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Sammanfattning

Upphovsrätten, som den tillämpas idag, tillkom 1960. Den 1 juli 2005 skärptes den dock i 

enlighet med EU-direktivet 2001/29/EG. Detta fick till följd att den utbredda nedladdningen 

av upphovsrättsskyddad musik via olika så kallade fildelningsprogram på Internet kom att bli 

kriminaliserad.  Statistik  från  SCB visar  att  mer  än  en  miljon  svenskar,  varav  den största 

andelen återfinns i åldersintervallet 16-34 år, ägnar sig åt att ladda ner musik via Internet. Vid 

omröstningen i riksdagen den 25 maj 2005 stöddes genomdrivandet av direktivet av samtliga 

riksdagspartier förutom miljöpartiet och centerpartiet. En jämförelse mellan de olika partierna 

och  deras  relation  till  de  tre  så  kallade  grundideologierna  socialism,  liberalism  och 

konservatism visar att det finns en tydlig koppling mellan detta och hur de fattade sitt beslut 

vid  omröstningen,  och  hur  de  resonerade  i  sina  motioner  som  föregick  omröstningen. 

Folkpartiet och moderaterna har en tydlig koppling till liberalismen respektive liberalismen 

och konservatismen,  och de tog tydligt  ställning  för  ett  genomdrivande av EU-direktivet. 

Vänsterpartiet  har en tydlig koppling till  socialismen, och även om deras motion inte gav 

någon direkt vägledning om hur de avsåg att  rösta  så stödde partiet  ändå genomförandet. 

Kristdemokraterna har ingen uttalad anknytning till någon av grundideologierna, men trots en 

viss oenighet  kom de ändå att  rösta  för genomförandet.  Miljöpartiet  och centerpartiet  har 

ingen koppling alls till någon av grundideologierna och de valde att rösta emot direktivets 

genomdrivande. Det går även att finna ett tydligt samband mellan resultatet i riksdagsvalet 

2002 och hur  partierna valde  att  agera  i  denna fråga.  De  tre  partierna  med det  starkaste 

väljarstödet,  socialdemokraterna,  moderaterna  och  folkpartiet,  var  tydliga  i  sitt 

ställningstagande.  Den  teori  som  presenteras  i  detta  arbete  går  ut  på  att  centern  och 

miljöpartiet valde att fatta ett beslut som enligt min analys bör betecknas som moraliskt fel, 

men som skulle kunna bidra till att vinna röster från en röststark väljargrupp (med många 

förstagångsväljare)  som  ägnar  sig  åt  fildelning  och  förmodligen  inte  vill  se  att  detta 

kriminaliseras. Detta förfarande bör enligt min mening klassificeras som politisk egoism. Den 

politiska egoismen handlar om att ett parti fattar ett beslut som är moraliskt fel, eller som 

kanske står i strid med dess egen egentliga uppfattning, men som kan ge kortsiktiga vinster i 

form av exempelvis ökat väljarstöd inför ett stundande val. Den slutsats som jag kommit fram 

till  utifrån  denna  fallstudie  går  ut  på  att  en  tydlig  anknytning  till  någon  av  de  tre 

grundideologierna  leder  till  en  ansvarsfullare  politik  från  partiernas  sida  med  mindre 

inriktning mot att maximera sitt eget väljarstöd.   
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1. Inledning 

Upphovsrättslagen, som den tillämpas idag, tillkom 1960. Den ger den som har skapat ett 

verk, vare sig detta är en bok, ett dataprogram eller till och med en ritning, rätt till densamma. 

En upphovsmans rätt till sitt verk omnämns numera även i Regeringsformens andra kapitel 19 

§.1 För  att  en  upphovsman ska kunna åtnjuta  denna rätt  krävs  att  det  aktuella  verket  har 

uppnått verkshöjd, det vill säga att det präglas av en sådan originalitet att det ej på samma sätt 

hade kunnat framställas av någon annan.2 Upphovsrätten ger upphovsmannen en principiell 

ensamrätt till att mångfaldiga ett verk och göra detta tillgängligt för allmänheten, även om 

vissa undantag görs för rätten att framställa enskilda kopior av vissa verk för enskilt bruk.3  

Den 1 juli  2005 skärptes  lagen i  enlighet  med EU-direktivet  2001/29/EG som lades fram 

2001.  Följden  av  denna  lagändring  blev  att  den  utbredda  nedladdningen  av 

upphovsrättsskyddat  material  från  olika  program  för  fildelning  på  Internet  kom  att 

kriminaliseras. Riksdagen beslutade om denna lagändring i en omröstning den 25 maj 2005. 

Enigheten var dock inte total, miljöpartiet och centerpartiet motsatte sig denna lagändring.4 

Två partier  på varsin sida den traditionella  blockgränsen, men som egentligen aldrig med 

tydlighet  har  profilerat  sig  som vänster-  eller  högerpartier,  valde  alltså  att  förenas  under 

samma ståndpunkt och därmed gå emot de övriga partierna inom sina respektive block.  

Många  är  de  personer  som  ägnat  sig  åt  att  ladda  ner  upphovsrättsskyddat  material  från 

Internet.  Statistik från SCB visar att fler än en miljon invånare i Sverige använder sig av 

fildelningsprogram,5 och debatten har  varit  livlig  om huruvida detta  är förenligt  med den 

upphovsrätt  som  materialets  upphovsmän  åtnjuter.  De  som  motsatt  sig  ett  förbud  mot 

fildelning torde, med tanke på att de enligt SCB:s undersökning är så pass många, utgöra en 

röststark grupp av människor. Kan det vara så att de partier som motsatt sig förbudet har sett 

en möjlighet att locka till sig en röststark väljargrupp inför det stundande riksdagsvalet?

Förespråkarna för den nya lagen värnar om upphovsmännens rätt att kunna tjäna pengar på 

det  som  de  producerat.  I  detta  fall  kan  det  vara  befogat  att  sätta  likhetstecken  mellan 

upphovsrätt och äganderätt. De som torde gynnas av den nya lagen är de som förlorar pengar i 

och med att nedladdningen leder till minskad försäljning och därmed minskade intäkter, det 

vill säga de som ägnar sig åt skivförsäljning eller skivproduktion. 
1 Agell/Malmström (2003:212)
2 ibid
3 Agell/Malmström (2003:212-3)
4 Jan Andersson GP 050526
5 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 (s.9)
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Lagstiftningar är en viktig del av de institutionella ramarna som finns till för att skydda och 

hjälpa oss medborgare. Frågan är dock vad som föranleder att en viss lag kommer till och 

varför den utformas på ett visst sätt. Vems intressen är det som värnas? I fallet med fildelning 

på Internet kan man nog med fog säga att denna företeelse har vunnit en form av acceptans 

bland väljargrupperna, i och med att så pass många människor säger sig ägna sig åt denna 

verksamhet. Här kommer dock ”fildelarnas” och upphovsmännens intressen i konflikt med 

varandra, och hur man från riksdagens sida än hade valt att agera så hade den ena partens 

intressen kommit i kläm till förmån för den andra. Det går inte att komma ifrån att det är en 

väldigt stor och röststark andel av befolkningen som enligt den nya lagen per definition blir 

kriminella, i den mån de väljer att fortsätta med fildelningen såsom de gjorde innan den kom 

att kriminaliseras.6 Borde en företeelse vara tillåten om det finns tillräckligt många människor 

som anser att den borde vara det, eller har lagstiftaren möjlighet att värna om någon annans 

intressen med bibehållen legitimitet? Legitimitet syftar i det här fallet på om lagstiftningen 

borde utgå ifrån vad som skulle kunna klassas som ”allmänvilja” eller vad som skulle kunna 

klassas som ”det moraliskt rätta”, ifall dessa skulle stå i strid mot varandra.

 

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från de tre så kallade grundideologierna 

socialism, liberalism och konservatism undersöka om respektive partis  beslut  i  frågan om 

ändringen  av  upphovsrättslagen  är  grundat  i  altruism  (vad  man  tror  vara  det  bästa  för 

samhället) eller egoism (vad man tror vara det bästa för det egna partiet). Har anknytningen 

till  någon av  dessa  ideologier  inverkat  i  vilket  beslut  partiet  har  fattat?  Eller  har  snarare 

bristen  på  anknytning  till  dessa  ideologier  inverkat  på  ställningstagandet?  Är  partiernas 

ståndpunkter  ideologiskt  grundade, eller  finns det andra faktorer som har  inverkat  i  deras 

beslut, såsom exempelvis möjligheten att göra en politisk vinst genom att ställa sig på samma 

sida som de som påverkas av den nya lagen? Finns det kanske till och med fog för att tala om 

någon form av ”politisk  egoism”? För  att  kunna besvara frågan om partierna gjorde  sina 

ställningstaganden utifrån ideologiska hänsynstaganden eller om det handlade om någon form 

av  röstmaximeringsbeteende  så  avser  jag  analysera  det  som  föranledde  skärpningen  av 

upphovsrättslagen. Går det att sätta likhetstecken mellan äganderätt och upphovsrätt? Kan det 

vara legitimt att genom lagstiftning kriminalisera en företeelse som är så pass utbredd och 

6 Det finns förstås även lagliga varianter av fildelning. Det är bara upphovsrättsskyddat material som omfattas av 
förbudet, och det är det som i denna uppsats åsyftas när ordet ”fildelning” nämns.
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accepterad bland befolkningen? Och för att slutligen kunna avgöra om politisk egoism är ett 

relevant  begrepp för  partiernas  agerande så  avser  jag analysera  vad egoismen som social 

företeelse egentligen handlar om. Syftet med detta arbete är inte att lägga några värderingar i 

huruvida egoism är någonting som är rätt eller fel, utan att med lagen mot fildelning som 

fallstudie undersöka grunden för partiernas ställningstaganden i en viktig fråga. Just denna 

lagstiftning utgör enligt mig ett intressant exempel då oenigheten om den kunde skönjas tvärs 

över blockgränsen.   

1.1.1 Frågeställningar

*Varför egoism? Är egoism en form av överlevnadsstrategi eller är egoismen i första hand ett 

medel för, och ett sätt att, maximera sin egen nytta?

*Vilken  var  grunden för  att  införa  den  nya  lagen?  Handlar  upphovsrätten  i  grunden om 

äganderätt och rätten att kunna tjäna pengar på sitt eget arbete?

*Var det rätt eller fel att införa den nya lagen? Är det rätt att kriminalisera en företeelse som 

trots allt är så pass utbredd?

*Hur förhöll sig de olika riksdagspartierna till förslaget om ett förbud mot nedladdning om 

upphovsrättsskyddat material?

*På vilket  sätt  har  partiernas respektive  anknytning till  de tre  grundideologierna påverkat 

deras ställningstagande i frågan om huruvida fildelning av upphovsrättsskyddat material bör 

förbjudas?

*Kan något av de olika partiernas ställningstagande sägas vara ett utslag av något som jag vill 

definiera som politisk egoism, eller är deras ställningstaganden ideologiskt grundade? (Dessa 

mål behöver förstås inte stå i motsättning till varandra, det beror förstås på vilket agerande 

som borde vara det förutsedda utifrån partiet i frågas ideologi).

1.2 Metod och material

Den  ansats  jag  har  valt  för  denna  uppsats  är  kvalitativ.  Den  bygger  i  första  hand  på 

litteraturstudier. För att kunna analysera huruvida partierna har handlat i enlighet med sina 

ideologier eller ej kommer jag att använda de definitioner av deras respektive ideologier som 

finns  på  deras  hemsidor,  alternativt  undersöka  vad  som  står  i  de  respektive  partiernas 

idéprogram i den mån de aktuella partierna inte har någon tydlig ideologisk inriktning, vilket 

kan vara fallet hos de partier som kan sägas stå ”i mitten”. Sedan kommer jag att göra en 

litteraturstudie för att  undersöka vad de olika ideologierna säger om äganderätten.  Utifrån 

denna studie kommer förenligheten med det ideologiska ramverket att undersökas. Slutligen 
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kommer  jag  att  jämföra  detta  med  vad  som  sagts  i  varje  partis  respektive  motion  med 

anledning av regeringens proposition angående genomförandet av EU-direktivet 2001/29/EG.

För att sedan kunna avgöra huruvida partiernas olika ställningstaganden på något vis kan 

klassas som politisk egoism så kommer jag medelst litteraturstudier att undersöka vad egoism 

som social företeelse egentligen handlar om. Jag avser även föra ett resonemang kring vilka 

problem som kan uppstå när nu denna lag har införts, som innebär att en så pass stor andel av 

befolkningen per definition blir kriminella (sett till hur många som säger sig ha ägnat sig åt 

fildelning), om de skulle fortsätta med detta trots att den nya lagen har införts.7 

Jag kommer även att undersöka vilka det är som gynnas respektive missgynnas av att lagen 

om upphovsrätt nu har ändrats. För att kunna besvara frågan om de olika riksdagspartierna har 

handlat på ett egoistiskt eller altruistiskt sätt så kommer jag att göra en analys utifrån etiska 

ståndpunkter. 

1.3 Avgränsningar

Detta  arbete  avser  att  analysera  partiernas  agerande  och  strategier  utifrån  de  tre 

grundideologierna socialism, liberalism och konservatism, eftersom det är utifrån dessa som 

de andra och nyare ideologierna har tillkommit. 

I denna framställning är det främst nedladdning av musik som omtalas, eftersom det är det 

allmänt mest omtalade och omskrivna föremålet för nedladdning, men frågeställningen berör 

likaväl nedladdning av filmer och allt annat som omfattas av upphovsrättslagen. När det gäller 

just nedladdning av musik så har en del argument lagts fram om varför det borde vara tillåtet, 

men då jag anser att  det är  alltför  svårt  (bland annat  på grund av bristande forskning på 

området  och  motsägelsefulla  uppgifter)  att  bemöta  dessa  så  har  frågan  om  huruvida 

fildelningen  faktiskt  kan  gynna  musikindustrin  lämnats  därhän.  Min  utgångspunkt  i  detta 

arbete  är  att  fildelning  är  något  som  skadar  musikindustrin.  Ett  mer  genomgripande 

resonemang  över  fildelningens  inverkan  på  musikindustrin  faller  utanför  ramen  för  detta 

arbete.

Översikten över de olika riksdagspartiernas respektive ideologier kommer endast att göras 

utifrån de olika partiernas  hemsidor och idéprogram och vad som där  statueras  angående 

ideologianknytning.  Detta  eftersom  det  i  den  delen  av  uppsatsen  främst  är  partiernas 

nominella ideologianknytning som är av intresse och inte i samma utsträckning partiernas 

ideologi sett utifrån hur de väljer att agera i praktiken.

7 Uttrycken ”den nya lagen” och ”skärpningen av upphovsrättslagen” används här synonymt.
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1.4 Källkritik

Partiernas ideologiska anknytning kommer  endast  att  undersökas utifrån det  material  som 

finns tillgängligt på de olika partiernas hemsida. Även om det, som ovan nämnts, främst är 

partiernas nominella ideologianknytning som är av intresse i detta arbete så bör läsaren ha i 

åtanke att detta kanske inte alltid är detsamma som den politik man driver i praktiken. Det är 

vad partierna själva säger om sina ideologier som undersökts här.

Statistik bör, som alltid, tolkas med ett visst mått av försiktighet. Det kan finnas fog för att 

misstänka att SCB:s siffror över hur många som säger sig ha ägnat sig åt fildelning faktiskt 

kan vara i underkant med tanke på att den aktuella undersökningen presenterats flera månader 

efter att fildelningen kriminaliserades. Det finns förmodligen fog för att misstänka att de som 

besvarat enkäten känt ett visst obehag inför att medge att man begått en kriminell handling. 

Läsaren bör alltså ha i åtanke att resultatet bör tolkas med försiktighet med tanke på frågans 

känsliga natur. 

1.5 Disposition

I kapitel 2 kommer jag att göra en reflektion kring höger-vänsterskalan och vilken roll den 

spelar inom rikspolitiken idag. I kapitel 3 kommer jag att avhandla ideologierna och vilken 

roll de spelar idag, samt översiktligt redogöra för riksdagspartiernas ideologiska anknytning. I 

kapitel 4 kommer jag sedan att reflektera kring äganderätten, vilken betydelse den har i frågan 

om upphovsrätten och fildelningen. I kapitel 5 kommer jag att, med public choice-skolan som 

grund,  göra  en  analys  kring  den motion  som lades  fram av centerpartiet  (motionen  i  sig 

behandlas i kapitel 8). I kapitel 6 kommer jag att göra en analys utifrån etiska ståndpunkter för 

att  utröna  huruvida  fildelning  är  etiskt  försvarbart  eller  inte.  I  kapitel  7  kommer  jag  att 

undersöka  egoismen och vad det  egoistiska  beteendet  egentligen  handlar  om.  I  kapitel  8 

kommer  de  olika  riksdagspartiernas  motioner  med  anledning  av  regeringens  proposition 

2004/05:110 att  behandlas.  Därefter  kommer  i  kapitel  9  en analys  av  de olika  partiernas 

ställningstaganden att göras. Slutligen kommer jag att i kapitel 10 att lägga fram min slutsats 

om varför partierna valde att agera som de gjorde. 
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2. Höger och vänster – en strid över blockgränsen

Den hårda striden inför det år 2006 stundande riksdagsvalet har föranlett skiljelinjen mellan 

höger  och  vänster  inom  riksdagen  att  bli  väldigt  tydlig  och  blockpolitiken  förefaller 

cementerad. Samarbetet mellan de fyra oppositionspartierna har framtvingat regeringen och 

dess båda stödpartier att visa upp ett tydligt vänsteralternativ.8 Kampen om regeringsmakten 

medför att de båda blocken försöker visa upp en så enad front som möjligt. Men i frågan om 

ett förbud mot nedladdning av upphovsrättsskyddat material från Internet går en spricka tvärs 

igenom både det socialistiska och det borgerliga blocket. Centerpartiet valde att gå emot de 

övriga  partierna  i  det  borgerliga  blocket,  och  miljöpartiet  valde  likaså  att  gå  emot 

socialdemokraterna och vänsterpartiet.9 Från kristdemokraternas sida var man tveksamma till 

den  nya  lagstiftningen  och övervägde  att  ställa  sig  på  samma sida  som centerpartiet  och 

miljöpartiet.10 När  det  väl  var  dags för  omröstning,  den  25  maj  2005,  var  det  dock bara 

centerpartiet och miljöpartiet som röstade emot den nya lagen. Med siffrorna 251 ledamöter 

för och 34 ledamöter emot (en ledamot valde att avstå från att rösta och 63 var frånvarande) 

beslutade  man  att  skärpa  lagen  om  upphovsrätt,  som  innebär  att  fildelning  av 

upphovsrättsskyddat material, utan upphovsmannens tillstånd förbjöds.11 Avsikten med detta 

kapitel  är  att  undersöka  om det  kan  anses  vara  anmärkningsvärt  att  en  fråga  skapar  en 

splittring tvärs över blockgränsen på detta vis, eller om det snarare kan ligga i sakens natur att 

vissa frågor skapar den här typen av splittring.

2.1 Om höger- och vänsterskalan

Trots  att  den  genom  åren  ifrågasatts  har  höger-vänsterskalan  kommit  att  vara  den 

dominerande metoden för att placera och klassificera olika politiska frågor och åsikter. Att 

klassificera frågor som höger eller vänster är ett enkelt sätt att skapa en form av association, 

men av många upplevs denna uppdelning istället som en form av hinder och man försöker att 

komma ifrån denna traditionella uppdelning.12 Klassificeringen av frågor som vänster eller 

höger har inte alltid varit konsekvent genom åren och somliga anser att skalan är otillräcklig 

och behöver kompletteras med fler dimensioner.  Skalans förtjänst  ligger dock i att  den är 

associationstät och de flesta av oss förstår ungefär vad som avses när man talar om höger- och 

vänsterfrågor. En del av dess ovan nämnda inkonsekvens ligger i att vissa frågor av viktigare 

8 DI 050906
9 Tobias Brandel SvD 050330
10 ibid
11 Jan Andersson GP 050526
12 Internet 9 
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art kan skapa splittringar även inom uttalade vänster- och högerpartier.13 Detta är något som, 

enligt Per-Olof Bolanders teori, i förlängningen kan leda till förvirring bland väljare och som 

riskerar  att  spä  på  politikerföraktet.14 Strävan  att  komma  bort  från  den  traditionella 

uppdelningen i vänster och höger kan bottna i en längtan efter samförstånd istället för osämja, 

och en längtan efter att slippa ta ställning i frågor som kan upplevas som obehagliga. Att säga 

sig  stå  över  vänster-högerpolitiken  kan vara  ett  sätt  att  tillfälligtvis  nå  framgångar  bland 

väljare,  men bristen på inordning i  höger eller  vänster  kan dock i  förlängningen leda till 

splittring eller marginalisering.15 Kristdemokraterna är ett exempel på hur ett partis syn på 

vänster-högerskalan kan förändras över tiden. När partiet bildades tog man avstånd från den 

traditionella  blockpolitiken,  men  på  1980-talet  kom  man  ändå  att  inordna  sig  under  det 

borgerliga blocket.16 

2.2 En reflektion kring höger- och vänsterskalans relevans idag

Visar  det  faktum  att  miljöpartiet  och  centerpartiet  gick  emot  de  övriga  partierna  i  sina 

respektive block i frågan om genomförandet av EU-direktivet att höger-vänsterskalan inte är 

tillräcklig, eller var det snarare precis vad man kunde ha förväntat sig? Att begreppsparen 

höger- och vänsterpolitik kommer att leva kvar länge råder det knappast något tvivel om. I 

nästa kapitel kommer ideologierna och deras roll att belysas och för att i någon mån föregripa 

den slutsats  som nås  där  så  bör  begreppet  höger-vänster  inte  underskattas  ifråga  om den 

nödvändiga förutsägbarheten som gör att väljarna kan lita på sina folkvalda och vet var de 

står.  Nya partibildningar,  som exempelvis  kristdemokraterna  vid  tiden  för  dess  tillkomst, 

försöker  ofta  undvika  att  inordnas  under  höger-vänsterskalan,  men frågan  är  om det  inte 

istället  vore  bättre  om  man  valde  att  tydligt  ta  ställning  för  antingen  höger-  eller 

vänsterpolitik. Detta behöver knappast av nödvändighet avskräcka potentiella väljare. 

Att två partier i varsitt block valde att gå emot de övriga partierna i respektive block är sett 

ur ett höger-vänsterperspektiv väldigt ologiskt. Det innebär en tydlig spricka i den fasad av 

enighet som man inför det stundande riksdagsvalet försökt måla upp, och det kan knappast på 

något sätt  vara något  eftersträvansvärt  i  ett  läge där sammanhållningen är  av största  vikt. 

Senare i detta arbete kommer jag att lägga fram en hypotes om vad som fick miljöpartiet och 

centerpartiet att gå emot de andra partierna inom sina respektive block. 

13 Internet 9
14 ibid
15 ibid
16 Halvarson et al. (2003:39)
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3. Om ideologierna och deras roll

Alla människor tycker inte lika. Intuitivt kan man tänka att det finns lika många åsikter som 

det finns människor och dessa inte borde kunna kategoriseras på något vis.  Men om man 

försöker se till helheten så märker man att många människor förenas i sina åsikter om hur ett 

land bör styras. Man har samma åsikter om hur beslut bör fattas och om hur knappa resurser 

bör fördelas. Denna syn på hur samhället bör styras är det som vi kallar för en ideologi.17

Begreppet  ideologi  härstammar  från  tiden  för  den  franska  revolutionen.  Men  själva 

företeelsen går längre tillbaka i tiden än så. Ideologibegreppets historia börjar dock i samband 

med den industriella revolutionen, när folkbildningen och kommunikationerna förbättrades. I 

samband med detta uppstod nya typer av organiserade politiska konflikter.18 I samband med 

ideologiernas födelse uppstod även masspartier som bekände sig till någon av ideologierna. 

De  viktigaste  ideologierna  vid  den  här  tiden  var  socialismen,  liberalismen  och 

konservatismen.19

3.1 Ideologiernas roll idag

Ideologiernas roll har dock kommit att förändras. På 1950-talet hävdades det att ideologierna 

var ”döende”, eller kanske till och med redan ”döda”. Detta påstående bottnade i det faktum 

att det ökade välståndet i delar av västvärlden hade mildrat de grundläggande konflikterna 

mellan ideologierna.20 Vilken roll ideologierna spelar i dagens politiska samhälle råder det 

knappast någon enighet om. Professor Leif Lewin anser exempelvis att det egentligen inte är 

intressant att analysera om en fråga är grundad i ideologi eller strategi. Enligt hans synsätt är 

det inte meningsfullt att se vad som förklarar mest, ungefär som att försöka förklara om det är 

”vinden eller seglet” som är viktigast för att en båt ska kunna segla på havet.21 

Onekligen har ideologiernas roll förändrats, och få partier är idag uttalat ideologiska. Men 

där tror jag att man har missat någonting högst väsentligt. Jag skulle vilja likna ideologin vid 

en karta, och hur man sedan väljer att följa denna karta är det som med Lewins ord skulle 

kunna kallas för ”strategi”, och vilken punkt på kartan man finner intressantast, vad som är 

målet  för  resan,  är  intresset.  Det  kan  knappast  förnekas  att  många  av  de  så  kallade 

”intressepartier” som finns idag är resultatet av ett missnöje med de ideologiska partierna. I 

det fallet är det ju det bristande intresset hos de ideologiska partierna i någon särskild fråga av 

17 Hedengren (2003:10-1)
18 Larsson (1997:7-8)
19 Larsson (1997:8)
20 Larsson (1997:10)
21 Lewin (2002:17-8)

11



stor  vikt  som har  föranlett  uppkomsten av intressepartiet,  och innebär  på sätt  och vis  att 

ideologin spelar en viktig roll även där.

Varför är det då intressant om en fråga är ideologiskt grundad eller om den är grundad i 

någon form av intresse som inte har sitt direkta ursprung i någon ideologi? Ett argument för 

detta är att ideologin utgör en form av förutsägbarhet som inte bör underskattas. Utifrån det 

ramverk som en ideologi utgör vet vi på ett ungefär hur ett aktuellt parti väljer att agera. Vi 

vet vad vi har att vänta, och även om det är aldrig så viktigt med ett stort mått av flexibilitet så 

bör  vi  inte  heller  underskatta  vikten  av  förutsägbarheten.  Hur  ambitiös  tanken bakom ett 

intresseparti än må vara så uppstår problem när beslut måste fattas i en fråga som inte vägleds 

av det gemensamma intresset. 

3.2 Riksdagspartiernas ideologiska anknytning

I  det  följande  kommer  jag  att  undersöka  vilken  ideologisk  anknytning  de  olika 

riksdagspartierna  har.  Utgångspunkten  för  denna  undersökning  kommer  att  vara  de  olika 

partiernas hemsidor. Anledningen till detta är att ett partis hemsida troligen är bland det första 

man kollar upp som potentiell väljare eller partimedlem, och spelar därmed rollen som ett 

slags ”skyltfönster” för partiet ifråga. Ett partis hemsida talar om hur partiet vill att man som 

väljare (eller  som intresserad i  allmänhet)  ska uppfatta  dem och deras  politik,  samt deras 

ideologi i den mån man fäster någon större vikt vid den. Det är detta som kan kallas för deras 

nominella  ideologiska anknytning  och är  således  inte  nödvändigtvis  detsamma som deras 

ideologi i praktiken. Det är dock vilken ideologi man säger sig bekänna sig till som är av 

intresse  i  denna  framställning.  Informationen  från  de  respektive  partiernas  hemsidor  har 

kompletterats med information från litteratur på området.  

De olika partierna avhandlas i alfabetisk ordning. I genomgången fokuserar jag särskilt på 

hur  (eller  om)  partierna  säger  sig  vara  anknutna  till  någon  av  de  tre  grundideologierna 

socialism, liberalism och konservatism. Det följande är ingen djupanalys av respektive partis 

ideologi utan syftet är endast att undersöka vad respektive parti säger om sin ideologi och på 

vilket  sätt  de  kan  knytas  till  de  tre  grundideologierna,  samt  med  vilken  tydlighet  detta 

framgår. Detta utgör i denna framställning ett mått på vilken vikt de olika partierna fäster vid 

sina respektive ideologier. 
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3.2.1 Centerpartiet

Centerpartiet bildades som ett intresseparti för lantbrukare, dock med konservativa idéer och 

från början ett tydligt avståndstagande från både socialismen och liberalismen.22 Partiet anger 

i  sitt  idéprogram  att  deras  ideologi  ”kan  sammanfattas  i  begreppet  ekohumanism”.23 

Grundtanken  är  enligt  partiet  att  förena  humanismens  respekt  för  människovärdet  med 

”ekologins insikter om de villkor naturen ger för människa och samhälle.”24 

Partiets ideologiska anknytning är inte lika tydlig som hos de utpräglade idépartierna, som 

tydligt framhåller sin ideologi (mer om detta nedan). Någon anknytning till någon av de tre 

grundideologierna står ej att finna.  

3.2.2 Folkpartiet

Folkpartiet är, till skillnad från ovan nämnda centerpartiet, ett utpräglat idéparti. Partiet har 

sitt  ursprung  i  ett  missnöje  med  de  förhållanden  som  rådde  vid  1900-talets  början.25 

”Folkpartiet liberalerna är Sveriges liberala parti”,  står att läsa på partiets hemsida. Partiet 

förklarar  även  att  liberalismen  är  helhetssynen  som  håller  samman  partiets  åsikter.  Man 

framhåller att politikens roll ska vara att undanröja hinder och skapa förutsättningar och att 

det personliga ansvaret är viktigare än politiska beslut.26 Partiets anknytning till liberalismen 

framgår väldigt tydligt. 

3.2.3 Kristdemokraterna

Kristdemokraterna bildades ursprungligen som en missnöjesreaktion mot den avkristning som 

skedde i samhället.27 ”Ett värdeorienterat parti” är rubriken som möter läsaren på den sida där 

partiet  förklarar  sin ideologi.  Partiet  säger sig främja idéer som är grundade i den kristna 

etiken och inte slå vakt om någon särskild grupps intressen. Man betonar att ”människolivet är 

okränkbart” och att alla människor är lika värda.28

Någon uttalad anknytning till någon av de tre grundideologierna står ej att finna.

22 Halvarson et al. (2003:40)
23 Internet 4 (Där människor får växa - Centerpartiets idéprogram)
24 ibid
25 Halvarson et al. (2003:39)
26 Internet 5
27 Peterson (2000:82)
28 Internet 6
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3.2.4 Miljöpartiet

Miljöpartiet säger sig ha decentralism som sin ideologi.29 Detta är en ideologi som bottnar i 

motståndet  mot  industrialiseringen  och  vad  detta  medfört.30 Partiet  anser  att  makt-  och 

ägandekoncentration är någonting farligt som ”fjärmar” människan från dess naturliga miljö 

och  hindrar  oss  från  att  använda  vår  fantasi,  vår  skapande  förmåga  och  att  kunna 

kommunicera på ett bra sätt.31

Partiet förefaller inte fästa någon stor vikt vid sin ideologi. Stycket om decentralismen står i 

partiprogrammet  och framhålls  inte  på samma sätt  som hos flera  av de  övriga  partierna. 

Partiet  talar  hellre  om sin  grundsyn,  vilket  dock får  anses  fylla  samma  funktion som en 

ideologi.

Någon anknytning till någon av de tre grundideologierna kan inte alls återfinnas i partiets 

definition av sin ideologi.

3.2.5 Moderaterna

Partiet säger sig ha börjat som ett klassiskt konservativt och nationalistiskt parti, men som 

med tiden kommit att präglas av liberala och internationalistiska idéer. Dagens parti säger sig 

bygga på en konservativ samhällssyn och liberala idéer. Behovet av kontinuitet, visionen om 

det  öppna  samhället  och  den enskilda  människans  valfrihet  uppges  vara  det  som präglar 

partiets ideologi.32

Anknytningen till konservatismen och liberalismen är väldigt tydlig.

3.2.6 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna var från början ett doktrinärt marxistiskt parti med klasskampen i fokus. 

Så småningom breddades dock väljarbasen och partiet  kom in på en mer pragmatisk och 

reformatorisk  väg.33 ”Fria  och  jämlika  människor  i  ett  solidariskt  samhälle  är  den 

demokratiska  socialismens  mål”,  står  att  läsa  på  den  första  sidan  i  socialdemokraternas 

partiprogram.  Partiet  framhåller  frihet,  jämlikhet  och  solidaritet  som sina  främsta  värden. 

Makten ska utgå från de människor som utgör samhället och demokratin får aldrig begränsas 

av ekonomiska intressen.34

29 Internet 3
30 Halvarson et al. (2003:40)
31 Internet 3
32 Internet 7
33 Halvarson et al. (2003:40)
34 Internet 2, (Partiprogram för Socialdemokraterna s.3)
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Partiet förefaller inte fästa lika tydlig vikt vid sin ideologi som nedan nämnda vänsterpartiet. 

Partiets  hemsida  har  inte  någon  egen  rubrik  avseende  ideologin  utan  denna  återfinns  i 

partiprogrammet.

3.2.7 Vänsterpartiet

Vänsterpartiet  bildades efter en utbrytning ur socialdemokraterna och hade fram till  1980-

talets slut en tydlig kommunistisk profil.35 Vänsterpartiet idag säger sig vara ett socialistiskt, 

feministiskt  och  demokratiskt  parti.  Partiet  talar  om  sitt  socialistiska  samhälle  som  ”ett 

samhälle där folket har hela makten över samhället”.36 Man anser att företagen i dagens läge 

inte  styrs  demokratiskt,  att  ägandet  ger  makt  på  bekostnad  av  arbetet.  Vänsterpartiets 

socialistiska grundsyn medför att man eftersträvar en ökad demokrati inom företagen, där de 

som  utför  arbetet  får  ökad  makt  och  där  mindre  makt  koncentreras  hos  ägaren  till 

produktionsmedlen.37

Partiet fäster tydlig vikt vid sin ideologi och på deras hemsida är det lätt att finna deras 

ideologiska ståndpunkt. ”Ideologi” återfinns som en egen rubrik direkt på första sidan.  

 3.3 Sammanfattning

Översikten av de sju riksdagspartiernas ideologiska anknytning ger vid handen att samtliga 

partier  åtminstone  nämner  en  ideologi  som  man  bekänner  sig  till.  Detta  sker  dock  med 

varierande  grad  av  tydlighet.  Vänsterpartiet  har  en  tydlig  anknytning  till  socialismen, 

folkpartiet har en tydlig anknytning till liberalismen och moderaterna har en tydlig anknytning 

till  både  konservatismen  och  liberalismen.  Socialdemokraterna  har  en  mindre  tydlig 

anknytning till socialismen, miljöpartiet nämner decentralism, kristdemokraterna nämner den 

kristna etiken och centerpartiet talar om ekohumanism som sin ideologi.  

Denna översikt ger vid handen att  det är vänsterpartiet,  folkpartiet och moderaterna som 

tydligast bekänner sig till någon av de tre grundideologierna, och som tydligast framhåller sin 

ideologianknytning.   

35 Halvarson et al. (2003:41)
36 Internet 1
37 ibid
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4. Äganderätten

Syftet  med detta  kapitel  är  att  analysera  äganderätten,  ur ett  rent  juridiskt  perspektiv  och 

utifrån de tre grundideologierna liberalism, konservatism och socialism. Jag avser även att 

analysera äganderätten utifrån David Humes perspektiv. David Humes relevans i diskussionen 

om  äganderätten  består  i  att  han  tidigt  insåg  problemet  med  vad  bristfälligt  definierad 

äganderätt skulle kunna medföra och sökte efter en lösning på detta dilemma för att dylika 

problem inte skulle behöva uppstå.  

4.1 Vad är äganderätten?

Äganderätt  är  en väl  använd term inom juridiken,  och  den har  även stor  betydelse  inom 

statsvetenskapen. Enkelt uttryckt så äger den som innehar äganderätten över (exempelvis) ett 

föremål rätt att efter eget gottfinnande använda detta föremål. Den som innehar äganderätten 

bestämmer hur föremålet får användas och kan låna ut, pantsätta eller till och med förstöra 

föremålet om man så önskar.38Äganderätten är dock inte oinskränkt. Under 1700-och 1800-

talen eftersträvade man i lagstiftningen efter att hålla äganderätten så oinskränkt som möjligt, 

men i dagens läge förhåller det sig så att det inte finns några juridiska principer som lämnar 

äganderätten oinskränkt utan äganderätten avgörs utifrån samhälleliga värderingar och den 

gällande rättspolitiken. Dagens äganderätt är snävare än vad den varit under äldre tid.39 Inom 

de gränser som uppställts av gällande äganderätt så har innehavaren av äganderätten i princip 

rätt  att  agera  som  man  själv  väljer.  Ägaren  har  en  allmän  förfoganderätt,  som  endast 

begränsas av de enligt gällande lag stadgade begränsningarna.40 

Vilken relevans har då äganderätten i fråga om nedladdning av upphovsrättsskyddad musik på 

Internet? Man kan naturligtvis resa invändningen att äganderätten främst handlar om föremål, 

i  stil  med  byggnader  och  dylikt.  Men  jag  är  av  den  uppfattningen  att  det  går  att  sätta 

likhetstecken mellan äganderätten och rätten att förfoga över musik som på olika sätt säljs till 

konsumenten.  Musiken  säljs,  exempelvis,  i  form  av  en  cd-skiva.  På  detta  sätt  har 

artisten/skivbolaget  tänkt  sig  att  konsumenten  ska  konsumera  den  aktuella  musiken.  När 

sedan  konsumenten  väljer  att  kopiera  musiken  till  andra  lagringsmedia  och  göra  det 

tillgängligt för en större krets via Internet så har man berövat upphovsmannen hans äganderätt 

över materialet. Den som kan ladda ner musiken via Internet får starkt minskade incitament 

att själv köpa den aktuella musiken. Konsumenten har ju redan fått tag i musiken, dessutom 
38 Agell/Malmström (2003:77)
39 ibid
40 Agell/Malmström (2003:77-8)
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utan att behöva betala för det, och skillnaden i ljudkvalitet är så pass liten att troligtvis endast 

experter på området lägger märke till den. I och med denna handling kan konsumenten ha 

bidragit  till  att  minska upphovsmannens möjligheter att  tjäna pengar på sitt  verk,  och jag 

likställer detta med att beröva upphovsmannen sin äganderätt över det aktuella materialet. 

4.2 David Humes syn på äganderätten

David Hume (1711-1776) kom att utveckla ett stort intresse för dilemmat hur man skulle hålla 

materiella konflikter i schack. Ett viktigt mål för hans politiska teori var att den skulle vara 

jordnära,  och  motverka  politik  som  grundades  på  abstrakta  teorier  och  världsfrämmande 

ideal.41 Enligt  Humes synsätt  så innebar politik som inte stämde överens med hans vision 

ingen lösning på sociala konflikter utan skulle istället bidraga till att förstärka dem. Hume 

förordade att äganderätten skulle definieras tydligt så att det aldrig skulle råda något tvivel om 

vad som tillhörde vem.42 Hume målade upp en mörk bild över vad det skulle innebära i den 

mån äganderätten inte kunde upprätthållas och de arrangemang för fördelning som växt fram 

bröt samman. Även om sociala ordningar skulle vara bräckliga så såg han en möjlighet att 

skapa  en  livskraftig  institution  för  fördelningen  i  samhället.  Humes  antagande  var  att 

människan av naturen sökte social gemenskap, eftersom förutsättningarna att klara sig på egen 

hand var små. Men även om samarbete skulle vara gynnsamt för alla så fann han att det fanns 

upplösande krafter i alla samhällen. Hotet mot den sociala ordningen låg enligt honom i att tre 

omständigheter  sammanföll,  en  ”inre”  omständighet,  egoismen,  och  två  ”yttre” 

omständigheter,  bristen  på  resurser  och  den  inbyggda  instabilitet  som  finns  i  materiella 

ägodelar. Sådana kan lätt överföras från en person till en annan och frestar därmed till rov och 

plundring.43 Hume hyste stort förtroende för att den mänskliga välviljan skulle motverka det 

allra värsta skräckscenariot, men han trodde ändå människans välvilja gentemot främlingar 

var alltför svag för att vårt inneboende begär efter fler ägodelar inte skulle ge sig till känna.44 

Humes lösning på detta problem, att hålla den materiella konflikten stången, var att inrätta 

tydligare  regler  för  äganderätten,  så  att  det  tydligare  definierades  vad som tillhörde vem. 

Genom att  visa respekt för varandras ägodelar  så trodde Hume att  vi  skulle kunna uppnå 

större fördelar än vi annars skulle gjort, utan att detta på något menligt sätt skulle inverka på 

vår handlingsfrihet. Tydliga regler får människan att tänka långsiktigt och rationellt, istället 

för att endast sträva efter kortsiktiga vinster på andras bekostnad.45

41 Malnes/Midgaard (1993:149)
42 ibid
43 Hume (2000:317)
44 Hume (2000:316)
45 Malnes/Midgaard (1993:150)
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Hur tänker sig då Hume att denna konvention ska se ut? Som exempel nämner han att varje 

människa  ska  ”ostört  få  njuta  av  det  han  kan  uppnå  genom  sin  egen  lycka  och 

företagsamhet”.46 Även  om  formuleringen  är  vag  så  säger  den  något  om  innebörden  av 

konventionen, att det inte får finnas några oklarheter om vem som äger vad, för detta kommer 

oundvikligen, enligt Hume, i slutänden att leda till social upplösning. Det problem som han 

fann  med  de  rådande  principerna  var  att  de  inte  var  tillräckligt  tydligt  preciserade.  Att 

nyttigheterna  skulle  fördelas  efter  moralisk  förtjänst,  efter  hur  pass  ändamålsenligt  olika 

människor skulle använda dessa tillgångar, kunde förvisso låta som en tilltalande tanke, men 

det var inget som skulle gå att tillämpa i praktiken.47 

Hume använder sig av två uppsättningar av kriterier för att finna vilka principer som skapar 

stabila ägandeförhållanden och utgör en stabil samhällsordning. För det första anser han att vi 

måste ”känna människans natur och situation” och ”söka de regler som på det hela taget är 

mest användbara och fördelaktiga”.48 Detta innebär att Hume förordar att var och en bör få 

behålla  det  som  de  själva  producerat,  eftersom  detta  leder  till  att  produktiv  verksamhet 

uppmuntras  Dessutom  ansåg  Hume  att  det  var  viktigt  för  det  ömsesidiga  förtroendet 

samhällsmedlemmar emellan att verkningarna av ett kontrakt upprätthölls.

För det andra förordar Hume en fördelning av nyttigheter enligt de principer som förefaller 

mest naturliga när fördelningsproblem uppstår. Hume pekade därmed på att saker intuitivt 

förknippas med en viss person och att denne bör vara den som äger det aktuella föremålet 

(även om detta förstås inte innebar något försvar för att någon skulle få behålla stöldgods).49

Vad  har  Humes  syn  på  äganderätten  för  implikationer  när  det  gäller  fildelning  av 

upphovsrättsskyddat  material  på  Internet?  Det  kunde  knappast  talas  om  någon  tydlig 

definition  av  äganderätten  när  det  saknades  stöd  i  lagen  för  att  förbjuda  fildelningen. 

Materialet, det vill säga musiken, tillhör den som äger rättigheten till den. Upphovsmannen, 

eller eventuellt ett musikförlag, äger rättigheten till det musikaliska verket och skivbolaget 

som gett ut den aktuella skivan äger rättigheten till själva inspelningen (såvida det inte är 

artisten själv som har gett ut skivan), och äganderätten bör rimligen göra gällande att det är 

dessa som bör få bestämma hur det aktuella verket får användas.

Humes teori om att människans välvilja inte är tillräckligt stark för att förhindra att vi ska 

vilja lägga oss till med främmande människors ägodelar får en tydlig implikation när vi tänker 

oss en fildelare som är uppkopplad mot ett fildelningsnätverk. Han känner inte de andra som 

46 Hume (2000:314) (min översättning)
47 ibid
48 Malnes/Midgaard (1993:152) (kursivering i original)
49 Hume (2000:323)
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också utnyttjar nätverken och han känner inte de artister och personer inom skivbranschen 

som drabbas utav utebliven vinst när den anonyme fildelaren laddar ned ett skivalbum till sin 

dator. Välviljan mot de (för fildelaren) okända personer som drabbas av hans aktiviteter är 

alltför svag för att han istället ska köpa den aktuella skivan som han just laddat hem.

Humes  teori  om att  skyddet  för  ett  upprättat  kontrakt  måste  upprätthållas  får  också  en 

implikation i  frågan om fildelning av upphovsrättsskyddat  material.  Alla skivor  som säljs 

kommersiellt är försedda med en text som förklarar hur materialet får användas. Att göra en 

kopia för enskilt bruk och för att ge till sin närmaste familj och vänkrets är tillåtet enligt lag, 

men genom att  göra  materialet  tillgängligt  för  en större  krets  via  fildelningsnätverken  på 

Internet så har man ju brutit mot detta kontrakt, som man ingick i och med att man köpte 

skivan. För att respekten för äganderätten ska kunna upprätthållas så måste samhället på något 

vis agera mot detta, som enligt Humes definition, är att betrakta som ett kontraktsbrott.

4.3 En teori om äganderätten enligt liberalismen

Thomas  Hill  Green  (1836-1882)  var  en  företrädare  för  något  som  kan  kallas  den  nya 

liberalismen. Tvärtemot många av de tolkningar av liberalismen som gjorts så såg Green inte 

jämlikheten som något av de viktigaste principerna. Den tjänade främst ett syfte att uppnå det 

allmänna bästa, och för att kunna uppnå de mål som krävdes för att upprätthålla varje individs 

eftersträvade särart.50 Utöver  jämlikhet  i  frihet,  möjlighet  för  personlig utveckling och en 

etiskt grundad rätt till lika behandling så använde sig Green utav jämlikheten på ett försiktigt 

sätt. Detta var även något som yttrade sig i hans syn på äganderätten.51 Han försökte begränsa 

äganderätten  samtidigt  som han  försvarade  ett  visst  mått  av  ojämlikhet  i  frågan  om hur 

föremålet  för  äganderätten  anskaffades.52 Hans  åsikt  var  att  den  logiska  grunden  för 

äganderätten  var  att  samhället  skulle  garantera  äganderätten  i  den  utsträckning  att  varje 

individ gavs möjlighet att uppfylla sina egna mål, vilket skulle innebära att samhällets bästa 

uppnåddes.53 Green kom att ändra uppfattning i fråga om hur äganderätten skulle se ut flera 

gånger i livet, men den syn han kom att fastna för var den att egendom måste betraktas som 

ett  medel  för  att  uppnå  det  allmänna  bästa.  Begränsningen  av  rätten  till  ägande  kunde 

rättfärdigas när en individs ägande av ett föremål kom i konflikt med den äganderätt, och i 

slutänden det självförverkligande, som tillkom andra personer.54

50 Freeden (1996:190)
51 Freeden (1996:191)
52 ibid
53 ibid
54 Freeden (1996:191)
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4.4 En teori om äganderätten enligt konservatismen

William  Hurrell  Mallock  (1849-1923)  stödde  ett  tänkande  baserat  på  observationer  av 

mänskligt beteende med det mer traditionella konservativa åberopandet av instinkter när det 

gällde förvärvet av egendom. I och med detta förde han in den individualistiska politiska 

ekonomin i den traditionella konservativa begreppsvärlden.55 Detta kompletterade han senare 

med antagandet att ojämlikheten i själva verket var följden, eller en yttring av något som var 

djupt  rotat  i  själva  den mänskliga  själen.  Mallocks  sätt  att  tänka gjorde  gällande  att  alla 

mänsklighetens framsteg, alla steg mot ett bättre liv kommer till stånd tack vare den upplysta 

minoriteten.56 Mallock såg konservatismen som en proteströrelse,  inte mot förändring utan 

mot  reformering.  En  protest  mot  det  som  han  såg  som  samhällets  organiska  struktur. 

Definierat på detta vis såg han samhället som en garant för att människan skulle ha rätt att 

äga, inte bara landområden och kapital, utan även de inkomster som genererades i och med att 

människan utnyttjade sina färdigheter. Mallock kom till slutsatsen att konservatismen, eller 

individualismen som den också kommit att kallas i detta fall, representerar rätten till privat 

egendom, rättfärdigat av dess respektive avkastning.57

4.5 En teori om äganderätten enligt socialismen

Både produktionsmedlen och produkterna som skapats med hjälp  av dessa  är i  ett  viktigt 

avseende  egendom,  eftersom  de  utgör  något  som  man  kan  utöva  äganderätt  över. 

Äganderätten utgörs av relationen mellan en agent (en individ eller en grupp) och ett objekt. 

Socialismen strävar inte, vilket ofta antas, efter att avskaffa rätten till ägande utan att förändra 

hur fördelningen och arbetet förhåller sig till äganderätten.58 Socialismen ser frågan om hur 

egendomen fördelas också som en fråga om hur makt och välfärd fördelas,  och detta har 

viktiga implikationer för socialismens syn på jämlikhet. Enligt Karl Marx (1818-1883) synsätt 

var privat ägande en form av exploatering och en ojämlik avart av det som, om än i primitiv 

form, varit det historiska sättet att fördela egendom.59

4.6 Äganderätten – en lösning på allmänningens tragedi?

Begreppet ”allmänningens tragedi” lanserades av Garret Hardin 1968 och är välkänt inom 

både ekologin och ekonomins värld. Det syftar på de problem som riskerar att uppstå när en 

55 Freeden (1996:358)
56 eng. the superior minority, ibid
57 Freeden (1996:358-9)
58 Freeden (1996:449)
59 ibid
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grupp människor gemensamt ska förvalta en gemensam egendom.60 Begreppet kan beskrivas 

som en variant av ”fångarnas dilemma” med många deltagare. I praktiken innebär det att en 

enskild individ skaffar sig fördelar vars kostnader måste bäras av en större grupp människor.61 

Det exempel som Hardin utgick ifrån i sin artikel var en betesmark som alla herdar med sina 

respektive djur hade fri tillgång till. Den allmänna nöd som både människor och djur ofta led 

förr i  tiden bidrog till  att  hålla nere befolkningens och betesdjurens antal på en nivå som 

naturen kunde klara av att försörja. Till slut kom så den (förvisso efterlängtade) dagen då 

nöden inte längre skördade fler offer, och det gemensamma utnyttjandet  av en naturresurs 

ledde till en, med Hardins egna ord, ”tragedi”.62 När naturen inte själv längre begränsar hur 

mycket  varje enskild individ tar från de gemensamma resurserna frågar sig herden vilken 

nytta han själv skulle ha av att skaffa sig ytterligare ett djur. Eftersom herden själv skördar 

alla vinster av att skaffa sig ytterligare ett djur så maximeras hans nytta genom att han således 

skaffar sig ännu ett djur och släpper ut det på den allmänna betesmarken.63 Det negativa som 

detta medför är dock att den minskade tillgången på bete medför en kostnad som delat på 

antalet herdar som utnyttjar betesmarken blir betydligt mindre än den vinst som varje herde 

gör genom att skaffa sig ännu ett djur.64 Upphovsrättsskyddad musik på Internet kan klassas 

som ett exempel på en allmän resurs, som riskerar att överexploateras om inte varje individs 

tillgång till  den begränsas.  Den som använder  någon av de populära  mjukvarorna för  att 

kunna dela med sig av sina datafiler över Internet kan enkelt komma åt i stort sett vilken 

artists alster som helst, utan att behöva betala för detta. Eftersom det är gratis, och enkelt, så 

ligger det knappast i någon av fildelarnas intresse att betala för det som man laddar ner. Den 

nedladdade  musiken  innebär  en  utebliven  vinst  för  artisterna  och  skivbolagen,  och  dessa 

riskerar att i längden få allt svårare att försörja sig på att producera musik. Det är lätt att dra 

en  parallell  till  hur  Påsköns  polynesiska  nybyggare  inom  loppet  av  några  århundraden 

konsumerade alla träd på ön för att de behövde stockar för att  kunna förflytta  de väldiga 

stenskulpturer  som  man  byggde.  Följden  av  detta  blev  att  ön  kom  att  bli  skoglös  och 

ofruktbar, och därmed obeboelig.65 Ett liknande öde är det som möter oss när skivbolag och 

skivaffärer tvingas upphöra med sin verksamhet på grund av den minskade skivförsäljningen, 

men detta är knappast något som den enskilde fildelaren har i åtanke. Man tänker inte på det 

eventuella problem som ens aktiviteter kan medföra, att musikutbudet försämras och att nya, 

60 Hylland Eriksen/Hessen (1999:154)
61 Moberg (1994: kap. 8) (se notering i litteraturförteckningen)
62 Internet 10
63 ibid
64 ibid
65 Hylland Eriksen/Hessen (1999:72)
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unga, oetablerade förmågor får svårare att etablera sig och stanna kvar inom musikbranschen. 

Problemet riskerar att även gå ut över de som tidigare lyckats etablerat sig inom branschen, 

men som möter risken att inte längre kunna försörja sig som artister i och med att vinsten på 

skivförsäljningen blir allt mindre. För att tala med David Hume så skulle man kunna kalla 

detta  beteende  för  närsynthet,  det  vill  säga  oförmågan  att  inse  vilka  konsekvenser  de 

aktiviteter man ägnar sig åt får på sikt, man ser endast till  de omedelbara fördelarna som 

ligger nära i tid och rum.66 Hur ska man då lösa problemet med allmänningens tragedi och få 

den  enskilde  individen  att  ta  ett  större  ansvar?  En  lösning  på  problemet  kan  vara 

äganderätten.67 Utan  en  tydligt  definierad  äganderätt  så  blir  ju  allt  material  som  görs 

tillgängligt  på  Internet  just  en  allmän  nyttighet  som  löper  risken  att  falla  offer  för 

allmänningens tragedi. Genom en tydlig äganderätt så äger varje enskild upphovsman eller 

rättighetsinnehavare själv rätt  att  bestämma hur ens material  får  användas. Och genom att 

upphovsmannens möjligheter att tjäna pengar på sitt arbete ökar så läggs grunden för att ett 

ännu bättre arbete ska kunna presteras i framtiden. För att tala med Jeremy Bentham (1748-

1832) så bör ”framtiden som sådan… inte räknas på annat sätt än nutiden”.68 Enligt Benthams 

synsätt  så  innebär  dagens  konsumtionsegoism  ett  brott  mot  de  framtida  generationerna. 

Genom att  ödelägga möjligheterna att  försörja  sig  på att  producera  musik så  kommer  de 

framtida generationernas möjligheter att uppleva musik på det sätt som vi har gjort starkt att 

begränsas.                 

66 Hume (2000:343)
67 Hylland Eriksen/Hessen (1999:156)
68 Hylland Eriksen/Hessen (1999:157)
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5. Centerpartiets motion: en analys utifrån public choice-skolan

I  detta  kapitel  avser  jag  att  göra  en  analys  av  ett  av  centerpartiets  argument  mot  att 

kriminalisera fildelning av upphovsrättsskyddat material från Internet. Centerpartiet anför i 

sin motion att det är fel att använda repressiva metoder för att bekämpa fildelning. Man anser 

från  partiets  sida  att  en  lagstiftning  på  det  aktuella  området  skulle  inta  karaktären  av  ett 

hasardspel,  med liten risk för  att  ertappas med det  aktuella  brottet  men med desto större 

efterverkningar för den som väl åker fast (mer om detta i kap. 8.6 där motionerna avhandlas 

närmare).69

5.1 Public choice-skolan

Public choice-teorin uppstod, tillsammans med social choice-teorin, som en del av rational 

choice-teorin. Denna forskningsinriktning uppstod mot slutet av 1960-talet  som en protest 

mot den vid den tiden förhärskande naturvetenskapliga ansatsen inom samhällsforskningen. 

Det som man vände sig mot var tankesättet att människan och dess handlande på något sätt 

var underkastat  någon form av lagbundenhet och som kunde studeras på samma sätt  som 

andra forskningsobjekt  inom naturvetenskapen.  Man ville  visa  att  människan var  en unik 

varelse med eget förnuft och en egen vilja.70 James M. Buchanan (f. 1919), som 1986 erhöll 

Sveriges riksbanks pris  i  ekonomisk vetenskap till  Alfred Nobels minne,  beskriver  public 

choice-teorin genom att hänvisa till den ekonomiska teorin, vilken i sin tur är en metodologi 

för att analysera vad agerandet hos varje enskild individ på marknaden får för efterverkningar 

på samhället som helhet, resultat som kanske inte alltid fanns med i de olika individernas egna 

kalkyler.71 Public choice-teorin använder sig utav de hjälpmedel som den ekonomiska teorin 

har  utvecklat  och  tillämpar  den  på  den  offentliga  sektorn,  på  politiken  och 

samhällsekonomin.72 Teorin går ut på att sätta beteendet hos den enskilde aktören inom den 

politiska sektorn i samband med de resultat som man sedan kan iaktta.73 Buchanan vill med 

denna teori bilda en kontrast mot tron på att staten i sig utgör ett eget väsen utan koppling till 

de individer som utgör den. De grundläggande enheterna är inte sammansatta enheter som 

exempelvis partier eller nationer, utan de individer som utgör dem.74  

69 Motion 2004/05:L24
70 Lewin (1988:13)
71 Buchanan (1988:35)
72 Buchanan (1988:36)
73 ibid
74 ibid
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Public choice-teorin säger att människan i grunden är en nyttomaximerare, som agerar med 

sitt  eget  bästa  för  ögonen.75 Enligt  Buchanans  synsätt  så  läggs  inga  värderingar  i  hur  en 

persons nyttofunktion ser ut.76 Att fildelning är en mycket utbredd företeelse är ett faktum 

som knappast kan förnekas, men i detta sammanhang så är det intressanta att det bland annat 

är  detta  som centerpartiet  anför  som argument  för  att  ej  genomdriva  en  lagändring  som 

kriminaliserar denna företeelse. Att det dessutom ligger i fildelarnas eget intresse att deras 

aktivitet inte kriminaliseras torde det knappast heller råda något tvivel om. Frågan som då 

uppkommer är naturligtvis om det är rätt eller fel att från samhällets sida att kriminalisera en 

företeelse  som  är  så  pass  utbredd.  Vilket  gehör  borde  centerpartiets  argument  att  den 

föreslagna  lagändringen  kommer  att  innebära  att  så  pass  många  barn  och  ungdomar  per 

definition blir kriminella vinna? Public choice-skolan var menad som ett verktyg för att göra 

behovet av kollektivt beslutsfattande minimalt,  men denna skola visar också på en hel del 

problem med  att  fatta  kollektiva  beslut  utifrån  individuella  preferenser.77 I  sin  bok  ”Det 

gemensamma bästa” redogör professor Leif Lewin för fem olika problem med public choice-

skolan. De fem problemen har formulerats av en rad filosofer, vilka Lewin refererar till, och 

utifrån dessa fem problem avser jag att analysera centerpartiets ställningstagande i frågan om 

ett förbud mot fildelning. 

5.2 Public choice-skolans fem problem

5.2.1 Beteendeproblemet

Lewin refererar till Amartya Sen (f. 1932) när han konstaterar att man inte kan avgöra en 

persons egenintresse utifrån dess beteende.78 En människas beteende avgörs utifrån flera andra 

orsaker än bara vad man själv tror leder till det bästa. Om man beaktar exempelvis sociala 

hänsyn så finner man att beteendet är ”en bedräglig källa” till att utröna vad som är en persons 

egenintresse, för att använda Lewins egna ord.79 I fallet med fildelning på Internet så kan man 

konstatera att sannolikt inte alla som ägnar sig åt denna aktivitet vet vilka konsekvenser denna 

aktivitet  riskerar  att  leda  till,  i  form av förlorade intäkter  för  upphovsmän och i  längden 

skivbolag som tvingas upphöra med sin verksamhet. Intuitivt så antar vi att ingen med avsikt 

skulle vilja förorsaka detta, men likafullt så är denna företeelse högst utbredd i samhället. 

Alltså kan man anta att beteendet i detta fall inte är någon säker källa till att fastslå vad som är 
75 Buchanan (1988:36)
76 Buchanan (1988:37-8)
77 Lewin (1988:21)
78 Lewin (1988:22)
79 ibid
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egenintresset. Att man väljer att agera på ett visst sätt innebär inte att man med nödvändighet 

vill uppnå ett visst utfall eller resultat.

5.2.2 Viljeproblemet

Konsekvenserna av vad som kan inträffa för den som kör bil utan att använda säkerhetsbälte 

är  lätt  överblickbara  för  vem  som  helst,  likväl  är  det  ändå  många  som  gör  det.  Detta 

filosofiska  dilemma,  som  av  filosofer  kallas  viljesvaghet utgör  grunden  för  det  andra 

problemet.80 Även fast  man vet  vad konsekvenserna av att  ladda ner upphovsrättsskyddat 

material  från  Internet  är  så  ägnar  sig  en  stor  mängd  människor  ändå  åt  detta.  Minskade 

intäkter för det aktuella materialets upphovsmän är knappast någon oförutsedd konsekvens, 

men det verkar ändå knappast hindra någon från att hänge sig åt denna aktivitet. Fildelaren vet 

att det finns andra personer som drabbas av det man ägnar sig åt, men det gör ändå inte att 

man upphör med detta.

5.2.3 Problemet med motiv respektive motiveringar

För  filosoferna  är  det  knappast  ett  förvånande  faktum  att  egenintresset  inte  framförs  i 

motiveringen.  När  man  vill  motivera  ett  egenintresse  så  motiveras  troligen  ståndpunkten 

istället av ett påstått allmänintresse.81 Den som följt debatten om det rätta eller orätta med att 

ladda ner upphovsrättsskyddat  material  från Internet  har  sannolikt  hört  många fantasifulla 

motiveringar till varför denna aktivitet är legitim. ”Musik ska vara gratis” och ”den musik 

som jag laddar ner hade jag inte köpt ändå så ingen har förlorat något” är två argument som är 

vanliga i debatten. ”Skivor är för dyra, så därför laddar jag ner dem istället”, är en motivering 

som ofta hörs och som sannolikt kan ligga nära motivet. ”Jag är för snål för att betala för 

musiken” och ”jag laddar ner musiken därför att jag kan” är motiveringar som hörs mer sällan 

i debatten, men de har trots allt förekommit. Lewin refererar till Brian Berry, som konstaterar 

i en sammanfattning av en litteratur där Arthur Bentley och David Truman varit tongivande, 

att  allmänintressets  främsta  funktion är  att  skapa  ett  sken av  legitimitet  kring beslut  som 

egentligen grundar sig i påtryckningar från olika grupper.82 

80 Lewin (1988:22)
81 Lewin (1988:23)
82 eng. group pressures, ibid
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5.2.4 Problemet med bedömningar

Det finns oftast ingen anledning att ifrågasätta en människas bedömning av vad det är som 

han eftersträvar. Men ibland är den uttalade motiveringen inte trovärdig, det uttalade målet 

visar sig helt enkelt omöjligt att uppnå. Ett sätt för människan att hantera detta fall är då att 

resignera, att intala sig själv att det aktuella målet trots allt inte var så eftersträvansvärt. Det 

blir då en form av rationalisering (så att säga en ”undanflykt uttryckt med finare ord”) som 

knappast  kan  ligga  till  grund  för  en  bedömning  av  vad  som  egentligen  är  någons 

egenintresse.83 I fallet med fildelning via Internet kan tankesättet ”jag köper den musik jag 

verkligen vill ha, den musik som jag laddar ner hade jag inte köpt ändå” fungera som en 

illustration av detta problem.

5.2.5 Problemet med preferenser

Även om man slutligen väljer att gå direkt på den framförda preferensen och finna den för 

gott så riskerar man ändå att missa det som är det verkliga egenintresset, eftersom en person 

kanske inte själv vet vad det egentligen är som man eftersträvar.  Felix Oppenheim (1806-

1873) tar som exempel en person som jagar efter rikedom när det egentligen är en god hälsa 

som är  det  viktigaste.84 Även John Stuart  Mill  erkände,  enligt  Lewin,  detta  dilemma och 

debatten har pågått ända sedan dess om hur de styrande ska, eller bör, hantera detta dilemma 

utan  att  riskera  att  det  hela  leder  till  paternalism.85 Med  detta  synsätt  kommer  man  till 

antagandet att den enskilde fildelaren inte själv vet vad man egentligen eftersträvar. Det är 

troligtvis så att den som laddar ner musik från Internet strävar efter att få tag i någon speciell 

artists  musik,  när  han  i  själva  verket  vill  se  en  blomstrande  musikbransch  där  hans 

favoritartister får en möjlighet att  försörja sig på sitt intresse, att göra musik, och därmed 

kunna göra ännu mer musik i framtiden.

5.3 Resultat utifrån analysen

Hur kan man tolka centerpartiets ståndpunkter utifrån denna analys? Även om partiet förvisso 

aldrig hävdade public choice-skolan som argument för ett fortsatt tillåtande av fildelning så 

finner man ett problem i att ett stort antal ungdomar per definition blir kriminella om den nya 

lagen införs. Även om inte public choice-skolan i sig legitimerar att kriminalisera så pass 

många enskilda Internetanvändare så utgör den ett grundskott mot tanken på att fildelning bör 

vara  legitim  eftersom  det  är  en  så  pass  väl  utbredd  företeelse.  Genom  ovanstående 
83 Lewin (1988:23-4)
84 Lewin (1988:24)
85 ibid
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resonemang tror jag mig ha visat att utilitarismen, största möjliga nytta för största möjliga 

antal, inte är ofelbar. Att ett så stort antal personer enligt lagens definition blir kriminella är 

förstås tragiskt, men utifrån denna analys kan man knappast säga att det är fel. Deras aktivitet 

är inte mer legitim bara för att den är så pass utbredd.
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6. En etisk analys

I detta arbete har jag föresatt mig att reda ut vilken roll egoismen eventuellt har spelat i frågan 

om skärpningen av lagen om upphovsrätt. Om vi för en stund tillåter oss att bortse från det 

faktum att lagändringen ursprungligen tillkom genom ett EU-direktiv så kvarstår frågan om 

det var rätt eller fel att förbjuda nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Frågan om det 

kan anses som moraliskt rätt eller fel att ladda ner upphovsrättsskyddad musik från Internet är 

av stor vikt för den fortsätta framställningen och det är denna fråga som jag avser besvara i 

detta kapitel.

Ibland ställs man inför situationer som tvingar oss att ta ställning i för oss helt nya frågor. I 

takt med att samhället förändras så uppstår nya problem som man knappast alls hade tänkt på 

i ett tidigare skede och där lösningen och det rätta handlingsalternativet inte alltid är givet. Ett 

exempel på en sådan situation är utvecklingen av ny teknik.86 Vem hade alls kunnat tro, på 

den tiden innan Internet blev en del av vår vardag, att vi skulle kunna få tag i nästan vilken 

musik som helst utan att behöva betala en krona för det, annat än den eventuella avgiften för 

åtkomsten till Internet? Här gick utvecklingen snabbare än lagstiftningen och det fanns inget 

på  en  gång  givet  rätt  eller  fel  i  fråga  om  fildelningen.  När  det  inte  finns  någon  tydlig 

lagstiftning som reglerar vad som är rätt eller fel så är det praxis som avgör våra handlingar.87 

Praxis är det sätt som vi i praktiken tillämpar lagar och normer.88 I fallet med fildelningen så 

blev det i princip praxis att det var fritt fram att ladda ner musik från Internet. Även om inte 

alla var positiva till den nya tekniken, med allt vad den medförde för skivbolag och artister, så 

formades ju praxis av hur folk valde att agera och det faktum att man från lagstiftarens håll i 

det  närmaste  sanktionerade  det,  i  och  med  bristen  på  en  tydlig  lagstiftning  som  förbjöd 

nedladdningen. Man kan säga att det är praxis som formar handlingen, inte nödvändigtvis vad 

som står i lagen. Om domstolarna skulle ha för vana att döma på ett annat sätt än vad som 

föreskrivs  enligt  den  aktuella  lagen  så  skapar  man  en  praxis  som  gör  att  respekten  för 

lagstiftningen minskar. Praxis säger oss dock ingenting om en aktivitet är rätt eller fel, och det 

är denna diskussion som jag ska föra i det följande. Det finns tre olika teorier om hur man 

avgör  att  en  handling  är  rätt  eller  fel  och  dessa  är  pliktetiken,  konsekvensetiken samt 

avsiktsetiken.89 Jag kommer att i tur och ordning diskutera det rätta eller felaktiga i att ladda 

86 Koskinen (1995:26)
87 Koskinen (1995:29)
88 ibid
89 Koskinen (1995:63-4)

28



ner upphovsrättsskyddad musik från Internet. Avsikten är att kunna få fram ett svar på om 

denna aktivitet är moraliskt rätt eller fel.

6.1 Ur pliktetikens perspektiv

Pliktetiken är den äldsta och på sätt och vis även den enklaste modellen för att kunna resonera 

sig fram till om en handling är rätt eller fel. Medan vissa handlingar är orätta och således bör 

undvikas så är andra handlingar att  betrakta som  plikter och därmed viktiga att  utföra.90 I 

början av livet räcker en förälders ord för att  göra en viss handling till  plikt,  medan man 

senare i livet skärper auktoritetskravet för att en handling ska bli till en plikt. Ofta så bygger 

ställningstagandet  på  den  erfarenhet  som man  skaffat  sig,  och  hur  man  har  uppfattat  en 

handling  som  lämplig  eller  olämplig,  men  det  är  inte  konsekvenserna  som  avgör 

ställningstagandet, utan huruvida en handling är rätt eller fel i sig.91 Pliktetikern motiverar inte 

sitt ställningstagande med att en handling är rätt eller fel på grund av de konsekvenser som 

den medför, utan han tillskriver helt enkelt varje handling ett värde som säger om den är rätt 

eller  fel,  och  detta  värde  kan  sägas  härröra  från  en  kombination  av  förnuft,  känsla  och 

erfarenhet.92

Kan man säga att det är rätt eller fel ur ett pliktetiskt perspektiv att ladda ner musik från 

Internet? Intuitivt så bör vi säga att det är fel att ladda ner upphovsrättsskyddad musik via 

fildelningsnätverk.  Någon försöker  försörja  sig på att  producera musik eller  ge ut  skivor. 

Någon har investerat stora summor pengar i att försöka hjälpa fram en artist som man tror på, 

och denne kanske aldrig får igen de pengarna när jag kan få tag i musiken utan att betala för 

den. Ur ett pliktetiskt perspektiv kan man även resonera så att ingen borde konsumera någons 

musik utan tillstånd, och det ”tillståndet” får man exempelvis när man betalar för en skiva. 

Som  tidigare  påpekats  så  säger  ju  upphovsrätten  att  det  är  upphovsmannen  själv  som 

bestämmer hur ens verk får konsumeras. När musiken laddas ner från Internet så har inte 

upphovsmannen sanktionerat detta, och således bör pliktetikern undvika denna aktivitet.

6.2 Ur konsekvensetikens perspektiv

Pliktetiken räcker dock inte till för att kunna ge svar och vägledning i alla dilemman som man 

kan tänkas möta i livet. Hur ska man agera i en situation där ens agerande kan leda till ett gott 

resultat, men som ur ett pliktetiskt perspektiv är fel? Att exempelvis döda en diktator borde 

enligt pliktetiken vara ett helt förkastligt handlande, men det kan ändå leda till att tidigare 
90 Koskinen (1995:64)
91 ibid
92 Koskinen (1995:65)
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förtryckta människor får ett bättre liv. Om man anser att ens handling kan motiveras av ett 

gott  resultat,  även  om  pliktetiken  säger  att  det  är  fel,  så  har  man  handlat  enligt 

konsekvensetiken.93 Konsekvensetiken säger oss att en handling är rätt om, och endast om, 

den leder till bättre konsekvenser än någon annan till buds stående handling.94 Det är dock 

ingen helt enkel uppgift att reda ut vad som egentligen är en bättre konsekvens, för det beror 

helt på ur vems perspektiv frågan betraktas. Frågan om det är rätt eller fel med fildelning blir 

mer komplicerad att  analysera ur detta perspektiv.  För den som ägnar sig åt att ladda ner 

musik  från  Internet  så  blir  det  ju  naturligtvis  ett  negativt  utfall  om  deras  aktivitet  blir 

förbjuden, medan det däremot för den som producerat musiken leder till ett gott utfall. Sett på 

det viset kan konsekvensetiken legitimera både att förbjuda och att tillåta fildelningen, men 

man  måste  se  längre  än  så  innan  man  kan  komma fram till  en  slutsats.  Det  finns  vissa 

grundläggande värden som man måste ta hänsyn till innan man kan fatta ett beslut utifrån 

konsekvensetiken. Ingmar Hedenius, en filosof från Uppsala, företrädde en syn som sade att 

”en persons eller grupps välbefinnande eller lycka får aldrig köpas på bekostnad av någon 

annans lidande”.95 Det vi behöver reda ut i frågan om fildelningen är vem det är som blir 

lidande, fildelarna eller musikproducenterna? Enligt min uppfattning är det de senare. För att 

kunna påstå att det är fildelarna som skulle bli lidande så måste vi kunna bevisa att det är en 

rättighet att kunna ladda ner musik från Internet utan att behöva betala för den. Att detta på 

något sätt skulle vara en rättighet har vi inget belägg för. Fildelningen som fenomen uppstod 

som en konsekvens av en ny teknik som möjliggjorde detta och en lagstiftning som inte kunde 

ge något entydigt svar på om detta var rätt eller fel, och därmed inte straffa den som ägnade 

sig åt denna aktivitet. Fildelarens lycka att kunna få tag i sin favoritmusik utan att behöva 

betala för den sker på bekostnad av upphovsmännen, som drabbas av en utebliven vinst i form 

av en musikkonsument som inte betalar för det han konsumerar. Sett ur ett konsekvensetiskt 

perspektiv  bör  nedladdning  av  upphovsrättsskyddat  material  klassas  som  en  illegitim 

företeelse.  Det  finns  naturligtvis  dem  som  hävdar  att  fildelningen  på  sikt  kan  ha  goda 

konsekvenser  och  en  god  inverkan  på  musikbranschen  i  längden,  men  som  tidigare  har 

påpekats så väljer jag att lämna denna diskussion därhän eftersom jag anser att det är alldeles 

för svårt att styrka detta. 

93 Koskinen (1995:68-9)
94 Koskinen (1995:69)
95 Koskinen (1995:71)
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6.3 Ur avsiktsetikens perspektiv 

Utöver pliktuppfyllelsen och konsekvensanalysen så finns det ett tredje sätt att avgöra om en 

handling är rätt eller fel, och det är avsikten bakom handlingen.96 Kort sagt så är det avsikten 

bakom  en  handling  som  avgör  om  den  är  rätt  eller  fel,  och  det  är  detta  som  utgör 

avsiktsetiken. Lagstiftningen och rättsuppfattningen utgår ofta från bedömningen av avsikten. 

En handling kan bedömas på olika sätt beroende på vad avsikten var hos den som utförde 

handlingen. I juridikens värld så kan avsikten bakom en gärning vara skillnaden mellan ett 

friande eller fällande.97 Hur ska man då bedöma frågan om fildelning utifrån detta synsätt? 

Enligt min uppfattning är det väldigt svårt att säga att man kan ha en god avsikt när man 

laddar ner upphovsrättsskyddad musik från Internet.  Möjligtvis kan fildelaren försvara sig 

med att han faktiskt inte visste att det var olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddad musik 

från Internet (vilket dock alla torde känna till vid det här laget). Och möjligtvis kan den som 

är  väldigt  ung  försvara  sig  med  att  han  (eller  hon)  inte  kände  till  vilka  konsekvenser 

nedladdningen  får  för  musikbranschen  (i  detta  fall  ligger  problemet  på  ett  djupare  plan, 

eftersom beteendet har blivit i det närmaste naturligt för personen i fråga). I dessa båda fall 

kan man knappast säga att personen i fråga har handlat med onda avsikter. Men fler undantag 

än dessa är svåra att tänka sig. De flesta av oss vet mycket väl vad det innebär att ladda ner 

musik utan att betala för den, men ändå så gör vi det, och i det fallet så är det svårt att säga att 

vi har handlat med goda avsikter. Möjligtvis kan ytterligare ett undantag utgöras av den som 

laddar ner musik för någon annans räkning, det vill säga att man laddar ner musik för att ge 

bort till någon annan utan att konsumera den själv. Då kan man möjligtvis göra detta med 

goda avsikter. Men detta innebär inte att handlingen blir mer rätt för det. Betänk att den som 

laddat ner musiken mycket väl kände till att fildelning sedan lagändringen är kriminaliserad, 

och i och med denna handling så försätter gåvogivaren mottagaren i ett moraliskt dilemma då 

denne tvingas välja mellan att tacka nej till gåvan, eller ta emot en gåva som härrör från en 

kriminell handling. Möjligheterna att försvara fildelning utifrån avsiktsetikens horisont tycks 

därmed vara uttömda, och slutsatsen blir därmed att inte heller utifrån detta perspektiv går det 

att rättfärdiga nedladdningen.  

6.4 Slutsats

Sett ur ljuset av de tre teorierna för att avgöra det rätta eller felaktiga i en handling så är den 

slutsats  jag  kommit  fram  till  att  det  måste  betraktas  som  moraliskt  fel  att  ladda  ner 

96 Koskinen (1995:76)
97 Koskinen (1995:77)
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upphovsrättsskyddad musik från Internet utan att betala för sig. Det kan inte betecknas som en 

plikt att ladda ner musiken, men däremot att göra rätt för sig. Vi betalar ju trots allt för allting 

annat som vi konsumerar, så på vilket sätt skiljer sig då musiken som gör att vi inte behöver 

betala  för  den?  De  allra  flesta  av  oss  förstår  nog  vilka  konsekvenser  det  får  för 

upphovsmannen när han inte får betalt för sin musik, och det är svårt att motivera fildelningen 

med detta i åtanke. Och slutligen så kan knappast heller avsiktsetiken, hur tvetydig både den 

och även konsekvensetiken än må vara i flera avseenden, legitimera att man kan ladda ner 

musik som man egentligen borde ha betalat för. Min etiska analys säger att fildelningen som 

företeelse  inte  kan  rättfärdigas,  och  med  tanke  på  det  så  gjorde  man  rätt,  ur  ett  etiskt 

perspektiv, när man förbjöd den    
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7. Det egoistiska beteendet

Vad är egoismen för något? Vilken roll spelar den i vår vardag, och på vilket sätt inverkar den 

på hur politiska beslut fattas och hur vi väljer att rösta? Det är dessa frågor jag avser att i 

korthet ge svar på i detta kapitel. 

En rad förändringar i samhället och i våra värderingar har förändrat vår syn på egoismen. Den 

förändrade värdegrunden i de rika västländerna leder till en allt starkare individualism vilket 

bland annat har yttrat sig i en ökad skilsmässofrekvens.98 Attityderna i samhället förändras 

och detta visar sig bland annat genom att en oförtäckt egoism med drag av ren hänsynslöshet 

har kunnat skönjas, mest bland yngre personer.99 Men samtidigt så kan egoism vara ett tecken 

på  ett  fritt  samhälle,  eftersom total  enighet  och  värdegemenskap  kan vara  ett  resultat  av 

förtryck och ett hierarkiskt samhälle.100

Egoismen har många bottnar. En av dem är den rena självbevarelsedriften. Risken är stor att 

man fäster vikten vid prefixet  själv och missar det faktum att självbevarelsedrift  inte bara 

handlar om ren överlevnad.101 Det kan även handla om en form av självförverkligande, önskan 

om att uträtta något för samhällets bästa. I biologins värld handlar egoismen om att överleva, 

att vara den som lyckas föra sina gener vidare. Biologisk empiri talar om att det under varje 

given tidsperiod föds fler människor än vad försörjningsunderlaget egentligen klarar av, och 

detta medför att det endast är de starkaste som överlever.102

Att jaget på ett helt annat sätt än tidigare har hamnat i fokus tar sig uttryck i att människors 

ideella  engagemang  minskar  till  förmån  för  aktiviteter  som  mer  gynnar  den  enskilde 

individen.  Intresset  för  att  engagera  sig  i  det  demokratiska  systemet  minskar,  och 

avideologiserad  proteströstning  blir  en  följd  av  detta.  Den  kortsiktiga 

konsumtionsmaterialismen gör att  sparandet,  tryggheten och de långsiktiga investeringarna 

tappar mark.103

Med  det  ovanstående  i  åtanke  så  bildar  man  sig  lätt  en  uppfattning  om  egoismen  som 

någonting enbart negativt, men egoismen är en företeelse som är mer komplex än så. Den 

98 Hylland Eriksen/Hessen (1999:8)
99 ibid
100 Hylland Eriksen/Hessen (1999:9)
101 Hylland Eriksen/Hessen (1999:14)
102 Hylland Eriksen/Hessen (1999:15)
103 Hylland Eriksen/Hessen (1999:19)
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etiska egoismen ger oss en annan synvinkel på begreppet egoism, där det inte alls behöver 

vara liktydigt med själviskhet, vilket det ofta är i dagligt tal.104 Den etiske egoisten kan sägas 

vara en upplyst egoist. Den etiska egoisten handlar inte utifrån att i varje handling sätta sina 

egna intressen i första rummet. Huruvida han gör det beror på om han finner att det på lång 

sikt är till hans fördel.105

Den etiske egoistens tankesätt går ut på att se det som sin skyldighet att uppnå ett så stort 

överskott  av gott  över ont för sin egen del.  Hur den etiske egoisten förhåller sig när han 

betraktar ett förlopp från åskådarplats och så att säga ska agera domare över det som sker är 

en mer svårbesvarad  fråga,  men även här  torde  han utgå  ifrån  det  som är  till  hans  egen 

fördel.106

Den  etiska  egoismen  får  en  viktig  implikation  i  frågan  om  hur  man  från  de  olika 

riksdagspartiernas sida tänkte och agerade när man tog ställning till regeringens proposition. 

Här kan vi förstå att egoismen blir ett  medel istället för ett  mål. Ett  parti som inte klarar 

fyraprocentsspärren åker obönhörligen ur riksdagen och förlorar på det viset sin möjlighet att 

vara med och påverka och att kunna genomdriva sina idéer. Den etiska egoismen säger inte att 

målet är att sätta sig själv i centrum och att allt man företar sig sker på någons bekostnad. Den 

etiske egoisten hade inte agerat efter sitt eget intresse om det hade funnits någon annan till 

buds stående möjlighet för honom att nå sitt mål. Här ser vi ett exempel på det tragiska i att 

någon  kan tvingas  till  ett  egoistiskt  beteende  för  att  helt  enkelt  överleva.  Det  kanske  är 

moraliskt  betänkligt  att  föra  en  politik  som  främst  gynnar  det  egna  partiet,  men  vad  är 

alternativet? Hur bör man agera? Detta blir till en värderingsfråga där det är vi som väljare 

som utgör domare. Om vi anser att ett parti (eller för den delen en enskild politiker) har agerat 

fel i en fråga så har vi möjligheten att fälla våran dom genom att lägga vår röst på ett annat 

parti  eller  på  en  annan  politiker,  eller  kanske  till  och  med  rösta  blankt.  Det  som  kan 

konstateras utifrån detta resonemang är att egoism inte i sig är rätt eller fel. Det är upp till 

varje enskild väljare att bedöma detta.    

104 Frankena (1976:24)
105 ibid
106 ibid
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8. Riksdagspartiernas motioner angående propositionen

Detta kapitel syftar till att reda ut hur de olika riksdagspartierna förhöll sig till regeringens 

proposition 2004/05:110 om att införa direktivet 2001/29/EG. De olika motionerna kommer 

att  avhandlas  i  nummerordning.  Avsikten  är  att  skapa  en  bild  av  hur  de  olika  partierna 

förhåller  sig  till  en  skärpning  av  upphovsrätten,  som  innebär  ett  förbud  mot  att  utan 

upphovsmannens tillstånd dela med sig av upphovsrättsskyddat  material  på Internet.  Först 

avser jag dock att i korthet berätta vad propositionen handlar om.

8.1 Om propositionen 

Propositionen  är  ett  omfattande  dokument  på  nära  600  sidor  som  syftar  till  att  direktiv 

2001/29/EG ska genomföras.  Direktivet  har  sin grund i  två fördrag som antagits  av FN:s 

organ för immaterialrätt, World Intellectual Property Organisation (WIPO) i december 1996. 

Detta fördrag slöts med anledning av att dagens digitala miljö tillåter att verk kopieras och 

sprids på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Meningen är att upphovsmännens rättigheter 

till sina verk ska värnas och att upphovsmännen ges ensamrätt till att tillhandahålla sina verk. 

Således krävs upphovsmannens tillstånd innan ett verk tillhandahålls via Internet. Rätten att 

framställa egna kopior av ett verk för enskilt bruk inskränks såtillvida att originalet måste vara 

framställt på laglig väg.107 Propositionen gör gällande att upphovsrätten bör skärpas från och 

med den 1 juli 2005.    

8.2 Folkpartiets motion

Folkpartiet stöder regeringens proposition. Partiet anser att den enskilde upphovsmannen själv 

bör  ha  rätt  att  bestämma  över  sina  verk  och  hur  man  vill  att  de  ska  spridas  och  göras 

tillgängliga.  Partiet  ser  inga  problem  med  utvecklingen  av  fildelningsprogram i  sig  utan 

problemet  ligger  i  att  upphovsmännens  rättigheter  måste  tillvaratas.  Upphovsrätten  måste 

enligt folkpartiet vara teknikneutral, det vill säga att den ej bör påverkas av i vilken form och 

genom vilket media verket görs tillgängligt.108

8.3 Kristdemokraternas motion

Kristdemokraterna går också på regeringens linje. Partiet framhåller att man värnar rätten till 

ägande och rätten till egendom, och anser det viktigt att stimulera den kreativa verksamheten. 

107 Prop. 2004/05:110
108 Motion 2004/05:L20
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Partiet  kritiserar  det  faktum  att  det  tänkta  datumet  för  EU-direktivets  genomförande  har 

passerats med mer än två år.109

8.4 Moderaternas motion

Moderaterna väljer också att stödja propositionen. Partiet anser att en stärkt upphovsrätt ökar 

förutsättningarna för upphovsmän att själva bestämma över hur deras verk ska spridas. Man 

betonar att äganderätten måste gälla även immateriella verk, varje upphovsman måste själv ha 

rätten att förfoga över de verk som man själv skapat.110

8.5 Miljöpartiets motion

Miljöpartiet  avslår  regeringens  proposition.  Partiet  anser  att  man  i  första  hand  bör 

omförhandla  direktiv  2001/29/EG samt att  man bör  omförhandla  de fördrag  som reglerar 

upphovsrätt, så att både upphovsmannens och allmänhetens intressen tillvaratas, på FN-nivå. 

Partiet pekar på att grunden till EU-direktivet består i FN-fördrag som är över tio år gamla 

och som tillkommit i ett läge där Internet inte spelade samma roll i samhället som det gör 

idag. Partiet framhåller Internet som en möjlighet för upphovsmän att kunna nå ut med sina 

verk  och  bör  således  ej  betraktas  som  ett  problem.  I  den  mån  det  inte  är  möjligt  att 

omförhandla direktivet så yrkar partiet på att regeringens proposition avslås.111  

8.6 Centerpartiets motion

Centerpartiet  valde  att  gå  emot  regeringen.  Partiet  vänder  sig  emot  den  föreliggande 

formuleringen som innebär att en privatperson som laddar ner upphovsrättsskyddat material 

för  enskilt  bruk  därigenom  gör  sig  skyldig  till  en  kriminell  handling.  Man  värnar  om 

upphovsrätten och anser att den fyller en viktig funktion för det fria skapandet, men detta 

måste dock vägas mot allmänhetens intresse att ta del av och ”i viss utsträckning nyttja dessa 

verk”. Partiet ser också ett stort problem i att  en så pass stor andel av de som laddar ner 

upphovsrättsskyddat material via fildelningsprogram är ungdomar, och att en skärpning av 

upphovsrättslagen leder till att ”kriminalisera 100 000-tals ungdomar i vårt land”. Man ser 

även ett problem i att risken att åka fast för det aktuella brottet blir som ett ”slags hasardspel”, 

med en liten risk för att ertappas, men med desto större konsekvenser för den som väl åker 

dit.112 

109 Motion 2004/05:L21
110 Motion 2004/05:L22
111 Motion 2004/05:L23
112 Motion 2004/05:L24
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8.7 Vänsterpartiets motion

Vänsterpartiets  motion  tar  varken tydligt  ställning  för  eller  emot  regeringens  proposition. 

Partiet  skriver  i  motionen  att  skyddandet  av  upphovsrätten  är  viktig  för  den  enskilde 

upphovsmannens möjligheter  att  kunna försörja  sig på sitt  arbete.  Partiet  betonar även att 

Internet bör ses som en möjlighet för människor att kunna nå ut med sitt kreativa arbete, och 

att  mediepolitiken spelar  en viktig roll  för att  öka tillgängligheten för fler  människor och 

därigenom ”begränsa makten för de stora koncernerna”. Man framhåller att lagliga alternativ 

till kriminaliserad nedladdning måste tas fram och att den nya lagstiftningen måste utvärderas 

på kontinuerlig basis.113

113 Motion 2004/05:L25
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9. Vägen till beslutet

I detta kapitel avser jag att försöka besvara frågan varför riksdagspartierna fattade de beslut 

som de gjorde i frågan om lagen om upphovsrätt skulle skärpas eller inte. Varför stödde vissa 

av partierna propositionen medan andra gick emot den? Och varför lades propositionen fram 

över huvud taget? Vem hade vunnit och vem hade förlorat om den inte hade lagts fram? 

Tidigare i detta arbete har jag utifrån en etisk synpunkt argumenterat för att nedladdning av 

upphovsrättsskyddad musik är fel. Varför valde då ändå två partier att motsätta sig att denna 

aktivitet kriminaliserades?  

9.1 En analys av partiernas ställningstaganden

Som tidigare har nämnts så var det fyra av riksdagspartierna som valde att stödja regeringens 

proposition angående en skärpning av lagen om upphovsrätt. Sammanlagt var det alltså fem 

partier som stod bakom detta förslag. De två partierna som motsatte sig lagändringen var som 

bekant miljöpartiet och centerpartiet.  Vad var det då som föranledde de olika partierna att 

fatta  sina  beslut?  Partiernas  respektive  motioner  ger  oss  förmodligen  bara  en  del  av 

sanningen. I enlighet med de som opponerat mot choice-skolans teorier så måste man skilja på 

motiv och  motivering,  och  detta  säger  oss  att  det  kan  finnas  fler  aspekter  som bör  tas  i 

beaktande. 

9.1.1 Socialdemokraternas ställningstagande

Att socialdemokraterna valde att lägga fram proposition 2004/05:110 låter sig förstås om man 

tänker  på  att  den  bygger  på  ett  EU-direktiv.  Tar  man  även  i  beaktande,  vilket 

kristdemokraterna påpekar i sin motion, att  direktivets förväntade införande hade fördröjts 

med mer än två år,  så förstår  man att  det  låg i  regeringens intresse att  detta EU-direktiv 

införlivades i svensk lagstiftning. Direktiv, tillsammans med förordningar, är de två viktigaste 

rättsakterna  vilka  tillkom  genom  Romfördraget  1957.  En  förordning  blir  omedelbart 

tillämplig i de olika medlemsländerna, medan direktiv istället är en form av uppmaning till 

staten  i  de  olika  medlemsländerna  att  införa  vissa  regler.  Dessa  förutsätts  sedan leda till 

lagstiftning i de olika länderna.114 Detta måste dessutom ske inom en viss tidsgräns, vilken 

vanligen  är  två  år.115 Med  detta  i  åtanke  förstår  vi  att  det  låg  i  regeringens  intresse  att 

genomföra detta direktiv. 

114 Agell/Malmström (2003:39)
115 Tallberg (2001:40)
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9.1.2 Folkpartiets och moderaternas ställningstagande

När  det  gäller  folkpartiets  och  moderaternas  ställningstagande  så  hittar  vi  med  stor 

sannolikhet  svaret  i  deras  ideologiska bakgrund.  Båda partierna  har  en tydlig  och uttalad 

anknytning  till  någon  av  de  tre  grundideologierna.  Folkpartiet  är  uttalat  liberalt  och 

moderaterna är som tidigare nämnts ett parti med en konservativ samhällssyn och liberala 

idéer. Folkpartiet hänvisar också tydligt till sin liberala ideologi i sin motion. Greens syn på 

äganderätten  (kap.  4.3)  ger  vid  handen  att  samhället  bör  garantera  äganderätten  i  den 

utsträckning att varje individ ges möjlighet att uppfylla sina egna mål, vilket är fullt förenligt 

med tanken att förbjuda nedladdning av material som upphovsmannen inte gett sitt samtycke 

till. Upphovsmannen har som sitt mål att kunna försörja sig på sitt skapande, eller åtminstone 

att  detta  ska  vara  lönsamt  för  honom,  och  för  skivbolagen  vars  framtida  möjlighet  till 

försörjning står och faller med skivförsäljningen, så torde denna tanke verkligen vara förenlig 

med ett  förbud mot nedladdning av upphovsrättsskyddat  material.  Det kan knappast sägas 

vara någons mål att kunna få tag i musik som man egentligen borde betala för. I det här fallet 

är  det  tydligt  att  folkpartiet  och  moderaterna  har  gjort  ett  ideologiskt  grundat 

ställningstagande.  Moderaternas  ställningstagande  är  även  fullt  förenligt  med  Mallocks 

konservativa  syn  på  äganderätten  (kap.  4.4),  vilken  låter  varje  människa  få  ta  del  av  de 

inkomster som genereras i och med att man använt sina färdigheter. Med detta synsätt så är 

det helt naturligt att varje upphovsman själv bör få bestämma på vilket sätt dennes verk ska 

göras tillgängliga. 

9.1.3 Kristdemokraternas ställningstagande

Att förstå hur kristdemokraterna kom fram till sitt ställningstagande är inte helt enkelt. Partiet 

har ingen tydlig anknytning till någon ideologi som kan motivera deras ställningstagande, och 

det  är  också  tydligt  att  man  inte  var  helt  eniga  om  hur  man  borde  förhålla  sig  till 

propositionen.  ”Vi  kan  inte  börja  kriminalisera  det  som  folk  tycker  är  naturligt”,  sade 

exempelvis Yvonne Andersson, som var den kristdemokrat som var ansvarig för den aktuella 

frågan.116 Hon hänvisade till att väldigt många personer redan sysslade med denna aktivitet, 

och var därmed inne på samma resonemang som centerpartiet framförde i sin motion. Yvonne 

Andersson talade förvisso bara för sig själv, men hon utgick ifrån att partiet skulle rösta som 

henne117, vilket som bekant dock inte blev fallet. Vad man kan konstatera utifrån detta är att 

116 Tobias Brandel SvD 050330
117 ibid
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kristdemokraterna  inte  var  helt  eniga  i  denna  fråga.  Den ansvarige  för  denna  fråga  hade 

uppenbarligen inte samma uppfattning som partiet i övrigt.

9.1.4 Vänsterpartiets ställningstagande

Vänsterpartiets  ideologi  värnar  om  en,  ur  socialismens  perspektiv,  rättvis  fördelning  av 

avkastningen i förhållande till arbetet. Ur en socialistisk synvinkel handlar äganderätten om 

en  form av  maktförhållande  som är  viktig  för  att  uppnå  jämlikhet  i  samhället.  Ur  detta 

perspektiv så går det inte att legitimera att någon kan ladda ner material som någon annan 

äger rättigheterna till från Internet utan att betala för sig. Karl Marx talade förvisso om privat 

ägande  som  en  form  av  exploatering  (kap.  4.5),  men  detta  resonemang  blir  knappast 

tillämpbart  i  detta  sammanhang,  för  när  någon  laddar  ner  musik  från  Internet  utan 

upphovsmannens tillstånd så blir det ju upphovsmannen som exploateras istället. En rättvis 

fördelning i detta fall uppnås genom att man antingen konsumerar musiken i enlighet med 

upphovsmannens önskemål, eller i annat fall avstår från att konsumera den, för det valet finns 

alltid och lämnar ingen förfördelad. Vänsterpartiets motion tog varken tydligt ställning för 

eller emot propositionen, men partiet stödde till slut ändå regeringen i denna fråga, och det 

kan sägas vara i enlighet med den ideologi som de säger sig bekänna sig till.

9.1.5 Miljöpartiets och centerpartiets ställningstagande

Bakgrunden till  miljöpartiets  och centerpartiets  ställningstagande blir  mer komplicerad att 

förstå. Partiernas motiveringar står, som tidigare nämnts, att läsa i deras respektive motioner, 

men det handlar som sagt bara om motiveringen, och det egentliga motivet måste förmodligen 

sökas  på  annat  håll.  En  etisk  argumentation  säger  oss  att  det  är  fel  att  ladda  ner 

upphovsrättsskyddad musik från Internet utan att betala för sig, och en analys utifrån public 

choice-skolan slår hål på centerpartiets argument att det är fel att kriminalisera en handling 

som  är  så  pass  utbredd  i  samhället.  Trots  detta  så  motsatte  sig  de  båda  partierna 

propositionens genomdrivande. Inget av de båda partierna har någon uttalad anknytning till 

någon av de tre grundideologierna, så svaret står inte att finna där. Kanske kan teorin om 

marginalväljargrupper bidra med en del av partiernas motiv. Denna teori säger att väljare, 

som egentligen stöder ett annat parti, kan tänka sig att rösta på partiet om det utlovar stöd i en 

fråga som är av så pass stor vikt för väljaren att man kan tänka sig att bortse från andra frågor 

som inte är lika viktiga och där man är av en annan uppfattning.118 Det går inte att bortse från 

det faktum att det är en väldigt stor och röststark väljargrupp som ägnar sig åt att ladda ner 

118 Moberg (1994: kap. 5) 
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musik  från  Internet.  Med  teorin  om  marginalväljargrupper  så  kan  man  anta  att  de  båda 

partierna såg en möjlighet i att locka till sig en ny väljargrupp, som kanske egentligen hade 

tänkt sig att rösta på ett annat parti. Ett observation som styrker detta antagande är det faktum 

att SCB i sin undersökning har visat att 38% av alla personer i ålderskategorin 16-24 år och 

28%  av  alla  personer  i  intervallet  25-34  år  har  använt  ett  fildelningsprogram.119 I 

ålderskategorin 16-24 år återfinns många potentiella förstagångsväljare som på grund av för 

låg ålder inte har haft möjlighet att delta i ett val tidigare och som kanske inte helt har bestämt 

sig för vilket parti man ska lägga sin röst på. När det gäller hur pass väl de båda partierna har 

lyckats nå ut till personer i ovan berörda åldersintervall tidigare så kan man konstatera att 

miljöpartiet har lyckats bättre än centerpartiet. Miljöpartiet har redan en stark väljarbas i dessa 

kategorier. I valet till riksdagen 2002 så fick partiet 14 respektive 11 procent av väljarrösterna 

i åldersintervallen 18-21 år respektive 22-30 år. Motsvarande siffror för centerpartiet var 3 

respektive 2 procent.120 Vidare kan konstateras av centerpartiet vid valet till riksdagen 2002 

var  underrepresenterat  bland  förstagångsväljare  (-2%),  medan  miljöpartiet  istället  var 

överrepresenterat (+8%).121 Med dessa siffror i åtanke förefaller tanken att de båda partierna 

har gjort sina ställningstaganden utifrån teorin om marginalväljargrupper väldigt trolig. Här 

finns en stark potentiell väljargrupp, och genom att värna om deras intressen finns hoppet om 

att också vinna deras stöd vid riksdagsvalet.   

9.2 Teorier om beslutsfattande                  

Hur bör en politiker resonera när ett beslut i en sådan här viktig fråga, där det som bör anses 

vara det moraliskt rätta kanske inte är det som leder till det gynnsammaste utfallet i fråga om 

väljarstöd. I detta avsnitt tänker jag ta upp och resonera kring tre olika beslutsprinciper och 

vilka implikationer de får i frågan om propositionen borde genomföras eller inte.

9.2.1 Den bentham-arrowska beslutsprincipen

Den bentham-arrowska beslutsprincipen grundas i antagandet att det bästa för samhället helt 

enkelt är summan av varje individs egna intressen, det som är bäst för individen är helt enkelt 

bäst för samhället.122 Jeremy Bentham ansåg att ”ingen känner bättre ditt egenintresse än du 

själv”.123 Med denna beslutsprincip så följer att propositionen inte borde genomföras. Detta 

beror på att vi antar att det bästa för individen faktiskt helt enkelt är att få fortsätta att ladda 
119 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 (s.186)
120 Holmberg/Oscarsson (s.157)
121 ibid
122 Lewin (2002:422)
123 Lewin (2002:422)
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ner musik från Internet precis som han själv önskar. Det är många i landet som tjänar sitt 

levebröd  genom  skivförsäljningen,  och  vars  egenintresse  består  i  att  nedladdningen  av 

upphovsrättsskyddat material helt enkelt förbjuds. Men med siffrorna från SCB i åtanke så 

förstår vi att de som ägnar sig åt fildelning är mångdubbelt fler. Med denna slutsats förstår vi 

att fildelningen, om än moraliskt fel, är det allmänna intresset och att  en proposition som 

syftar till att kriminalisera den inte borde genomdrivas.

9.2.2 Den platon-burkeska beslutsprincipen

I en anda av bitter kritik mot de vid den tiden rådande styrelseskicken förkunnade Platon att 

det  endast  var  den  som besatt  filosofisk  visdom som visste  vad  som var  det  så  kallade 

allmänintresset.124 Platons tanke var helt enkelt att det var de upplysta som skulle leda folket, 

för  deras  egna  bästa  men  inte  efter  deras  anvisningar.125 I  kölvattnet  efter  den  franska 

revolutionen och den framväxande demokratiseringen lade Edmund Burke fram sin teori om 

att politikern bedrog sina väljare om han svek sitt omdöme för att istället följa opinionen.126 

Den platon-burkeska beslutsprincipen innebär alltså att det är politikerns egen sakbedömning 

som ska ligga till grund för hur ett beslut ska fattas i en given fråga, även om detta kanske inte 

är  helt  i  enlighet  med  vad  dennes  väljare  tycker.  Med  denna  beslutsprincip  så  följer  att 

propositionen borde genomföras. Väljarna må anse annat, men enligt denna princip så är det 

politikern som i slutänden ska avgöra vad som är samhällets bästa, och utav min tidigare 

argumentation så följer att det bästa för samhället är att lagen om upphovsrätt skärps.

9.2.3 Den machiavelli-weberska beslutsprincipen

Med Niccoló Machiavellis synsätt så bör man endast se till resultatet när ett politiskt beslut 

fattas.127 Och detta tankesätt har även anammats av Max Weber, som var av den åsikten att för 

att man skulle kunna uppnå ”de ’goda’ målen” så måste man vara beredd att acceptera vissa 

medel som är moraliskt betänkliga.128 Enligt Weber så kunde ingen etik avgöra när det etiskt 

goda ändamålet helgade etiskt betänkliga metoder.129 Med denna beslutsprincip så följer att 

varje enskild riksdagsledamot borde rösta enligt vad han eller hon själv antar skulle leda till 

det gynnsammaste utfallet för sitt eget parti (eller kanske till och med för sig själv). Kanske är 

det  till  och  med  så  att  den  som  handlar  utifrån  denna  beslutsprincip  väljer  att  sätta 

124 Lewin (2003:422-3)
125 Lewin (2003:423)
126 ibid
127 Lewin (2002:424)
128 Lewin (2002:425)
129 ibid
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likhetstecken mellan sitt eget bästa och samhällets bästa, och därmed leder beslutet fram till 

det bästa för hela samhället.

9.3 Slutsats

Med utgångspunkt från de tre beslutsprinciperna så förefaller  det som att  miljöpartiet  och 

centerpartiet har fattat sitt beslut utifrån den bentham-arrowska beslutsprincipen, som säger 

att det är allmänviljan som bör vara det avgörande och att det är summan av varje individs 

egna intressen som bör anses vara det bästa för samhället. Enligt denna beslutsprincip så blir 

allmänviljan att fildelningen även i fortsättningen bör vara tillåten (även om man, så att säga, 

”subtraherar bort” upphovsmännens avvikande uppfattningar så blir detta troligen fortfarande 

den allmänna viljan).

Vidare så förefaller det som att folkpartiet och moderaterna har fattat sitt beslut utifrån den 

platon-burkeska beslutsprincipen. De båda partiernas ställningstagande var tydligt ideologiskt 

motiverade, och bottnade i en ansvarskänsla inför samhället som dock kanske inte stämde 

exakt överens med den allmänna opinionen. Även socialdemokraternas agerande kan förstås 

utifrån denna beslutsprincip. De såg som sin plikt att genomdriva direktivet från EU i den 

svenska lagstiftningen och gick därmed emot alla de som säger sig ha använt Internet för 

fildelning, och som man kan anta inte ville att detta skulle förbjudas.

Slutligen  så  är  det  kanske  inte  lika  tydligt,  men  dock  troligt,  att  vänsterpartiet  och 

kristdemokraterna  fattade  sina  beslut  utifrån  den  machiavelli-weberska  beslutsprincipen. 

Antagandet  om detta  beror  dels  på  det  faktum att  man  från  kristdemokraternas  sida  inte 

föreföll vara helt överens om vilket beslut man skulle ta, och dels på det faktum att man från 

vänsterpartiets  sida  inte  gjorde  något  tydligt  ställningstagande  i  sin  motion. 

Kristdemokraternas splittring och vänsterpartiets uteblivna ställningstagande bäddar för den 

princip som Machiavelli  och Weber gett  upphov till,  nämligen den att  det  i  slutänden är 

ändamålet som måste avgöra vilket beslut man tar.
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10. Slutsats och diskussion

Jag håller inte alls med Leif Lewin i hans påstående att det är ointressant att ta reda på om det 

är  ideologin  eller  strategin  bakom ett  handlande  som förklarar  mest.  Tvärtom,  anser  jag. 

Ideologin utgör en slags legitimeringssfär som är nödvändigt i en demokrati. Även om alla 

ideologier knappast förmår att ge vägledning i alla frågor så utgör de ändå en slags ”minsta 

gemensamma nämnare” som i de flesta frågor av intresse kan ge en tydlig vägledning om hur 

ett visst parti kommer att agera. Förutsägbarhetens roll för demokratin går inte att överskattas, 

hela rättssamhället bygger ju exempelvis på att vi har en samling lagar som talar om för oss 

vad vi får och inte får göra. Förutsägbarheten i detta ligger i att vi vet att den som begår ett 

brott kommer att straffas för det, och lagen talar även om på vilket sätt. Rättsväsendets roll 

blir  att  avgöra  om en  viss  handling  ska  klassas  som ett  brott,  så  kallad  bevisvärdering. 

Bevisvärderingens roll måste dock alltid ske med utgångspunkt från lagstiftningen, och däri 

ligger rättssäkerheten och demokratiaspekten i det hela. 

Min  undersökning  har  visat  att  ju  tydligare  anknytningen  till  någon  av  de  tre 

grundideologierna var, desto ansvarsfullare var de respektive partiernas ställningstagande i 

frågan om genomdrivandet av regeringens proposition. Folkpartiet och moderaterna har en 

tydlig  förankring  i  sina  respektive  ideologier,  liberalismen  respektive  liberalismen  och 

konservatismen,  och  båda  partierna  var  väldigt  tydliga  i  sitt  ställningstagande  för  att 

genomdriva det föreliggande EU-direktivet. Vänsterpartiet har också en tydlig förankring i sin 

ideologi,  och  även  om  deras  motion  var  något  vagt  formulerad  och  saknade  ett  tydligt 

ställningstagande så slöt partiet ändå upp bakom propositionen. Med tanke på att det måste 

betecknas som moraliskt rätt att stödja upphovsmännens rätt att bestämma över hur deras eget 

material bör få, eller inte få, spridas på Internet, och med tanke på att den allmänna viljan 

bland  befolkningen  troligen  pekade  åt  ett  helt  annat  håll,  så  måste  de  tre  partiernas 

ställningstagande betecknas som ett ansvarsfullt beteende. Man vågade trotsa en gissningsvis 

väldigt stark väljaropinion för att genomdriva det som bör anses vara det moraliskt riktiga.

Kristdemokraterna stödde som bekant också propositionen, men enigheten inom partiet var 

inte total och en uttalad ideologisk anknytning till någon av de tre grundideologierna saknas. 

Utfallet  hade lika gärna kunnat  bli  att  propositionen inte borde bifallas.  Det finns inget  i 

partiets ideologiska anknytning som förutsäger att de borde ta ställning åt ett visst håll. Det 

väcker  naturligtvis  frågan  om  varför  man  bör  fästa  sådan  vikt  vid  just  de  tre 

grundideologierna, det finns ju fler ideologier än just dem? Svaret är att det var med dessa 
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ideologier som det hela började. De ideologier som har tillkommit efter dem är alla ett resultat 

av ett missnöje med dessa. De tre grundideologierna är alla väletablerade och kan troligen ge 

vägledning för i stort sett alla frågor som kan tänkas uppstå. Det problem som möter en ny 

ideologi  är  hur  man  ska  ta  ställning  i  en  fråga  som dess  värdegrund  inte  ger  tillräcklig 

vägledning om. Utan grundideologierna så försvinner förutsägbarheten för hur en viss fråga 

ska hanteras. Ett parti som inte har sina värderingar grundade i någon tydlig och väletablerad 

ideologi  är  i  princip  fria  att  ta  ställning  utifrån  vad  man  tror  kommer  att  ge  det  bästa 

väljarstödet. Ett parti som är tydligt ideologibaserat skulle förmodligen inte kunna göra så. 

Man är mån om att visa att man inte sviker sina ideal för någon kortsiktig vinst. Man kan 

vinna extra röster på att gå emot sin ideologi, men i längden så kan det istället innebära att 

man förlorar väljarnas förtroende, och den risken tar man sannolikt inte. Naturligtvis är det 

viktigt med flexibilitet, och att kunna ändra ståndpunkt i frågor där värderingarna inte längre 

passar in i dagens samhälle är en tillgång snarare än en nackdel, men det är förstås inte samma 

sak som att tillfälligt överge sina ideal för en kortsiktig vinst, att så att säga ”vända kappan 

efter vinden”. 

Miljöpartiets  och centerpartiets  ställningstagande förefaller  obegripligt  till  en början.  Båda 

partierna har gått emot de övriga partierna i sina respektive block och en spricka har uppstått 

tvärs  över  blockgränsen,  vilket  definitivt  inte  hör  till  vanligheterna  i  ett  läge där kampen 

mellan vänster och höger är stenhård inför det stundande valet 2006. De båda blocken har 

ansträngt sig för att visa upp enighet inför väljarna. Tydligheten har varit viktig. I ett annat 

politiskt läge hade denna spricka kanske inte varit lika anmärkningsvärd, men nu framstår den 

som besynnerlig.  Men tolkat  ur ett  annat perspektiv så blir  denna spricka dock lättare att 

förklara.

Båda partierna har en i princip obefintlig anknytning till någon av de tre grundideologierna, 

och båda partierna har ett relativt svagt väljarstöd. Båda låg farligt nära den fyraprocentsspärr, 

som innebär att ett parti riskerar att inte få något riksdagsmandat, vid riksdagsvalet 2002, och 

båda partierna skulle ha mycket att vinna på att locka till sig en ny stark väljargrupp, som man 

kanske inte riktigt har nått ut till tidigare. Detta är av särskilt intresse i centerpartiets fall, som 

hade ett mycket svagt väljarstöd i de åldersgrupper där fildelning är allra vanligast. Partiet 

hade  även  en  representation  bland  förstagångsväljare  som  låg  två  procent  under  det 

förväntade. I det åldersintervall där de allra flesta fildelarna återfinns finns det även ett stort 

antal  personer  som kommer  att  vara  förstagångsväljare  vid valet  till  riksdagen 2006.  Det 
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behöver knappast sägas att partiet borde ha ett stort intresse av att kunna nå ut till dessa. Även 

miljöpartiet har ett stort intresse av att nå ut till en ny väljargrupp. Även om man till skillnad 

från centerpartiet är överrepresenterade bland förstagångsväljare så kan partiet knappast sägas 

ha samma fasta förankring i riksdagen som centerpartiet och de andra riksdagspartierna har. 

Väljarstödet vid riksdagsvalet 2002 var ganska svagt (mer om detta nedan) och partiet har alla 

intressen  i  att  vinna  nya  väljare,  och  då  partiet  har  ett  konstaterat  starkt  stöd  bland 

förstagångsväljare  så  bör  det  ur  partiets  synpunkt  vara  en god idé att  försöka bredda sitt 

väljarstöd ännu mer där.   

När det gäller hur miljöpartiet och centerpartiet har agerat i denna fråga så skulle jag vilja 

använda mig av begreppet  politisk egoism för att beskriva deras agerande. Politisk egoism 

handlar om ett beteende som främst syftar till att maximera antalet röster inför ett stundande 

val, men det kan även finnas fler syften än så. Politisk egoism handlar om att ett parti fattar ett 

beslut, som egentligen står i strid mot dess ideologi eller värderingar, eller mot vad som kan 

anses vara moraliskt och etiskt rätt och försvarbart, men som ger en kortsiktig politisk vinst 

för partiet  i  fråga.  Även om ordet egoism i de flestas öron har en stark negativ klang så 

behöver  det  inte  nödvändigtvis  per  definition  vara  något  ont  i  sig.  Egoism  handlar  om 

överlevnad. Om egoismen är av en god (eller åtminstone förståelig) eller av en rent negativ 

karaktär måste bedömas utifrån sammanhanget. Det är inte svårt att förstå att båda partierna 

har ett starkt intresse av att behålla sin representation i riksdagen, och för att lyckas med det 

så måste de behålla de sympatisörer man har, men framför allt så måste man vinna nya väljare 

för att sitta riktigt säkert och gärna stärka sin position. Att fatta ett beslut som kan anses vara 

moraliskt fel var enligt min uppfattning ett utslag av politisk egoism från de båda partiernas 

sida. Var det då ett utslag utav ren självbevarelsedrift, eller var det något som man borde ha 

undvikit? Den stora förlusten i sammanhanget var bristen på förutsägbarhet. Det enda som 

kan sägas ha förutsagt de båda partiernas ställningstagande är det faktum att de båda var emot 

ett EU-inträde, och att man knappast därför ser det som en viktig fråga att genomdriva ett EU-

direktiv. Men i så fall borde ju även vänsterpartiet ha gått emot denna proposition, vilket man 

trots en något tvetydigt formulerad motion inte gjorde. 

Min teori är helt enkelt att de båda partierna fattade detta beslut för att man helt enkelt inte 

hade någonting att  förlora.  Sambandet  är  tydligt  att  de tre  partierna som hade det högsta 

väljarstödet  vid  valet  till  riksdagen  2002,  det  vill  säga  socialdemokraterna  (39,8  %), 

moderaterna (15,2 %) och folkpartiet (13,3 %), var väldigt tydliga i sitt ställningstagande. 
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Vänsterpartiet och kristdemokraterna, som hade ett något sämre väljarstöd (8,3 respektive 9,1 

%), var osäkra och tvetydiga i sitt ställningstagande. Centerpartiet och miljöpartiet som hade 

det allra lägsta väljarstödet bland riksdagspartierna (6,1 respektive 4,6 %)130 valde att helt gå 

emot de andra partierna. Med tanke på det låga väljarstöd som de båda partierna uppvisade 

vid valet till riksdagen 2002 så såg de båda partierna en möjlighet att bredda sin väljarbas 

genom att ta ställning i en fråga som engagerar många människor, och framför allt såna som 

kanske inte normalt har brukat rösta på just dessa partier. Även om det möjligtvis kanske var 

så  att  man  även  inom  dessa  partier  hade  betänkligheter  mot  att  rösta  ner  regeringens 

proposition så hade man helt enkelt ingenting att förlora. Risken om man inte tog en chans för 

att  locka  till  sig  nya  väljare  skulle  snarare  ha  varit  att  man  riskerade  att  hamna  utanför 

riksdagen.

Vad är då ideologins roll i det hela? När ett parti agerar utifrån en tydlig ideologi så finns det 

en  form utav  förutsägbarhet  i  det  hela.  Ideologin  utgör  en  form av  regelbok  som anger 

riktningen för hur ett beslut bör fattas. Bekännelsen till ideologin utgör från partiets sida en 

form av bindning gentemot sina väljare. Man förbinder sig att föra en viss form av politik. I 

dagens mediasamhälle begränsas politikernas spelrum av deras ideologiska anknytning. Det 

går inte att föra vilken politik som helst i exempelvis liberalismens namn utan att väljarna till 

slut  blir  misstänksamma  och  kanske  väljer  att  lägga  sin  röst  på  något  annat  parti. 

Mediabevakningen gör  att  politikerna  får  stå  till  svars  för  ageranden  som går  utanför  de 

ideologiska ramarna. Men utan en tydlig bekännelse till någon ideologi så är det enklare att 

komma undan detta. Om detta sedan är bra eller dåligt är i slutänden en värderingsfråga. 

Kan folket ha fel? Borde det inte ligga i demokratins intresse att lagarna stiftas utifrån vad 

gemene man anser vara det riktiga? Som min analys utifrån public choice-skolan visade så 

kan faktiskt folket ha fel. Och utifrån det jag har kommit fram till genom mitt arbete så är 

frågan  om  skärpningen  av  upphovsrättslagen  av  sådan  karaktär  att  en  helhetssyn  är 

nödvändig.  Parallellen  mellan  de  skövlade  skogarna  på  Påskön  och  den  lidande 

musikbranschen  är  tydlig.  Invånarna  på  Påskön  hade  knappast  en  aning  om  vad  deras 

skogsavverkning  skulle  leda  till,  och  samma  sak  är  det  med  den  som  laddar  ner 

upphovsrättsskyddad  musik  från  Internet.  Det  parlamentariska  styresskick  vi  valt  att  ha  i 

Sverige medger, enligt min uppfattning, att vissa lagar stiftas som är för samhällets bästa även 

om de kanske går emot vad en stor andel av befolkningen anser vara det riktiga. Hade vi valt 

130 Internet 8
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att  ha  direktdemokrati  så  hade  denna  lagstiftning  troligen  aldrig  kunnat  bli  verklighet. 

Parlamentarisk demokrati handlar om att välja den som ska fatta besluten utifrån vad vi själva 

tror är bäst, och ideologin bör då fungera som ett verktyg för oss som väljare att kunna hitta 

den politiker med åsikter och värderingar som bäst stämmer överens med våra egna.

Om man väljer att anse den politiska egoismen som ett problem, hur kan man komma till rätta 

med det? För att undvika att någon fattar beslut som kanske är gynnsamma för det aktuella 

partiet, men kanske inte helt optimala för samhället som helhet, så finns det egentligen bara 

ett sätt, och det är att se till att grunderna på vilket såna beslut kan fattas försvinner. Ett sätt 

inom den svenska demokratins ramar är att återinföra en andrakammare, med ledamöter som 

väljs på längre mandatperioder.  På detta sätt finns det ingen utsikt för att  fatta  kortsiktigt 

gynnsamma beslut i och med eftersläpningen i mandatfördelningen. På detta sätt skulle det 

inte heller straffa sig att fatta beslut som kanske är obekväma men ändå nödvändiga, och detta 

bör således yttra sig i en mer ansvarsfull politik. 

Studiet av partiernas ställningstaganden inför genomdrivandet av det aktuella EU-direktivet 

visar även på det tragiska i att riksdagspartier eventuellt tvingas fatta etiskt tveksamma beslut 

i syfte att rädda sig kvar i riksdagen och kunna fortsätta vara med och påverka rikspolitikens 

utformning. Den egoistiska politiken är inget mål i sig, utan ett medel för att vinna väljarstöd 

som förhindrar att man förlorar sin representation i riksdagen. Politiken i sig blir förvisso inte 

mer försvarbar sett  ur detta perspektiv,  utan behovet kvarstår att  minska utsikterna för att 

kortsiktigheten inom politiken blir fruktsam.           

Den  slutsats  som  jag  kommit  fram  till  genom  arbetet  med  denna  uppsats,  och  med 

genomdrivandet av EU-direktiv 2001/29/EG som fallstudie, är att en tydlig anknytning till 

någon av de tre grundideologierna innebär att partierna för en mer förutsägbar och ansvarsfull 

politik. En bristande anknytning till de traditionella ideologierna innebär att partierna tenderar 

att  föra  en politik  som är  mer inriktad på att  maximera  väljarstödet  snarare  än att  se  till 

samhällets bästa i alla frågor.
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Parti Ställningstagande 

enligt 

motion/proposition

Ställningstagande 

vid omröstning

Beslutsprincip131 Väljarstöd 

vid valet 

2002132

Centerpartiet Ingen lagändring Ingen lagändring b-a 6,1%
Folkpartiet Lagändring Lagändring p-b 13,3%
Kristdemokraterna Lagändring Lagändring m-w 9,1%
Moderaterna Lagändring Lagändring p-b 15,2%
Miljöpartiet Ingen lagändring Ingen lagändring b-a 4,6%
Socialdemokraterna Lagändring Lagändring p-b 39,8%
Vänsterpartiet Otydligt Lagändring m-w 8,3%

Tabell 1: En översikt av riksdagspartiernas agerande i frågan om genomdrivandet av EU-

direktiv 2001/29/EG.  

131 Förkortningarna utläses: b-a (bentham-arrow), p-b (platon-burke), m-w (machiavelli-weber).
132 Siffrorna avser valet till riksdagen, Internet 8.
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