela ut de mottagna filerna 

till de övriga användarna. Denna grupp av användare som är intresserade av samma fil kallas för 

en ”svärm”.  Genom att varje ”leecher” samtidigt delar ut sina mottagna bitar av filen kan stora 

filer distribueras snabbt utan att överbelasta en central server (Passmore, 2005, s.14).  
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Figur 4: Översiktsbild BitTorrent (Egen Bild). 

 
 

3.3.2.4 DirectConnect 

DirectConnect är inte ett enda enhetligt nätverk utan består av en samling av centrala servrar. 

Vem som helst får sätta upp och distribuera en egen server och de som är ansvariga för respektive 

server sätter upp vilka krav som gäller för att användare ska få logga in. När man blivit 

accepterad in i ett nätverk skapar man sedan en direkt koppling till den användare vars fil man 

vill ladda ner. Ofta förekommer krav som att man måste dela ut en viss mängd data och att kunna 

uppnå en viss bredbandshastighet. DirectConnect kan i sig vara enklare att använda än andra 

nätverk då man bland annat kan spara sina favoritservrar för ett senare tillfälle. Eventuella 

motgångar som kan uppkomma är att man inte har tillräckligt med filer att dela ut för att komma 

in på någon av servrarna och att det kan ta lång tid att finna en server som passar dina behov. 

Populära Windows-klienter som använder sig av nätverket DirectConnect är DirectConnect och 

DC++. För Linux är DCGui och DCPP populära klienter (Wang & Bullfrog, 2004, s.48f).  
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3.3.2.5 Darknet 

Termen Darknet används för att beskriva den grupp av olika P2P-nätverk där relationen emellan 

användarna är uppbyggd av ett starkt förtroende. Dessa nätverk har ofta bara ett fåtal användare 

och enda sättet att få tillgång till dem är genom att känna eller få inbjudan av en redan befintligt 

användare. Användarna kan lägga upp filmer, musik och övriga filer i nätverket och på så sätt 

kan de övriga betrodda användarna ta del av filerna (darknet.com, 2005).   

En del av de klienter som går under termen Darknet gör det också möjligt att skicka all data i 

krypterad form mellan användarna. Två klienter som kan användas i detta syfte är Waste och 

Freenet. Waste är ett verktyg för fildelare att kunna skicka data i krypterad form emellan 

varandra på ett säkert och anonymt sätt (waste.sourceforge.net, 2005). Freenet erbjuder också 

kommunikation i krypterad form men informationen skickas mellan olika noder för att göra det 

svårare att ta reda på vem som vill ha informationen och vem som sänder den 

(freenet.sourceforge.net, 2005). 

 

3.4 Aktörernas åtgärder  
Aktörerna inom fildelningsscenen använder olika metoder för att skydda sin verksamhet. 

Åtgärder yttrar sig på olika sätt beroende på vilken aktör som agerar. Följande stycke kommer 

att beskriva metoder och tekniker som brukas av de olika aktörerna för att skydda sina intressen. 

 

3.4.1 Fildelarnas åtgärder 
De personer som anser sig av olika anledningar ha rätt att sprida det skyddade materialet över 

Internet, gör naturligtvis allt för att skydda sig från identifiering och därigenom också mot 

rättsliga åtgärder. En viktig identifieringskälla på Internet är IP-adressen. Denna adress påminner 

mycket om ett personnummer eller liknande som kan identifiera och sammankopplas med en 

specifik person. Fast istället sammankopplas datorn med en plats vilket i förlängningen kan 

betyda att den ansvariga personen eller företaget kan identifieras. Problemet för fildelaren är att 

varje gång han eller hon upprättar en kontakt i ett fildelningsnätverk skickas IP-adressen till 

andra datorer i nätverket. Det gör att man med rätt utrustning kan koppla samman alias, IP-

nummer och annan information som uppstår vid ett fildelningstillfälle. 

IP-adressen är statisk eller dynamisk. Har fildelaren en statisk IP-adress, vilket oftast förekommer 
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vid bredbandsanslutningar, så har man alltid samma IP-nummer. Det gör att när någon väl har ditt 

IP-nummer kan man identifiera den specifika datorn. När man ansluter via exempelvis ett modem 

så används vanligtvis dynamisk IP-adress. Detta betyder att varje gång du kopplar upp så tilldelas 

du en ny adress vilket givetvis försvårar upptäckten och spårandet av den specifika datorns 

aktiviteter på Internet. Men även här går det att lokalisera datorn som utfört en viss handling 

(Wang & Bullfrog, 2004, s.104ff). 

 

På samma sätt som organisationerna fortsätter att informera och på olika sätt utveckla metoder 

för att anmäla fildelare så utvecklar ”motståndarsidan”, alltså de som anser att det är rätt att byta 

upphovsrättskyddat material, i sin tur metoder för att försvåra bevissamlingen. Det absolut 

säkraste sätta att inte bli dömd är ju givetvis att inte på något sätt distribuera upphovsrättskyddat 

materiel. Men förutom det finns det tekniker som kan användas av fildelare. Enligt Wang finns 

det ett antal metoder att öka möjligheten att försvåra upptäckt.  

 

• Proxyserver 

• Peerguardien 

• Krypterade nätverk 

• Hot-spots 

 

Vill man göra det svårare för utomstående att se ens egna IP-adress kan man sätta upp en 

proxyserver. Detta är en form av mellanhand som agerar mellan dig och Internet.  Proxyservern 

är den enda som vet om din riktiga IP-adress. Och du kan därigenom undkomma upptäckt. Ett 

annat verktyg som figurerar på Internet är Peerguardien. Detta kan anses vara en form av 

brandvägg som blockerar kända IP-adresser från olika organisationer som bedriver sökning efter 

personer som delar olovligt materiel. I Programmet finns det redan förinställda IP-adresser. Men 

man kan även lägga till adresser som ska blockeras. Peerguardien kan användas, men det är 

verkligen ingen garanti för att vara skyddad. Liksom fildelare försöker skydda sig, så försöker 

APB med flera att spåra upp fildelare. Därför är det bara för dem att använda en dator med ett 

annat IP-nummer för att de ska passera Peerguardien, vilken bara skyddar mot kända adresser. 

Ytterligare ett sätt är att använda, separat eller i kombination med andra tekniker, krypterade 

nätverk. Vi har än så länge bara sett början på dessa mer ”stängda” nätverk som kan bli nästa steg 
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i fildelningen utvecklingskurva. Krypterade nätverk kan innebära ytterligare problem för de hårt 

drabbade film-, musik-, spel- och programbranscherna. Ett nätverk som erbjuder kryptering är 

Filetopia. Nätverket krypterar informationen som skickas vilket gör att det i stort sätt är omöjligt 

att läsa av om det är legalt eller illegalt material som skickas. Andra sätt som kan användas är 

olika former av trådlösa nätverk. Hot-spots har ofta mycket begränsad räckvidd, men med en 

bärbar dator kan du besöka platser som erbjuder trådlöst bredband. Detta gör att den IP-adress 

som visas utåt kommer att vara den som förser platsen med den trådlösa uppkopplingen (Wang & 

Bullfrog, 2004, s.106ff). 

 

3.4.1.1 TOR  

TOR är förkortningen för The Onion Routing project. Som namnet avslöjar liknas tekniken med 

en lök det vill säga att man vill dölja kärnan bakom en stor mängd av skal. TOR är ett nätverk 

uppbyggt med flera olika TOR-servrar som kommunicerar med varandra genom krypterade 

tunnlar. Nätverket skickar data mellan din dator och webbsidan du besöker. Trafiken skickas kors 

och tvärs mellan de olika servrarna innan datan kommer fram till din dator eller målet. TOR kan 

användas av en rad olika program, inte bara till att dölja webbtrafik utan också till chatprogram 

och för att skicka e-post. TOR skapar krypterade tunnlar i flera olika steg. Trafiken skickas 

mellan flera olika TOR-servrar i nätverket innan det når sitt slutliga mål. Den väg som datan 

skickas ändras med jämna tidsintervaller för att göra det ännu svårare att spåra vem som är 

källan. TOR:s främsta mål är att dölja varifrån datan kommer, men även om den också döljer 

själva datan som skickas. När man på vanligt sätt besöker en webbplats skickas informationen 

direkt till målet. Om TOR används krypteras datan på vägen mot första TOR-servern i kedjan av 

servrar. Denna server skickar sedan vidare datan till nästa server i kedjan och fortsätter på samma 

sätt tills det att slutdestinationen är nådd. Svarsdatan från slutdestinationen skickas sedan tillbaka 

genom att kontakta den näst sista servern, som innehåller information om vart nästa server i ledet 

befinner sig, och skickar vidare svarsdatan dit. TOR-servrarna håller inte reda på vart din dator 

befinner sig utan vet bara om den server de fick datan ifrån. Trafiken mellan din dator och TOR-

servrarna sker i krypterad form och alla omvägar som sker när trafiken dirigeras gör att 

hastigheten sänks avsevärt. TOR kan användas för att hålla sig anonym när du fildelar i olika 

P2P-nätverk, dock så är hastigheten alldeles för svag för att det ska bli mer användbart för det 

syftet (DatorMagazin, 2005, s.96ff).  
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3.4.2 Upphovsrättsägarnas åtgärder 
 Piratkopiering av musik och film har förekommit ända sedan kassett- och videobandspelaren 

togs i bruk. Vi har under en längre tid kunnat spela in våra favoritfilmer på videoband och kunnat 

lyssna till de senaste hitlåtarna på ett inspelat kassettband. Även om den här formen av 

piratkopiering har funnits under lång tid har den inte uppnått samma omfattning som under de 

senaste åren. Diskussionen om hur piratkopiering ska bekämpas har förekommit under många år.  

Redan 1984 gjordes ett försök att stämma Sony för att videobandspelaren kunde användas för 

piratkopiering. Man var då orolig för att upp till 90 procent av videobandspelarens användning 

gick till kopiering av upphovsrättsskyddat material. Sony gick dock segrande ur striden på grund 

av att de inte marknadsfört videobandspelaren för detta syfte (Hayes Frank, 2005, s.38). 

På samma sätt har tekniker som CD- och DVDbrännaren gjort det enkelt för privatpersoner att 

kopiera upphovsrättskyddad material. Organisationerna har utvecklat olika DRM-skydd för att 

motarbeta denna fysiska kopiering.  Men det är en hård kamp mot ”piraterna”. Norske Jon 

Johansen var bara 16 år när han 1999 skrev ett program som dekrypterade DVD:ns 

krypteringssystem, Content Scrambling System. Programmet möjliggjorde det för privatpersoner 

att spara ner en DVD på datorns hårddisk och sprida den vidare (Tekla S. Perry, 2005, s.38). 

 

3.4.2.1 Digital Rights Management 

Digital Rights Management är det tillvägagångssätt ett företag använder för att kontrollera och 

skydda viktig information som sprids via digitala medier. DRM:s strategi är att upprätthålla 

rättigheterna hos intellektuell egendom genom att kombinera rättsliga och tekniska attribut (se 

figur 5). Att kontrollera spridningen av intellektuell egendom som digitala medier har visat sig 

vara en svår uppgift. Genom den digitala utvecklingen kan man dels göra ett oändligt antal kopior 

utan att resultatet påverkas, till en väldigt låg kostnad. För att en DRM-lösning ska kunna 

kontrollera sin omgivning effektivt, krävs det att datan måste vara säkrad i alla led genom sin 

livscykel. För att säkra leden försöker man skapa en säker omgivning för sina system. Detta 

försöker man uppnå genom en kombination av diverse tekniker som kryptering, 

identifikationsteknologier och nätverksverifiering. Stora företag som Microsoft, Sony och Adobe 

har alla egna antipiratteknologier. Det är dessa teknologier som i praktiken fastställt DRM, dock 

distribueras de inte av den orsaken av några oberoende försäljare (Sommenreich, 2004, s.103ff). 
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Figur 5: Översiktsbild av DRM strategi (Egen Bild). 

3.4.2.2 Kopieringsskydd 

Kopieringsskydd används för att beskriva olika tekniker för att förhindra ”nätpirater” från att 

använda och sprida olagliga kopior av digital media. Sommenreich delar upp kopieringsskydd i 

tre olika kategorier (2004, s.112): 

 

� Mediebaserade teknologier 

� Nyckelbaserade teknologier 

� Servicebaserade teknologier 

 

 

 

DRM:s 
Strategi 

Lag 
  

Teknologi 

Upphovsrätt Nätverks 
verifiering 

Identifikation Kryptering 
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Mediebaserade teknologier 

Mediebaserade teknologier använder sina fysiska attribut för att förhindra illegal användning och 

spridning och är därför bland de enklaste kopieringsskydden. De fysiska attributen hos ett 

Nintendospel utgjordes av plastkassetter vilka innehöll elektronik som till exempel minneschips. 

Kopiering av sådana spel blev svårt då många saknade tekniken för att återskapa dem.  På samma 

sätt blev CD-ROM en populär lösning i sin begynnelse då en CD-skiva kunde lagra en stor 

mängd data och var svåra att kopiera. Efter att CD-brännaren blev tillgänglig för privatpersoner 

blev det enkelt för de flesta att kopiera en skiva. Resultatet som följde var att Secure-ROM, 

vilken innehöll spår med ditplacerad felaktigt information, som gjorde att CD:n inte kunde 

brännas. Men trots denna metod kunde hackers enkelt knäcka tekniken och kopiera och sprida 

nya kopior utan dessa skydd implementerade (Sommenreich, 2004, s.112).   

 

Nyckelbaserade teknologier 

Det har under lång tid förekommit olika nyckelbaserade lösningar för att skydda sin intellektuella 

egendom. Tidigt användes manualer till mjukvaruprogrammen som källa för att hämta ett ord 

eller en fras som sedan aktivera sin version. På senare år har detta övergått till att tillverkarna 

använder komplex algoritmer för att generera fram långa serienummer eller licensnycklar. Dessa 

licensnycklar innehåller både gemener, versaler, siffror och ibland förekommer även diverse 

specialtecken för att göra det så svårt som möjligt att knäcka dem. En ytterligare algoritm 

används för att verifiera den angivna licensnyckeln. Licensnyckeln finns ofta angiven på CD-

fodral eller medskickat förpackning. Som alla nyckelbaserade metoder hänger säkerheten endast 

på att den hemlighålls. Dessa licensnycklar kan användas flera gånger och kan enkelt spridas med 

den fil som delas. Samtidigt finns det personer inom hackervälden som knäcker algoritmer och 

distribuerar egna program vilka genererar fram nya godkända licensnycklar (Sommenreich, 2004, 

s.112f).    

 

Serverbaserade teknologier 

Servicebaserade kopieringsskydd har utvecklats på senare tid och tvingar användaren att 

kontinuerligt validera sin media via tillverkarens server. Mjukvaruprogram säljs för 

återkommande serviceavtal där man måste kontakta en server vid bestämt tidsintervall för att 

kunna starta och påbörja användningen. Speltillverkarna har på samma sätt använt metoden och 
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tvingar spelarna att kontakta privata servrar som kontrollerar behörighet samt erbjuder en viss del 

av spelets funktionalitet (Sommenreich, 2004, s.114).     

 

3.4.2.3 Intelligenta nätverk 

Ett sätt att förhindra spridning av upphovsrättskyddat material via nätverk och olika P2P- 

applikationer är att utveckla program som har som uppgift att tillföra en viss intelligens in i 

nätverken. Intelligensen kan utryckas i begränsad bandbredd, portövervakning och 

larmfunktioner. Allot Communications levererar NetEnforcer vilket är ett program som 

övervakar nätverket. Programmet har möjlighet att genera rapporter om eventuella flaskhalsar 

baserat på användare. Den kan även rapportera vilka protokoll eller program som belastar nätet 

för mycket. NetEnforcer har en funktion för att styra olika P2P-applikationers transaktioner både 

uppströms och nedströms (allot.com, 2005).   

 

3.4.3 Intresseorganisationernas motåtgärder 

IFPI använder informationskanaler, som TV och tidningar, för att få ut sitt budskap. De trycker 

även upp egna broschyrer för att förse allmänheten med information om upphovsrätten och hur 

brott mot denna skadar upphovsmannen. Något även Antipiratbyrån gör, men de har gått ett steg 

längre. Antipiratbyrån har på senare tid arbetat mer aktivt för att minska den illegala fildelningen. 

De använder program för att samla in information om illegala överträdelser av fildelare. 

Programmet samlar information om vilka filmer och spel som sprids och av vem. Informationen 

som inhämtas består av IP-nummer, alias, tidpunkt, sökväg och vilken server som fildelaren är 

uppkopplat mot. Dessa uppgifter används sedan för att skicka varningsbrev och 

polisanmälningar. Enligt Datainspektionens granskning och beslut av Antipratbyrån 2005-06-08 

så hade de vid den tidpunkten gjort 136 stycken polisanmälningar. Vid samma tillfälle hade ca 

1500-2000 varningsmeddelande skickats dagligen under ett års tid. Informationen som insamlats 

sparas endast i krypterad form under en mycket kort tid efter det att varningsmeddelande skickats 

till Internetleverantören (Gräslund & Högquist, Datainspektionen, 2005). Enligt paragrafen 21 i 

personuppgiftslagen är det olagligt för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser. Men Antipiratbyrån har beviljats undantag och får använda insamlandet av 



 

36 

ovanstående data, dock som längst fram till den sista december 2006 (Gräslund & Samuelsson, 

Datainspektionen, 2005). 

Utöver program, polisanmälningar och varningsbrev använder APB dessutom infiltratörer. Detta 

är personer som utbildats för att försöka komma åt källan till problemet. Alltså dessa infiltratörer 

används inte för att jaga ”Svenssons-fildelare” utan slutna grupper som har som mål att göra 

olovliga kopior tillgängliga (Debatt, 2005).   
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4. Empiri 

Här kommer vi sammanfattningsvis att presentera utfallet av de intervjuer som genomförts av 

olika aktörer. Först kommer vi att gå igenom svaren från respondenterna från intervjun med 

fildelare. Sedan kommer vi att presentera intervjuerna med Internetleverantörer och 

intresseorganisationer.   

 

4.1 Intervju med fildelare 

4.1.1 Metoder och tekniker som används 

Alla tillfrågade har använt någon form av fildelningsnätverk. Klienten som var överlägset mest 

använd är DC++. Hela19 av 20 tillfrågade använde, mer eller mindre alltid sig av klienten DC++ 

under fildelningsnätverket DirectConnect. Andra nätverk som användes mer som ”reserv”-

tekniker var FastTrack med Kazaa som klientprogram, Soulseek och BitTorrent. Dessa användes 

aldrig som enda alternativ av fildelningstjänst. 

 

Av de tillfrågade var det åtta stycken som utför illegal fildelning varje dag. 10 stycken gör det 

några gånger i veckan, medan två stycken utför illegal fildelning några gånger i månaden. Den 

genomsnittliga tiden för de intervjuade var tre timmar i veckan. Vilket innebär att en person med 

10 Mbit uppkoppling hinner tanka hem många filer varje vecka. 

 

De flesta personerna har installerat och konfigurerat klienten utan hjälp. Endast fem av 20 

stycken har inte installerat klienten som användes för fildelning själv. 

 

När det gäller vad som delas ut för att få tillgång till hubbarna vid användning av DC++ så var 

det en överlägsen majoritet som endast delar ut musik det vill säga främst mp3-filer. Däremot 

laddas det ner ett mycket bredare spektrum av material, så som film, musik, spel och mjukvara. 

Intressant var också att endast två av 20 personer har ”delat ut” musik som de köpt legalt i 

skivaffären. 
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När det gällde legala distribueringssätt så var det endast CDON och iTunes som känts till. Men 

det var en klar majoritet av de tillfrågade som inte visste om någon tjänst på nätet där man kunde 

köpa legala filer. 

 

Av de tillfrågade var det två individer som använde Peergaurdien som en motåtgärd för att 

försvåra upptäckt. 18 stycken använder ingen metod eller program för att försvåra upptäck. 

Argument som framfördes av dem som svarade att de inte använde någon teknik för att skydda 

sig var: ”känner inte att jag behöver” och ”Jag skulle om jag visste hur”. 

Dock så framkom det att både TOR och BitTorrent används mer eller mindre av användare för att 

undvika och försvåra upptäckt. 

 

4.1.2 Fildelarnas inställning till illegal fildelning  

 

11 stycken individer ansåg att det var rimligt att illegal fildelning faktiskt ska vara olaglig, medan 

nio individer tyckte att det var fel. Två intressanta synpunkter som framfördes av respondenter 

var: 

 

”Visst tycker jag att de som skapar något ska få betalt för det, sedan tycker jag att de inte kan 

kräva så mycket i ersättning” 

 

”Jag tror inte alls det är bra om man tar en vanligt förekommande företeelse och plötsligt gör 

den olaglig” 

 

När det gäller frågan om sommarens lagändring av upphovsrättslagen och höstens två domar har 

påverkat användandet av fildelningsnätverk så svarar 11 personer klart ”nej”. Sex stycken delar 

ut färre filer än tidigare, 3 delar ut lika mycket men, erkänner samtidigt att de blivit försiktigare 

med vad som delas.  

 

”…bara två av flera miljoner som fildelar har åkt dit.” 
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”Jag letar efter nya och säkrare sätt att fildela.” 

 

”…det är lugnt, du får bara böter” 

 

Anledningen till varför folk sysslar med fildelning varierar mycket. Sju stycken gör det för att de 

anser att det är för dyrt att köpa produkterna. Sex tillfrågade motiverar det med att de har ett 

intresse för film och musik och att de ständigt vill ha ny musik och film. Två individer säger att 

det gör det för att de helt enkelt vill ha det gratis. Två andra tillfrågade fildelar för att det är 

billigt, snabbt och enkelt. En person lyssnar på musiken för att se om den är bra och därefter 

köper den bästa musiken. En tillfrågad laddar bara ner ibland, men köper fler skivor än individen 

laddar ner. 

 

”bra sätt att få tillgång till ny media, man blir inte så styrd av de stora bolagen.” 

 

”Det är ett bekvämt sätt att få tag i media, genom några enkla knapptryck på datorn.” 

 

Individernas känslor gällande ånger vid fildelning visas med att fyra stycken känner ånger ibland 

i samband med illegal fildelning. 16 stycken känner aldrig ånger i samband med fildelning. 

 

”Ja det kan jag känna. När jag laddar ner mindre bands låtar. Men köper oftast skivan sedan.” 

 

Vad som kan få individerna att sluta med illegal fildelning varierar. Tre stycken hävdar att de 

alltid kommer att fortsätta fildela. Sju stycken trodde på hårdare straff och bättre koll skulle få 

dem att sluta. Sju andra personer ansåg att om det fanns lagliga tjänster som var lika 

lättillgängliga och hade rimliga priser så skulle de sluta. Tre tillfrågade sa hårdare straff, men 

samtidigt också billigare priser.  

 

”…att materialet finns lika lättillgänglig och för en rimlig summa pengar.” 

 
När det gäller om fildelningen ökar intresset för film och musik svarar fyra stycken att intresset är 

oförändrad. 10 stycken motiverar det med att de fått ett ökat intresse för musik, de hittar mycket 
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ny musik och nya artister. Sex stycken av respondenterna anser sig fått ett ökat intresse för både 

film och musik. 

 

”…man hittar musik som aldrig skulle gå att köpa annars.” 

 

”…hittar mycket ny musik som stora bolag inte gillar.” 

 

”…hittar musik från världens alla hörn.” 

 

Det var bara en respondent av 20 som hade använt en tjänst med legala filer. Personen hade då 

laddat ner musik via CDON:s tjänst.  

4.1.3 Fildelarnas konsumtionsmönster  
 
Fem stycken svarade att de inte köper några original CD-skivor, DVD-filmer, spel eller 

mjukvaruprogram. Däremot var det 15 stycken som gjorde det. 

 

När det gäller musik hade fyra stycken av de tillfrågade köpt en CD-skiva under den senaste 

veckan. Fyra stycken inhandlade en CD-skiva inom en månad tillbaka. Sex stycken svarade att 

det var ca sex månader sedan. En respondent svarade att det var ett år sedan ett köp inträffat. Två 

stycken menade att det var ca två år sedan de köpte en original skiva. Sju stycken menade att det 

var längre tid tillbaka än 2 år. 

 

Tre stycken respondenter svarade att de aldrig köp en film. Fem personer svarade att de köpt en 

film för en vecka sedan. Tre stycken av respondenterna köpte senast en film för en månad sedan. 

Två stycken svarade att det var två månader sedan de införskaffat någon film. Två stycken köpte 

för 6 månader sedan. Fem individer har inte köpt en film på ca två år.  

 

När det gäller spel var det åtta stycken som aldrig köpt något spel. Två stycken hade köpt ett spel 

två veckor tillbaka i tiden. Två respondenter hade köpt ett spel för en månad sedan. Två personer 

hade köpt spel för sex månader sedan. För sex av de tillfrågade var det mer än 2 år sedan de köpte 

något spel. 
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Mjukvara var det 15 stycken som aldrig köpt. En person hade köpt ett program för ett år sedan. 

Två personer köpte någon form av mjukvara för två år sedan. Medan det för två personer var mer 

än två år sedan de köpte någon mjukvara senast. 

 

”Det har jag aldrig gjort separat, Dock ingår ju vissa program vid datorköp. XP och antivirus.”  

 

När respondenterna fick tycka till om fildelning påverkat hur ofta eller sällan de går på bio 

svarade 16 stycken att det inte alls hade påverkats. Medan fyra personer hade minskat sitt 

besökande. 

 

”Har hemmabio med kanon” 

 

När det gällde inställningen till vilken prisnivå en DVD- och CDskiva bör ha i affären utföll det 

så här:   

 

Dvd i affär 

0

2

4

6

8

10

12

kr

a
n
ta
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e
rs
o
n
e
r

0 - 49 kr

50 - 99 kr

100 - 149 kr

150 -170 kr

 

Figur 6: Diagram för prisnivå av DVD i affär (Egen bild). 

 

Det lägsta priset som en respondent svarat var 40 kronor. Det högsta priset en respondent svarat 

var 170 kronor. 
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Dvd via nätverk: 

0

1
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0 - 9 kr

10 - 19 kr

20 29 kr

30 - 39 kr

 

Figur 7: Diagram för prisnivå av DVD via nätverk (Egen bild). 

 

Det lägsta priset var 8 kronor medan det högsta priset var 39 kronor. 

 

CD-skiva i affär: 

0
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100 - 130 kr

 

Figur 8: Diagram för prisnivå av CD-skiva i affär (Egen bild). 

 

Det lägsta priset som angavs var 40 kronor medan det högsta priset var 130 kronor. 
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CD-skiva via nätverk 

0
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0 - 9 kr

10 - 19 kr

20 - 29 kr

30 - 39 kr

40 - 49 kr

50 - 55 kr

 

Figur 9: Diagram för prisnivå för CD-skiva i nätverk (Egen bild). 

 

Det lägsta värdet som angavs var 5 kronor, det högsta svaret som nämndes var 55 kronor.   

4.1.4 Fildelarnas åtgärder 

Av respondenterna var det endast en av 20 fildelare som inte visste att det var olagligt att ladda 

ner och dela ut filer. När det gäller lagändringen från i somras var det 12 stycken som ansåg att 

de kände till lagändringen. Fem stycken hade inte hört talas om den. Medan tre respondenter 

svarade att det hört talas om lagändringen, men visst inte var den innebar. 

När det gäller den senast tidens domar i Sverige mot fildelare var det 15 stycken som kände till 

dem och fem som inte hört talas om dem alls. 

På frågan om vad de anser om motåtgärderna som sats in för att stävja fildelning svarade åtta 

respondenter att de inte märkt av dem. Två av de tillfrågade tyckte varningsbrev var löjligt och 

rättsliga åtgärder fel. Fem respondenter ansåg att de skulle sänka priset och erbjuda vettiga 

tjänster istället. Fyra respondenter ansåg att intresseorganisationernas åtgärder var berättigade, 

men att de saknar riktig effekt. En person ansåg att åtgärderna var kränkande mot den personliga 

integriteten. 

 

”Desperat och kränkande mot var mans integritet” 
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13 av 20 respondenter var i nuläget inte rädda för att bli dömda för att dela ut eller ladda ner 

upphovsrättskyddat materiel. Sju stycken kände en viss rädsla inför det. 

 

4.2 Intervju med Internetleverantörer 
Samtliga tillfrågade Internetleverantörer ansåg att de inte kan hållas ansvariga eller ens 

delansvariga. Utan det ligger på kundernas ansvar vad som trafikerar näten.  

 

”Vi tar för givet att de som är anslutna till och användare av nätet håller sig till de  

regler och den netikett som finns.”  

 

 På frågan om vad de anser om att de pågår olovlig fildelning i deras nät, svarar samtliga 

tillfrågade att de absolut är emot all form av illegal fildelning i deras nät.  

 

”Det körs säkert en massa fordon på våra vägar som är tillverkade av Volvo och Saab. Och jag 

skulle inte bli jätte förvånad om en hel del av dem som fastnar i poliskontroller för att dem har 

kört för fort har är just en Volvo eller Saab. Eller det kanske till och med handlar rattonykterhet. 

Jag tror inte att man skulle kunna kräva av Volvo eller Saab eller någon annan biltillverkare att 

dem ska ha något ansvar för den delen.” 

 

Internetleverantörerna gör ingenting aktivt för att begränsa den illegala fildelningen i deras nät. 

Utan det enda de gör är att stödja de ärenden de får från myndigheterna. Då kopplar de ihop IP-

adressen med abonnemangsägaren och det kan göras flera år tillbaka. Men inga aktiva åtgärder 

används av någon Internetleverantör. Den enda som har operatören som beskriver någon form av 

legaltjänst är ComHem som har en ”On Demand”-tjänst med filmer och musik. Internet 

leverantörerna övervakar inte vad som skickas utan endast så att nätet fungerar med den kapacitet 

som ska tillhandahållas. Inte heller förekommer någon reglering av bandbredden ifall någon 

person har ovanligt hög trafik både inströms och utströms. Men en Internetleverantör lägger till:  

 

”Det är klart att om man skulle försöka göra den jämförelsen att någon i ett hyreshus i en valig 

lägenhet. Där har hyresvärden uppskattat att det går åt en viss mängd vatten per dygn i snitt per 

lägenhet. Om någon person då öppet startar en proffitionell tvättstuga. Då skulle gå åt stora 



 

45 

mängder vatten och då kanske värden skulle upptäcka det. Då har den totala förbrukningen ökat 

oroväckande mycket. Och i ett sådant läge kanske man skulle kunna gå in och fråga vad det är 

som pågår” 

 

Men det här avgränsar också till ett annat problem som oroar interleverantörerna mer än illegal 

fildelning just nu. Nämligen problemet med att flera olika hushåll i lägenhetsform köper en 

uppkoppling och sedan delar på den mellan flera lägenheter. Här förlorar Internetleverantören 

pengar, vilket de inte gör direkt på illegal fildelning. Tre av fyra respondenter ansåg att illegal 

fildelning inte påverkar deras intäkter. Intressant var dock att en tillfrågad Internetleverantör 

ansåg att de skulle förlora kunder om illegal fildelning skulle minska mycket eller upphöra helt.  

Ingen av Internetleverantören vill kännas vid några avstängningar eller uppsägningar av 

abonnemang beroende på illegal fildelning, dock så har 3 av 4 Internetleverantörer vidare 

befordrat de varningsbrev som Antipiratbyrån sänder till leverantörerna. 

4.3  Intervju med Intresseorganisationerna 
 

Både Antipiratbyrån och IFPI arbetar i huvudsak med information till allmänheten. Det som syns 

mest i media är ju ofta spektakulära rassior och polisanmälningar. Men det är bara en lite del av 

arbetet som inriktar sig mot detta. IFPI och antipiratbyrån jobbar i grunden på samma sätt. Båda 

parterna berättar att de i huvudsak arbetar med att få ut information genom olika medier och att 

trycka upp och sprida egna broschyrer och informationsblad. Dock så har IFPI valt en lite mer 

passiv roll än Antipiratbyrån som skickar ut varningsbrev och dessutom anmäler privatpersoner 

som bryter mot upphovsrättslagen. Dessutom så använder sig Antipiratbyrån av ett fåtal 

infiltratörer för att försöka komma åt källan till problemet. Intressant synpunkt från 

Antipiratbyrån:  

 

”…Men vi kan säga så att det här är en dold undre värld som gör allt för att skydda sig och dom 

vill begå brott och det är ingenting man slår upp på gulasidorna var dem håller hus. Så på något 

sätt måste man vara med.” 

 

Svenska IFPI som ju är en del av det internationella IFPI agerar inte självständigt, utan 

samarbetar över gränserna. De har hittills valt att arbeta med informationskampanjer därefter 
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tittar de på effekterna. Om avsedd förändring inte uppnåtts efter informationskampanjerna, 

medger de att det då kan bli så att de närmar sig antipiratbyrån och deras sätt att agera.  

Den nya lagen är här och båda organisationerna tycker det var bra med ett förtydligande av lagen, 

samt att det nu står klart att det är olagligt att både ladda ner och dela ut illegala upplagor via 

Internet. Samtidigt skulle Antipiratbyrån vilja se ytterliga förtydligande av kringlagstiftningen 

som till exempel vad som gäller när polisen får begära ut uppgifter från Internetleverantörer 

angående brott. IFPI är inne på samma linje och de skulle önska ett ytterligare förtydligande och 

kartläggande av vissa områden. I första hand ansvarsfördelningen för Internetleverantörer och 

Internetleverantörernas roll i det hela. 

Vidare anser IFPI att den nya lagstiftningen, i och med att den kriminaliserar nerladdning också 

öppnar upp möjligheter för skivbolag och filmbolag att sälja musik och film legalt.  

När det gäller mediernas roll i det hela så är båda organisationerna delvis beroende av dem för att 

få ut sitt budskap. Dock tycker IFPI och Antipiratbyrån att tonläget i debatten är väl uppskruvat 

och att det är vinklat som den lille mannens kamp mot de stora och mäktiga skivbolagen och 

filmbolagen. De är dessutom överens om att det ofta förekommer felaktigheter i mediers 

bevakning av debatten och vad som egentligen händer inom området för 

fildelningsproblematiken. 

Både IFPI och Antipiratbyrån medger att det har förekommit en viss tröghet från filmbolag och 

skivbolag. Men samtidigt poängteras problematiken om att faktiskt ställa om delar av sin 

försäljning från fysik försäljning till digital försäljning. IFPI menar dessutom att det är oändligt 

mycket enklare att ta fram ett olagligt fildelningssystem utan en enda regel eller lag än ett legalt 

alternativ. 
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5. Analys 

I analysen kommer vi att presentera vår analys av Teori och Empiri. Vi har delat upp analysen 

efter fyra rubriker som vi anser speglar vårt problemområde.  

 

5.1 Metoder och Tekniker som används 
Enligt respondenterna i intervjun av fildelare är DirectConnect-nätverket det mest använda och 

den klient som främst gör sig hörd är DC++. 19 av 20 respondenter använder sig av DC++ och 

alla använder sig i någon form av DirectConnects-nätverk. Enligt Wang måste man i någon form 

dela ut data för att bli accepterad in på en server i DirectConnect-nätverket. Det krävs ofta en 

motprestation för att få tillgång till materialet på en server. Ju högre motprestation, alltså ju mer 

en person delar ut och ju högre bredbandbandshastighet desto bättre servrar kommer personen in 

på. Vilket resulterar i ett större utbud av filer och snabbare nerladdningshastigheter. Att detta 

nätverk är så väl representerat av respondenterna beror i stor del på att det är enkelt att styra 

faktorer som nerladdningshastighet och tillgång till specifika filer. Vill man som fildelare komma 

åt nya DVD-filmer kan man söka efter servrar som endast släpper in folk som delar ut filmer i 

DVD-format. Därefter kan fildelaren se vilken uppkoppling en person har och välja den med 

högst hastighet. En intressant synpunkt är att de två svenska domar som fastslagits i tingsrätten 

båda härstammade från fildelning i DirectConnect-nätverket.  Det är enkelt att lokalisera vem 

som är ansvarig för att dela ut eller laddar ner en fil i DirectConnects-nätverk. Genom att ingen 

form av skydd för att uppnå anonymitet finns tillgängligt kan IP-nummer, tidpunkt och relevant 

information spåras. Denna information kan sedan användas som bevis hos Internetleverantörer 

för att nå personen som utfört handlingen. Med anledning av ovanstående synpunkt var det tre 

respondenter som angivit att de använt BitTorrent för att minska risken att bli identifierad. 

Oavsett vilken teknik som används är fildelning en vanligt förekommande aktivitet. Enligt 

Mediavision uppskattades antalet som nyttjat en fildelningstjänst under 2:a kvartalet 2005 vara 

800000 personer (Mediavision, 2005).  En fråga som dyker upp är då hur ofta personer verkligen 

fildelar. I intervjun med fildelare visade det sig att 40 procent av respondenterna fildelar dagligen 

och 50 % procent fildelar några gånger i veckan. Att fildelning förekommer i så stor utsträckning 

och så frekvent borde tyda på att det finns en god grund för alternativ till illegal distribuering. 

Samtidigt är det stora intresset för fildelning en källa till utveckling av nya fildelningstekniker 

som anpassas för den tid och de rättsklimat som råder. Historian visar att den utveckling som 
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skett inom P2P-nätverken delvis grundar sig i att förutsättningarna hela tiden förändras. När 

Napster i början av 2000-talet tvingades lägga ner sin verksamhet dök det snabbt upp ersättare 

som kunde överleva i det rådande rättsklimatet.  

Efter de domarna som fallit och en ökad jakt mot fildelare kommer framtiden att gå mot mindre 

och mer anonyma nätverk såsom till exempel Freenet och så kallade Darknets.  En intressant 

iakttagelse av respondenterna är att de i huvudsak delar ut mp3-filer men däremot laddar de ner 

alla typer av filer. Motiveringen till detta var i de flesta fall att de var restriktiva med vad som 

delas ut. De ansåg det som en större risk att bli identifierad om de delade ut filmer och mjukvara 

och framförallt svensktillverkade Filmer.    

 

5. 2 Aktörernas inställning till illegal fildelning 
Inställningen till problemet med illegal fildelning är mycket intressant, då egentligen alla har 

samma åsikt. En knapp majoritet av fildelarna, Internetleverantörerna och 

intresseorganisationerna är av den åsikten att det skall vara olagligt. Men det intressanta är 

egentligen att ingen aktör förutom då intresseorganisationerna gör några egentliga försök att 

stävja problemet. Av de Internetleverantörer som tillfrågades svarade samtliga att det var emot 

fildelning och uppmuntrade alla försök till att sprida filer via distributionskanaler som genererar 

intäkter till upphovsrättsinnehavaren. Men det som är som är lite snedvridet här är ju faktiskt att 

det inte ska vara intresseorganisationerna som ska se till att den nya lagen efterföljs. Det är ju 

polisens uppgift och i slutändan regeringen som är ytterst ansvarig. Men samtidigt kan man förstå 

att polisen inte har resurser för att kunna ingripa mot den illegala fildelningen då det i dagsläget 

utnyttjas av 100 000-tals svenskar.  Att det sedan kom en ny lag i somras som ökade tydligheten 

och kriminaliserade nerladdning av illegala förlagor har inte spelat så stor roll för den illegala 

fildelningen. 55 procent av respondenterna svarade att lagen inte påverkat dem när det gäller 

fildelning. Intervjun med Telia visade att deras trafik inte minskat något sedan lagändringen. 

Detta tyder på att den illegala fildelningen inte minskar som en direkt följd av lagändringen.  

 

Som vi tidigare nämnt så skapades Internet som ett fritt medium med hög anonymitet. Men i 

dagsläget kan knappast Internet ses som en anonym företeelse. Graden av anonymitet kan inom 

illegal fildelning ofta begränsas till att vara namnanonym. Men de flesta respondenter är nu väl 

medvetna om att det som utförs på nätet ofta, eller i stort sätt alltid kan spåras. Samma sak gäller 
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medvetenheten om att det faktiskt är olagligt att dela ut och ladda ner filer utan upphovsmannens 

godkännande. Hela 95 procent svarade att de hade kännedom om att det var olagligt vilket vi ser 

som ganska anmärkningsvärt. Att nästan alla vet att det är olagligt, men trots det fortsätter att 

sprida och tanka hem upphovsrättskyddat materiel. Frågan är om samma personer går in i en 

skivaffär och tar en CD-skiva. Vi tror inte det. Ett argument som ofta hörs från fildelare är att när 

en fil laddas ner så har ägaren kvar filen, den försvinner inte som en fysisk produkt gör. Vilket 

kan göra det lättare för en fildelare att motivera sitt handlande. Men det argumentet anser inte vi 

håller då upphovsrättsinnehavaren faktiskt förlorar ekonomisk ersättning för sitt verk. 80 procent 

av respondenterna från fildelningsintervjuerna har inte känt någon ånger i samband med 

fildelning. Vi anser att fildelning blivit en så vanligt förekommande företeelse att de inte längre 

reflekterar över sitt olagliga handlande. Det är en slags ”Robin Hood-mentalitet” som föder 

handlingarna i många fall. Då nöjesbranschen ofta ses som de stora rika bolagen som ändå får in 

sina pengar. 

 

Intresseorganisationerna antipiratbyrån och IFPI är båda klart positiva till lagändringen. Men 

deras inställning är det fortfarande finns vissa tomrum i lagstiftningen som bör klaras ut. Bland 

annat om ansvarsfördelning vad gäller Internetleverantörer. Internetleverantörerna släpper i 

dagsläget inte uppgifter till intresseorganisationerna som rör specifika kunder. För att 

Internetleverantörerna ska lämna ut informationen krävs det att det går via polis och åklagare. 

Detta motiveras med att många handlingar som utförs på Internet kan vara kränkande för 

individen ifråga och dennes integritet. Detta gör att handläggningstiden för ett ärende ökar 

kraftigt för ett specifikt fall. Utöver detta så är illegal fildelning ett brott som prioriteras väldigt 

lågt i dagsläget. Thomas Bodström, Sveriges justitieminister utlade sig om lagändringen och där 

sa han tydligt att det inte var meningen att polisen skulle jaga tonåringar (aftonbladet.se, 2005). 

Att ett sådant uttalande görs anser vi bagatelliserar problemet och underminerar den nya 

lagstiftningen. Vill man förändra den rådande attityden hos fildelare bör det tydligt visas vad som 

ses som en olaglig och icke accepterad handling.    

 

Samtliga tillfrågade Internetleverantörer avsäger sig allt ansvar för den illegala fildelningen och 

lägger istället över det på kunderna. Samtidigt betonar Internetleverantörerna att de ställer sig 

positiva till alla försök som främjar distribution som tillåter upphovsmännen att få rätt till 
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ekonomisk ersättning. Enligt oss grundar sig Internetleverantörernas inställning delvis på att de 

vill tjäna pengar och kommer därför inte göra några kraftansträngningar från egen sida innan 

kraftfulla lagliga alternativ finns tillgänglig för distribution av digitala medier. 

 

5.3 Fildelarnas konsumtionsmönster 
Musik, film, mjukvara och spel konsumeras dagligen. Huvudsakligen via fysiska exemplar som 

köps i affärer eller på Internet. Men frågan är hur länge till det kommer att vara så? Det nya 

distribueringssättet för att sprida olika medier via Internet är överlägset. Tittar vi på statistik som 

presenteras i tidigare i vår rapport gällande konsumtion så ser vi att försäljningen av fonogram 

minskat kraftigt de senaste åren och extremt kraftigt de senaste två åren. Även biobesökandet har 

minskat kraftigt det två senaste åren efter att ha haft ett antal positiva år. För våra respondenter så 

var det fyra stycken som minskat sitt biobesökande, samt 16 stycken som ansåg att fildelning inte 

påverkat antalen biobesök. Anmärkningsvärt är att ingen av fildelarna ökat sitt besökande. Tittar 

vi på denna statistik så tyder den på att fildelningen som tog fart på allvar någon gång 2002-2003 

infaller precis när både GLF:s och svenska filminstitutets statistik visar en allt kraftigare 

minskning. Att illegal fildelning står för hela den minskningen är ju inte särskilt troligt. Men att 

inte skulle ha påverkat har vi svårt att tro. Samtidigt är större och bättre tv-apparater och 

surround-anläggningar allt vanligare i många hem runt om i Sverige. Bio har därför förlorat lite 

av sina fördelar gälland ljud och bild.   

25 procent av respondenterna i fildelningsintervjun svarade att de inte köper några original cd-

skivor, filmer, spel eller mjukvaror. Vilket skulle kunna innebära att en av fyra fildelare inte 

längre är i behov av att köpa några original titlar längre. Om detta skulle appliceras på samtliga 

fildelare i Sverige skulle detta innebära en stor förlust för branschen.      

 

Intressant är att Grammofonleverantörernas Förening (GLF) statistik över försäljning av digitalt 

distribuerad musik nästan dubblerats under det andra kvartalet i år (GLF, 2005). Intervjun med 

fildelarna visade dock att endast en av 20 respondenter hade använt en legal tjänst som 

distribuerar musik digitalt via Internet. Vidare visade intervjun att det var förvånansvärt få som 

faktiskt kände till några legala tjänster. 55 procent av respondenterna kände inte till en enda legal 

tjänst. Och de övriga respondenterna nämnde endast CDON och iTunes. Att det är så oväntat få 

av respondenterna som använt ett legalt alternativ för att ladda ner musik eller film säger ganska 



 

51 

mycket om den nuvarande situationen. Det finns inte särskilt många som erbjuder sådana tjänster 

och de som gör det har en alldeles för hög prisnivå. En majoritet av respondenterna anser att ett 

rimligt pris på en DVD-film bör ligga under 30 kronor. Majoritet anser också att ett rimligt pris 

för en CD-skiva bör ligga runt 20 kronor. I dags läget ligger prisnivån för att ladda ner en låt på 

strax under 10 kronor. Ett nytt album kostar ca 95 kronor att tanka ner. En film via SFanytime 

kostar mellan 30 och 40 kronor att streama till datorn. Vi anser att fildelarna inte vill betala ett 

högre pris då de i många fall inte får behålla en film. Samt att en stor del av den musik som säljs 

via de legala tjänsterna också är beskyddade av olika DRM-skydd. Dessutom betalar inte 

fildelaren någonting för de filer som tankas ner via en illegal tjänst. Därför anser vi att så få 

faktiskt laddar ner sin musik och film lagligt. Dessutom är utbudet hos dessa legala tjänster i 

dagsläget mindre än det som finns tillgängligt via illegala nätverk vilket är en ytterligare svaghet.  

 

5.4 Aktörernas åtgärder 
Motåtgärder i denna bemärkelse är metoder och sätt som olika aktörer använder sig av för att 

försöka uppnå sitt syfte eller mål. De olika aktörerna försöker bekämpa varandra med olika 

former av motåtgärder. Vill man se det svart på vitt kan man säga att det är nöjesbranschen mot 

fildelarna. Men frågan är så pass komplicerad att det krävs att man fördjupar sig betydligt mer i 

den än så. De som för upphovsmännens talan i Sverige idag är i första hand 

intresseorganisationerna APB och IFPI. Deras metoder syftar i första hand till att sprida 

information som främjar upphovsmännen och deras rätt. På senare tid har APB gått ett steg 

längre och nu börjat polisanmäla fildelare. Att det nu har gått så långt att det krävs 

polisanmälningar är givetvis inte bra. Men som vi ser det så är detta en nödvändighet för att 

komma till rätta med problemet. Ett arbetssätt från intresseorganisationerna måste vara skrämsel 

taktiken. Av de tillfrågade fildelarna var det 35 procent som i dagsläget kände en viss rädsla för 

att bil dömd för fildelning. Så visst har de fåtal domar som fallit haft en effekt. En annan del som 

antipiratbyrån använt sig av är varningsbrev som har skickat till Internetleverantören och därefter 

vidare till kunden. Detta är också det enda som Internetleverantörerna gör i dagsläget, vidare 

befordrar varningsbrev, även om ComHem nu erbjuder sina kunder en on-demand tjänst för 

filmer. Men nöjesbranschen förlitar sig inte helt på intresseorganisationerna.  Förutom att 

använda sig av intresseorganisationerna så försöker man också skapa nya sätt att distribuera sina 

produkter. Detta är en ganska svår uppgift att introducera och konkurrera med de illegala 
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fildelingsnätverken som erbjuder alla produkter gratis. Andra motåtgärder som är inriktade mot 

att minska den illegala fildelningen är upphovsrättsinnehavares olika tekniker för att förhindra 

spridning. Dessa är främst tekniskt inriktade till skillnad från intresseorganisationernas 

motåtgärder som mer baseras på juridiska aspekter. Olika former av kopieringsskydd utvecklas 

hela tiden. Och efter sommarens lagändring står det nu väl inskrivet i lagen att det är förbjudet att 

passera eller ta bort alla former av kopieringsskydd. Men dessa tekniska, juridiska och 

informationsmässiga aktiviteter möter olika former av motåtgärder från fildelningssidan. 

Piratbyrån är den organisation som främst representerat fildelare och gjort sin röst hörd i debatten 

kring fildelning i media. Organisationen försöker sprida information om de positiva effekterna 

med illegal fildelning och göra sin ståndpunkt i ämnet hörd. Men i huvudsak inriktar sig 

fildelarnas motåtgärder mot olika former av tekniska lösningar. Dessa tekniska lösningar inriktar 

sig främst mot att göra fildelaren anonym och att minska risken för upptäckt. Dock bör det 

påpekas att det bara är en liten del av fildelarna som har kunskap om och hur man kan skyddar 

sig. Intervjun med fildelarna visade att det bara var två av 20 personer som idag använde program 

för att skydda sig. Än så länge verkar inte fildelningsnätverk med olika former av kryptering 

slagit igenom i Sverige. Vi tror att en av anledningarna till det är att det helt enkelt varit för få 

domar i vårt land. Om APB har framgångar med åtalen mot fildelare så kommer fler anonyma 

nätverk dyka upp. För tittar vi tillbaka på den illegala fildelningshistorien så är det uppenbart att 

om en teknik får motgångar av antingen tekniska eller juridiska slag så ersätts den snabbt av 

någon ny variant.  
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6. Slutsats 

Följande stycke kommer att besvara frågeställningen vi presenterade i problemdiskussionen: 

 

� Vad har fildelarna, Internetleverantörna samt intresseorganisationerna för inställning 

gentemot illegal fildelning i P2P-nätverk?  

� Vilka metoder/tekniker används vid illegal fildelning och vilka åtgärder tillämpas för att 

bekämpa den illegala fildelningen?  

� Vilka är de kritiska punkterna för att eventuellt kunna minska illegal fildelning? 

 

Vad har fildelarna, Internetleverantörerna samt intresseorganisationerna för inställning 

gentemot illegal fildelning i P2P-nätverk?  

Det råder ingen tvekan kring att de intervjuade aktörerna delar inställningen om att ladda ner och 

dela ut upphovsrättskyddat material utan upphovsrättsägarens medgivande via P2P-nätverk bör 

klassas som en illegal företeelse. Fildelarna är medvetna om att de utför illegala handlingar då de 

nyttjar ett P2P-nätverk för att dela ut och ladda ner illegala filer. Dock så känner en stor majoritet 

ingen ånger i samband med det illegala fildelandet. Fildelarnas inställning till varför de sysslar 

med illegal fildelning är uppdelat i två stora delar. Ena delen vill helt enkelt få tag i material då 

deras intresse är stort för, i huvudsak musik och film. Andra delen motiverar sina handlingar med 

att det är gratis, snabbt och enkelt. Vi anser att det i de flesta fall handlar om att det är så enkelt 

att sprida filer mellan varandra och att risken att bli dömd för sina handlingar är så liten så att den 

inte utgör ett hot för fildelaren. Fildelarnas dilemma kring att de åsidosätter sina moraliska 

värderingar till förmån för sitt egenintresse verkar inte bekymra många. Fildelarens egenintresse 

kommer i slutändan alltid stå som segrare när moraliska tankegångar bara yttrar sig i att fildelaren 

utför illegala handlingar vilka allt för sällan resulterar i någon form av bestraffning. Så länge det 

är ett så stort antal fildelare som undgår bestraffning kommer fildelarnas inställning inte 

förändras. Intresseorganisationernas inställning grundar sig främst i juridiska aspekter kring 

lagstiftningen av upphovsrätten och hur lagen efterföljs. Intresseorganisationernas inställning 

följer uppdragsgivarnas inställning vilket är det samma som att all fildelning som inte har 

godkänts och genererar rättmätiga intäkter till upphovsrättsägaren anses felaktig. 

Intresseorganisationernas inställning till fildelningsdebatten i dagsläget är att den är klart 

missvisande. Olika medier vinklar informationen som att det är den lille mannens kamp mot de 
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stora mäktiga bolagen. Medan de själva anser att bolagen endast värnar om sin rättmätiga profit. 

Dessutom är de nöjda med gällande upphovsrättslag och de senaste lagändringar som tillförts, 

men intresseorganisationerna skulle önska ett ytterligare förtydligande kring ansvarsfördelningen 

för Internetleverantörer. Internetleverantörernas inställning till problemet sammanfaller med 

intresseorganisationernas när det gäller att främja alla former av legala alternativ för att 

distribuera legala upplagor. Dock skiljer sig deras synsätt angående ansvarsfördelningen. 

Internetleverantörerna anser sig inte kunna ha något ansvar kring kundernas illegala handlingar 

kring fildelning. Vi anser att grunden till denna inställning uppkommer genom att ett 

ställningstagande emot fildelning skulle missgynna deras ställning hos kunderna. Därför är det 

viktigt att lagstiftningen kring Internetleverantörernas ansvar förtydligas. På så sätt slipper man 

en situation där samtliga Internetleverantörer sitter låsta och ingen vågar ta ett första steg mot att 

arbeta mer aktivt mot illegal fildelning via sina uppkopplingar. Skulle en Internetleverantör i 

dagsläget ta kraftig ställning mot illegal fildelning genom handling, riskerar detta företag att 

förlora kunder.  

 

Vilka metoder/tekniker används vid illegal fildelning och vilka åtgärder tillämpas för att 

bekämpa den illegala fildelningen? 

 

Figur 10: Översiktsbild av de viktigaste aktörerna (Egen bild). 
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Som vi ser det pågår kampen inom den illegala fildelningen i dag utifrån två aspekter teknikiska 

och Juridiska. De två sidorna använder sig av olika metoder för att vinna mark (Figur 10). 

Intresseorganisationerna jobbar hårt för att motarbeta den illegala fildelningen och hittills främst 

använt sig av olika informationsmedel mot fildelare i Sverige. Vi anser att de inte ger någon 

större effekt. Och förmodligen så ha intresseorganisationerna också insett det. De försöker nu på 

juridisk väg komma åt fildelare och få dem dömda för de brott de begår. Och därigenom försöker 

minska fildelningen och förändra den rådande situationen. Samtidigt utvecklar nöjesbranschen 

nya tekniker för att skydda sina verk och försvåra spridningen bland fildelarna. Vi anser vidare 

att framställning av nya tekniker för att hindra fildelningen ganska ofta misslyckas. Tittar vi 

tillbaka i tiden så är det tydligt att i stort sätt alla kopieringskydd har kunnat knäckas eller 

kringgås av någon datakunnig person. Därefter har produkten tillgängliggjorts på Internet för de 

stora massorna. Det är dock inte vanliga ”svensson”-fildelarna som gör detta.  

Utöver juridiska medel och tekniska skydd har det på senare tid vuxit fram allt fler tjänster som 

levererar legala upplagor. Dessa tjänster är i dagsläget allt för dyra och erbjuder ett för svagt 

utbud för att fildelarna ska överge den illegala fildelningen. Men på sikt anser vi att det är denna 

väg nöjesbranschen bör gå. De bör erbjuda billiga produkter digitalt samtidigt som juridiska 

medel används mot personer som delar filer. I dagsläget är det för få fall för att det ska få den 

effekt som branschen önskar. 

 

Fildelarna har många olika nätverk och klienter att tillgå som möjliggör spridning av illegala 

filer. DC++ är den klient som främst används av fildelarna för att sprida upphovsrättsskyddat 

material. Intressant är att klienten har fått en så stor genomslagskraft med tanke på att den inte 

erbjuder någon form av identifikationsskydd för fildelaren. De två domar som utfärdats mot 

fildelare i Sverige har sin härkomst från fildelning med DC++.  Vi anser att fortsättningsvis 

kommer fildelare att leta efter alternativa nätverk som i högre utsträckning skyddar och bibehåller 

anonymiteten hos fildelare. I takt med att fler domar mot fildelare fastlås så kommer allt fler 

fildelare söka sig till säkrare nätverk. Nätverk som genom kryptering uppnår en högre grad av 

anonymitet och som försvårar för de aktörer som samlar information har redan utvecklats och 

finns att tillgå. Men det finns även tekniker som kan ge liknande funktioner för de flesta andra 
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klienter som inte har någon inbyggd kryptering som till exempel genom att använda TOR. Men i 

och med att det är stora mängder data som skickas och tas emot så blir kryptering en belastning 

som ökar nerladdningstiden vilket gör att många i dagsläget väljer bort sådana lösningar. 

 

Vilka är de kritiska punkterna för att eventuellt kunna minska illegal fildelning? 

Vi har funnit tre kritiska punkter som vi anser viktiga för att kunna minska illegala fildelningen 

framöver.  

 

� Internetleverantörernas ansvar 

� Dagens prisnivå på digital distribution av filer 

� Dagens distribueringstjänster för legala upplagor 

 

Internetleverantörerna bör få ta ett större ansvar. I dagsläget är lagen kring 

Internetleverantörernas ansvar kring illegal fildelning väldigt diffus. Men en viktig del till att de 

tekniker som distribuerar legala upplagor ska kunna få uppmärksamhet av potentiella kunder är 

att den illegala fildelningen begränsas. Här spelar Internetleverantörerna en nyckelroll. Samtliga 

Internetleverantörer sade sig vara villiga att uppmuntra alla försök som görs för att legala 

upplagor kan distribueras och därigenom genera de inkomster som upphovsmännen har rätt till. 

Men ingen Internetleverantör anser att de har något ansvar när det gäller kunders illegala 

fildelning. Därför är det av yttersta vikt att lagstiftningen kring Internetleverantörernas ansvar 

förtydligas, så att tydligare bevis från Internetleverantören kan införskaffas av 

upphovsrättsmännen. Det bör helt enkelt bli lättare att få fildelare dömda. Dock får det inte bli så 

att det uppstår organisationer eller privatpersoner som utför någon form av polisarbete. 

Därför bör polisen få mer resurser och fildelningsbrott bör prioriteras högre. I dagsläget är illegal 

fildelningen ett angivelse brott. Där upphovsrättsinnehavaren måste göra en anmälan och 

dessutom ha någon form av bevisföring. Polisen tar inga egna initiativ. Men det är av yttersta vikt 

att fler personer blir dömda för brottet de begått. Att fler personer åtalas är viktigt för att minska 

den illiga fildelningen vilket bör gynna en legal marknad. 

Många fildelare anser att prisnivån för digital distribution av filer är för hög. För att 

nöjesbranschen ska få fildelarna att minska sin nerladdning av filer och öka sin lagliga 



 

57 

konsumtion bör priserna på filerna sänkas. För att nöjesbranschen ska kunna minska den illegala 

fildelningen av sina verk bör de möta fildelarnas önskningar om sänkta priser.    

 Vi anser att fler personer idag väljer att ha en stor del av sitt mediabibliotek lagrat på sin dator. 

Persondatorn har ersatt många av de funktioner som tidigare använts för att spela upp film och 

musik. Vi ser att få fildelare sökt sig till legala tjänster för hämta sin media. Därför bör 

nöjesbranschen skapa bättre förutsättningar för privatpersoner att ladda ner digitala filer till sina 

mediabibliotek. Nya affärsmodeller och omorganisationer hos främst skrivbolag och filmbolag 

bör genomföras. Både APB och IFPI håller med om att branscherna inte har hängt med i 

utvecklingen. Här behövs det nya tankesätt och affärsmodeller för att klara omställningen från att 

leverera fysiska produkter till att leverera digitalt. Dessutom bör distribueringstjänsterna som 

levererar legala upplagor kunna erbjuda större sortiment än i dagsläget, men kanske ännu 

viktigare är att de erbjuder samma enkelhet och snabbhet som dagens p2p nätverk men till 

reducerat pris. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 I illegala P2P -nätverk sprids upphovsskyddat material utan kostnad för fildelaren samtidigt 

förekommer inga restriktioner på de filer som laddas ner respektive delas ut. Detta innebär stora 

problem för de svenska företag som erbjuder digitala distributionstjänster. Filerna som erbjuds 

via de här legala tjänsterna innehar ofta begränsningar som inte finns på de filer som figurerar 

illegalt i dagens P2P -nätverk. Dessa begränsningar är till exempel att ljudkvaliteten på en 

musikfil är sämre, eller att filerna är skyddade av DRM -teknik vilket begränsar 

användarmöjligheterna. Filer kan därför inte spelas upp på vilken dator eller musikspelare som 

helst. Samtidigt kan konsumenten inte göra obegränsat med kopior av filerna. Genom dessa 

begränsningar försöker förtagen tvinga kunden att använda deras tjänster eller format. Ett sådant 

exempel är iTunes som kräver att man måste installera deras klient för att kunna handla genom 

dem. Detta gör det intressant att forska vidare på hur man kan utveckla dagens affärsmodeller för 

legal distribution. Men det är inte bara affärsmodellerna för distributions som bör förändras. De 

nya distributionssätten kräver också nya affärsmodeller för produktionen av produkterna. Framför 

allt musik- och filmbolag bör försöka förändra sin produktion för att kunna pressa priserna till 

den nivån som konsumenterna kräver för att i större utsträckning börja betala när det gäller 

digitalt distribuerade produkter. Kanske har de stora bolagen spelat ut sin roll som promotor för 
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artisterna. Internets möjligheter att både marknadsföra och distribuerar produkter öppnar för 

artister att själva kunna sprida sina verk. Är detta framtidens affärsmodell? Hur kan framtidens 

affärsmodeller se ut? Kan de affärsmodeller som dagens P2P-nätverk använder utvecklas för 

tillämpning inom legala alternativ?  

 

6.2 Reflektion 
Att få arbete så intensivt med ett ämne under en längre tid är både givande och intressant. 

Givande på det sättet att man får lära sig ta ansvar och producera resultat. Intressant för att man 

får möjlighet att sätta sig in i ett ämne som både är väldigt aktuellt och kontroversiellt. Det har 

gett oss en möjlighet att tala med intressanta personer som representerar organisationer som 

befinner sig i fildelningsdebatten centrum. 

Arbetet med uppsatsen har i vissa stunder känts helt hopplöst, för att några dagar senare kännas 

fantastiskt rolig igen. Arbetet har kantats av svårigheter. Delvis tack vare att vår handledare 

olyckligt blev sjuk under långa perioder vilket ledde till problematik, då vikten av god 

handledning är viktig för att arbetet skall kunna utföras i rätt anda. Efter en tid fick vi ta beslutet 

att byta handledare till Klas Gäre. Vi är ytterst tacksamma för att han kunde hjälpa oss som 

handledare under den korta tidsmarginal som uppstått. 

Att utföra intervjuerna tog betydligt längre tid än vi väntat oss, samt att vissa organisationer av 

olika anledningar inte kunde svara på frågorna. Vi anser att uppsatsen inte berörs nämnvärt av 

det. Dock så kunde ett lite bredare urval av organisationer ha breddat uppsatsens bas och givit 

resultatet mer tyngd. I övrigt är vi väldigt nöjda och stolta över resultatet och ser med spänning 

fram emot hur fildelningsdebatten och fildelningsproblematiken utvecklar sig.    
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8. Bilagor 

8.1 Intervju med fildelare 
 
1 .Kön? 
 
2. Ålder? 
 
3. Har du någonsin använt dig av någon form av fildelningsnätverk? 
 
4. Måste du dela med dig av filer i de fildelningsnätverk du använder, i så fall hur mycket delar 
du vanligtvis ut? 
  
5. Hur ofta laddar du ner filer? 
 
6. Hur många timmar ägnar du åt fildelning i veckan?  
 
7. Vilken sorts filer (t ex Film, musik, spel, mjukvara)  delar  du ut? 
 
8. Vilken sorts filer (t ex Film, musik, spel, mjukvara ) laddar du ner? 
 
9. Vilka program/klienter använder du? 
 
10. Utförde du installationen och konfigurationen själv, eller fick du hjälp? 
 
11. Upplevde du några svårigheter vid installationen och konfigurationen av 
programmet/klienten? 
 
12. Har du någonsin kopierat en skiva, film, spel eller mjukvara som du köpt legalt för att senare 
göra produkten tillgänglig på Internet? 
 
13. Känner du till att det är olagligt att dela ut och ladda ner filer utan upphovsmannens tillstånd?  
 
14. Vad anser du om att det är olagligt att dela ut och ladda ner filer utan upphovsmannens 
tillstånd? 
 
15. Känner du till lagändringen av upphovsrättslagen från i somras? 
 
16. Känner du till domarna som fallit mot personer som delat ut upphovsrättskyddat material i 
fildelningsnätverk? 
 
17. Har lagändringen eller domarna på något sätt påverkat dig i din inställning och användandet 
av fildelning? 
 
18. Varför sysslar du med fildelning? 
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19. Känner du någonsin ånger för att du laddar ner och delar ut upphovsrättskyddat materiel? 
 
20. Vad skulle krävas för att få dig att sluta ladda ner/dela ut filer som är skyddade av 
upphovsrättslagen? 
  
21. Anser du att fildelning har givit dig ett större intresse för film och musik, i så fall på vilket 
sätt? 
 
22. Köper du några original CD-skivor, filmer, spel eller mjukvara?  
 
23. När handlade du senast en CD-skiva? 
  
24. När handlade du senast en Film? 
 
25. När handlade du senast ett spel?  
 
26. När handlade du senast någon mjukvara? 
 
27 På vilket sätt har fildelningen påverkat hur ofta eller sällan du besöker biografen? 
 
28. Känner du till någon legal fildelningstjänst, vilka i så fall? 
  
 29. Använder du någon fildelningstjänst med legala filer, om inte vad skulle krävas för att du 
skulle nyttja en sådan tjänst? 
 
30. Vad anser du rimligt att betala för att ladda ner en film via ett legalt fildelningsnätverk? 
 
31. Vad anser du rimligt att betala för att ladda ner en CD-skiva (ca 12 låtar) via ett nätverk? 
 
32. Vad anser du rimligt att betala för legal fysik ”DVD” i affären? 
 
33. Vad anser du rimligt att betala för legal fysik ”CD” i affären? 
 
34. Vad anser du om nöjesbranschens motåtgärder mot olovlig fildelning?  
 
35. Använder du några metoder eller program för att t ex försvåra arbetet att hitta dig eller se vad 
du delar ut och laddar ner? 
 
36. Är du rädd för att bli dömd för fildelning av upphovsrättskyddat materiel? 
 
37. Hur stor tror du att risken är för att du ska bli anmäld och dömd för fildelning av 
upphovsrättsskyddat materiel? 
 
38. Några övriga kommentarer angående fildelning? 
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8.2 intervju med Internetleverantörer 
 
Hur ser ni på ert ansvar som Internetleverantör när det gäller olovlig fildelning? 
 
Vad anser inom att det pågår olovlig fildelning i era nät? 
 
Gör ni något aktivt för att begränsa olovlig fildelning i era nät? 
 
Vilka metoder har ni för att spåra personer i era Internet-nätverk? 
 
Vilken information lagrar ni om era kunders Internetanvändande? 
 
Reglerar ni på något sätt hastigheten/bandbredden om en användare har extremt hög trafik in eller 
ut? 
 
Har ni utfärdat några konsekvenser för fildelare som delar olovliga filer i era nätverk t ex 
varningsmeddelande, avstängningar osv? 
 
Anser ni att olovlig fildelning är positivt eller negativt för era intäkter som Internetleverantör?  
 
Vad skulle krävas för att ni skulle ta en mer aktiv roll i kampen mot fildelning? 
 
Hur ser ni på de nya teknikerna för att dölja vilken användare som begår brott. T ex  olika former 
av krypteringar? 
 
Om olovlig fildelning minskar mycket eller upphör. Tror ni att det skulle innebära ett stort 
bortfall av kunder? 
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8.3 Intervju med antipiratbyrån  
 
1. Vad tycker du om den nya ändringen av upphovsrättslagen? 
  
2. Skulle du önska någon ytterligare uppdatering av upphovsrättslagen? 
  
3. Vilka möjligheter ger den nya lagändringen er? 
   
4. Anser du att upphovsrättslagen idag gör att Internetoperatörerna kan hållas delansvariga? 
 
5. Vilka metoder använder ni för att bekämpa olovlig fildelning? 
  
6. Vad innebär det för Er att Datainspektionen har givit er dispens att lagra och behandla IP-
nummer? 
 
7. Vilka problem stöter Antipiratbyrån på vid bekämpning av illegal fildelning? 
   
8. Anser ni att regeringen agerar på ett tillfredställande sätt i kampen mot piratkopiering och 
fildelning? 
 
9. Anser ni att polisen agerar på ett tillfredställande sätt i kampen mot piratkopiering och 
fildelning? 
  
10. Vad anser du om påståendet ”Film och spelbranschen har agerat alldeles för långsamt och 
inte insett möjligheterna med legala p2p-nätverk och Fildelningsnätverk” ? 
  
11. Tycker du att media vinklar debatten och problematiken kring fildelning på ett objektivt sätt? 
 
12. Har du något övrigt att tillägga? 
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8.4 Intervju med IFPI 
 
1.Vad tycker du om den nya ändringen av upphovsrättslagen? 
 
2. Skulle du önska någon ytterligare uppdatering av upphovsrättslagen? 
 
3. Vilka möjligheter ger den nya lagändringen er? 
 
4. Anser du att upphovsrättslagen idag gör att Internetoperatörerna kan hållas delansvariga? 
 
5. Vilka metoder använder ni för att bekämpa olovlig fildelning? 
 
6. Vilka problem stöter IFPI på vid bekämpning av illegal fildelning? 
 
7. Varför har ni valt att inte driva en lika offensiv linje som antipiratbyrån med juridiska 
påföljder? 
 
8. Anser ni att regeringen agerar på ett tillfredställande sätt i kampen mot piratkopiering och 
fildelning? 
 
9. Vad anser du om påståendet ”skivbranschen har agerat alldeles för långsamt och inte insett 
möjligheterna med Internet och p2p-nätverk”? 
 
10. Hur ser du på datainspektionens beslut om att inte tillåta antipiratbyråns metod för skaffa 
bevis mot fildelare? 
 
11. Tycker du att media vinklar debatten och problematiken kring fildelning på ett objektivt sätt? 
 
12. Har du något övrigt att tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Matematiska och systemtekniska institutionen 

SE-351 95 Växjö 
 

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 
http://www.vxu.se/msi/ 

 


