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Abstrakt (svenska) 
Bakgrund: Piratkopieringen bara ökar och ökar. Program-, spel- och musikbranschen har 
idag stora problem. En i stort sett okunnig användare kan fixa en nyutgiven skiva innan den 
nått butikerna på grund av piratkopieringen. Detta problem möjliggörs genom att ingen bra 
lösning finns i form av fungerande kopieringsskydd samt att fildelningstjänsterna får stort 
spelrum. Vi går in specifikt och undersöker musikbranschen. 
 
Syfte: Fördjupa oss i begreppet piratkopiering. Vidare vill vi upplysa och informera såväl 
musikbranschen som användare om problemet och dess framtid. Vi hoppas att det resultat vi 
kommer fram till kan ge underlag för vidare forskning. 
 
Metod: Vår information har tagits från artiklar på Internet samt från litteratur vi ansett vara 
aktuell. Telefonintervjuer har skett med Magnus Mårtensson, IFPI (International Federation 
of the Phonographic Industry), programjuristen Anna Burén på Sveriges Radio, Per Sandin, 
General manager EMI marketing samt ett flertal Internetleverantörer. Vi har dessutom 
sammanställt en enkät som besvarats av en mängd personer. 
 
Resultat: Många av gårdagens skivköpare anser att priset för en CD-skiva är för dyrt idag. 
Man har upptäckt piratkopieringen med dess obegränsade funktioner samt insett hur lätt det är 
att få tag på gratis musik utan repressalier, vilket beror på den idag vaga och ej alltför 
avskräckande lagstiftningen. Musikbolagen förlorar pengar och höjer därmed priserna för 
skivorna samtidigt som de aktivt arbetar för att hitta det perfekta kopieringsskyddet eller för 
att komma på någon annan strålande lösning. Framtiden ser oviss ut och för tillfället har 
piratkopierarna och fildelningstjänsterna trumf på hand.  
 
Nyckelord: Mp3, CD, Kopieringsskydd, Fildelningstjänster, Upphovsrätt och 
Musikintressenter. 
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Abstract (English) 
Background: Illegal copying increases rapidly. Software-, game- and music industry are 
experiencing troubled times at the moment. Today, a practically ignorant person would have 
no problems to get hold of a newly published record before it reaches the stores because of the 
illegal copying. This problem is made possible due to that no good solution exists. Copy 
protection isn’t good enough and peer-to-peer-networks are bigger than ever. In this work we 
will examine specifically the music industry.   
 
Purpose: We will specialize in the term of illegal copying. Further we want to enlight  
and inform the music industry as well as the users of the problem and it´s future.  
We hope the result we will achieve can be a foundation for further research. 
 
Realization: We have gathered our information from articles on the Internet and also from 
updated literature. Interviews were made over the phone with Magnus Mårtensson, IFPI 
(International Federation of the Phonographic Industry), Anna Burén, lawyer of copyright at 
Swedish Radio, Per Sandin, General manager EMI marketing and also a lot of Internet-
suppliers. We have also compilated an inquiry which has been replied to by many people.  
 
Conclusion: Many of the buyers from the past consider the cost of a CD far too high. Instead 
they have discovered the illegal copying and its unlimited functions. They have also realized 
how easy you can get new music without reprisals, which mostly depends on the vague and 
not to scary laws. Music companies are losing money and therefore they raise the prize of a 
single CD, simultaneously as they work to find the perfect copy protection. The future looks 
uncertain and for the moment, those who are copying along with peer-to-peer-networks have 
all the trumps.  
 
Keywords: mp3, CD, copy-protection, peer-to-peer-networks, copyright, illegal copying, 
music companies. 
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Sammanfattning 

Arbetet har med utgångspunkt från litterära studier och intervjuer försökt ge en inblick i 

piratkopieringens värld. Både musikindustrins och konsumenternas syn behandlas. Detta 

genom intervjuer vi har gjort med en jurist, en musikbolagsdirektör, en representant från Ifpi, 

(International Federation of the Phonographic Industry), en enkät som vanliga användare av 

nätet besvarat samt tre olika Internetleverantörer. Vi går igenom lagstiftningen runt 

piratkopieringen idag och den närmast kommande framtiden. Hur man ser på piratkopiering i 

Europa och i övriga världen Vidare tar vi upp tekniker runt kopiering och framförallt 

fildelningstekniker såsom Kazaa och Direct Connect. Vi går in och förklarar organisationer 

som Ifpi och deras roll. Uppsatsen behandlar även de vanligaste förekommande 

kopieringsskydden samt hur de fungerar. Vi går in på hur framtiden kan komma att se ut med 

TCPA (Trusted Computing Platform Alliance) och dess fördelar gentemot vanliga 

kopieringsskydd.  

 

I vår analys tar vi upp hur man ska kunna begränsa den alltmer utbredande piratkopieringen. 

Detta genom att vi visar på en kombination av ny och tydligare lagstiftning, sänkta priser, 

alternativa inkomstkällor, framtida kopieringsskydd och bättre information.  

Diskussionen tar upp vår syn och våra tankar kring de fakta vi tagit upp i teorin samt vilka 

lösningar vi ser som bra och mindre bra. 

 

Vår analys samt diskussion för oss vidare till vårt resultat. Resultatet visar att TCPA i 

dagsläget är den teknik som har högst säkerhet mot piratkopiering, men till en kostnad av 

konsumenternas integritet. Denna typ av kopieringsskydd är framtiden eftersom det är 

implementerat i hårdvara till skillnad från vanliga kopieringsskydd som finns på CD-skivor. 

Dessa anser vi att man kan sluta lägga resurser på eftersom de är för lätta för dagens hackers 

att knäcka ändå. Dessa skydd stoppar gemene användare men så länge fildelningstjänster 

finns kvar på Internet kan bara TCPA ses som den bästa lösningen i dagsläget. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 1980-talet skapade Philips och Sony den första CD-standarden tillsammans. 

Denna standard döpte man till Red Book som revolutionerade musikmarknaden. I drygt 20 år 

fungerade denna standard utan större problem, innan piratkopieringen ansetts ha nått alltför 

höga höjder. Bara mellan 2001 och 2002 hade försäljningen av CD-skivor kontra 

inspelningsbara skivor ändrats från dubbelt så många köpta CD-skivor 2001, till lika många 

köpta CD-skivor som inspelningsbara skivor 2002.  

 

Detta scenario hade redan utspelat sig en gång tidigare då det upptäcktes att kassetten kunde 

användas för att spela in musik. Vid detta tillfälle var musikbranschen rädd för att detta skulle 

innebära stora förluster. Vissa grupper påpekade att försäljning ökade samtidigt som andra 

grupper hävdade motsatsen. Ingen av åsikterna har kunnat bevisas. 

 

På grund av Kazaa och Direct Connect har även piratkopieringen ökat lavinartat. Programmen 

har dessutom sett till att de inte faller på samma sätt som Napster gjorde genom att de hade en 

centraldator som loggade vilka filer som byttes mellan användare. Nu sker filbytena istället 

direkt mellan två användare vilket gör att musikbranschen har svårt att komma åt dem 

eftersom lagstiftningen inte visar på brott.  

 

Problemet med piratkopieringen idag kvarstår, huvudsakligen för att lagstiftningen är mer 

övergripande och bristfällig. De olika paragrafer som finns är ålderdomliga och inriktar sig 

mot upphovsrätt och är ej skapade för att täcka problematiken med dagens piratkopiering. Att 

ta fram nya lagar tar tid och i väntan på dessa utvecklas filbytartekniker och så vidare. 

 

Musikbranschen gör därför nu allt i sin makt för att få sina musikskivor sålda. Man började 

med att införa kopieringsskydd som skulle innebära att man kunde köpa en skiva men 

däremot inte kopiera det till sin dator. ”Hackers” överlistade snabbt de olika 

kopieringsskydden och det enda dessa skydd hittills gjort i stort sett är att stoppa skivköparna 

från att göra lagliga kopior och/eller gjort de obrukbara i deras bilar för att nämna några 

exempel. Musikbranschen har till och med gått så långt att kopieringsskydden använder sig av 

tekniker som påverkar ljudet negativt. Allt detta har fått allmänheten att rasa samt Philips som 
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hotat musikbolag med att dra in deras rätt att använda betäckningen Compact Disc eftersom 

dessa skivor inte längre följer ”Red Book”-standarden som visar en CD-skivas egenskaper för 

att kunna kallas för CD. 

 

Vissa delar inom denna bransch kan ses som tvetydigt. Sony som är en av världens största 

hemelektroniktillverkare har flera portabla mp3-spelare på marknaden, men samtidigt, i 

egenskap av ett av världens största musikbolag, är de måna om kopieringsskydd och utvecklar 

dessa som försvårar kopiering för eget bruk. Ett annat exempel som visar att utvecklingen går 

fort och att man ändrar åsikter varefter är gruppen Kent´s senaste skiva, ”Vapen och 

Ammunition”, som är försedd med ett kopieringsskydd medan deras förra skiva omfamnade 

den nya tekniken genom att innehålla bonusspår som enbart kunde kommas åt och spelas upp 

på en dator.  

1.2 Syfte 

Fördjupa oss i begreppet piratkopiering. Vidare vill vi upplysa och informera såväl 

musikbranschen som användare om problemet och dess framtid. Vi hoppas att det resultat vi 

kommer fram till kan ge underlag för vidare forskning. Avslutningsvis hoppas vi kunna 

leverera en rapport i utsatt tid som förhoppningsvis leder fram till en kandidatexamen. 

1.3 Problemdiskussion 

Piratkopieringen idag är väldigt utbredd. Inom musikbranschen delar man upp den i två 

områden, försäljning av rena CD-kopior samt filbyten av skivor över Internet. 

 

Vad gäller piratkopiering i Sverige så är försäljningsproblemet relativt ovanligt och vid 

förekomst, vilket oftast upptäcks snabbt, så är det vanligast att det sker via marknader dit 

skivor från Östeuropa körts upp. Om detta är en liten del i Sverige så är problemet med 

filbyten desto större. Enligt musikbranschen räknar man med att den totala förlusten på grund 

av piratkopiering kan uppgå till hela 20 % av de totala intäkterna där 2 % av dessa utgörs av 

försäljning av CD-kopior. 

De två största fildelningstjänsterna idag anses vara Kazaa och Direct Connect. Man kan fråga 

sig hur dessa tjänster fortfarande kan vara lagliga och tillåtas att finnas trots väldiga 

påtryckningar på regeringar och myndigheter av bland annat musikbranschen. 

Musikbranschen anser att de som utvecklar dessa fildelningsprogram ska hållas ansvariga och 
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är ersättningsskyldiga medan företagen bakom programmen menar att de inte kan ställas till 

svars för vad deras program används till och vilka filer deras användare utbyter. 

Just ansvarsfördelningen i denna fråga är livligt debatterad liksom tydligheten i de lagar som 

ska reglera piratkopieringen. 

1.4 Problemformulering  

Vi ska i rapporten svara på följande fråga: 

 

Hur kommer framtiden för musikindustrin att se ut? 

Vilka inkomstkällor kommer man att ha 

Vad för kopieringsskydd kommer att användas 

Hur kommer lagen om upphovsrätten vara formulerad 

1.5 Målgrupp 

Vår kandidatuppsats vänder sig först och främst till lärare och elever som studerar IT-

utbildningar runt om i Sverige. Sekundärt vänder den sig till musikbranschen, 

programutvecklare och andra tänkbara intressenter i ämnet. 

1.6 Avgränsningar  

För att minska undersökningsområdet har vi valt att begränsa oss till piratkopiering av musik 

och utelämnat minst lika drabbade områden så som film-, program- och spelbranschen. Med 

piratkopiering av musik menar vi dels den kriminella försäljningen av CD-kopior dels filbyten 

över Internet och kopiering för eget bruk. Gällande tekniker har vi begränsat oss till de 

vanligaste för kopieringsskydd och fildelningstjänster. 

1.7 Metod 

I detta kapitel visar vi hur vi gått tillväga i vårt arbete. Vi visar den metod vi använt för att 

kunna genomföra detta arbete. Vi visar hur vi samlat vår information, hur vi har genomfört 

våra intervjuer och tillförlitligheten på vårt material. Kapitlet ska förhoppningsvis ge en 

inblick i hur vårt arbete gått tillväga. 

 

1.7.1 Litteraturinsamling 

Informationen om vårt ämne har vi till stor del hämtat från artiklar som skrivits på Internet. Vi 

har använt oss av bibliotekets databaser. De vi använde till störst del var Artikelsök, 
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Mediearkivet, Presstext, Libris och universitetets egen databas ”sök i katalog”. Vi sökte på 

relevanta ord som piratkopiering, kopieringsskydd, fildelningstjänster, antipirat, mp3, 

Napster, Direct Connect, Kazaa, Compact disc, musikindustrin, upphovsrätt och 

Internetleverantörer. Alla dessa ord har vi även sökt på med den engelska översättningen.  

 

De artiklar vi hittat genom denna sökning har vi i den mån de har funnits i skrift på biblioteket 

kopierat och utvärderat. Artiklar som inte fanns i skrift har vi skrivit ut från Internet. Vi har 

även på vissa av dessa sidor kunnat länka oss vidare för att hitta mer information om samma 

eller likvärdiga ämnen.  

 

1.7.2 Källkritik 

Inom källkritik finns det tre huvudkategorier enligt Leth & Thuren. 

Fakta – sånt som är bevisbart åtminstone i teori. 

Förklaringar –Eftersom denna punkt är svårare att bedöma räcker det ej med vanliga 

principer för källkritik, man måste då göra en trovärdighetsbedömning. 

Bedöma åsikter – I åsikter är inte sanningen viktig utan uppriktigheten. Vilken publik vänder 

de sig källan till och avslöjar personen någon. 

 

Fyra kriterier för källkritik 

 

Tid – Ju längre tid sen en händelse desto mindre tillförlitlig är källan. Har att göra med den 

mänskliga glömskan. På Internet kan man vara källkritisk genom att kolla sidans uppdatering. 

Föråldrade uppgifter är oftast lika med felaktiga uppgifter.  

 

Beroende – En händelse är mer trovärdig om man själv varit på plats för det som hänt istället 

för att man har fått det berättat för sig. En källas upplevelse förlorar trovärdighet ju fler 

personer den passerat. När en berättelse förs vidare på detta sätt kallas det att berättelsen är 

traderad. Mest trovärdighet ges från grundkällan. Just på Internet är tradering vanligt, för att 

vara källkritisk mot tradering gäller det att försöka hitta primärkällan. Om två stycken källor 

pratar ihop sig om en händelse är trovärdigheten lika stor/liten som om en hade berättat vad 

denne upplevt. Detta för att man har lätt att ta till sig delar av varandra berättelser. Om de två 

källorna däremot inte har haft någon kontakt och berättar samma sak är trovärdigheten hög. 

För att vi ska tro på något kontroversiellt krävs minst två oberoende källor. På Internet bygger 
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många sidor på en enda primärkälla, där samma berättelse hämtad från just primärkällan 

berättas på flera andra sidor. Om likheterna i text och uppbyggnad är snarlik på två sidor kan 

man anta att någon av sidorna tagit historien från den andra och bara ändrat om lite. Detta kan 

alltså inte ses som två oberoende källor.  

 

Äkthet – För att undvika förfalskningar är det viktigt att kolla att uppgiften är äkta. Håll 

ögonen på om en bild retuscherats eller textdelar raderats. Detta är ett problem på Internet 

eftersom det är nästintill omöjligt att upptäcka sådana saker. Man gör skillnader i grova och 

subtila förfalskningar. Grövsta formen är en hemsida där man utger sig för att vara någon 

annan än man egentligen är. Den subtila formen av förfalskning är den som är mest vanlig, att 

göra sin person lite finare än vad den är kan vara ett exempel på subtil förfalskning. Det som 

på nätet beskrivs som en institution kan i verkligheten bestå av en privatperson. För att 

undvika detta ska man vara noggrann i sin presentation av institutionen och använda rätt ord. 

Hemsidan www.levandehistoria.org var ett seriöst projekt anordnat av statsrådsberedningen 

som tog upp förintelsen. Några utnyttjade adressnamnet och la upp sin egen version om att 

förintelsen inte hade inträffat på www.levandehistoria.com vilket orsakade irritation för de 

användare som inte var säkra på adressnamnet. Historian visar på att källkritik på Internet är 

viktigt.  

 

Tendens – Tendensiösa källor är otillförlitliga. Författaren av berättelsen kan ha egna 

intressen i ämnet och därmed vara partisk. Författaren kanske inte ljuger men kanske däremot 

undviker för vissa viktig fakta samtidigt som han kan lägga till känslouttryck för att betona 

vissa delar. Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också 

misstänkas för att göra det. Tendensiösa källor finns överallt. 

 

Källkritiken inom Internet delas upp i två viktiga delar 

 

Världsbild och kunskapssyn som tendens – Det finns inga otendentiösa källor. Alla källor 

är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen konstitueras av en rad faktorer som 

religiösa föreställningar, traditioner, värderingar, historia, språk, seder profana trossatser och 

ideal. Allt detta kan sammanfattas i en världsbild. När människor från olika världsbilder möts 

blir det en kollision även om de bevittnar samma sak. Denna del handlar alltså om att 

bestämma källans världsbild. 



 

 

12

 

Trovärdighet – Begreppet trovärdighet blir ett kompletterande källkritiskt kriterium. Enligt 

Robert Harris i Leth & Thurens är det viktigt att man överväger vilka källor som sannolikt är 

opartiska, objektiva, saknar dolda motiv och uppvisar kvalitetskontroll. Man ska välja källor 

som erbjuder så mycket information som möjligt angående författares namn, titel och 

ställning. Samt hur man kontaktar författaren. Trovärdighet ligger även till stor del i adresser. 

Dock kan även dessa vara tendensiösa varpå man ska granska det man läser noga.  

 

1.7.3 Kvalitativ metod 

Det finns två stycken metodval när man ska samla in information, kvantitativt och kvalitativt. 

Vid kvantitativ forskning använder man sig främst av statistiska och matematiska metoder vid 

bearbetning och analys. Genom att omvandla information till mängder och siffror beskriver 

och förklarar den kvantitativa metoden de generella och lagliknande resultaten som antas 

gälla oberoende av tid och rum. Styrkan i denna metod är att forskaren kan jämföra och 

generalisera. Det man är intresserad av i kvalitativ forskning är process, innebörd och 

förståelse. För att beskriva vad man studerat används ord och bild snarare än siffror. Fokusen 

vid kvalitativ forskning ligger som det låter i att studien är kvalitativ mer än kvantitativ. 

Forskarna har som mål att skapa förståelse och beskriva en företeelse.  

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att skaffa oss en djupare förståelse för 

problematiken inom piratkopiering. I den kvalitativa metoden använde vi oss mycket av 

textmaterial och forskade med hjälp av verbala analyser. Kvalitativa bearbetningar har vi gjort 

i intervjuer och på de artiklar vi läst. Vi har arbetat induktivt genom att vi har samlat på oss 

information som vi sedan formulerat en teori runt. Vi har även med en liten del av kvantitativ 

forskning i och med den enkät vi har delat ut. 

 

Vetenskapsteoretisk inriktning  

 

Hermeneutik 

Syftar till en förståelse av den mänskliga existensens grundbetingelse. Man menar att den 

mänskliga existensen tolkas och förstås genom språket. Hermeneutiken står för den 

kvalitativa forskningsmetoden där vikten läggs på förståelse och tolkning. Just tolkningen kan 

innebära många saker, allt från att avkoda symboler med fasta betydelser till att förstå 



 

 

13

meddelanden trots störningar eller kunna tolka djupare saker. Hermeneutiker ser vår 

förkunskap som en tillgång och inte som ett hinder för att tolka och förstå ens 

forskningsprojekt. Man försöker se helheten och inte som positivismen som ser varje del för 

sig i ett problem. T.ex. en hermeneutisk journalist som studerar en intervju försöker först och 

främst att förstå helheten för att sedan koncentrera sig på de enskilda delarna. Intervjuaren 

försöker på så sätt sätta sig in i den intervjuades situation.  

För vårt arbete passade det bäst att använda det hermeneutiska tankesättet. Speciellt vid 

metodologin men genom hela arbetet där vi har arbetat efter förståelse och tolkning. Vårt 

förhållningssätt till ämnet och problemet känns nära eftersom det hör till vår verklighet. Vi 

har haft en hög inlevelse och våra värderingar har präglat vårt förhållningssätt dock med 

bibehållen objektivitet.  

 

Intervju 

Vi har genomfört 6 stycken intervjuer. De vi har intervjuat är IFPI, en upphovsrättsjurist, 

musikbolagsdirektör och 3 Internetleverantörer. Intervjun med IFPI samt de olika 

Internetleverantörerna har vi gjort över telefon. I intervjun har vi även haft en låg 

standardisering. Våra frågor var klara sen innan men under intervjun tilläts kontaktmannen på 

IFPI sväva ut samtidigt som vi som intervjuare lade till följdfrågor när intressanta ämnen dök 

upp. Intervjun var således ostrukturerad i form av att fritt spelrum gavs till intervjuoffret vid 

svaren. I intervjuerna med Internetleverantörerna använde vi en hög grad av standardisering, 

vi ställde exakt samma frågor till var och en. Även i dessa intervjuer tilläts fritt spelrum för 

svaren, alltså ostrukturerat. Svaren skrevs ner samtidigt som telefonintervjuerna ägde rum. 

De andra två intervjuerna till upphovsrättsjuristen samt musikbolagsdirektören skickades på 

mail. Vid båda dessa fall var frågorna olika och därmed en låg grad av standardisering. 

Intervjuoffren fick även vid båda intervjuerna svara så mycket som de själva ville. Våra 

intervjuer har varit av en semistrukturerad modell och vi har använt oss av tratt-teknik där vi 

börjat med övergripande frågor för att arbeta oss neråt mot mer specifika frågor. 

 

Enkät 

Vi genomförde även en enkätundersökning. Vi hade den helt standardiserad eftersom frågorna 

var skapade som vi ville ha dem och de som svarade kunde inte direkt ändra på dem. Vi 

ställde likalydande frågor till alla svarande. Struktureringen på enkäten var hög, på de flesta 

frågor hade de svarande specifika svarsalternativ att välja emellan.  



 

 

14

2 Teori 

2.1 Vad är piratkopiering? 

För att besvara frågan vad piratkopiering är måste man först förstå vad upphovsrätten är och 

innebär.  

Upphovsrätten är en lag som reglerar så att skaparen av olika slags verk, exempelvis musik, 

har ensamrätt för denna. Kopieras ett verk på ett sätt som bryter mot skaparens ensamrätt är 

det ett brott av upphovsrätten. Vad som reglerar för vad du får kopiera och inte får kopiera 

beskrivs i upphovsrättslagen. Olaglig kopiering av upphovsrättsskyddade produkter kallas 

piratkopiering och sker oftast med datorprogram, spel, musik och filmer.  

2.2 Lagstiftningen runt piratkopiering 

Till den 22 december 2002 skulle Sverige ha implementerat ett nytt EU-direktiv. Denna 

ändring har fortfarande inte ägt rum eftersom departementen inte kunnat komma överens. 

Fram till idag har propositionen fortfarande inte synts till. En viktig förändring med den nya 

lagstiftningen är att regeln om att kopior för enskilt bruk nu kommer att baseras på att 

förlagan är laglig. Detta innebär att man ej får ta en kopia för enskilt bruk om inte förlagan är 

ute på marknaden med upphovsmannens tillstånd. Även detta förslag kan komma att ge 

problem i form av om upphovsmannen lagt ut sin musik själv eller inte. 

 

Idag är upphovsmannens ensamrätt uppdelad i två delar, en ekonomisk och en ideell. Vidare 

delas den ekonomiska delen upp i exemplarframställning och tillgängliggörande för 

allmänheten. Tillgängliggörande för allmänheten är i sin tur uppdelat i framförande, spridning 

och visning. Framförande är att sjunga en sång på scen, spridning är när man sprider exemplar 

av en skiva och visning är när man visar exempelvis en tavla på konstnärsutställning. Till 

denna del kommer det sannolikt att läggas till överföring till allmänheten, vilket innefattar 

spridning av musik på nätet. Detta betyder att man lägger ut upphovsrättsskyddat material 

vilket även kommer inkludera radio- och tv-sändningar. Det är endast upphovsmannen som 

får använda sitt verk på dessa olika sätt (den ekonomiska delen samt tillgängliggörande för 

allmänhet).  Endast han får lägga ut sin musik på nätet för vidare spridning. Idag finns det 

dock vissa undantag som tidigare sagts, för enskilt bruk, citat samt att skolor får göra 

exemplar av verk.  
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Just regeln att dela med sig av kopior till sin bekantskapskrets är väldigt knepig. Många 

användare ser denna regel som mångtydlig och därmed utnyttjas den också mest. Enligt lagen 

så får man göra enstaka kopior av offentliga verk för enskilt bruk med upphovsmannens 

tillstånd. Kopior av musik är begränsat till runt två-tre kopior. Kopiering för enskilt bruk 

innebär att det får ske för att tillgodose sitt egna behov samt närmaste familje- eller 

vänskapskrets. Det är också tillåtet att göra kopior åt arbetskamrater och lagen omfattar även 

slutna föreningar av privat karaktär. Kopior som framställts för enskilt bruk får inte säljas 

eller spelas offentligt.  

 

Fildelningstjänster är idag populärt och många användare hämtar sin musik från just dessa. 

Stora inom denna genre är Kazaa och Direct Connect. Lagen säger följande om dessa tjänster 

enligt Anna Burén. ”Att låta andra personer som man inte känner, det vill säga utanför kretsen 

för enskilt bruk, låta surfa igenom ens filer är ett tillgängliggörande som ligger inom 

upphovsmannens ensamrätt och därigenom ett upphovsrättsintrång om man inte har 

upphovsmannens tillstånd att sprida hans filer” Däremot får man idag ladda hem musik som 

man inte delar med sig utanför den enskilda kretsen.  

 

Straffsatserna idag är för upphovsrättsintrång, finns alltså inget specifikt skrivet om 

piratkopiering. För detta kan man få böter eller fängelse i högst två år. Även försök eller 

förberedelse till piratkopiering straffas. I Sverige är det inte många piratkopierare som stäms. 

Folk hör inte mycket av det och det förmodligen mest kända målet är mp3-målet där en kille 

som djuplänkade till mp3-filer från sin egen hemsida dömdes. Han ansågs ha tillgängliggjort 

upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd. 

2.3 Piratkopiering i övriga världen 

Piratkopieringen är inte enbart ett nationellt problem. Alla länder inom EU ska därför ha 

samma regler vilket inte är genomfört till dagens datum. Lagstiftningen i länder utanför EU är 

lite annorlunda. USA tillerkänner inte någon upphovsrätt åt artister eller musiker om de 

framför andras låtar. Britney Spears sjunger många andras låtar och har därmed ingen 

upphovsrätt till dessa låtar. Asien har ingen omfattande lagstiftning och i stort sett flödar det 

med piratkopiering samt försäljning av piratkopierat material i dessa länder. I Kina har man 

en lång tradition av att kopiera och massproducera produkter i organiserad form och detta 

gäller även piratkopieringen. Brottssyndikat driver stora fabriker som framställer piratkopior 

med hjälp av stampers, vilket innebär att man fysiskt märker eller präntar in data på de tomma 
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skivorna. Även Thailand använder denna metod. I Asien överhuvudtaget bemödar man sig 

mer med piratkopieringen, man kopiera allting. Man försöker efterlikna originalen så mycket 

som det går. Man kopierar fodral, bilder, fram- och baksida, man ser till och med till att skriva 

ut rättighetshavaren samt att det är olagligt att kopiera filmen. När kopiorna är klara fraktas de 

ut till marknaden via kurirer. På marknaden säljs sen skivorna öppet, detta innebär att 

toleransnivån från myndigheter är hög och de bryr sig inte direkt om piratkopieringen i landet. 

I Asien existerar nästan bara piratkopierat material. I Singapore har man dock trappat upp 

kampen mot piratkopierarna bland annat för att man ingått ett avtal med USA. I slutet av 

februari 2003 greps 17 personer när en raid mot tio butiker genomfördes. 124 000 skivor 

beslagtogs till ett värde av tio miljoner. I Singapore ses piratkopiering som ett allvarligt brott 

och de som grips riskerar dryga böter och fängelsestraff. I Danmark har man genomgått en 

EU-anpassning. En ny lag som kommer i tryck är att det blir olagligt att göra om köpta CD-

skivor till mp3-format och sedan lägga ut dem på nätet.  

 

Upphovsmännen har idag rätt att sätta kopieringsspärrar på sitt material. Och enligt Infosoc-

direktivets implementering i europeisk rätt ses det idag som olagligt att ta bort dessa spärrar. 

Det finns än så länge ingen lag för vad upphovsmännen får sätta för typer av skydd för att 

skydda sitt material. T.ex. i Finland så finns det ett förslag på att införa en bestämmelse som 

tillåter att man tar bort kopieringsskyddet på kopior som ska användas till eget bruk.  

2.4 IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 

Organisationen ansvarar för antipiratverksamhet i fonogramområdet. Deras svenska del 

samarbetar även med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och NCB 

(Nordiska Copyright Bureau). Inom deras antipiratverksamhet räknas all inspelning eller 

utnyttjande av fonogram utan ett tillstånd från rättighetshavarna. Deras verksamhet inkluderar 

nu även Internet, man kontrollerar kontinuerligt i syfte att upptäcka, kartlägga och åtgärda det 

utnyttjande som sker. En annan stor del för IFPI är att informera allmänheten om lagar kring 

upphovsrätt. 

Organisationen grundades runt 1930. Man är en organisation som företräder musikbranschen i 

stort och speciellt producenterna av fonogram det vill säga skivbolagen. Idag har 

organisationen runt 1 500 medlemmar i nästan 80 länder med huvudkontoret i London. 

 

2.4.1 IFPI Svenska Gruppen  
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Bildades i slutet av 60-talet. Samtliga major-bolag, representerar tillsammans ca 95 % av den 

totala skivmarknaden i Sverige. Deras uppgift är främst att arbeta för bättre rättsligt skydd för 

skivbolagen samt att tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen ger. Man inkasserar 

ersättning när fonogram används i radio- eller TV-sändningar, denna inkomst tilldelas sedan 

de olika skivbolagen. IFPI bedriver även omfattande antipiratverksamhet både i Sverige och 

internationellt. 

 

Liknande organisationer finns även i USA. Motsvarigheten till IFPI är RIAA (Recording 

Industry Association of America) som man har nära samarbete med. 

2.5 Teknik för att kopiera musik 

2.5.1 Encoders 

Istället för att kopiera en skiva rakt av så kan man använda sig av encoders-program. Dessa 

program konverterar filerna på musikskivan till spelbara filer i datorn, ex mp3. Encoders som 

vanligtvis används idag är Audiograbber och Exact Audio Copy. Detta är vanligt 

förekommande för att kunna lagra mp3-filer på datorn och därmed slippa byta skivor fram 

och tillbaka.  

2.5.2 Brännarprogram 

För att kunna kopiera en musikskiva behöver man en cd-brännare. Priset på en cd-brännare 

idag ligger runt 600-700 kronor och är standard i dagens datorer. Hastigheter som brännarna 

kommer upp i ligger runt 50x (Längden på data som ska kopieras/50) för en vanlig 

engångsskiva medan återskrivbara skivor ligger runt 20x.  

 

En annan sak man behöver är en tom cd-skiva. Det finns två olika sorters skivor, CD-R 

(Recordable CD) och CD-RW (Rewritable CD) där den senare går att skriva om minst 1000 

gånger. Dessa går att köpa lite varstans och kostar från fyra kronor styck för CD-R medan en 

CD-RW kostar minst det dubbla. Lagringsstorleken på dessa är runt 800 Mb. Teoretiskt sett 

tar denna skiva, med en 50x-brännare, fyra minuter att bränna. 

 

Det sista man behöver är ett brännarprogram. Här finns det en uppsjö att välja bland på nätet, 

men oftast så följer det med ett program när man köper en brännare. De vanligaste använda 

brännarprogrammen för PC är först och främst Ahead´s ”Nero Burning Rom”. Därefter följer 
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en rad olika till exempel Goldenhawk´s ”CDRWIN”, Roxio´s ”Easy CD Creator” och IgD´s 

”Fireburner”. Brännarprogrammen strävar efter att vara enkla att förstå, till exempel så har 

Nero ett Wizardläge där användarna får guidning genom processen. 

 

2.6 Fildelningsteknik och applikationer som tillämpar den 

2.6.1 Peer-to-peer 

p2p (Peer-to-peer) har funnits länge, ända sedan Internet tog form på 1970-talet. Det är dock 

först idag som p2p, tack vare teknikens framsteg, förts fram i dagsljuset med avancerade 

persondatorer, bredband och så vidare. 

 

Innan p2p´s utbredning delades filer främst mellan kända användare genom FTP eller 

motsvarande klient/server-modeller. Ville man dela med sig av information till ”allmänheten” 

eller okända användare var man hänvisad till IRC (Internet Relay Chat). 

 

På 1990-talet växte efterfrågan på webbaserade tjänster, användarna kände ett behov av att 

kontrollera, utbyta och dela resurser direkt mellan varandra utan nått beroende av 

klient/server-modeller. Samtidigt ökade också prestandan på PC-datorer. Programutvecklare 

kom fram till att det vore optimalt att sätta serverprogram i PC: n och på så sätt initiera en 

direkt 2-vägsström av information mellan användare. Detta ledde till p2p´s ”återkomst”. 

 

Mellan åren 1999-2000, när Napster revolutionerade sättet att dela musikfiler på Internet, 

började man inse p2p´s potential. Napster blev den första storskaligt kommersiella succé av 

p2p för resursdelning. 

Om man jämför klient/server-modellen med p2p så kan man se fördelar såsom: 

 

Minskat beroende av servrar och en decentralisation av kontroll från servrar. 

Vissa p2p-modeller kräver inga servrar alls 

Användare har mer kontroll över p2p-baserade modeller än med klient/server-modeller. 

Vid fildelning krävs ingen serverhjälp eftersom det sköter användarna mellan sig själva. 

Har ett finansiellt och administrationsmässigt övertag mot klient/servermodellen 
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p2p anses idag av de flesta inom IT-branschen (IBM, Microsoft exempelvis) vara lika viktigt 

som klient/server-modellen för filbyte. Båda har självklart sina respektive för- och nackdelar 

till exempel så klient/server-modellen en flaskhalls vid för många förfrågningar på samma 

gång medan p2p belastar Internet och framför allt de interna nätverken när det ligger och körs. 

Det finns många olika p2p-modeller, men vi har begränsat oss till de vanligaste för 

fildelningstjänster.  

2.6.2 Centraliserad 

Den traditionella modellen för att dela ut filer är klient/server-modellen eller den 

centraliserade. All kontroll och information är centraliserad till en server där många klienter 

kan ansluta direkt till servern för att ladda upp eller hämta ner information. Många P2P-

applikationer använder sig idag av en central komponent, till exempel så var Napsters 

sökarkitektur centraliserad även om fildelningen gick mellan användarna. Det var detta som 

blev Napsters undergång på grund av att deras centraldator loggade vilka filer som fanns på 

nätverket och att de på så sätt kunde ha styrt vad som kunde släppts igenom eller inte, vilket 

de inte gjorde.  

 

Figur 1 Klient/Servermodell 

 

Ett annat fildelningsprogram är Direct Connect (DC) som kan liknas med Napster i alla fall 

vad gäller sökfunktionen. En stor skillnad dock är att trafiken inte loggas hos någon 

centraldator utan ”hubbarna” som användarna kopplar upp sig hos är andra användare. 

Hubben fungerar som ett nav dit andra användare kopplar upp sig mot och på så sätt kommer 

åt andras filer. Man kan säga att DC liknar mIRC med sin chatfunktion så en enkel liknelse 

vore att säga DC´s hubb motsvarar en kanal på IRC fast med den stora skillnaden att man kan 

ta del av varandras filer.  
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Figur 2 DC med sin hub 

2.6.3 Centraliserad + Decentraliserade  

Den nyaste vågen inom P2P-system idag är att utveckla arkitekturen i centrala system som i 

sin tur är inbäddade i decentraliserade system. Denna teknik används bland annat av Kazaa 

med sitt Fasttrack-nätverk där hundratusentals, kanske till och med miljontals noder 

(användare) är uppkopplade. Noderna har en centraliserad relation till Supernoderna som i sin 

tur har en decentraliserad relation till andra Supernoder. Felsökningen går ungefär till så som 

den gjorde med Napster där förfrågningar går via centraliserad del vilket i Kazaa´s fall kallas 

Supernoder (användare med hög prestanda på dator och bandbredd), men med samma skillnad 

som DC det vill säga att den centraliserade delen är en användare och inte företagen bakom 

programmen.  

 

Figur 3 Kazaa med sitt Fasttrack-nätverk 

Ett annat exempel är e-mailprogram där användarnas mailservrar har en central roll medan 

den i sin tur har en decentraliserad roll gentemot andra mailservrar. 

2.6.4 Kazaa  

Detta program är enkelt att använda ur användarsynpunkt. En installationsfil laddas ner och 

installeras. När detta är klart är det bara att sätta igång programmet, klicka på ”Search” och 

söka efter det man vill ha. Det behövs alltså inte göras några inställningar så som att välja 

hubb och så vidare. När Kazaa startas kopplar det upp sig mot andra användare och man kan 

direkt börja söka på filer. 
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Kazaa är ett p2p-program vilket innebär att användare kopplar upp sig mot varandra utan 

exempelvis någon serverhjälp. Kazaa använder sig av något som kallas ”Supernoder” vilket är 

användare med snabb uppkoppling och hög datorprestanda. En supernod innehar en lista med 

vilka filer som delas ut och var dem finns. När någon söker efter en fil går sökningen via en 

supernod för att så snabbt som möjligt hitta den närmsta vägen till filen. Vet inte den första 

supernoden var filen finns kontaktas nästa supernod och så vidare. När filen väl hittats så 

laddas den direkt ner till personen som sökte efter den utan några omvägar. Detta innebär att 

sökningar inte görs på alla Kazaa-användare utan endast i indexeringen hos supernoderna som 

sen talar om var filen finns. Indexeringen fungerar på så sätt att när en användare startar 

Kazaa så skickar programmet en lista över vilka filer som delas ut till supernoden.  

2.6.5 Direct Connect 

Klientprogrammet laddas ner från Internet. När klientprogrammet är installerat behöver 

användaren konfigurera det.  

 

Några saker är extra viktiga. Först och främst måste man ange ett nick (smeknamn) som gärna 

innehåller ens ISP (Internet Service Provider), ”[ISP]Nick”. 

Sen så för att kunna komma in i hubbarna så behöver man dela ut en viss mängd filer (till 

exempel 5 Gb) och ha ett visst antal slots (slottar, oftast minst 3st) som andra kan använda för 

att ta del av ens utdelade filer.  

 

När konfigureringen av programmet är klart är det dags för att hitta en lämplig hubb, här finns 

det en hel del att välja på. Vanligtvis står det en beskrivning om hubben vid namnet, hur 

många slottar, hur mycket man måste dela ut och vilka ISP (Internet Service Providers) som 

är välkomna, till exempel ”[hubben#1][3slots, 5 Gb, 10 Mbit/s]”.  

 

Väl inne i en hubb är det bara att använda sökmotorn, söka efter det man letar efter och 

(förutsatt att det finns) ladda ner det. 

 

DC kräver att en persons dator agerar server som klienterna loggar in på. När en förfrågning 

på en fil görs går den via centraldatorn men filbytet sker direkt mellan användarna. Ungefär 

som Napster på sin tid med skillnaden att DC inte loggar filbytena vilket fällde Napster. 

Dessutom är det användarnas egna hubbar.  
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2.7 Musikformat och dess användningsområde 

2.7.1 MP3 (Moving Picture Experts Group Audio layer 3) 

MP3 är en förkortning av Moving Picture Experts Group Audio layer 3. Det är en ISO-

standard (International Standards Organization) för ljudkomprimering som Fraunhofer tagit 

fram. Det komprimeringsalgoritmen gör är att ta bort ljud som människan ändå inte kan 

uppfatta, så kallade psykoakustiska ljud, frekvenser utanför örats upptagningsförmåga. Enkelt 

sagt kan man säga att MP3-algoritmen strävar efter att komprimera originalfilen så mycket det 

går med så lite förändring från originalljudet. Vikten läggs alltså på att den MP3-filen är så lik 

originalljudet som möjligt. Det sägs att man kan komprimera en låt ungefär 12 gånger utan att 

en större förändring av ljudbilden ska märkas av en vanlig lyssnare.    

2.7.2 CD-DA (Compact Disc Digital Audio) 

CD-DA standarden togs fram av Philips och Sony 1982. CD´s använder PCM (Pulse Code 

Modulation) som är den enklaste kodningsteknologi för att skapa digitalt ljud. För att göra en 

analog ljudvåg digital med PCM, samplas ljudet i intervaller och tilldelas en siffra som 

symboliserar en punkt på en sinuskurva. Desto fler samplingar som tas ju bättre och 

korrektare blir återgivningen av originalet. Ljud på en cd-skiva är samplat 44,100 gånger per 

sekund. 

 

Den digitala kodningen möjliggör att det läggs in kod, utöver ljudets kod, som kan hantera fel 

som kan uppstå på skivan, till exempel repor eller tillverkningsfel.  Detta resulterar i att fyra 

gånger så mycket information lagras på skivorna än den som egentligen krävs för musiken, 

men å andra sidan så är CD´s befriade från de analoga defekterna såsom brus och annat 

missljud. En CD-skiva med musik är i regel max 74 minuter lång eller 650 Mb, detta för att 

skivan ska kunna fungera även i äldre CD-spelare som inte klarar av att läsa större skivor som 

dock finns upp till 900 Mb. 

2.7.3 Wave 

Wave är ett ljudfilsformat framtaget av Microsoft som idag anses vara en standardformat i 

PC-miljö. Det används till allt möjligt från enkla klickljud till hela låtar. Trots att wave-filer är 

vanligast för PC kan det läsas i andra plattformar vilket är en fördel om man använder till 

exempel en Apple Macintosh.  
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En wave-fil har filändelsen wav (*.wav) och i en wave-fil går det lagras information utöver 

den som krävs för ljudet till exempel samplingsfrekvens, bitdjup och om filen är i mono- 

alternativt stereoljud. Wave-filer är okomprimerade och tar på grund av detta mycket plats på 

en hårddisk, man brukar räkna med ca 10 Mb per minut (jämför med MP3 som tar 

motsvarande 1 Mb för samma längd). 

   

2.8 Metoder för att hindra spridning av piratkopierat material 

2.8.1 Historia 

Red Book är ett dokument från 1980 som visar specifikt standarder för Audio-CD. Red Book 

beskriver en CD:s fysiska egenskaper såsom spår, sektorer, kodning, sampling och 

blocklayout. Sony och Philips hänvisade till skivorna som CD-DA (Digital Audio) definierat 

som ett medium för ljud digitaliserat i 44100 samplingar per sekund (44,1 KHz) och ett 

ljudomfång på 65536 möjliga värden (16-bits). En standard CD är 120mm i diameter och 1,2 

mm tjock. Skivan består av ett underliggande lager av polykarboniserat plastmaterial, en eller 

flera tunna reflekterande metall-lager, vanligtvis aluminium, och ett lackerat hölje. En CD är 

uppdelad i ”Lead-in area” vilket innehåller TOC, Table of contents, en ”program area” som 

innehåller ljuddatan samt en ”lead-out area” som inte innehåller någon data. En CD kan lagra 

74 min inspelad musik och upp till 99 enskilda spår. Data är organiserad i sektorer av 

information. Ljuddatan är lagrad i frames, varje frame är 1/75 sekund långa. En CD innehåller 

2 kanaler (left, right). Detta ger en sektorstorlek på 2352 bytes/frame vilket är den totala 

storleken av en fysisk mängd på en CD. CD-data är organiserat i frames (innehållande 24 

bytes användardata, synkronisering, felkorrigering, kontroll och visande av bits) som är 

invecklat interfolierade, detta gör att skador som kan uppstå på en CD i form av repor inte 

förstör en hel frame utan istället små delar av många frames. Red Book standarden formar alla 

framtida CD-teknologier.  

2.8.2 Kopieringsskydd 

Kopieringsskydd har tillkommit för att skydda upphovsrättsskyddade produkter. Terminologi 

enligt hemsidan www.susning.nu: 

 

”Kopieringsskydd - Med kopieringsskydd åsyftas vanligen skydd i programvara eller 

hårdvara för att förhindra kopiering av skyddobjektet. Skyddobjektet kan i sin tur vara en 
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programvara, ett verk (film, musik, konst, litteratur etc.) eller en konstruktion. Kopiering som 

inte sker för enskilt bruk och som inte sker med upphovsrättshavarens medgivande kallas för 

piratkopiering.” 

För en kund är det idag väldigt svårt att veta vilka skivor som har ett kopieringsskydd. Detta 

för att musikföretagen inte uppger det på skivorna i större grad. Det man då kan kolla på 

skivan är om någon av följande teknologier står med. 

 

Midbar 

Cactus Data Shield 

Key2Audio 

Macrovision 

SafeAudio 

Suncomm 

Dessa tekniker behöver inte innebära att skivan har kopieringsskydd men chansen är 

överhängande.  

 

Vanligt kopieringsskydd backades upp när det väl infördes av de stora musikbolagen, 

Vivendi, BMG, Sony Music, EMI och AOL Time Warner. Kopieringsskyddet har dock 

medfört problem. Det vanligaste är att skivan inte alls går att spela upp, varken i dator, (som 

många använder för att spela upp musik, främst Mac), bilstereos samt stereos som inte är 

nyproducerade.  

2.8.3 Olika tillverkares kopieringsskydd 

Macrovision:s kopieringsskydd fungerar så att delar av den digitala koden byts ut mot 

felaktiga värden vilket gör att brus läggs till signalen. Man distorderar även 

felkorrigeringskoderna så att felkorrigeringen blir lidande. Denna teknik lämnar hålrum i 

musiken som sen en CD-spelare kan få problem med. CD-spelaren tittar nämligen på 

signalerna innan och efter tomrummet och gissar sig därmed till vilken signal som ska läggas 

till. En dator fungerar likadant vid avspelning men om den digitala koden sparas på hårddisk 

kan filen inte repareras. Kopian på hårddisken blir då antingen tom eller full med irriterande 

brus. Detta kopieringsskydd innebär alltså att din CD-spelare kommer jobba extra med att 

fylla ut alla hålrum. Repor som sedan uppstår kommer att göra att även 

felkorrigeringskretsarna får fullt upp. På grund av allt detta extraarbete som måste utföras 

beräknas Macrovision:s  kopieringsskyddade skivor få en kortare levnadstid än skivor utan 
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kopieringsskydd. Denna teknik har varit hårt kritiserad av allmänheten och även av Sony och 

Philips. Dessa menar att Macrovision:s teknik inte följer Red Book och därför ska de inte få 

skriva ut Compact Disc på sina skivor. Tekniken försämrar även ljudet vilket innebär att 

skivbolag idag medvetet försämrar standarden på ljudet vilket även det bryter mot Red Book. 

 

Sony:s kopieringsskydd kallas Key2Audio och ändrar ej den digitala koden. Man använder 

sig istället av en fil med falsk data som placeras bland musikspåren. En PC söker alltid efter 

datafiler först i motsats med stereon, den falska datafilen gör att den aldrig hittar musikfilerna. 

Problem som uppstod med denna teknik var att vissa datorer vägrade släppa ut skivan. Denna 

teknik knäcktes snabbt eftersom Sony gjort så att det speciella spåret var lätt att se. Hackers 

behövde då bara täcka över spåret, vanligtvis placerad längst ut på skivan, med exempelvis en 

spritpenna eller tejp. Sedan dess har Sony gjort spåret svårare att upptäcka. 

 

Microsoft visade i januari 2003 deras nya kopieringsskydd. Windows media data session 

toolkit. Detta skydd tillåter skivbolagen att lagra musiken på skivorna i flera lager, där ett 

lager är avsett att användas i vanliga CD-spelare och uppspelning i datorn. Ett speciellt lager 

är inlagt för användande av CD-skiva i dator. Skivbolagen får full kontroll över vad som kan 

göras med CD-skivorna och man kan med dessa lager själva välja säkerhetsnivån genom att 

bygga in egna kopieringsskydd.  

Microblinker har en ny intressant teknik som många av de största skivbolagen vill ha. 

Tekniken heter NoAudio och fungerar på så sätt att kopiering kan hindras genom att man 

isolerar ljudsignalen och länkar ihop den med Microblinker:s patenterade TotalAttenuation-

algoritm. Vad tester hittills visat så blir det ingen förlust i ljudkvalitet och talesmän för 

företaget garanterar att kopieringsskyddet ska fungera på precis alla CD-spelare. Hittills har 

teknologin testats en del i Sverige, dock bara på dansbandsmusik. 

2.8.4 Märkning av kopieringsskyddade skivor 

Kopieringsskyddade skivor har varit svåra att upptäcka för köparna. Oftast har kunden inte 

märkt att skyddet funnits förrän man upptäckt att skivan ej går att spela upp i sin dator. I 

Sverige har det varit upp till skivbolagen om man vill märka sina skivor. Ett muntligt 

samarbete om märkning finns dock mellan skivbolagen, varpå man som kund ser om skivor, 

producerad hos svenska skivbolag, är kopieringsskyddade eller inte. 
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Märkningen har i vissa fall varit alldeles för dålig även om den funnits. Detta har gjort att 

konsumentverket kritiserat skivbolagen. Svenska IFPI har efter denna kritik tagit fram en 

symbol som är menat att bli standard för om en skiva är kopieringsskyddad. Symbolen är en 

ring med en pil i. Symbolen ska brännas fast i skivan samt klistras på konvolutet. 

 

 

Figur 4 IFPI´s märke för kopieringsskyddad skiva 

 

2.8.5 TCPA (Trusted Computing Platform Alliance) 

Trusted Computing Platform Alliance (TCPA, svenska ”Alliansen för Påtaglig 

Databehandlingsplattform”) är en allians bestående av de ledande företagen från IT-branschen 

där Intel (initiativtagare) och Microsoft är de största förespråkarna. TCPA´s mål är att ta fram 

”en ny datorplattform för nästa århundrade som kommer att tillgodose förbättrad tilltro till 

PC-plattformen”. Enklare sagt är det datorer som inte kommer att tillåta och köra material 

som man inte har rätt till. Program och så vidare kan kommunicera med tillverkaren för 

elektronisk rättshantering (engelska digital rights management (DRM)). Microsoft kommande 

operativsystem som stödjer TCPA kommer kallas Palladium. 

 

TCPA tillhandahåller idag en så kallad Fritzkrets vilket man kan säga är en smartkortkrets 

som löds fast på datorns moderkort. När en TCPA-dator startas kontrollerar Fritzkretsen att 

hårdvaran och programmen är TCPA-godkända och att ingen av deras serienummer har 

dragits tillbaka. Är det någon komponent som inte godkänns av Fritz kopplas datorn upp mot 

nätet för att stämmas av med TCPA-listan över godkända komponenter. Finns den med så 

startas datorn i ett känt tillstånd med en godkänd kombination av hårdvara respektive 

mjukvara (godkänns komponenten inte så kommer den antagligen inte fungera). 

Operativsystemet kommer i detta skede ha de säkra datorkomponenterna under kontroll vilket 

kan meddelas utomstående företag.  

Ett användningsområde för detta kan vara till exempel när en CD med musik från Sony matas 

in i datorn. Operativsystemet kan då skicka information till Sony om att ett godkänt program 

vill spela en av deras CD´s. När detta uppfattats av Sony skickar de en nyckel för att låsa upp 
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skivan för uppspelning. Skulle CD´n vara kopierad eller programvaran för uppspelning ej 

TCPA-godkänd så är CD´n obrukbar. 
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3 Resultat 

Detta kapitel behandlar resultatet av de enkäter och intervjuer som gjorts. 

3.1 Enkät 

Här är resultatet från  vår enkät. Antal deltagande var 60st beståendes av  kompisar, 

familjemedlemmar och bekanta. Åldersfördelningen var från 16 år upp till 50 år men 

huvuddelen var runt 25 år gamla. 

 

1. Har ditt skivköp förändrats under de senaste 5 åren? 

Ja = 52st 

Nej = 8st 

       

2. Om det har förändrats, på vilket sätt?  

Minskat =  40st 

Ökat= 12st 

Oförändrat = 8st  

      

3. Vad beror ditt minskade/ökade skivinköp på? 

Dyrt samt tillgång till Internet = 40st 

Mer pengar samt hittat fler nya artister = 12st 

Ej besvarat = 8st 

 

4. Äger du piratkopior? 

Ja = 52st 

Nej = 8st 

 

5. Består majoriteten av din skivsamling av piratskivor eller original? 

Piratkopior = 11st 

Original = 49st 

 

6. Om du har tillgång till piratkopierat material, hur fann du den då?  

Köpte det = 0st 

Fick det = 11st 
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Lånade och brände det = 11st 

Hämtade hem det själv = 30st 

 

7. Hur mycket kan du tänka dig betala för en: 

Piratkopia (en vanlig kopia utan konvolut eller tryck, markering med tuschpenna) = 11kr 

Counterfeit (en exakt kopia, både förpackningsmässigt och skivutseendemässigt)              = 

36kr 

Bootleg (en ljudupptagning från en live-spelning, kan vara något sämre kvalitet samtidigt som 

outgivna låtar kan förekomma)                                                           = 151kr 

En vanlig originalskiva (CD)                                                                                      = 122kr 

 

8. Känner du till lagen kring piratkopiering och upphovsrätt; är följande tillåtet enligt 

upphovsrättslagen:?  

Köp? 

Tillåtet = 30st 

Otillåtet = 30st 

 

Försäljning? 

Tillåtet = 0st 

Otillåtet = 60st 

 

Gåvor? 

Tillåtet = 30st 

Otillåtet = 30st 

 

Utdelning?  

Tillåtet = 4st 

Otillåtet = 56st 

 

Nedladdning? 

Tillåtet = 30st 

Otillåtet = 30st 
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9. Skulle du kunna tänka dig att betala dubbelt så mycket för en konsert till förmån för ett 

reducerat CD-pris (exempelvis 100kr)? 

Ja = 12st 

Nej = 48st 

 

10. Skulle du kunna tänka dig att betala 100kr extra i Internetavgift/månad för att kunna 

piratkopiera utan repressalier? 

Ja = 20st 

Nej = 40st 

 

11. Om du köpt någon skiva som har haft kopieringsskydd, har du i så fall haft några problem 

att spela upp den i någon spelare? 

Ja = 12st 

Nej = 48st 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Anna Burén, Programansvarig Sveriges Radio 

1. Hur lyder den senaste revisionen om upphovsrätten? 

Den senaste revisionen av upphovsrätten som är på gång säger, enligt Anna Burén, att en 

kopia av upphovsrättsskyddat material måste grunda sig på en förlaga som är satt på 

marknaden med tillstånd från upphovsmannen. Gränsdragningen på vad kopior för enskilt 

bruk innebär kommer att bli tydligare.  

 

2. Håller det på att utformas nya lagar som reglerar piratkopiering bättre än dagens tvetydiga? 

Det är idag inte olagligt att ladda hem upphovsrättsskyddat material för eget bruk, däremot att 

dela med sig av den samma är olagligt. Regeln om lagliga förlagor kommer antagligen reglera 

detta så gränsen mellan piratkopiering och privatkopiering blir tydligare. 

 

3. Hur ska man tolka lagen om upphovsrätt? Var går gränsen för en ”bekant” som man får 

dela med sig av sin musik till? 

Kopiering för enskilt bruk innebär kopiering till användning för eget behov eller åt ens 

närmsta familje- och vänskapskrets. Framställda kopior får exempelvis inte säljas eller spelas 
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offentligt. Enstaka exemplar får göras för enskilt bruk beroende på vilken sorts verk det 

gäller. Skivor får bara göras i två till tre exemplar.  

 

4. Hur tolkar dem som motsätter sig piratkopiering lagen? 

De som motsätter sig piratkopiering tolkar lagen på så sätt att den förlaga man gör en kopia på 

måste vara satt på marknaden med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren annars är det en 

piratkopia. De anser alltså inte att en kopia av en kopia är tillåtet.  

 

Om man pratar om försäljning av kopierat material så är det förbjudet i Sverige och resten av 

Europa. 

 

5. Hur lyder andra länders upphovsrättslagar? (USA, Asien, Sydeuropa exempelvis) 

Inom EU är det menat att samma bestämmelser ska gälla för alla medlemsländer, i alla fall 

enligt Infosoc-direktivet som är på väg.  

 

I USA ser man lite annorlunda på upphovsrätten. Man tillerkänner exempelvis inte 

upphovsrätt åt artister om de bara framför andras verk det vill säga låtar de inte skrivit själva.  

 

Upphovsrätten i Asien tror AB är rätt vag vilket hon grundar på att piratkopieringen är så 

utbredd där. 

 

6. Arbetar andra länder lika hårt för att sätta stopp för det? 

USA är ett av länderna som jobbar hårt på att sätta stopp på piratkopieringen. Hur intresserade 

man är i Asien av att stoppa det hela kan inte AB svara på. 

 

7. Vad säger lagen om Direct Connect? Fungerar så att man loggar in på en värddator. Alla 

användare kan här chatta med varandra men framförallt surfa genom ”vännernas” filer. Upp 

till 1000 personers datorer kommer man åt ungefär samtidigt. 

Finns inte upphovsmannens tillstånd att sprida hans verk så är detta ett tillgängliggörande 

vilket ligger utanför kretsen för enskilt bruk. De personer som däremot använder programmet 

för att ladda hem för enskilt bruk begår idag inte en olaglig handling. 
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8. Vad säger lagen om Kazaa? Program som möjliggör fildelning till miljoner okända 

användare över hela världen. 

Se svaret till fråga 7. 

 

9. Hur ser straffsatserna ut idag för de som säljer piratkopierat material? 

Böter eller fängelse upp till 2 år är idag straffet för upphovsrättsintrång. Detta gäller även 

försök eller förberedelse till intrång.  

 

10. Görs det någon skillnad i vilket material som piratkopierats? Är det högre 

straffsats/skadeersättning för nyaste material gentemot gammalt. 

Det görs ingen skillnad på vad som piratkopierats. Se svaret fråga 9. 

 

11. Vad har upphovsmannen för rätt att skydda sitt material? Det jag tänker på här är Sony:s 

omtalade skydd som om dem spelas upp i datorer förstör dem. Vad har konsumenten för 

skydd mot sådant? 

Idag finns inga hinder för hur upphovsmannen väljer att skydda sitt material. Han har rätt att 

sätta kopieringsspärrar eller motsvarande som han vill. Idag finns det inga hinder mot detta.  

 

12. Det hörs inte mycket i media om brottslingar som fälls i Sverige. Är mängden 

piratmaterial som produceras i Sverige så pass liten att kraften från de drabbade endast riktas 

mot Asien som är erkänt Mecka för piratkopiering? 

Mängden piratmaterial i Sverige anses i alla fall av Antipiratbyrån vara hög och enligt dessa 

även att många har dömts för brott mot upphovsrätten. AB håller dock med om att detta inte 

framställs i media. 

 

13. Hur tror du att framtiden för musikbranschen kommer se ut? Kommer huvuddelen av 

inkomsterna fortfarande finnas i skivförsäljning eller kommer nya alternativ tas fram? 

Några lagliga fildelningssystem tror AB aldrig kommer att få någon större spridning. Folk är 

vana vid att kunna gå ut på nätet och hämta ner det de vill ha gratis. AB hoppas dock att det 

kommer alternativa system och nämner att intresset för musik ökar i takt med att spridningen 

och tillgången gör att man kommer i kontakt med artister vars låtar man inte får ta del av i 

vanligt media. 
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3.2.2 Per Sandin (PS), Virgin/EMI General manager EMI marketing 

1. Sett till dina år inom musikbranschen, upplever du att piratkopieringen är ett stort hot? 

Märks det tydligt i försäljningssiffror? 

Försäljningssiffror pekar nedåt och med all säkerhet är en del av detta på grund av ökad 

piratkopiering. PS menar på att piratkopieringen innebär ett hot och visar på att tomma CDR 

säljer mer än inspelade musikskivor.  

 

2. Hur ser ni på framtiden? Ser du nått slut på piratkopiering av skivor? Om inte, har ni börjat 

fundera på alternativa inkomstkällor? 

PS tror att musikbranschen kommer att kunna begränsa piratkopieringen i framtiden. Detta 

genom att teknologin går snabbt framåt och att ett väl fungerande kopieringsskydd inte ligger 

långt borta.  

 

3. På nyheterna har man hört att musikbolagen börjat sparka folk, vad beror det på? Kan man 

se någon koppling till piratkopieringen?  

Piratkopieringen är ett av skälen till den minskade marknaden. Detta leder till hårdare press på 

samtliga aktörer och rationalisering är oftast den enda utvägen för att bibehålla ett lönsamt 

företag.  

 

4. Hur stor är brottsligheten i Sverige jämfört med resten av världen? 

PS är osäker på hur det exakt ser ut med brottsligheten i Sverige men han anser att Sverige 

inte är lika hårt drabbat som övriga världen.  

 

5. Kan man se skillnader i etik & moral angående piratkopiering i andra delar av världen 

gentemot Sverige?  

Sverige har enligt PS en högre etik och moral i förhållande till övriga världen. 

  

6. Hur ser musikbranschen på den lagstiftning som finns i Sverige idag angående 

piratkopiering? Är det svårt att komma åt brottslingarna i Sverige? 

Försäljningen av piratkopierat material är inte svårt att komma åt i Sverige. PS anser däremot 

att piratkopieringen för enskilt bruk är svårare att komma åt. Detta kommer kommande 

kopieringsskydd att sätta stopp för enligt PS.  

 



 

 

34

7. Arbetar ni aktivt för att stoppa piratkopieringen av den musik ni producerar? Samarbetar ni 

med antipiratbyrån/IFPI? Om ni gör detta, hur fungerar detta samarbete, betalar ni för deras 

tjänster? 

Man arbetar aktivt för att sätta stopp på piratkopieringen, detta i ett samarbete mellan 

Antipiratbyrån och IFPI som representerar musikbranschen. IFPI finansieras av oss och andra 

större aktörer inom branschen. 

 

8. Har EMI/CMC någon gång varit i rätten mot en piratkopierare? Hur mycket kunde ni 

isåfall påverka domen? 

PS vet inte av att de har varit i rätten mot någon piratkopierare.  

 

9. Använder ditt bolag sig av kopieringsskydd? Vilket anses vara bäst i reducerandet av 

piratkopiering?  

EMI/CMC använder sig av kopieringsskydd på sina skivor. Vilken av teknikerna de använder 

vet dock inte PS. 

 

10. Gör ni någon skillnad i vilket material som piratkopierats? Ser ni strängare på 

piratkopiering av ert nyaste material kontra ert äldre material?  

Vilken repertoar som kopieras gör inte EMI/CMC någon skillnad på. PS tror dock att nyare 

repertoarer är mer utsatta av yngre målgrupper.  

 

11. Hur fördelas intäkterna för en skiva som har ett butikspris på säg 200kr? 

Priset på en skiva varierar beroende på vem artisten är. 

 

Handelsmarginal 60:- 

Tillverkning  10:- 

Copyright (kompositör) 11:- 

Royalty  (artist) 31:- 

Distribution  7:- 

Täckningsbidrag: 40:-  

Marknadsföring 20:- 

Bruttomarginal 21:-  
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3.2.3 Internetleverantörer BBB, Tele2, Bostream 

1. Vad tror ni är den största anledningen till att svenska folket vill ha bredband? 

Samtliga Internetleverantörer anser att anledningen till att svenska folket vill ha bredband 

beror på hastigheten. TELE2 tror vidare att en anledning är för att få telefonen fri samt att 

kunna spela spel online.  

 

2. Vad är förbjudet för användare av er tjänst enligt er? 

Abuse och nerladdning av upphovsrättsskyddat material är förbjudet hos alla tre leverantörer. 

Därefter skiljer de sig; BBB förbjuder även portscanning och hot medan kunder hos TELE2 

och Bostream måste följa sunt förnuft. 

 

3. Vad har ni för ställning till lagförslaget i tyskland om att en del av era intäkter från kunder 

ska gå till upphovsrättsägarna i kompensation för uteblivna skivintäkter till exempel? 

Internetleverantörerna är eniga att ansvaret inte ligger hos dem utan att det i så fall är 

användarna om någon som ska kompensera uteblivna intäkter för upphovsrättsskyddat 

material.  

 

4. Hur manade känner ni er till att hjälpa musikbranschen genom att jaga nätbovar och stänga 

portar osv? 

Även i denna fråga är Internetleverantörerna eniga. De har ej resurser för aktivt sökande utan 

arbetar efter tips på lagbrytare.   

3.2.4 Magnus Mårtensson (MM), IFPI 

1. Hur stor är brottsligheten i Sverige jämfört med resten av världen? 

MM har svårt att bedöma brottsligheten i andra länder, men vet att Asien är svårt drabbat. 

Den svenska brottsligheten uppskattas till 2-3% av den legala marknaden.  

 

2. Hur ser ni på dagens lagstiftning gällande piratkopiering på Internet och 

tillverkning/försäljning av CD-kopior? 

MM anser att lagen gällande tillverkning och försäljning av piratkopierat material är tydlig. 

Däremot är lagstiftningen gällande utdelat material på Internet oklar angående fildelaren och 

nerladdarens ansvarfråga vilket MM kräver tydligare lagar för. 
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3. Hur finansierar ni er verksamhet? 

IFPI finansierar sin verksamhet genom att ta en viss procent av den summa som media måste 

betala för att kunna spela upp artisters repertoarer.  

 

4. Har ni lyckats få någon privatperson fälld för kopiering för eget bruk? 

Det enda fallet som MM känner till att någon privatperson har fällts är i det så kallade MP3-

målet. I övrigt känner han inte till någon.  

IFPI har dagligen datorer i bruk som söker efter piratkopierat material där 15-20 arkiv per dag 

stängs ner, dock leder dessa inte vidare till rättegång. Däremot så finns det många fall där 

IFPI har satt dit personer som säljer piratkopierat material.  

 

5. Har ni nära samarbete med motsvarande piratjägare i andra länder? 

IFPI finns i 90 länder och samarbetar med deras motsvarande organisationer. Till exempel så 

har de daglig kontakt med RIAA angående i första hand piratkopiering via fildelningssystem.  

 

6. Hur mycket förlorar svenska musikproducenter/artister på piratkopiering av musik? 

MM anser att denna fråga är väldigt svår att besvara. Han är inte säker på att en person som 

bränner 10st skivor hade haft råd att köpa de samma. Just detta faktum gör förlusten för 

artisterna svårräknad, men att den är stor är inte svårt att förstå.   

 

7. Hur arbetar ni, efter tips eller söker ni själva efter brottslingar? 

IFPI har inte resurser att aktivt söka lagbrytare utan de får förlita sig på sina egna datorsystem 

och tips. 

 

8. Ser övriga världen likadant på piratkopiering som i Sverige eller är vissa länder mer 

likgiltiga? Vad tror ni att det beror på i så fall, religion, mutor? 

Europa har samma syn som Sverige medan Asien och Ryssland har en total avsaknad av 

respekt för upphovsrätten enligt MM. Detta tror han beror på att regionerna har problem med 

organiserad brottslighet samt att det finns stora pengar att tjäna kontra låga straffsatser för 

brotten som begås.  
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9. Var går gränsen för en bekant samt närmsta omgivning när det handlar om piratkopiering 

till dessa enligt er, alltså inte försäljning? 

Enligt MM så räknas en kopia vara privatkopierad upp till 5-7 personer, men piratkopierad 

om det sker till fler än så.  

 

10. Hur stor del av piratkopieringen av musik står Sverige för av den totala i världen? 

Att mäta hur stor del Sverige har av den totala piratkopieringen i världen är omöjligt enligt 

MM. I Sverige ligger problemet med piratkopiering kring fildelning medan Asien har problem 

med storskalig produktion av CD-kopior.  

 

11. Vad tycker ni om de senaste kopieringsskydden som inte följer Philips Red Book-

standard?  

Allt kopieringsskydd är bra om inte annat för att väcka en debatt. Tekniken för 

kopieringsskydden kan dock fungera bättre och man ska inte som konsument märka att de 

finns där enligt MM .  

 

12. Vad tycker ni om Sony´s dubbelmoral? Samtidigt som de tillverkar mp3-spelare arbetar 

de aktivt för bättre kopieringsskydd? 

IFPI anser inte att Sony bedriver någon dubbelmoral. De har bara uppmärksammat efterfrågan 

på MP3 och enligt IFPI:s diskussioner med dem så kommer det att släppas skivor där vissa 

låtar är i MP3-format. 

 

13. Hur tror du framtiden ser ut för er? Palladium och TCPA? 

IFPI:s verksamhet består inte bara i att jaga lagbrytare, de har även hand om att arrangera 

galor och samla in rapporter på topplistor. Enligt MM står de alltså inte och faller om 

piratkopieringen en dag skulle stoppas helt. 

 

14. Många grupper hävdar att musikförsäljningen ökar och att musiken sprids med hjälp av 

piratkopiering, hur ställer ni er till detta påstående? 

Detta påstående kan man enligt MM bara spekulera i då det inte går att få något koncist svar. 

Enligt IFPI stämmer det lika lite som att de tror att exempelvis Kazaa bidrar till någon ökad 

skivförsäljning.  
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15. Kommer vi att kunna se förändring i lagstiftningen inom den närmsta framtiden och i så 

fall på vilket sätt? 

Situationen idag och den rådande lagstiftningen är ohållbar enligt MM. Det kommande EU-

direktivet hoppas IFPI kommer att förändra detta. MM påpekar att 19/20 sökträffar om 

kopieringsskydd på Internet visar på hur man kringgår dem.  

 

16. Hur stor del har Internetleverantörerna i dagens piratkopiering? I Tyskland ligger ett 

lagförslag om att en del av Internetleverantörernas intäkter ska gå till upphovsägaren för att 

täcka förlust på grund av piratkopiering. 

Detta lagförslag anser MM är rent idiotiskt. Han anser att IFPI ska sköta sitt och 

Internetleverantörerna sitt. 
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4 Analys 

I detta kapitel analyserar vi resultaten från enkätundersökningen samt intervjuerna. 

4.1 Enkät 

Av de 60 svar vi fick i vår enkätundersökning så hade majoriteten ändrat sina köpvanor av 

skivor de senaste 5 åren. Ändring i köpvanor var framförallt att de hade minskat. Större delen 

av majoriteten angav att detta berodde på att de tyckte skivpriset är för högt i kombination 

med att de hade fått tillgång till Internet. Detta stämmer överens med den bild motsättarna till 

piratkopiering målar upp, i alla fall kring att snabb uppkoppling blivit var mans vardag, och 

att detta bidragit till ökad piratkopiering. Svaren stämmer även överrens med det 

förespråkarna berättar om kring att dagens skivor är för dyra att inhandla vilket leder till att 

folk laddar ner. Ett fåtal i enkäten menar att deras inköp har ökat de senaste åren och det beror 

främst på att individen i fråga har mer pengar att röra sig med och att de tack vare Internets 

mångfald fått upp ögonen för nya artister.  

 

Huvuddelen av de svarande i enkäten medger att de äger piratkopior. Däremot har huvuddelen 

av dem som äger piratkopior bara en bråkdel av dessa gentemot originalskivor i sin samling. 

Detta borgar för att köparna ändå vill bygga sin samling kring originalskivor alternativt att de 

byggt upp sin samling innan fildelningsperioden satt in och därför bara inte hunnit äta ikapp 

försprånget som originalskivorna haft i varje individs samling. Vi tror även att många inte 

väljer att bränna ut sina skivor utan endast väljer att ha det på datorn under den period de 

uppskattar musiken vilket leder till mindre antal piratkopior i cd-samlingen. 

Av dem som har piratkopierade skivor i sin samling är den största delen de som hämtat hem 

musiken själva och sen bränt den. Andra möjligheter kring piratkopierade skivor i samlingen 

har varit att man fått skivor eller också lånat brända skivor för att kopiera. Ingen av de i 

enkäten hade köpt en piratkopierad skiva. Det finns ju ingen anledning att betala för något 

som man kan få gratis.  

 

I enkäten frågade vi även vad man kunde tänka sig att betala för en del av de olika varianter 

av musikskivor som finns. Mest kunde man tänka sig betala för en skiva som var en live-

spelning eller skiva där outgivna låtar med artisten kunde förekomma. Priset låg där på 151kr 

vilket ändå är lägre än dagens vanliga originalskivor. Beroende på kvalitet på ljud samt vilka 

låtar som erbjuds kan sådana här bootlegs kosta långt över 150kr. 
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En vanlig CD ligger idag kring priser från 150kr till 180kr. I vår enkät kunde man tänka sig 

att betala 122kr. De typer av piratkopierat material vi hade med i vår enkät var antingen en 

vanlig kopia utan konvolut eller tryck samt en exakt kopia även förpackningsmässigt och 

skivutseendemässigt. För en vanlig piratkopia kunde man tänka sig att betala 11kr medan en 

exakt piratkopia kunde betalas 36kr för.      

 

Nästa steg i vår enkät handlade mer kring dagens lagstiftning och hur väl allmänheten känner 

till denna. Angående lagen kring att köpa piratkopierat material var resultatet tudelat. Hälften 

trodde det var lagligt medan andra hälften trodde det var olagligt att köpa piratkopierat 

material. Försäljning av piratkopierat material var man däremot eniga om, ingen trodde att 

försäljning av piratkopior var lagligt.  

Den tredje frågan vi ställde delade även den enkätgruppen i två fraktioner. Gåvor av 

piratkopierat material ansågs vara lagligt av hälften medan andra hälften menade på att det var 

olagligt. 

 

De sista två punkterna kring allmänbildning om lagstiftningen handlade om utdelning samt 

nerladdning av piratkopierat material på Internet. Utdelning sade sig 4st vara lagligt medan 

resten ansåg detta vara otillåtet. Angående nerladdning var meningarna skilda igen. Hälften 

ansåg det tillåtet och hälften otillåtet. Okunnigheten/osäkerheten kring lagstiftningen går inte 

att ta miste på. Detta tror vi måste bero på att lagstiftningen för otydlig och framförallt 

förlegad då den inte hängt med i den digitala utvecklingen.  

  

Vi ställde sedan lite frågor kring vad man som privatperson kan tänka sig ställa upp på 

ekonomiskt för att reducera förlusterna för musikindustrin. Vi frågade om man kunde tänka 

sig att betala dubbla priser för konsertbiljetter till förmån för lägre priser på originalskivor 

samt om man kunde gå med på att betala 100kr extra i månadsavgift för sin Internet-

uppkoppling för att kunna tanka fritt. På båda dessa frågor svarade majoriteten nej. På frågan 

kring en extra avgift för sin uppkoppling var dock skillnaden mellan de som var för och emot 

inte lika stor vilket kan tyda på att detta kunde vara en lösning. Detta kan också kopplas till att 

man inte vill betala något extra för något som allmänt anses vara gratis. 

 

Vår sista fråga belyste kopieringsskydden och om folk upplevt problem kring dem. 

Huvuddelen ansåg att man inte haft några problem med att spela upp sina cd-skivor. De tolv 
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som dock haft problem med kopieringsskydd anser vi vara tolv för många. Ett 

kopieringsskydd ska inte märkas för användaren på fler sätt än vad det är avsett för.  

4.2 Intervjuer 

Den kommande revisionen av upphovsrätten kommer att förtydliga de frågetecken och 

förhoppningsvis råda bot på den osäkerhet som idag finns hos allmänheten. Även om man 

idag med sunt förnuft kan tolka lagen så finns det för många kryphål som går att utnyttja.  

I lagstiftningen som är på väg, som dessutom är enhetlig för hela Europa, finns inte plats för 

en möjlighet till olika lagtolkningar. En senare fråga får bli hur man löser problemet i övriga 

världen då exempelvis Asien är långt ifrån att ens respektera upphovsrättslagen.  

 

Fildelningstjänster ses idag som ett vakuum. Det är inte olagligt att ladda hem musik men 

däremot att dela ut. Genom det kommande EU-direktivet blir även nerladdning förbjudet. 

Även programvara som möjliggör fildelning kommer det att bli restriktioner kring, de som 

utvecklar programvaran ska kunna straffas för förberedelse av tillgängliggörande av 

piratkopierat material som inte är satt med upphovsmannens medgivande. Straffen idag är lågt 

satta om man ser till vad som finns att tjäna. För att beivra piratkopieringen och 

nerladdning/utdelning kring den måste straffsatserna skärpas till, Ett kännbart straff i form av 

böter eller fängelse måste få slagkraft för att åtminstone skrämma bort delar av brottsligheten. 

 

Upphovsmannen kan idag välja vad för typ av skydd den vill ha på sina cd-skivor. Detta kan 

vi tycka är rätt så länge det inte inverkar på möjligheten att spela upp skivan för 

konsumenterna. Vi känner en viss desperation från musikbranschen som forskar kring säkra 

kopieringsskydd, detta på bekostnad av kunden som enligt lag har rätten att ta kopior för 

enskilt bruk. Berörda parter medger att kopieringsskydd idag inte håller någon bra standard 

för varken branschen eller konsumenterna. Man hoppas dock att teknologin som snabbt 

framskrider ska kunna ge ett väl fungerande kopieringsskydd för alla parter. Saken är väl dock 

den att även hackers följer teknologin och frågan blir om det inte är ett evigt problem 

musikbranschen har att brottas med.   

 

Framtiden för musikbranschen ser som sagt oviss ut. Några lagliga fildelningstjänster kommer 

nog aldrig få fäste. När allmänheten dessutom har växt upp med att kunna få musik gratis och 

enkelt ses det inte ens som ett brott man utför när man hämtar en sång. Försäljningssiffror 

pekar nedåt och tomma skivor säljer mer än originalskivor. Någon hjälp från 
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Internetleverantörerna kan inte heller branschen räkna med, trots att nerladdning av 

upphovsrättsskyddat material är förbjudet. De är måna om att behålla sina kunder och så länge 

lagstiftningen inte kräver hårdare tag kommer man inte arbeta aktivt för att finna piratkopierat 

material. Man arbetar mer efter tips och då i första hand tips från Antipiratbyrån. 

Antipiratbyrån i sig samarbetar med IFPI som i dagsläget finns i 90 länder. IFPI i sin tur 

samarbetar med USA:s motsvarighet RIAA i jakten på fildelare. Detta samarbete borgar gott, 

för att få stopp på piratkopieringen krävs en internationell genomslagskraft. 

 

En fråga som blir intressant att ställa är om fildelningen har varit en fördel eller nackdel för 

skivindustrin. Idag går detta inte att besvara eftersom en person som laddar hem tio album 

säkerligen inte skulle ha haft råd att köpa alla dessa som original ändå. Förlusten är alltså svår 

att precisera till mer än att branschen förlorar pengar på piratkopiering. Det som kan vända 

det hela är att Internet låtit hela världen ta del av all musik som görs. När möjligheten till 

piratkopiering inte fanns så hade musikbranschen kontroll över vad som spelades och gavs ut 

på skiva vilket också innebar att många grupper aldrig kunde slå igenom. Med fildelningen 

ger man de små bolagen en chans igen eftersom de nu kan göra reklam för sig via Internet och 

på så sätt locka köpare.  
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5 Diskussion 

Sveriges lagstiftning om upphovsrätt av musikaliska verk stadgades så tidigt som 1960 och 

har sen dess genomgått revideringar fram till 2000. Trots detta har det ej tagits hänsyn till den 

digitala utvecklingen. Tekniken har sprungit ifrån lagstiftningen. Ett exempel är kassettskatten 

som ska reglera intäktsförluster till upphovsmän genom att en så kallad skatt bakas in i priset 

på inspelningsbar media. Denna intäkt är idag för liten i proportion till mängden piratkopior 

som görs, men ett kommande lagförslag, som grundas på ett EU-direktiv, ska bland annat 

anpassa denna skatt till dagens digitala ljudupptagning. Dagens lag är vidare otydlig i fråga 

om hur många kopior man får göra till sin närmaste omgivning. Det finns ett fåtal rättsfall i 

Sverige som visar vart gränsen går. Enligt dessa är det 5-7 personer max som får räknas som 

bekanta. På grund av otydligheten och de få rättsfall som finns kan man idag komma undan 

med att göra kopior på en kopia till vem som helst. I och med detta blomstrar fildelningen. 

Den nya lagen begränsar ytterligare antalet kopior man får göra för eget bruk, den förbjuder 

också helt och hållet kopior på material som ej är original. Dagens lagstiftning är även otydlig 

på knäckande av kopieringsskydd. Paragraf 52 d i det nya lagförslaget gör detta brottsligt. Det 

nya lagförslaget kommer träda i kraft i Sverige från 1 januari 2004. 

 

Nya artister dyker hela tiden upp och köpare hinner inte ha koll på all ny musik. Man har 

definitivt inte råd att ha de senaste skivorna med alla grupper man gillar. I och med att det 

krävs mindre talang för att sjunga med tanke på datorns makt att göra bra låtar och fixa till 

röster inom musiken så skapas fler och fler ”one-hit-wonders”. Detta gör att vanliga köpare 

oftast bara vill ha enstaka låtar av olika musikgrupper. Detta ökar chanserna för att man 

laddar hem den specifika låten man gillar framför att köpa hela albumet och hoppas att 

resterande låtar på skivan är lika bra som den låten man redan hört och gillar. Vår personliga 

uppfattning kring detta är att fildelning främjar spridningen av  

 

Om musikproducenter hade arbetat som tidigare tror vi det skulle ha gynnat dem. Istället för 

att försöka lansera en till två artister samtidigt har man i den alltför kommersiella branschen 

åtagit sig lansering av 10-20 artister på en gång. Detta gör givetvis att reklam och budget 

minskar för varje artist vilket leder till att allmänheten oftast bara hör några enstaka låtar med 

artisten. Chanserna minskas därmed att hela skivor ska köpas och man laddar istället hem de 

låtar som lanseras mest. Grupperna hinner inte arbetas in i köparnas medvetande utan de olika 

artisterna slungas ut i marknaden utan någon större vetskap hos köparna. 
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Musikproducenterna anser vi vara för enkelspåriga och inte tillräckligt nyskapande. Detta 

beror på att de större musikbolagen har köpt upp alla de små musikbolagen som stod för 

innovation. Det var till stor del dessa små musikbolag som ledde musikutvecklingen. De stora 

musikbolagen idag tar fram band med allt för lika stil. Denna mångfald av identiska grupper 

gör att utbudet är för stort för den skaran som gillar just den typ av musik som musikbolagen 

inriktar sig på. Om de små bolagen funnits kvar i större utsträckning hade mer alternativ 

musik kommit fram vilket förmodligen hade kunnat ordna upp den obalans som nu existerar. 

 

Vi vet att köpare i allmänhet tycker musikskivor är för dyra. Detta beror till stor del på att de 

få, men maktrika musikbolag som finns kvar inte har någon konkurrens. De kan själva avgöra 

prissättningen vilket i musikskivans fall har blivit för högt. 

Enkäten vi genomförde visade att en överlägsen majoritet tyckte cd-skivor var för dyra och att 

ett mer rimligt pris borde ligga runt 120 kr per CD. Vi fick också fram att större delen vill ha 

original med tillhörande konvolut framför piratkopior i sin skivsamling. Detta borgar för 

musikindustrins försäljning om bara priset skulle sänkas. Per Sandin å andra sidan menade att 

priserna per låt sjunkit. Detta på grund av att fler låtar ges ut på varje skiva idag än vad man 

tidigare gjorde.  

 

Musikbolagen förlorar stora pengar på piratkopieringen. För att hålla nere förlusterna försöker 

man med diverse metoder. När man köper en inspelningsbar CD-skiva är en tomkassettskatt, 

som egentligen inte är någon skatt utan mer ett tillägg, inbakad i priset som går till 

musikbranschen för att kompensera intäktsförluster av kopiering för enskilt bruk. 

Musikbranschen får genom denna skatt en viss procent av priset på inspelningsbar skiva som 

säljs. Denna skatt har inbringat mer pengar till musikbolagen, men långt ifrån tillräckligt. Man 

ska nu höja skatten så att en större del av varje såld inspelningsbar skiva går till 

musikbranschen. Skattesatsen som sattes 1960 är idag för låg för att täcka förlusterna 

eftersom piratkopiering idag är ett större problem än vad det någonsin varit tidigare och ingen 

hänsyn har tagits till den mängd information man kan lagra på CD- och DVD-skivor. I och 

med EU-direktivet som ska implementeras den 1 januari 2004 anpassas denna skatt. För varje 

megabyte utrymme på en inspelningsbar skiva sätts skatten till 0.25 öre medan 

återinspelningsbara skivor sätts till 0.7 öre.  
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Man kan förstå skivbolagens frustration i och med den utbredande och oreglerade 

piratkopieringen. Med den nya lagen som träder i kraft kommer det att regleras hur många 

skivor man får kopiera för eget bruk. Om detta inte följs betraktas man som brottslig. Med 

denna bakgrund känns det för oss fel att höjningen ska reglera en brottslighet. En liknelse 

skulle kunna vara att man höjer priset på plockgodis med 700% för att människor smakar på 

det innan man har betalat. Summan av detta resonemang är att alla dras över en kant vilket vi 

inte tror kommer att öka köpares förtroende för musikbolagen. Vi ser hellre att man lägger 

mer resurser på att få tag på riktiga brottslingar som i stort sett försörjer sig på piratkopiering. 

Nu känns det mer som att man legitimerar piratkopieringen. Höjningen innebär att 

piratkopierare accepteras bara de har köpt inspelningsbara skivor som det har dragits skatt 

ifrån.  

 

En annan alternativ inkomstkälla för musikbolagen är att sälja låtar styckvis eller i en 

klumpsumma över Internet. Denna metod existerar idag och är på frammarsch. I dagsläget 

kostar det runt 10 kronor att ta hem en låt. Moraliskt anser vi denna metod vara bra, frågan är 

bara hur man ska få folk att betala för det som tidigare varit gratis. Folk som växt upp med 

mp3:or kommer vara svåra att omvända om inte omöjliga. De har ju ingen relation till CD-

skivor. Denna metod kommer bara att förändra beteendet hos en bråkdel av nerladdarna och 

det är de som kanske känt att piratkopiering är omoraliskt och fel. Så länge man kan ladda ner 

gratis musik utan större risk för att åka fast kommer de som inte ser något omoraliskt i 

piratkopiering att fullständigt ignorera denna metod.  

Man skulle också se till alternativet att höja priserna på konsertbiljetter drastiskt för att 

balansera en möjlig sänkning av priset på CD-skivor. Enligt vår enkät svarar dock 80% nej till 

att betala mer för konserter.  

 

En fråga som vi ställer oss är hur DVD:s från konserter kan vara så billiga om man jämför 

med CD-skivor. Priserna på musik-DVD:s brukar ligga runt 200-300 kronor. Skillnaden i pris 

är låg om man ser till vad man får utöver musiken. Förutom ljudet får man även live-bilder, 

bilder och bakgrundsmaterial. DVD:s börjar piratkopieras mer och mer men så länge priset 

ligger kvar på den nivå som det gör idag så kommer folk att köpa original framför att 

piratkopiera. Musikbolagen borde ha gjort denna koppling med priserna på CD-skivor. Ett 

lägre pris innebär mer försäljning och mindre piratkopiering. Faktum är ju att när exempelvis 

Ginza:s musikkatalog når brevlådorna och man som köpare ser ett antal skivor till nedsänkt 
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pris (99-129), så  dröjer det inte länge innan man har skickat sin beställning. Enligt vår enkät 

var 120 kronor per CD en rimlig summa. 

 

En annan tanke vi hade var att eftersom piratkopieringen är så utbredd på grund av allt bättre 

uppkopplingar mot Internet så hörde vi oss för om folk var beredda att lägga 100 kronor extra 

i Internetavgift/månad för att kunna kopiera fritt utan repressalier och restriktioner. Man har 

nämligen haft detta uppe som förslag i Tyskland. 67% svarade nej på denna fråga i vår enkät 

vilket förmodligen speglar sig i att risken att åka fast idag är minimal. Med hårdare straff och 

fler nätpoliser kanske detta svar skulle ha varit tvärtom. Nerladdare idag har fria tyglar, man 

vet att ingen jagar dem och alla frågor där det handlar om att betala för något gratis svaras det 

givetvis nej på. Vi tog även upp denna fråga med olika Internetleverantörer. Även de varemot 

detta förslag och menade att de inte kunde ansvara för vad deras kunder använder sin 

uppkoppling till. Man förstår deras negativa inställning till förslaget eftersom det mycket väl 

kan göra att man tappar de kunder som inte är villiga att betala den extra utgiften. 

 

Idag är det förbjudet att dela ut men inte att ladda hem filer från nätet. De så kallade 

nätpoliserna har mycket jobb att göra men de kan i dagsläget bara inrikta sig på de större 

bovarna. En normal användare har alltså inget att oroa sig för utan kan i nuläget ladda och 

dela ut som han vill. Dagens lag reglerar inte det privata bruket specifikt. Hur stor ens 

bekantskapskrets som man får kopiera till beror i stort sett på hur många man vill kopiera till. 

Ingen kan kontrollera detta och det kommer dröja innan resurser till detta finns. 

Som lagen ser ut idag känns det som att man själv som vanlig användare av fildelningstjänster 

inte begår något brottsligt. En ny lag som reder upp de frågetecknen i nuvarande lag måste 

genomföras. Allmänheten måste förstå att varje copyrightskyddad fil man delar ut är ett 

lagbrott. 

 

EU-direktivet som ska komma anses av de vi intervjuat vara en spännande lösning. Det 

kommer att specificera lagarna så att användare kommer att förstå innebörden av lagarna till 

skillnad från dagens mer luddiga och svårtolkade lagar. 

 

Direct Connect och Kazaa är de två idag största fildelningstjänsterna i fråga om utnyttjande. 

FTP (File transfer protocol) är även det vida använt och där sitter många av de största 

piratkopierarna. Vi har nöjt oss med att ta upp de två förstnämnda eftersom de används mest 
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av hemmaanvändare. Problemet är även här lagstiftningen. Programmen i sig är inte 

förbjudna men användningen av dem är det, det vill säga utdelande av copyrightskyddat 

material. Vi anser att dessa program utgör möjligheten för normala hemmaanvändare att 

piratkopiera. Om lagstiftning mot dessa program kunde tas fram skulle en stor del nerladdare 

samt uppladdare försvinna. Programmakarna själva har inte gjort något brottsligt i dagens 

samhälle utan det är användarnas sätt att utnyttja programmet som är olagligt. 

 

Napster var tidigare omåttligt populärt och störst bland fildelningstjänster. Musikbranschen 

gick hårt åt Napster som i stort sett var tvungna att lägga ner efter målet dragits till domstol. 

Det tillkännagavs för användare att Napster var ett olagligt program och att de som använde 

sig av programmet även de kunde ställas inför rätta. Många stannade kvar vid Napster men 

majoriteten försvann för att söka nya program man kunde använda. Många hittade då Direct 

connect och Kazaa som var nästa generations fildelningstjänster, men behandlingen av 

Napster visade ändå att musikbranschen lyckats att få bort programmet och dess användare. 

Lagstiftningen kommer alltid att ha svårt att hänga med eftersom tekniken hela tiden går 

framåt men enligt oss bevisades det att musikbranschen ändå inte var chanslösa mot 

piratkopierare. Piratkopieringen kommer aldrig att försvinna helt men med hårda aktioner och 

specifikare lagstiftning kan man minska det olagliga nyttjandet av piratkopierat material för 

stunden. Man måste inom musikbranschen lägga mer resurser på att stämma de grövsta 

piratkopierarna med hårda straff samt arbeta hårdare för att få lagligt stöd att stänga ner 

fildelningstjänster och ftp-konton. Piratkopierare får i vilket fall inte känna att de kan gömma 

sig bakom en förlegad lag. 

 

En CD ska gå att spela i alla medier och kopieringsskydd får inte påverka ljudkvaliteten. 

Dessutom ska ett bra kopieringsskydd inte märkas av användaren. Kopieringsskydd av olika 

kalibrer har mer tillfört frustration för regelrättiga köpare än för de verkliga piratkopierarna i 

form av att skivor ej går att spela upp vissa i bilstereos, datorer eller äldre musikanläggningar. 

De olika varianter som tagits fram har varit en lätt match för piratkopierare och annat vore 

lustigt. Faktum är ändå att för varje specialiserad programmerare som arbetar för att ta fram 

ett nytt kopieringsskydd finns det 100 hackers som kan lika mycket. Vår tanke om 

kopieringsskydd är alltså att man kan sluta lägga pengar på det. Om något ska funka som 

skydd mot kopiering så är det i implementering av skydd direkt i hårdvara i kodningen av 
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operativsystem. Och då inte som nåt tillägg i koden utan som en del av det hela. För att 

operativsystemet ska fungera måste exempelvis hela koden vara intakt. 

 

Musikbranschen har försökt stoppa piratkopieringen med kopieringsskydd. Dessa i form av 

att digital kod byts ut mot felaktiga värden eller att filer med falsk data placeras bland 

musikspåren. Hackers har dock inte haft några som helst problem att överlista dessa skydd. 

Däremot har det blivit stor uppståndelse angående kopieringsskydden från regelrättiga 

användare. Märkningen av skivor med kopieringsskydd har varit dålig och oftast har det bara 

stått en liten varningstext. Dessa användare har fått problem att spela upp sina skivor i 

bilstereos och äldre musikanläggningar vilket inte var deras syfte. Problemet kvarstår och nya 

lösningar arbetas fram. TCPA är en av dem, och här är det inte fråga om något skydd på en 

CD-skiva utan här är det en krets på moderkorten och dess bios som har till uppgift i 

samarbete med operativsystem att autensiera de program man använder sig av samt de CD-

skivor man försöker spela upp i datorn. Är CD-skivan man försöker spela upp i en sådan här 

dator piratkopierat kommer TCPA omöjliggöra uppspelningen av den.  

En framtida plattform från Microsoft som använder TCPA är under utveckling och kommer 

kallas Palladium i färdigt skick. Många har sina förhoppningar på TCPA, att detta i framtiden 

blir en standard som implementeras i alla persondatorer och slutligen blir lösningen till 

problemen med piratkopiering.  

 



 

 

49

Källförteckning 

Internet: 

http://www.kopieringsskydd.com/ 11 april 2003 14.11 

http://www.ifpi.se/ 19 april 2003 16.27 

http://searchstorage.techtarget.com/sDefinition/0,,sid5_gci503642,00.html 7 april 2003 12.43 

http://dmd.hultsfred.net/nyheter/nyhetsmapp/firstanyhet.asp?nyhetsnummer=251 7 april 2003 

13.34 

http://www.radron.se/templates/news____2241.asp 19 april 2003 11.45 

http://dmd.hultsfred.net/nyheter/nyhetsmapp/firstanyhet.asp?nyhetsnummer=255 

http://www.tydal.nu/se/cd/ 10 april 2003 17.23 

http://216.239.33.100/search?q=cache:kUhDJDCSYuoC:www.punbb.org/archive/mp3.h 

tml+kennel+lame+EAC&hl=sv&lr=lang_sv&ie=UTF-8 23 april 2003 13.12 

http://fajaf.digitalrice.com/nyheter/020523_cd.html 17 april 2003 20.11 

http://www.fatchucks.com/z3.cd.faq.html 17 april 2003 20.43 

http://www.aftonbladet.se/vss/it/story/0,2789,248842,00.html 23 april 2003 13.04 

http://www.yttermera.se/pauze/nyheter/ny_kryptering.html 23 april 2003 14.25 

http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212769,00.html 26 april 2003 

10.47 

http://www.kazaa.com 1 maj, 2003 11.03 

http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212600,00.html  29 april 2003 13:20 

http://www.x-sajting.net/mp3gui/tekniskbeskrivning.html 29 april 2003 13:20 

http://www.disctronics.co.uk/technology/cdaudio/cdaud_intro.htm 29 april 2003 15:16 

http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213473,00.html 30 april 21.32 

http://www.x-sajting.net/mp3gui/vadarmp3.html 29 april 2003 13.56 

www.susning.nu 8 april 2003 15.13 

www.antipiratbyran.com 2003-03-29 12.56 

http://www.prv.se/varumarke/upphovsratt.html#Vad%20är%20upphovsrätt 2003-04-21 11.20 

www.downloads.com 2003-12-17 15.00 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK

&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%

3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1960%3A729&RUB=&ORG= 

2003-12-17 15.00 

http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds2003_35a.pdf 2003-12-17 15.00 



 

 

50

Tidsskrifter: 

Affärsvärlden, 2003, nr 8, sid 18-20 

Allt om elektronik, 2002, nr 1/2, sid 26-27 

Dagens nyheter, 20030122 

Datateknik 3.0, 2001, nr 2, sid 30-31 

Ekonomisk debatt, 2002, nr 8, sid 707-719 

Göteborgsposten, 20020806 

Hifi & Musik, 2002, nr 7/8, sid 24-26 

Newsweek 2001, nr 2, sid 26 

Ny teknik, 2000, nr 37, sid 19 

Ny teknik, 2001, nr 42, sid 15 

Time, 2002, nr 2, sid 44-45 

Time, 2002, nr 21, sid 54-55 

 

Böcker: 

Leth, Göran & Thurén, Torsten, 2000: Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för 

psykologiskt försvar 

Merriam, B. Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund 1994 

Partel,R & Tebelius,U. Grundbok i forskningsmetodik kvalitativ och kvantitaiv, 

Studentlitteratur, Lund 1987 

 

Intervjuer: 

Burén, Anna, Programansvarig Sveriges Radio,   2003-04-12 

Mårtensson, Magnus, IFPI ,           2003-04-15 

Sandin, Per, Virgin/EMI General manager EMI marketing,   2003-04-20 

BBB (Bredbandsbolaget), Pressansvarig          2003-04-18 

Bostream, Pressansvarig            2003-04-18 

Tele2, Pressansvarig            2003-04-18 

 



 

 

51

Bilagor 

Bilaga 1 Anna Burén  2003-04-12 

Frågeställning som har besvarats av Anna Burén, Programansvarig Sveriges Radio 

 

1. Hur lyder den senaste revisionen om upphovsrätten? 

 

Sverige skulle till den 22 december 2002 ha implementerat ett nytt EU-direktiv om 

upphovsrätt (2001/29: harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället, kallat Infosoc-direktivet). Det blev inte så, p.g.a. att 

departementen inte kan komma överens. Senast hörde vi att propositionen med lagförslaget, 

som ska gå runt på remiss till bl.a. SR, skulle ha kommit i slutet av mars, men vi har 

fortfarande inte sett till den. 

 

En viktigare ändring kommer troligen att bli att de undantag som finns i upphovsrättslagen 

(URL) t.ex. kopior för enskilt bruk, kommer att baseras på att förlagan är laglig, dvs. att man 

inte får ta en kopia för enskilt bruk om inte förlagan är satt på marknaden med 

upphovsmannens tillstånd. Ibland är det ju ganska uppenbart att det inte är upphovsmannen 

som lagt ut sin musik på nätet, men det finns ju även artister som gör det, så det kan nog bli 

svåra gränsdragningar. 

 

2. Håller det på att utformas nya lagar som reglerar piratkopiering bättre än dagens tvetydiga? 

 

Regeln om lagliga förlagor kommer kanske att reglera piratkopiering bättre än vad det gör 

idag. Idag är det ju faktiskt lagligt att ladda hem musik och använda den för sitt enskilda bruk, 

men däremot är det inte lagligt att dela med sig av sin musik på t.ex. Kazaa. Att dela med sig 

av musik där är enligt URL tillgängliggörande för allmänheten, och det är något som bara 

upphovsmannen får göra. 

 

För att dra lite grundläggande så är upphovsmannens ensamrätt delad i två delar, en 

ekonomisk och en ideell. Den ekonomiska rätten är i sin tur delade i exemplarframställning 

och i tillgängliggörande för allmänheten. Det senare är uppdelat i framförande (t.ex. sjunga en 

sång på en scen eller spela musik i en affär), spridning (t.ex. sprida exemplar av en skiva eller 
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en bok) och visning (t.ex. visa ett konstverk på en utställning). Till tillgängliggörandet 

kommer det troligen genom implementeringen även att läggas överföring till allmänheten 

vilket innefattar spridning av musik på nätet, dvs. att man lägger ut filer med upphovsrättsligt 

skyddat material, och även radio- och tv-sändningar. Överföring till allmänheten är beroende 

av att den som sprider verket och den/de som tar emot det är på olika platser, dvs. ett 

”distanselement”. 

 

Det är bara upphovsmannen som får använda sitt verk på de här olika sätten som jag beskrivit 

(den ekonomiska rätten i form av exemplarframställning och tillgängliggörande för 

allmänheten). Det innebär att bara upphovsmannen får lägga ut sin musik att spridas till andra, 

t.ex. genom Kazaa och andra liknande tjänster. Från den regeln finns det vissa undantag i 

URL, bl.a. kopiering för enskilt bruk, citat och att skolor får göra exemplar av verk. Om inte 

undantagen fanns skulle vi vara tvungna att be upphovsmannen om lov för nästan alla former 

av nyttjanden. 

 

3. Hur ska man tolka lagen om upphovsrätt? Var går gränsen för en ”bekant” som man får 

dela med sig av sin musik till? 

 

Man får göra enstaka exemplar av offentliggjorda verk (satta på markanden med 

upphovsmannens tillstånd) för enskilt bruk. Innebörden av enstaka exemplar varierar 

beroende på vilken sorts verk det är. Om det är fråga om filmer eller skivor får man bara göra 

två, tre stycken exemplar. Allmänt för alla sorters verk (böcker, bilder eller vad det nu kan 

vara) så gäller att man högst får göra tio exemplar. 

 

Att kopieringen får ske för enskilt bruk innebär att den får ske för ens eget behov eller åt ens 

närmaste familje- eller vänkrets. Man kan också göra kopior år kollegor på jobbet. Enskilt 

bruk omfattar också helt slutna föreningar av privat karaktär. Om vem som helst i praktiken 

kan få tillträde till föreningen så är den inte sluten. 

 

Exemplar framställda för enskilt bruk får inte användas för andra ändamål, dvs. man får inte 

sälja dem eller spela dem offentligt eller göra något annat offentligt med dem. 

 

4. Hur tolkar dem som motsätter sig piratkopiering lagen? 
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De tolkar lagen på det sättet att de förlagor som man gör kopior av måste vara satta på 

marknaden med upphovsmannens tillstånd. Om jag köper en platta av Madonna på Åhlens så 

kan jag förhoppningsvis utgå ifrån att den finns där med Madonnas tillstånd. Om jag däremot 

laddar hem en Madonna-låt från Kazaa så kan jag nästan vara säker på att den inte är satt på 

marknaden med hennes tillstånd. Det innebär att den förlaga som finns i någon annans dator, 

och som jag gör en kopia av, inte är laglig och då anser motståndarna att min kopia inte heller 

är laglig. Så lär det bli snart, men idag finns det inte sådana skrivningar i URL. 

 

Om man sedan pratar försäljning av piratkopierat material så är det olagligt i Sverige och i 

resten av Europa. 

 

5. Hur lyder andra länders upphovsrättslagar? (USA, Asien, Sydeuropa exempelvis) 

 

Alla länder inom EU ska ha samma bestämmelser, egentligen redan idag, men så duktiga har 

ju inte alla länder varit. Det innebär att Europas upphovsrättslagstiftning snart skall vara 

likalydande i alla länder och att regeln om lagliga förlagor (och det övriga nya 

bestämmelserna jag nämnt) snart kommer att gälla i hela Europa. 

 

Hur det ser ut i USA är jag inte säker på, och de har en lite annorlunda upphovsrätt än Europa. 

De tillerkänner t.ex. inte någon upphovsrätt åt artister och musiker om de ”bara” framför 

någon annans verk. Britney Spears t.ex. sjunger ju andras låtar och då har hon enligt 

amerikansk rätt inte någon upphovsrätt till det. Madonna däremot, som skriver mycket själv, 

har upphovsrätt till sina låtar. 

 

Asiatisk upphovsrätt tror jag inte är så omfattande, och det antagandet grundar jag på att det 

finns mycket piratkopiering där = troligen inte så hårda straff för ett sådant brott, om det nu 

ens är något brott där. 

 

 

 

 

6. Arbetar andra länder lika hårt för att sätta stopp för det? 
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Jag antar att USA jobbar hårt på det. Hur intresserade man är i Asien av att stoppa det hela 

kan jag inte svara på. 

 

7. Vad säger lagen om Direct Connect? Fungerar så att man loggar in på en värddator. Alla 

användare kan här chatta med varandra men framförallt surfa genom ”vännernas” filer. Upp 

till 1000 personers datorer kommer man åt ungefär samtidigt. 

 

Att låta andra personer som man inte känner, dvs. utanför kretsen för enskilt bruk, låta surfa 

igenom ens filer är ett tillgängliggörande som ligger inom upphovsmannens ensamrätt och 

därigenom ett upphovsrättsintrång om man inte har upphovsmannens tillstånd att sprida hans 

filer. Om man däremot laddar hem musik som man sedan inte delar med någon utanför ”den 

enskilda kretsen” så är det idag inte olagligt. 

 

8. Vad säger lagen om Kazaa? Program som möjliggör fildelning till miljoner okända 

användare över hela världen. 

 

Se svaret till fråga 7. 

 

9. Hur ser straffsatserna ut idag för de som säljer piratkopierat material? 

 

För upphovsrättsintrång (finns inget särskilt för just piratkopiering, utan det gäller alla intrång 

i upphovsrätt) kan man få böter eller fängelse i högst två år. Även försök eller förberedelse 

straffas. 

 

10. Görs det någon skillnad i vilket material som piratkopierats? Är det högre 

straffsats/skadeersättning för nyaste material gentemot gammalt. 

 

Se svaret fråga 9. 

 

11. Vad har upphovsmannen för rätt att skydda sitt material? Det jag tänker på här är Sony: s 

omtalade skydd som om dem spelas upp i datorer förstör dem. Vad har konsumenten för 

skydd mot sådant? 
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Upphovsmannen har rätt att sätta kopieringsspärrar och dylikt på sitt material. I och med 

Infosoc-direktivets implementering i europeisk rätt så kommer det att bli olagligt att ta bort 

kopieringsspärrar och andra skydd. Att sätta kopieringsspärrar som förstör datorer (eller 

skivorna?) låter däremot väldigt konstigt. Det har ju diskuterats väldigt mycket om 

skivbolagen verkligen ska få bestämma var man ska kunna/få spela sina skivor, men idag 

finns det inga hinder för det. 

 

I Finland finns det förslag på att införa en bestämmelse som gör det tillåtet att ta bort 

kopieringsskydd om man ska göra en kopia för enskilt bruk. Finland har inte heller hunnit 

implementera Infosoc-direktivet, så det är inte säkert att den här bestämmelsen går igenom, 

men så är förslaget i alla fall. 

 

12. Det hörs inte mycket i media om brottslingar som fälls i Sverige. Är mängden 

piratmaterial som produceras i Sverige så pass liten att kraften från de drabbade endast riktas 

mot Asien som är erkänt Mecka för piratkopiering? 

 

Jag vet inte hur det ligger till med mängden piratmaterial i Sverige. Antipiratbyrån påstår att 

det är väldigt vanligt, och att ett stort antal har dömts för det, men som du säger så hör man 

inte mycket i media om det och jag känner inte heller till några sådana domar. Den enda 

domen jag känner till som har någorlunda med det här att göra, är det s.k. MP3-målet där en 

kille djuplänkade från sin hemsida till mp3-filer på en annan hemsida. Där ansåg domstolen 

att han hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång eftersom han hade tillgängliggjort 

upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmannens tillstånd. 

 

13. Hur tror du att framtiden för musikbranschen kommer se ut? Kommer huvuddelen av 

inkomsterna fortfarande finnas i skivförsäljning eller kommer nya alternativ tas fram? 

 

Förhoppningsvis kommer nya alternativ också fram, men några lagliga fildelningssystem tror 

jag aldrig kommer, dvs. att skivbolagen får till någon betalsajt som får någon större spridning. 

Jag tror att många nu är så vana vid att bara kunna gå ut på nätet och hämta hem det de vill ha 

så att få är beredda att betala för det. Vissa företrädare för branschen (få visserligen) talar ju 

om att ”gratis-systemet” kanske gör att intäkterna för artisterna ökar, för nu har man ju 



 

 

56

möjlighet att komma i kontakt med så mycket musik att intresset kanske väcks för sådant man 

aldrig skulle höra på radio eller komma i kontakt med på annat sätt. 
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Bilaga 2 Per Sandin  2003-04-20 

Frågeställning till Per Sandin, Virgin/EMI General manager EMI marketing 

 

1. Sett till dina år inom musikbranschen, upplever du att piratkopieringen är ett stort hot? 

Märks det tydligt i försäljningssiffror? 

 

Ja, det är ett hot. Marknaden för försäljning av musik minskar i dagsläget med ca 10 % 

jämfört med föregående år. En stor del sker med all säkerhet på grund av privat 

piratkopiering. Totalt säljs det idag fler tomma CDR än CDs med inspelad musik. 

 

2. Hur ser ni på framtiden? Ser du nått slut på piratkopiering av skivor? Om inte, har ni börjat 

fundera på alternativa inkomstkällor? 

 

Vi arbetar med kopieringskydd på CD-skivor idag. Det fungerar, men kanske inte perfekt. 

Teknologin går dock snabbt framåt och jag tror vi kommer ha ett ännu bättre system igång till 

sommaren. Med hjälp av ett väl fungerande kopieringskydd tror jag vi kan begränsa 

piratkopieringen i framtiden. 

 

3. På nyheterna har man hört att musikbolagen börjat sparka folk, vad beror det på? Kan man 

se någon koppling till piratkopieringen?  

 

En minskande marknad sätter hårdare press på samtliga aktörer på marknaden. För att 

bibehålla ett lönsamt företag finns inte många andra vägar än att rationalisera. 

Piratkopieringen är som nämndes ett skäl till den minskade marknaden. 

 

4. Hur stor är brottsligheten i Sverige jämfört med resten av världen? 

 

Vi är inte lika hårt drabbade som andra länder. Dock är jag inte säker på hur det ser ut exakt.  

 

5. Kan man se skillnader i etik & moral angående piratkopiering i andra delar av världen 

gentemot Sverige?  

 

Det tror jag, vi har fortfarande en hög etik och moral i Sverige.  
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6. Hur ser musikbranschen på den lagstiftning som finns i Sverige idag angående 

piratkopiering? Är det svårt att komma åt brottslingarna i Sverige? 

 

Ren piratkopiering där man säljer piratkopierade skivor är inga problem att komma åt. 

Däremot den privata piratkopieringen där du gör kopior till alla på jobbet eller i klassen är 

betydligt svårare att komma åt. Detta arbetar man på att stoppa från hela branschen och 

kopieringskyddet är ett sätt att få stopp på detta.  

 

7. Arbetar ni aktivt för att stoppa piratkopieringen av den musik ni producerar? Samarbetar ni 

med antipiratbyrån/IFPI? Om ni gör detta, hur fungerar detta samarbete, betalar ni för deras 

tjänster? 

 

Ja det gör vi, IFPI representerar branschen, Antipiratbyrån har ett samarbete med IFPI, tror 

jag. Ja, vi finansierar IFPI tillsammans med andra större aktörer inom branschen. 

 

8. Har EMI/CMC någon gång varit i rätten mot en piratkopierare? Hur mycket kunde ni 

isåfall påverka domen? 

 

Nej inte vad jag vet.  

 

9. Använder ditt bolag sig av kopieringsskydd? Vilket anses vara bäst i reducerandet av 

piratkopiering?  

 

Ja, enligt ovan. 

 

10. Gör ni någon skillnad i vilket material som piratkopierats? Ser ni strängare på 

piratkopiering av ert nyaste material kontra ert äldre material.  

 

Vi ser ingen skillnad på vilken repertoar det gäller, dock tror jag att det är vanligare att nyare 

repertoar med yngre målgrupper kopieras. 
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11. Hur fördelas intäkterna för en skiva som har ett butikspris på säg 200kr? 

 

Det varierar från Artist till artist. I normalfallet kan det se ut såhär på en internationell artist. 

Handelsmarginal att täcka ett eller två led. (vissa skivbutiker handlar från grossister) 60:- 

Tillverkning  10:- 

Copyright (kompositör) 11:- 

Royalty  (artist) 31:- 

Distribution  7:- 

Täckningsbidrag: 40:-  

Marknadsföring 20:- 

Bruttomarginal 21:- (Skall täcka inspelning och andra fasta kostnader). 
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Bilaga 3 BBB, Tele2, Bostream 2003-04-16 

Frågor till Internetleverantörer 

 

1. Vad tror ni är den största anledningen till att svenska folket vill ha bredband? 

BBB – Hastigheten generellt oavsett legal eller illegal verksamhet. 

 

Tele2 – Tror inte som till exempel Antipiratbyrån hävdar, att det beror på enbart den illegala 

biten utan tvärtom. Att kunder vill ha snabbare hastighet generellt och att få telefonen fri. En 

stor anledning är också onlinespel. 

 

Bostream – Man kommer inte ifrån att många är ute efter snabbare nedladdningshastigheter, 

även om det är för legala ändamål. 

 

2. Vad är förbjudet för användare av er tjänst enligt er? 

BBB – Abuse, portskanna och hot. Utdelning av copyrightskyddat material. Allt annat ok! 

 

Tele2 – Utdelning av copyrightskyddat material. Abuse mm. Användarna måste följa sunt 

furnuft och lagar. FTP, Mailservers och hemsidor är inte tillåtet. Om kunden vill kan den 

abonnera på tjänsten för hemsidor. 

 

Bostream – Inga riktiga regler utan det ligger på kundens ansvar. Abuse och bryta mot 

copyrightlagar är självklart otillåtet. FTP, Mailservers och hemsidor är ok.  

 

3. Vad har ni för ställning till lagförslaget i tyskland om att en del av era intäkter från kunder 

ska gå till upphovsrättsägarna i kompensation för uteblivna skivintäkter till exempel? 

BBB – Inte hört, men låter konstigt och dumt. Det ligger på användarnas ansvar och inte 

Internetleverantören. 

 

Tele2 – Kan inte se vad Internetleverantörerna har för roll i det hela. Användarnas ansvar. 

 

Bostream – Användarnas ansvar och inte Internetleverantörernas. 
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4. Hur manade känner ni er till att hjälpa musikbranschen genom att jaga nätbovar och stänga 

portar osv? 

BBB – Lite samarbete med Antipiratbyrån. Intresseorganisationerna får komma med en 

anmälan, kund kontaktas och kan stängas av, men vi ser helst att vi inte tappar våra kunder. 

Antipiratbyrån laddar hem filer och testar, mer tyngd än dem som endast anmäler på grund av 

till exempel filändelsen mp3. 

 

Tele2 – Arbetar efter anmälningar, ej resurser för aktivt sökande. Lite problem med för lite 

tyngd bakom anmälningar. 

 

Bostream – Arbetar efter tips. Så länge inte lagen tvingar oss så ligger det inte i vårt intresse 

att söka aktivt. Lite problem med indicier. 
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Bilaga 4 Magnus Mårtensson, IFPI 2003-04-15 

 

1. Hur stor är brottsligheten i Sverige jämfört med resten av världen? 

 

Uppskattningsvis 2-3 % av den legala marknaden. Svårt att bedöma andra länder men 

framförallt är Asien hårt drabbat. Det är värst i länder där materialet är som dyrast. 

 

2. Hur ser ni på dagens lagstiftning gällande piratkopiering på Internet och 

tillverkning/försäljning av CD-kopior? 

 

Tillverkning/försäljning, bra skydd, lagen är tydlig.  

Internetfiler, större problem, oklar lagstiftning. Vi väntar på EU-direktiv som ska bli standard. 

Det är alldeles för oklart i lagstiftningen angående uppladdarens/nerladdarens ansvar, detta 

kräver tydligare lagar. 

 

3. Hur finansierar ni er verksamhet? 

 

IFPI är ett inkasserande sällskap såsom STIM. När musik spelas är radiostationer skyldiga att 

betala för dessa. De pengar vi får in fördelar vi till musikbranschen, det är ungefär150 

miljoner/år. En viss procent av denna summa tar vi själva. Spelas låtar utomlands fungerar det 

likadant eftersom IFPI finns i 90 länder. STIM ser till att textskrivare får sina pengar, IFPI 

låtskrivarna och SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) de som framför 

musiken. 

 

4. Har ni lyckats få någon privatperson fälld för kopiering för eget bruk? 

 

Ovanligt att privatpersoner fälls, det jag kan påminna mig om just nu är mp3-målet där en 

person hade nerladdningslänkar på sin egen hemsida till piratkopierat material. IFPI har 

datorer satta i ett visst system för att söka efter piratkopierat material. Varje dag hittar detta 

system 15-20 arkiv som stängs ner. Däremot finns det många fall där vi sätter dit personer 

som säljer piratkopierat material, t.ex. stod det en grupp och sålde piratkopierat material på 

Gustav Adolfs torg i Malmö en vecka. En närliggande skivbutik köpte ett stort parti varpå de 

sålde i sin egen butik. Efter x antal samtal om klagomål på dessa skivor skaffade vi en 
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husrannsakan och tillsammans med polisen gjorde vi tillslag mot dels butiken och dels de som 

sålde på torget. 

 

5. Har ni nära samarbete med motsvarande piratjägare i andra länder? 

 

Vi har daglig kommunikation med RIAA angående internetproblemen, och framförallt om 

fildelningssystem som Kazaa. Som jag nämnde innan finns vi i 90 länder och vi samarbetar 

givetvis med dessa. 

 

6. Hur mycket förlorar svenska musikproducenter/artister på piratkopiering av musik? 

 

Det går inte att säga hur mycket de förlorar. En person som bränner 10 skivor hade 

förmodligen inte haft råd att köpa dessa 10 skivor ändå. Men visst är det en stor förlust som är 

väldigt viktig att få stopp på. 

 

7. Hur arbetar ni, efter tips eller söker ni själva efter brottslingar? 

 

Vi har inte de resurser som krävs för att aktivt kunna söka själva efter förbrytare utan får 

istället förlita oss på våra datorsystem sen självklart tips. 

 

8. Ser övriga världen likadant på piratkopiering som i Sverige eller är vissa länder mer 

likgiltiga? Vad tror ni att det beror på isåfall, religion, mutor? 

 

Europa skulle jag vilja säga har samma syn som Sverige. Däremot så verkar Asien och 

Ryssland fullkomligt skita i upphovsrätten, de har total avsaknad av respekt för 

upphovsrätten. På tal om Ryssland så brukar Microsoft skämta om problemets omfattning 

genom att det räcker om de skickar en legal kopia av Office-paketet för att täcka hela landets 

behov. I dessa ovannämnda regioner är det signifikativt med organiserad brottslighet, den är 

här mycket omfattande. Det är där väldigt liten chans att åka dit, otroligt stora summor pengar 

att tjäna och förvånansvärt låga straffsatser.  
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9. Var går gränsen för en bekant samt närmsta omgivning när det handlar om piratkopiering 

till dessa enligt er, alltså inte försäljning? 

 

Ett antal rättsfall finns i Sverige som visar var gränsen går, bland annat dansbandsmålet. 

Man brukar säga att 5-7 personer är max för vad som kan kallas bekanta.  

 

10. Hur stor del av piratkopieringen av musik står Sverige för av den totala i världen? 

 

Eftersom det är omöjligt att mäta detta går det bara att gissa. Produktion av CD-kopior är 

ovanligt i Sverige utan sker mer i öststaterna och Asien där stora fabriker används. Det krävs 

bra grejer för att få bra kopior, de flesta svenskar stöter på detta på semester i Asien. 

Problemet i Sverige ligger mer kring fildelning.  

 

11. Vad tycker ni om de senaste kopieringsskydden som inte följer Philips Red Book-

standard?  

 

Allt kopieringsskydd är bra om inte annat för att väcka en debatt. Musikbranschen befinner 

sig i ett desperat läge. Skydden kan däremot fungera mycket bättre, som konsument ska man 

inte märka att de finns där.  

 

12. Vad tycker ni om Sony´s dubbelmoral? Samtidigt som de tillverkar mp3-spelare arbetar 

de aktivt för bättre kopieringsskydd? 

 

Vi tycker inte de har en dubbelmoral. Sony har uppmärksammat efterfrågan på mp3 och de 

har berättat för oss hur de kommer att sälja skivor där det följer med vissa låtar i mp3-format 

som då kan föras över.  

 

13. Hur tror du framtiden ser ut för er? Palladium och TCPA? 

 

Vår verksamhet består av mycket mer än att jaga piratkopierare. En stor del av vår 

verksamhet handlar om att arrangera galor, till exempel Grammisgalan. Dessutom samla in 

rapporter om topplistor så vi får underlag för betalning av våra kunder. Så även om 

piratkopieringen skulle försvinna med TCPA så har vi våra jobb kvar. 
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14. Många grupper hävdar att musikförsäljningen ökar och att musiken sprids med hjälp av 

piratkopiering, hur ställer ni er till detta påstående? 

 

Det finns ingen som kan svara på detta. Det kan stämma men kan lika gärna vara tvärtom. Vi 

har väldigt svårt att tro på detta argument. Tror inte att Kazaa stimulerar skivköp. 

 

15. Kommer vi kunna se förändring i lagstiftning inom den närmsta framtiden och isåfall på 

vilket sätt? 

 

Detta är en väldigt ohållbar situation vi befinner oss i. Vi går just nu och väntar på det EU-

direktiv som länderna ska enas om. Det har redan genomförts i Norge.  

Det är ju ohållbart att 19 av 20 träffar om kopieringsskydd på Internet handlar om hur man 

knäcker dem medan en visar just information om ett kopieringsskydd. 

 

16. Hur stor del har Internetleverantörerna i dagens piratkopiering? I Tyskland ligger ett 

lagförslag om att en del av Internetleverantörernas intäkter ska gå till upphovsägaren för att 

täcka förlust på grund av piratkopiering. 

 

Rent idiotiskt, IFPI sköter musik, Internetleverantörer sköter Internet.  
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Bilaga 5 Svar på enkätundersökning 2003-04-14 

Enkät  Antal deltagande: 60 personer 

 Deltagande var vänner och bekanta. Ålder 16-50. Båda man och kvinna. 

 

1. Har ditt skivköp förändrats under de senaste 5 åren? 

87%

13%

JA NEJ
 

       

2. Om det har förändrats, på vilket sätt?  

13%

20%

67%

Minskat Ökat Oförändrat
 

      

3. Vad beror ditt minskade/ökade skivinköp på? 

69%

8%

23%

Dyrt samt tillgång till Internet Ej besvarat Mer pengar samt hittat fler nya artister
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4. Äger du piratkopior? 

87%

13%

JA NEJ
 

 

5. Består majoriteten av din skivsamling av piratskivor eller original? 

22%

78%

Piratkopior Original
 

 

6. Om du har tillgång till piratkopierat material, hur fann du den då?  

0%
21%

21%58%

Köpte det Fick det Lånade och brände det Hämtade hem det själv
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7. Hur mycket kan du tänka dig betala för en: 

- Piratkopia (en vanlig kopia utan konvolut eller tryck, markering med tuschpenna)? 

- Counterfeit (en exakt kopia, både förpackningsmässigt och skivutseendemässigt)? 

- Bootleg (en ljudupptagning från en live-spelning, kan vara något sämre kvalitet samtidigt 

som outgivna låtar kan förekomma)? 

- En vanlig originalskiva (CD)? 

151kr

36kr11kr

122kr

Piratkopia Counterfeit Bootleg Vanlig CD
 

 

8. Känner du till lagen kring piratkopiering och upphovsrätt, Är följande tillåtet enligt 

upphovsrättslagen:?  

Köp? 

50%50%

Tillåtet Otillåtet
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Försäljning? 

0%

100%

Tillåtet Otillåtet

 
 

Gåvor? 

50%50%

Tillåtet Otillåtet
 

 

Utdelning?  

7%

93%

Tillåtet Otillåtet
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Nedladdning? 

 

50%50%

Tillåtet Otillåtet
 

 

9. Skulle du kunna tänka dig att betala dubbelt så mycket för en konsert till förmån för ett 

reducerat CD-pris (exempelvis 100kr)? 

20%

80%

JA NEJ

 
 

10. Skulle du kunna tänka dig att betala 100kr extra i Internetavgift/månad för att kunna 

piratkopiera utan repressalier? 

33%

67%

JA NEJ
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11. Om du köpt någon skiva som har haft kopieringsskydd, har du i så fall haft några problem 

att spela upp den i någon spelare? 

20%

80%

JA NEJ
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Bilaga 6 Rådande lagstiftning  2003-12-17 

SFS nr: 1960:729 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 

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

Utfärdad: 1960-12-30 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:665 

 

1 Kap. Upphovsrättens föremål och innehåll 

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett 

om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk, 

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. 

 

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form 

utförda verk av beskrivande art.  

 

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande 

designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190). 

 

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som nedan stadgas, uteslutande rätt att 

förfoga över verket genom att framställa exemplar därav och genom att göra det tillgängligt 

för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan 

litteratur- eller konstart eller i annan teknik. 

 

Såsom framställning av exemplar anses även att verket överföres på anordning, genom vilken 

det kan återgivas. 
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Verket göres tillgängligt för allmänheten då det framföres offentligt, så ock då exemplar därav 

utbjudes till försäljning, uthyrning eller utlåning eller eljest sprides till allmänheten eller visas 

offentligt. Lika med offentligt framförande anses framförande som i förvärvsverksamhet 

anordnas inför en större sluten krets. 

 

2 Kap. Framställning av exemplar för enskilt bruk 

12 § Var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för enskilt bruk. 

Exemplaren får inte användas för andra ändamål. 

 

Första stycket ger inte rätt att 

1. uppföra byggnadsverk, 

2. framställa exemplar av datorprogram, eller 

3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i 

digital form. 

 

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

1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, 

2. framställa bruksföremål eller skulpturer eller 

3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk. 

Lag (1997:790). 
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Bilaga 7 Kommande lagstiftning  2003-12-17 

Nya paragrafer 26 l, 26 m, 42 b, 42 d, 52 b–52 h och 57 b §§ 

 

1 kap. Upphovsrättens föremål och innehåll 

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som nedan stadgas, uteslutande rätt att 

förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt 

för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan 

litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Som framställning av exemplar anses varje direkt 

eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket oavsett i 

vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis. Verket 

görs tillgängligt för allmänheten i följande fall.  

 

När verket överförs till allmänheten, varmed avses varje tillgängliggörande för allmänheten 

av verket som sker på distans. Tillgängliggörandet sker på distans när verket på trådbunden 

eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten 

kan ta del av verket. Överföring till allmänheten omfattar även överföring som sker på ett 

sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de 

själva väljer. När verket framförs offentligt. Som offentligt framförande anses endast sådana 

fall då tillgängliggörandet för allmänheten sker, med eller utan användning av ett tekniskt 

hjälpmedel, på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.  

När exemplar av verket visas offentligt. Som offentlig visning anses endast sådana fall då ett 

exemplar av ett verk görs tillgängligt för allmänheten på samma plats som den där 

allmänheten kan ta del av exemplaret och tillgängliggörandet sker utan användning av ett 

tekniskt hjälpmedel. Om ett tekniskt hjälpmedel används vid ett sådant förfogande utgör det i 

stället ett offentligt framförande enligt 2. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, 

uthyrning, utlåning eller annars sprids till allmänheten. Med överföring till allmänheten och 

offentligt framförande jämställs överföringar och framföranden som i förvärvsverksamhet 

anordnas till eller inför en större sluten krets. 
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2 kap. Framställning av exemplar för privat bruk  

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett fåtal exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt 

gäller litterära verk i skriftlig form får dock exemplarframställningen endast avse begränsade 

delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra 

ändamål än privat bruk. Första stycket ger inte rätt att uppföra byggnadsverk, framställa 

exemplar av datorprogram, eller framställa exemplar i digital form av sammanställningar i 

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

framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, framställa bruksföremål eller 

skulpturer, eller genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk. Det är inte tillåtet 

att med stöd av denna paragraf framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den 

egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. 

 

2 a kap. Rätt till särskild ersättning 

Ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagningar. 

26 l § Ersättning enligt 26 k § skall bestämmas enligt följande beräkningsgrunder: 

För en anordning för analog upptagning skall ersättningen vara två och ett halvt öre för varje 

möjlig upptagningsminut på anordningen. För anordningar där digital upptagning kan ske 

upprepade gånger skall ersättningen vara 0,7 öre per megabyte lagringsutrymme. För andra 

anordningar där digital upptagning kan ske skall ersättningen vara 0,25 öre per megabyte 

lagringsutrymme. Ersättning enligt första stycket får jämkas om upphovsmannen redan har 

erhållit betalning för exemplarframställningen i någon annan form, eller om den med hänsyn 

till omständigheterna i övrigt är oskäligt hög. 

 

26 m § Endast organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade svenska 

upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter på området har rätt att kräva in 

ersättningen. Organisationen skall kräva in ersättningen och fördela den mellan de 

ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för dess 

omkostnader. Vid fördelningen skall rättighetshavare som inte företräds av organisationen 

vara likställda med rättighetshavare som organisationen företräder. Näringsidkaren skall 

anmäla sig hos en sådan organisation som avses i första stycket. Näringsidkaren skall på 

begäran av organisationen redovisa det antal anordningar som omfattas av rätt till ersättning, 

anordningarnas upptagningstid eller lagringskapacitet, om anordningarna kan användas för 

digital upptagning upprepade gånger och när anordningarna tillverkades eller infördes. Av 
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redovisningen skall framgå antalet anordningar enligt 26 k § andra stycket. 

 

Skydd för tekniska åtgärder 

52 d § Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare 

kringgå en digital eller analog spärr som uteslutande hindrar eller begränsar framställning av 

exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, dekryptera ett datorprogram som uteslutande 

hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk 

eller kringgå en annan teknisk åtgärd som uteslutande hindrar eller begränsar sådant 

tillgängliggörande. En teknisk åtgärd som skyddar ett upphovsrättsligt skyddat verk som görs 

tillgängligt för allmänheten elektroniskt, på distans och på begäran av mottagaren genom en 

tjänst som är föremål för villkorad tillgång och tillhandahålls mot betalning skall skyddas 

enligt första stycket även om åtgärden också skyddar den villkorade tjänsten. 
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