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Abstract 

This report is written in Swedish 

 

We will examine the issues surrounding piracy and filesharing. We believe that the 

substance is absolutely right when filsharing and piracy at the moment is well established 

and we are in a situation where it is difficult for both private in individuals and authorities 

to find out what actually applies on filesharing. We will mainly target the characteristics 

of filesharer, and not so much about the technology behind filesharing. Our position is 

that all knowledge contribution is important in the very infected and chaotic debate on 

copyright and filesharing. Things that are interesting can be interesting is for example if 

you se various filesharing communities and how filesharing behavior differs between 

them. Knowledge is taken from a self created digital survey and we have used the results 

of it and made a thorough analysis. So we in the end can say many different things about 

filesharing behavior differ between different criteria’s. The analysis on the survey is done 

in a quantitative manner. We have also done a interview with a guy in a big swedish 

gaming company to verify the usefulness of this study. We believe that this study can be 

useful for people behind computergames and they can see many different behaviors in 

our analysis. 
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Sammanfattning 

 

 Vi kommer att behandla frågor kring piratkopiering och fildelning. Vi tror att ämnet är 

helt rätt då fildelning och piratkopiering i nuläget är väl etablerat och vi befinner oss i en 

situation där det är svårt för både privatpersoner och myndigheter att veta vad som 

egentligen gäller angående fildelning. Vi kommer främst rikta in oss på egenskaper hos 

fildelarna och ganska lite på själva tekniken bakom fildelning. Vår inställning är att alla 

kunskapsbidrag är viktiga i den ganska infekterade och kaotiska debatt om upphovsrätt 

och fildelning. Saker som är intressanta kan exempelvis vara om man kan se olika 

fildelargrupper och hur fildelningsbeteendet skiljer sig mellan dessa. 

Kunskapen är hämtad från en egenhändigt skapad digital enkät och vi har använt 

resultaten för att selektera så att vi kan säga vad som gäller för de olika fildelar 

profilerna. Analysen av enkäten är gjord i en kvantitativ anda.  

Vi har också varit i kontakt med näringslivet för att säkra nyttan av studien. 

Vi anser att resultatet är mycket användbart för den som säljer datorspel då man kan få 

specifika resultat ur studien beroende på spelets utformning.  
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1 Inledning 
 

Introduktionen ger vårt perspektiv på fildelning och varför vi tycker att ämnet är 

intressant. 

1.1 Bakgrund 

 

Vi kommer att behandla frågor kring piratkopiering och fildelning. Vi tror att ämnet är 

helt rätt då fildelning och piratkopiering i nuläget är väl etablerat och vi befinner oss i en 

situation där det är svårt för både privatpersoner och myndigheter att veta vad som 

egentligen gäller angående fildelning.  Det finns ett stort antal aktörer och intressenter 

som på olika sätt är relaterade till fildelning och piratkopiering, det finns också flera olika 

perspektiv då de olika aktörerna har olika intressen. Ämnena är extra intressanta då man 

tydligt kan se att det finns två läger som är för respektive mot fildelning, bland de som 

främst är emot fildelning finns näringslivet och upphovsrättsinnehavarna då de har ett 

ekonomiskt intresse i att skydda sina produkter. Den gruppen som främst är för fildelning 

utgörs av privatpersoner där intressena kan variera. Ett exempel på att det finns aktiva 

och engagerade privatpersoner är det nybildade piratpartiet vars huvudsyfte är att tillåta 

fildelning och jobba för privatpersoners IT-integritet.  Utöver detta har det nyligen 

funnits politiska processer och pågående processer som handlar om piratkopiering.  

Exempel på detta är den s.k. IPRED-lagen som snart träder i kraft och den i nuläget 

pågående rättegången mot huvudmännen bakom webbplatsen The Pirate Bay. IPRED-

lagen handlar inte direkt om piratkopiering men den har stark anknytning då man 

behandlar förslag som gör det enklare för myndigheter och näringsliv att hålla koll på 

internet-trafik och annat som tillhör privatpersoner och företags IT-integritet. Därför 

tycker vi att det ligger i tiden att forska kring delning av media av olika typ. 

Företeelsen med piratkopiering och delning av upphovsrättskyddat material är ganska ny 

och den senaste tidens rättsprocesser och uttalanden från näringsliv, makthavare och 

privatpersoner tyder på att det finns mycket att klarlägga inom området.  Vi tror att all ny 

kunskap inom området på något sätt hjälper oss i rätt riktning. Vi tror att forskning inom 

ämnet är nyttigt särskilt i den formen vi utför det då vi kan göra det förutsättningslöst då 

vi varken representerar näringslivet eller exempelvis en organisation som The Pirate Bay. 

Vi ska inte spekulera i vilka exakta fördelar man kan få av upplysning inom området men 

båda lägren av upphovsrättsinnehavare och fildelare kommer kunna få tillgång till bättre 

kunskap och där med vässa sina argument. Genom ytterligare kunskaper inom området 

kommer man kanske närmare en kompromiss eller lösning mellan parterna. 

Fildelning anser vi började någon gång under tidigt 80-tal och sedan dess har tekniken 

utvecklats på fildelningsfronten och lagen och samhällsdebatten har enligt oss inte riktigt 

hunnit med fildelarna.  

Vi kommer främst rikta in oss på egenskaper hos fildelarna och ganska lite på själva 

tekniken bakom fildelning. Vår inställning är att alla kunskapsbidrag är viktiga i den 

ganska infekterade och kaotiska debatt om upphovsrätt och fildelning. Saker som är 

intressanta kan exempelvis vara om man kan se olika fildelargrupper samt spel och media 

grupper där exempelvis olika grad av fildelning förekommer. 
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Sådan information är antagligen mycket värdefull för näringslivet och 

upphovsrättsinnehavarna. Då man bättre kommer att kunna förutsäga hur vissa nya 

produkter kommer att hanteras av fildelare och media köpare. Forskning på ämnet finns 

redan men då har man främst koncentrerat sig på fildelning av musik (Uppsatser.se, 

2009a).  

1.2 Koppling till informatik 

 

1.2.1 Hur stärks utveckling av IT av vårt arbete? 

 

Vi förutsätter att de som producerar spel som riskerar att bli fildelat kommer att ha nytta 

av det resultat vi kommer att få från forskningen, oberoende av resultatets typ eller 

riktning. Man kommer att ha stor nytta av vårt resultat vid utveckling av nya datorspel. 

Kanske är det så att konsumenterna har tröttnat på cd nycklar och internet registreringar 

eller är det så att cd-skivor, dvd: er och optiska mediers tid är över? Den här kunskapen 

kommer underlätta för producenterna att säkra sina tillgångar och därför kommer fler 

aktörer inta mjukvaru-marknaden.  

1.2.2 Hur ökas användningen av IT via vårt ämne? 

 

Vi kommer att hitta olika nedladdningsprofiler och olika typer av datorspel. Om dessa 

kunskaper är skarpa och väldefinierade kan sådan kunskap användas för att exempelvis 

tydligare identifiera målgrupper för olika datorspel och spridning via fler kanaler. Detta 

leder också till att tillverkarna bakom datorspel kan vara tryggare i förhållande till 

fildelning och därför vågar man lansera mer spel. Förmodligen kan man strategiskt 

anpassa sin produkt efter vårt resultat då man mer kan förutsäga hur ett spel kommer att 

tas emot av allmänheten. 
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1.2 Problematisering 

 

1.2.1 Kunskapsbehov 

 

Frågor Problematisering Kunskapsform/typ 

Vad laddas ner? 

 

Vi måste skaffa oss en uppfattning vad 

som är vanligast att man hämtar med 

fildelning  

 Karaktärisering 

 Explorativ- 

kunskap 

 Förståelse 

Vilka 

ursprungsformat har 

de spel som laddas 

ner? 

Vi tror att ursprungsformatet är 

intressant för våra forskningsfrågor, vi 

definierar ursprungsformat som den 

form ett spel levereras via då man köper 

det. 

 Karaktärisering 

 Förklarande -

kunskap 

 Normativ- 

kunskap 

 

Hur mycket spel 

laddas ner? 

Vi kan ha nytta av att känna till olika 

mjukvaras ”nedladdningsvänlighet”, en 

mängduppfattning är förmodligen 

användbar. 

 Förklarande 

kunskap 

Hur svårt är det att 

ladda ner/vad krävs? 

Vilka kunskaper krävs och vad behöver 

man i utrustnings och system väg. 
 Förklarande 

kunskap 

 Explorativ 

kunskap 

Varför laddar man 

ner och upp? 

Vilka är motiven?  Förklarande 

kunskap 

 Normativ 

kunskap 

Vad säger lagen om 

fildelning? 

Vilka lagar är intressanta och vad säger 

de. 
 Deskriptiv 

kunskap 

Vad gör makthavarna 

i frågor som handlar 

om fildelning? 

 

Vilka aktuella åtgärder kan man vänta 

och vilka behandlas. 
 Deskriptiv 

kunskap 

Vad tycker 

makthavarna om 

fildelning? 

 

Vilka olika åsikter har makthavarna, 

med makthavare avser vi inte enbart 

politiker och lagstiftare. Vi är också 

intresserade av de intresseorganisationer 

som är intresserade av fildelning 

exempelvis Antipiratbyrån och 

piratpartiet 

 Klassificerande 

kunskap 

 Normativ 

kunskap 

Finns det olika 

aktörer? 

Vi vill identifiera aktörer som är 

intressanta inom ämnet. 

 Privatpersoner 

 Förutsägande 

kunskap 

 Klassificerande 
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 Företag  

 Organisationer  

 Politiska initiativ 

 M.fl. 

kunskap 

Vem tjänar på ner 

och uppladdning? 

 

Vi vill hitta motiv för att fildela och 

ladda ner, vart ligger vinsten. 
 Klassificerande 

kunskap 

Vilka olika typer av 

spel finns det? 

Vi vill dela in spel i olika kategorier 

beroende av olika attribut. 
 Förutsägande 

kunskap 

 Klassificerande 

kunskap 

Vilka olika typer av 

fildelarprofiler finns 

det? 

Vi behöver kunna dela in fildelare i 

olika grupper för att se om de har olika 

nedladdningstendenser. 

 Förutsägande 

kunskap 

 Klassificerande 

kunskap 

 Normativ 

kunskap 

Hur laddar man ner? Vi behöver insikt hur fildelning sker i 

praktiken exempelvis via vilka kanaler 

och metoder. 

 Förklarande 

kunskap 
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1.2.2 Forskningsfrågor 

 

Frågor Syfte/Förväntat resultat Kunskapsform/typ 

Hur kan vi förutsäga 

att vissa spel laddas 

ner mer än andra? 

 

Målet är göra en undersökning för att 

skapa oss en bild av nuläget angående 

fildelning av spel. Vi avser att sätta ihop 

ett ramverk av förhållanden som gäller 

fildelning av datorspel så att den som 

tillverkar datorspel vet vad man kan 

förvänta sig. 

 Kategoriell 

kunskap 

 Karaktärisering 

 Deskriptiv 

 Normativ 

kunskap 

 

Vilken effekt har 

olika 

kopieringsskydd? 

Vi tror att det kan finnas fler effekter 

utöver kopieringskyddet som på olika sätt 

påverkar en mjukvaras spridning och 

viljan att dela med sig av den. / Kunskap 

om hur olika kopieringsskydd påverkar 

fildelarna. 

 Deskriptiv 

kunskap 

 Normativ 

kunskap 

 Kategoriell 

kunskap 

 

Hur påverkar 

fildelarprofilen 

fildelningsbeteendet

? 

 

Vi vill ta fram en modell för att dela in 

fildelare i olika fildelargrupper för att 

stödja Huvudfrågan/En modell som vi 

kan använda på fildelare för att 

kategorisera de till nytta för huvudfrågans 

modell 

 

 Kategoriell 

kunskap 

 Karaktärisering 

 Beskrivningar 

 Explorativ 

kunskap 

 Normativ 

kunskap 

Vad gör att 

spelkonsumenter 

köper respektive 

piratkopierar spel? 

 

Vi vill identifiera de aspekter som kan 

fälla ett avgörande om konsumenten 

köper eller piratkopierar spel. 

 Kategoriell 

kunskap 

 Karaktärisering 

 Beskrivningar 

 Explorativ 

kunskap 

 Normativ 

kunskap 
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1.2.3 Problematiseringsgraf 

 

Graf som visar hur vi har valt att relatera problem till forskningsfrågorna 
Figur 1 Kunskapsbehov 

Hur kan vi förutsäga att vissa spel 
laddas ner mer än andra

Vad laddas ner

Vilka olika typer av spel 

finns det

Vilka ursprungsformat 

har de spel som delas

Hur laddar man ner

Hur mycket 

spel laddas ner

Hur svårt är det att 

ladda ner/vad krävs

Varför laddar man 

ner och upp

Vad gör makthavarna i 

frågor som handlar om 

fildelning

Vad säger lagen 

om fildelning
vad tycker 

makthavarna 

om fildelning

Vem tjänar på ner 

och uppladdning

Finns det 

olika aktörer

Vilken effekt har olika 

kopieringsskydd

Hur påverkar fildelarprofilen 

fildelningsbeteendet

Vilka olika typer av 

fildelarprofiler finns det

Forskningsfrågor

Kunskapsbehov

Vad gör att spelkonsumenter köper 

respektive piratkopierar spel
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1.3 Syfte/Förväntat resultat 

 

Tanken med studien är att den som utvecklar ett datorspel ska kunna baserat på sitt spels 

utforming kunna gå in och titta i studien vilken effekt spelets utformning har på 

användare som då både kan vara betalande kunder och fildelare. Den här insikten nås 

genom att man för t.ex. vald kopieringskydd kan se konsekvenserna för flera olika 

användargrupper. 

Resultatet kommer bestå av en stor uppsättning tänkbara selekteringar där man kan se 

specifika användargruppers beteenden och värderingar. Detta kan man sedan använda sig 

av för att ta fram tänkbara beteendemönster och även förväntningar på hur t.ex. spelets 

kopieringskydd bör utformas. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har en stor mängd punkter i kunskapsbehovet det gör att vi inte kan vara allt för 

djuplodande på varje punkt vi tar ställning till. Dock är en del av punkterna mindre 

omfattande, exempelvis. 

 Vad säger lagen om fildelning 

 vad tycker makthavarna om fildelning 

 Vad gör makthavarna i frågor som handlar om fildelning 

 Hur svårt är det att ladda ner/vad krävs 

Vi vet att det finns flera typer av media som riskerar att fildelas, vi kommer dock 

avgränsa oss till att titta på hur datorspel fildelas och på vilka grunder. Till grund för att 

kunna förutsäga fildelningsbeteendet kommer vi behöva metoder för att klassificera spel 

och fildelare. Att klassa spel och fildelare är något vi själva kommer ta fram genom att 

definiera egna attribut baserat på kunskaper ur problematiseringen. Vi kommer även att 

läsa oss till hur man på bästa sätt kan kategorisera spel. Vårt kunskapsbidrag och 

forskningsarbete kommer därför bestå i att leta fram beteendemönster förutsatt att vi 

redan har klara uppfattningar om hur de olika fildelargrupperna samt speltyperna ser ut. 

Uppsatsens främsta insamlingsinstrument kommer att vara en enkät där vi försöker 

variera frågetyperna på bästa sätt. Enkäten kommer att publiceras på diverse webbforum. 

Av den anledningen kommer vårt resultat enbart gälla för de personer som verkar på 

dessa forum och generaliseringarna gäller enbart där.  

  

Fildelning kan ske på flera olika sätt, vanligast är via Bittorrent-klienter men kan även 

ske via andra typer av fildelningsverktyg som direct connect-klienter som dc++. Vi tror 

att det finns skillnader i fildelningsbeteendet mellan de olika fildelningsmetoderna men vi 

har ändå valt att bedriva vår forskning utan att titta på dessa skillnader då vi tror att de 

viktigaste kunskaperna hämtas på annat håll i exempelvis hur ett spel är utformat. För 

tydlighetens skull vill vi också påpeka att vi enbart intresserar oss för olaglig fildelning 

av spel. 

En naturlig effekt av att vi har en enkät som huvudkälla till empiri utgör de kanaler vi 

publicerar den på en avgränsning då dessa avgör för vilken grupp vi kan säga att våra 
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generaliseringar gäller. Vi tror dock på en möjlighet där våra slutsatser ändå kan vara 

sådana att vi kan säga att de är allmängilltiga. 

 

1.5 Målgrupp/Intressenter 

 

Denna studie riktar sig till näringsliv och upphovsmän.  Vi vet att näringslivet kan ha stor 

nytta av vårt resultat då detta kan användas i samband med att nya datorspel skapas och 

släpps. Förmodligen kan man utforma produkten utefter resultatet kanske för att hantera 

fildelning av spelet. Vi tror att vårt resultat främst har en inverkan på hur spelen lanseras 

och i vilken form. Förmodligen är det så att vårt resultat kan användas för att skydda 

immaterialrätten, av den anledningen är både upphovsmän och näringsliv intresserade. Vi 

har bl.a. annat som forskningsfråga att undersöka kopieringskyddets effekter och vi vill 

se hur detta hindrar betalande konsumenter att använda sin produkt. Vi tror också att de 

pengar näringslivet går miste om när fildelare hellre piratkopierar än köper leder till att 

produkterna levereras i sämre kvalitet då mer pengar hos producenterna borde leda till 

bl.a. bättre spel. Och mer tid för att finputsa spelet för upphovsmännen.  
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2 Teori 
 

2.1 Begreppsförklaringar 

 

 

Multiplayerspel 

Vi väljer att använda Wikipedias beskrivning. 

”...Multiplayer är en typ av spel dator- och TV-spel där flera personer kan vara i spelet 

samtidigt. I de flesta multiplayerspelen spelar spelarna mot varandra men lagspel är 

även vanligt, i vissa fall i grupper mot andra grupper. Vanligtvis spelas multiplayerspel 

över nätverk. I vissa fall kan flera spelare dela på en konsol och tillhörande skärm och 

spela med så kallad split screen. I andra fall är spelen så pass krävande att de måste ha 

egen hårdvara för att kunna användas...” , (Wikipedia, 2009b). 

Singelplayerspel. 

Vi väljer att använda Wikipedias beskrivning. 

”...Singelplayer (sv. enspelare eller enspelarläge), ett läge i datorspel där spelaren 

ensam spelar på olika nivåer. Oftast mot och/eller tillsammans med datorkontrollerade 

motståndare med konstgjord intelligens, även kallad AI...”, 

(Wikipedia, 2009c) 

Singel- och multiplayerspel 

Ett spel som både är singel och multiplayerspel. 

Upphovsman 

Den som har gett upphov till ett verk som ibland skyddas av upphovsrätten. Vi definierar 

upphovsmannen i enlighet med susning.nu. Alltså i vårt fall av datorspel utvecklarna 

bakom detta. 

”...En upphovsman är den som skapat ett litterärt, musikaliskt, konstnärligt eller annat 

intellektuellt verk, alltså en samlingsbeteckning för författare, kompositör, konstnär, 

programmerare, m.m. Ordet används när det finns behov för sådana generaliseringar, 

t.ex. i upphovsrättslagen. En upphovsman är i ABM-sammanhang 

en person eller grupp av personer eller institution/organisation som har medverkat vid 

tillkomsten av ett objekt. Termen "upphovsman" innefattar både den som står för det 

idémässiga innehållet i ett objekt och den som varit delaktig i dess tillkomst. 

Upphovsmannens specifika roll och bidrag skall anges med en relationsterm, 

t.ex. formgivning, layout, produktion, tillverkning...”, (Susning.nu, 2009e). 
 

Kopieringsskydd 

Skydd som ligger på en mjukvaras ursprungsformat som gör det svårare att kopiera 

mjukvaran. Finns i olika form beroende på mjukvarans typ och vilket format som 

används. Exempel på kopieringsskydd är cd-nycklar som man måste ange för att 

installera datorspel, oftast går det enbart en unik nyckel per kopia av spelet. En del spel 

kräver internetregistrering vid installation för att validera äktheten. På webbplatsen 

susning.nu beskriver man kopieringsskyddet följande 
”...Med kopieringsskydd åsyftas vanligen mekanismer i programvara eller hårdvara för att 
förhindra kopiering av skyddsobjektet. Skyddsobjektet kan i sin tur vara en programvara, ett verk 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorspel
http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-spel
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorspel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligens
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artificiell_intelligens
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(film, musik, konst, litteratur etc.) eller en konstruktion. Kopiering som inte sker för enskilt bruk 
och som inte sker med upphovsrätthavarens medgivande brukar kallas för piratkopiering. 
Kopieringsskydd har använts på videofilmer, kommersiella datorprogram, böcker, cd-skivor för 
musik etc. Det gemensamma för dessa skydd är att de brukar överlistas. Personer som knäcker 
skydd kallas cracker. 
Kopieringsskydd är ett värdeladdat ord som implicerar att kopiering är något negativt. Man kan 
även säga "kopieringshinder" eller liknande...”, (susning.nu, 2009c). 

 

IT-Integritet 

Vi definierar detta som den integritet en privatperson har i IT-sammanhang exempelvis 

integriteten som gäller runt IP-adresser osv.  På data inspektionen menar man att ett IP-

nummer är en del av den personliga integriteten, ” IP–nummer är 

personuppgifter...”(Datainspektionen, 2009). Detta tolkar vi som om att man kopplar en 

person till ett IP-nummer då riskerar man att göra intrång på den personliga integriteten. 

IP står för övrigt för internet protocol. 

 

Nedladdningsprofil 

Vi tänker oss att en nedladdningsprofil är en grupptyp av nedladdare. Målet är att vi ska 

kunna tilldela en fildelare en diskret fildelarprofil. Denna definition har vi själva skapat 

och kommer användas främst då vi generaliserar fram vårt resultat 

 

 

Datorvana 

Datorvana är ett mått på hur stor erfarenhet man har av att använda sig av en dator. Ordet 

är även ett begrepp som är respondentens subjektiva uppfattning. Alltså det är upp till 

personen själv att avgöra hur hög datorvana denna anser sig ha och man kan ha låg eller 

hög datorvana. Vi har i vår empiriska studie valt att använda oss av en skala på 0-10 där 0 

är att personen anser sig ha väldigt dålig datorvana medans 10 är att personen anser sig 

vara expert. 

 

 

Ursprungsformat 

Detta definierar vi som den formen en mjukvara levereras via. Detta brukar vara s.k. 

optiska medier. 

Wikipedia definierar följande medier som optiska: 
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(Wikipedia, 2009f) 

På senare tid har det dock blivit vanligare med andra former exempelvis helt digitala 

format där mjukvaran laddas ner från leverantören eller en säljares webbtjänst. Exempel 

på detta är Microsoft där man kan köpa deras produkter varpå man får ladda ner en till 

flera produkter, konkret exempel på detta via länken (Microsoft, 2009). Vi tycker att 

Ursprungsformat är ett viktigt begrepp då det är vanligt med piratkopierat material har en 

annan form för att lättare spridas. 

Upphovsrätt 

Lag som skyddar en person eller verksamhets rätt till ett verk av olika slag, sfs 

(1960:729). Vi har valt att titta på upphovsrätten i förhållande till musik, datorspel, 

program o.s.v.   

På regeringskansliet förklaras upphovsrätten genom bl.a. utdraget. 

”...En upphovsman har ekonomiska och ideella rättigheter till sitt verk. Rättigheterna 

avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form 

(såsom en översättning eller bearbetning). Upphovsrätten varar under upphovsmannens 

livstid och 70 år efter hans eller hennes död...”, Ytterligare referat som är intressant för 

vår studie: 

” ...Ekonomiska rättigheter 

– rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, t.ex. fotokopiering eller annan 

kopiering. 

– rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att 

visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket...”, (Regeringen, 2009b). 

Detta tolkar vi som att den som har gjort upphov till ett verk har den ideella rätten till sitt 

verk denna kan inte överlåtas till någon annan, praktiken betyder detta att den som har 

skapat ett verk alltid ska kunna kopplas till sitt verk och upphovsmannen har rätt till att 

avgöra hur verket sprids, förvaltas och kan motsäga sig förändring av verkets form 

(Söderberg, 2008, s.23).  Upphovsrätten har därmed två delar dels den ideella men även 

en ekonomisk del. De ekonomiska rättigheterna som att tjäna pengar på ett verk kan föras 

över till en annan person eller organisation oftast mot en motprestation där 

upphovsmannen får någon form av ersättning (Söderberg, 2008, s.23).   

På regeringskansliet skriver man ”För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha 

uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell 

särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande...”(Regeringen, 

2009b).  Vi tolkar detta som om att ett verk måste ha viss substans och någon form av 

kvalitet för att omfattas av upphovsrätt. 

Immaterialrätt 

Synonym till upphovsrätt. Vi väljer ändå att utöka betydelsen i enlighet med Johan 

söderberg ”...Begreppet immateriell egendom spänner över ett vitt fält. Förvirringen är 

stor och saken blir inte lättare av att nya lagar och EU-direktiv tillkommer nästan varje 

år. Immateriell egendom är ett samlingsord som innefattar tre stora kategorier: 

upphovsrätt, patent och varumärkesskydd...”   (Söderberg, 2008, s21). Alla dessa 

kategorier handlar om rätten till idén bakom ett verk snarare än den materiella och enligt 

oss den intellektuella prestationen bakom ett verk. 
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Fildelning 

Vi väljer att använda definitionen vi hittar på susning.nu. 

 

”. Fildelning handlar om att dela filer mellan olika datorer i ett nätverk. Istället för att 

användare lägger en fil lokalt på sin egen dator och därigenom gör det svårt för andra 

att komma åt filen, kan filen läggas på en filserver. Andra användare som har tillräckligt 

med rättigheter, kan därefter komma åt filen...”,(susning.nu, 2009a). Kort och gott 

förklarar vi detta genom att dela med sig av filer av olika typ dels sådana som är 

upphovsrättskyddade och sådana som inte är det. 

 

Uppladdare/Fildelare 

När vi använder begreppen menar vi den som tillgängliggör mjukvara både 

upphovsrättskyddad och fri/gratis mjukvara. 

 

Nedladdare 

Person som laddar ner material av olika typ både upphovsrättsskyddad och inte. 

Nedladdare kan i flera fall tvingas dela med sig för att ladda ner. Vi har inte lyckats ta 

reda på hur lagen gäller i förhållande till om man laddar ner upphovsrättskyddat material 

om det är ett brott men vi lämnar ämnet då debatten idag främst handlar om vad som 

gäller när man delar upphovsrättskyddat material och frågan om själva nedladdningen är 

ointressant då man uteslutande är fildelare om man är nedladdare i och med hur 

fildelningsmetoderna är utformade.  

 

Mjukvara 

Vi tillämpar den definition som susning.nu. ger. 

”...Programvara eller mjukvara är benämningen på ett eller flera datorprogram som 

tillsammans med dokumentation och andra tillbehör utgör en produkt. Handel med och 

nyttjandet av programvaror regleras dels av bestämmelser om upphovsrätt, dels 

genom avtal...”, (susning.nu, 2009g). 

 

The Pirate Bay 

En webbplats som tillhandahåller söktjänst för att söka bland s.k. torrents och ladda ner 

torrents. Det finns bl.a. sökfunktion och användarinteraktion på webbplatsen som handlar 

om olika torrentfiler. Vi är lite osäkra på vad syftet bakom The Pirate Bay är då det inte 

riktigt framgår på deras webbplats, www.thepiratebay.org. 

På Wikipedia skriver man bl.a. ”...The Pirate Bay (även TPB) är en av världens största 

trackers med över 20 miljoner användare och mer än en miljon Torrent-filer...”,  

 

Fildelarprofil 
Detta är ett sätt att dela in personer i olika kategorier för att öka skärpan i resultatet 

senare. 

Fildelarprofilen ligger också till grund för studiens ingående enkät där man skapar 

fildelarprofiler baserat på hur de svarande har svarat. En fildelarprofil baseras på en rad 

attribut dels demografiska men även attityder och beteenden inom fildelning. 

Vår fildelarprofil innehåller kön, ålder, datorvana, sysselsättning, personlig 

uppkopplingshastighet, hur man ställer sig till fildelning ur lagens synpunkt och hur man 

http://susning.nu/Datorprogram
http://susning.nu/Dokumentation
http://susning.nu/Produkt
http://susning.nu/Upphovsr%e4tt
http://susning.nu/Avtal
http://www.thepiratebay.org/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tracker_(Bittorrent)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torrent
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agerar där efter. Ytterligare identifikatorer är hur man känner att man ska ladda upp 

datorspel i förhållande till man laddar ner, i vilken grad man köper spel för att stödja 

upphovsmännen. 

 

Fildelarbeteende 
Fildelar beteende är något som en fildelarprofil besitter och vissa av dessa är en 

delmängd av fildelarprofilen Dessa beteenden är: 

hur man ställer sig till fildelning ur lagens synpunkt och hur man agerar där efter 

,hur man känner att man ska ladda upp datorspel i förhållande till man  

laddar ner, i vilken grad man köper spel för att stödja upphovsmännen, hur stor andel 

piratkopierade datorspel man innehar, hur man påverkas av spelets pris, hur stor del av 

piratkopiorna man använder, hur man agerar på om kopieringskyddet är krångligt, hur 

man känner inför kopieringsskyddet på köpta spel, hur man ser på spelets mervärden och 

i vilken utsträckning man köper spel för att spela online.(Wikipedia, 2009h). 

 

 

Actionspel 
Det finns flera titlar av actionspel där spelets karaktär varierar mycket det är svårt att 

hitta en gemensam beskrivning för actionspel men vi tycker att den Fullerton ger är 

mycket bra. 

"...Actiongames emphasize reaction time and hand-eye coordination...Actiongames are, 

without exception, real time experiences, with an emphasis on time constraints for 

performing physical tasks...",(s.416). 

Den minsta gemensamma nämnaren verkar då varar att det handlar om förmåga i realtid 

och koordination. 

 

Actionäventyrspel 
Här finns samma element som i actionspel men utöver detta så handlar spelen om 

utforskning, samlande, och problemlösning. En ytterligare beskrivning är  

"...The player generally plays the part of character on a quest...", (Fullerton, s.417). Det 

finns alltså en koppling till en storyline.  

 

Äventyrsspel 
Detta är äventyrsspel där actionmomentet är mindre eller obefintligt. Momenten går ut 

mer på utforskande av spelvärlden. 

 

Rollspel 
"...Role-playing games revolve around creating and growing characters. They tend to 

include rich storylines that are tied into quests..." (Fullerton, s.416). Utöver detta så har 

rollspel ofta andra ingredienser som action eller äventyr.  

 

 

Simulatorspel 
"...Simulations are action games that tend to be based on real-life activities, like flying an 

airplane, driving a tank or operating a spacecraft..." (Fullerton, s.417). Dessa spel är inte 

sällan en kombination med actioninslag.    
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Sportspel 
Sportspel är kort och gott spel som baserar sig på ett idrottselement och på flera sätt 

liknar actionspel dock är sportspelen av en fredligare natur. 

 

Strategispel 
"...Strategy games focus on tactics and planning as well as the management of units and 

resources. The themes tend to revolve around conquest...", (Fullerton, s.416). Utöver 

strategiska moment, resurshantering och teman så anser vi att det ibland finns ett 

actionmoment då en del actionspel spelas i realtid. 

 

 

Cd-Nyckel 

 

Detta är en gammal beprövad variant av kopieringsskydd, du får alltså med i 

förpackningen en kod som ska skrivas in under installationen av programmet. 

 “ A Product key (also referred to as a CD key) is a specific software-based key for a 

certain program or a computer game. It is used to identify that the copy of the 

program/game is original....” (Wikipedia, 2009m). 

Online verifiering 

Vi har även valt att använda online-verifiering som ett av kopieringskydden. Vi har 

därför valt att se på online-verifiering på samma sätt som Wikipedia, ” Product activation 

is a license validation procedure required by some proprietary computer software 

programs...”, vidare skriver man ”... This installation ID is sent to the manufacturer to 

verify the authenticity of the product key...” (Wikipedia, 2009n). Detta tolkar vi i korthet 

som om att man måste koppla upp sig mot leverantören så att deras valideringstjänst kan 

godkänna installationen. 

Fix antal installationer 

Sist har vi valt att ta med kopieringskyddet förutbestämd mängd installationer. Detta 

kopieringskydd finns på spelet Spore och beskrivs av upphovsmännen bakom spelet 

följande ”...Systemet gör att du kan installera spelet på tre datorer med en och samma 

skiva. Supporten kan göra det möjligt att installera på fler datorer. Detta görs i fall till 

fall, vänligen kontakta supporten...”, (Electronic Arts, 2009). 
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Mervärde 

Mervärde är ett begrepp som vi senare kommer att använda i vår enkät. Ett mervärde är 

ett tillbehör som man får med när man köper ett datorspel. 

De mervärden vi behandlar är: 

 Handbok 

 Samlarföremål 

 Häftig förpackning 

 Plansch 

 Medlemskap i officiella forum 

 T-shirt 

 Bonusmaterial 

 Demos 

 bonusspel 
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2.2 Begreppsgraf 

 

Förklarar begreppens relationer till varandra 

Figur 2 Begreppsgraf 
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2.3 Om fildelning 

Fildelning väljer vi att definiera mycket kort och koncist då vi nöjer oss med att förklara 

det genom att en part gör media tillgängligt för en annan part. Detta säger inget om vad 

man fildelar, hur man fildelar eller till vem man fildelar. Detta gör att det finns flera sätt 

att bedriva fildelning på. Vi har valt att koncentrera oss på olaglig fildelning av 

upphovsrättskyddat material dvs. sådan verksamhet som strider mot lagen om 

upphovsrätt sfs(1960:729). På regeringskansliet finns följande förklaring av 

upphovsrätt/immaterialrätt  

” ... - rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, t.ex. fotokopiering eller 

annan kopiering. 

– rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att 

visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket...”, (Regeringen, 2009b). 
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 I praktiken innebär detta att det inte är tillåtet att piratkopiera ett verk utan 

upphovsmannens medgivande. Det betyder också att det ursprungsformat ett verk har inte 

påverkar om man får fildela det eller inte. Fildelning har funnits lika länge det har funnits 

saker att fildela detta då exempelvis kopiering av ett kassettband är en form av fildelning. 

Den fildelning vi är intresserade av handlar dock om den i dag mer utbredda fildelningen 

av digitala verk/filer mellan datorer. Vi antar att de personer som främst fildelar är 

privatpersoner.  

Illegal fildelning sker idag främst med s.k. fildelningsklienter som använder ett bittorrent-

protokoll för att hämta hem piratkopierad mjukvara där kopieringskyddet oftast har sats 

ur spel. Även lagliga medier kan laddas ner via bittorrent-tekniken. En kopierad mjukvara 

som är hämtat via en bittorrent-klient har en torrentfil kopplad till som möjliggör 

nedladdning. Torrentfilen är modellen för hur mjukvaran ska delas och hämtas så att den 

som laddar ner automatiskt bidrar med att ladda upp. Det är även torrentfilen som gör att 

man kan hämta delar av samma mjukvara från flera olika fildelare för att i slutändan ha 

en komplett återskapad fil. En torrentfil tillåter också att flera olika filformat kan delas. 

Med andra ord är man automatiskt fildelare om man använder bittorrentmetoden för att 

ladda ner upphovsrättskyddat material. En vanlig fildelnignsklient är U-torrent.  

En annan fildelningsmetod är direct connect som bygger på en annan princip i 

förhållande till torrenttekniken. Vi hävdar att directconnect numera är mindre vanlig än 

innan då torrent tekniken dominerar. Den som använder direct connect kan via en direct 

connect klient exempelvis dc++ bläddra eller söka bland filer som andra dc++ användare 

gör tillgängliga för nedladdning. Här kan återigen materialet vara både 

upphovsrättskyddat eller inte. När man använder dessa system finns det inget krav på att 

man måste dela med sig och på detta vis löper man ingen risk att begå fildelningsbrott. 

En funktion hos dessa system brukar dock vara att man måste dela med sig för att få 

tillgång till andra personers filer. En annan liknande klient är limewire.  

Man vet idag att fildelning är olagligt men det pågår på flera håll debatter och 

meningsskiljaktigheter om ämnet. Exempel på detta är att vi har organisationer som dels 

är för dels emot fildelnining. Dessa parter är The Pirate Bay, piratpartiet m.fl. som är för 

fildelning. De som främst är emot fildelning är Antipiratbyrån, näringslivet som bedriver 

processer mot exempelvis The Pirate Bay. Bland de partier som är representerade i 

riksdagen är åsikterna om fildelning också splittrade. De vanligaste är att man vill bevara 

upphovsrätten som den ser ut idag. De som sätter sig emot och vill ha en mer uppluckrad 

upphovsrätt och där med en mer liberal syn på fildelning är vänsterpartiet som skriver 

”...Vi vill ändra upphovsrättslagen så att den vanliga fildelningen blir tillåten...”  

(Vänsterpartiet, 2009). Moderaterna har en annan syn på fildelning då man på deras 

webbplats kan läsa följande ”... Debatten om upphovsrätt och upp/nedladdning på nätet 

går in i ett nytt skede med förslaget om stärkta möjligheter att ta reda på vem som står 

bakom en IP-adress. Det är ett steg i rätt riktning…”,     (Moderaterna, 2009). Vi anser 

att den mer konservativa linjen om fildelning har störst stöd idag bland makthavare då 

man har röstat igenom det lagpaket som kallas IPRED.  
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3 Metod 
 

Vår insamling av empiri kommer att bestå i två delar en del där vi hämtar kunskap och 

data från en enkät och en del där vi stärker vår analys med kunskaper från en intervju 

med näringslivet. 

3.1 Insamlingsmetod 

 

Enkäten kräver en stor mängd svar och vi måste därför göra allt för att maximera antal 

svaranden. Vår huvudplan är att publicera frågeformulären på så många ställen som 

möjligt. Därför är internetbaserade forum av flera sorter lämpliga. Vi kommer snabbt att 

försöka lägga upp samma frågeformulär på flera olika webbforum av olika art. I mån av 

tid kommer vi också att själva utföra enkätundersökningar i vår närmiljö med samma 

formulär. 

Vi vill även försäkra oss om att enkäten är välutformad därför vi kommer vi först skapa 

en testversion av enkäten för att kontrollera att svarspersonerna kan använda formuläret 

för att identifiera frågor som kan tänkas vara luddigt formulerade eller svårtolkade. Detta 

gör vi för att maximera svarsfrekvensen och att missuppfattningar inte sker hos de som 

läser frågorna. 

Vi kommer senare ta till oss denna kritik vi hittar under utvärderingsperioden/pilotstudien 

och uppdatera enkäten därefter och betrakta den som en skarp enkät som vi senare 

kommer att gå ut med fullskaligt. Göran Eljertsson beskriver pilotstudien följande 

”...Syftet med pilotstudien är att få reda på om de svarande tolkar frågor och svar på 

samma sätt som frågekonstruktören, eller om de lägger en annan innebörd i dem...”  

(Eljertsson, 1996, s32).  

I praktiken betyder detta att vi kommer anpassa enkäten efter den kritik vi får. 

Vi väljer att lägga intervjun efter enkäten för att ha med oss empirisk kunskap med oss 

som vi kan basera intervjuns utformning efter.  Vi tror att det är intressant att bl.a. fråga 

intervjuobjektet hur väl man håller med om våra kvantitativa resultat alternativt titta på 

skillnaderna. Intervjun kommer bestå av en tidsplan för de olika frågorna vi kommer att 

ta upp, det kommer visserligen finnas utrymme för att anpassa intervjun efter 

intervjuobjektet. Under intervjun vill vi ta med oss så mycket som möjligt, vi kommer 

utöver anteckningar och matchning av intervjufrågor även spela in intervjuobjektet för 

vidare tolkning. Jan Trost skriver i boken Kvalitativa intervjuer, ”...Många människor vill 

inte bli inspelade på band och då skall man inte heller försöka – ett nej är även då ett nej. 

Många accepterar det, men blir besvärade och hämmade...” (Trost, 1997a, s59). Vi tror 

dock inte att detta är ett problem då vi i nuläget inte kommer fråga saker som är 

kontroversiella då vi anser att fildelning är allmänt accepterat.    

Eftersom att vi tar med oss kunskap från enkäterna tror vi att vi får ut mest om vi är 

medskapare med stöd av inhämtad kunskap. Att vara medskapare riktar definitivt 

momentet mot en kvalitativ delstudie.  

Vi kommer att använda oss av viss triangulering för att skapa oss en större förståelse då 

vi kombinerar resultaten från enkäten och intervjun. 
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3.2 Urvalsmetod 

 

I vår enkät kommer de som vill svara på enkäten tas med i forskningen. Vi kommer med 

andra ord inte att använda exempelvis slumpmässigt urval eller ett systematiskt urval då 

detta inte går att tillämpa på vår insamlingsmetod. Vi hoppas helt enkelt på så många svar 

som möjligt. Det som kan vara intressant för oss att titta på är svarskvalitet. Det finns en 

risk att vi får in svar som är lite oseriösa eller godtyckligt svarade. Vi tänker därför 

automatiskt granska alla ingående svar för att säkerställa att detta inte har gjorts. Det är 

på flera sätt känsligt att granska en enkät då vi inte bör försöka avgöra sanningsgraden i 

svaren. Vi kan däremot införa olika kontrollfrågor som vi kan utgå från.  

Vi måste även ta hänsyn till vilket intervjuobjekt vi ska välja. Intervjuobjektet måste 

representera näringslivet som säljer spel/produkter som är utsatta för fildelning och därför 

kan ge rika svar och kan visa på konkreta fall där verksamheten påverkas av fildelning. 

Vi ser gärna att intervjuobjektet har egna metoder och kunskaper att berätta om som 

behandlar fildelning. Några troliga kandidater för intervju är personer som arbetar på 

något av företagen,   

 Dice (Dice, 2009),   

 Avalanche (Avalanche, 2009),     

 Massive (Massive, 2009). 

3.3 Population och urval 

3.3.1 Högskolan i Borås 

 

Populationen består av alla som studerar på Högskolan i Borås urvalet är alla som har 

påbörjat sina studier mellan 2004 och 2009, som har tagit emot enkäten via sin skolmail. 

3.3.2 Helgon.net 

 

Populationen består i alla som har användarkonton på webbforumet helgon.net, urvalet 

blir därför de som svarar på enkäten. En ytterligare förklaring av populationen på helgon 

hämtar vi från deras beskrivning om vilken målgrupp tjänsten helgon.net syftar till, ” 

Tanken är att Helgon.net skall vara ett Community för människor med alternativa kläd- 

och musikstilar som synthare, gothare, hårdrockare, punkare och närliggande stilar. Vår 

primära målgrupp ligger mellan 16 och 40 år och Helgon.net är därför huvudsakligen 

anpassad därefter…”, (Helgon.net, 2009). Den här populationen är möjligen lite snäv 

men vi har valt bl.a. detta forum för att vi som författare har använt tjänsten en längre tid 

och har kontakt med några ansvariga på tjänsten. Helgon.net har enligt oss nästan 120000 

medlemmar. 
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3.4 Projektplan 

 

Planeringsmodellen beskriver hur vi tänker oss att arbetet ska fortskrida med preliminära 

milstolpar. 
Figur 3 Projektplan 
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Förklaringar till punkterna i planeringsmodellen 

1. Förkunskap: Vår personliga kunskap om fildelning, mjukvara, fildelare osv. 

2. Forskningsfrågor: Vi måste ta hänsyn till forskningsfrågorna, fråga raka och 

konkreta frågor som svarar på våra forskningsfrågor och på de som ingår i vårt 

kunskapsbehov. 

3. Definiera population och urval: Se över och värdera var vi borde publicera 

enkäterna. 

4. Utformning av enkät: Här tar vi hänsyn till alla ingående processer och försöker 

göra en enkät programmerad efter ett kvantitativt perspektiv. 

5. Välutformad enkät: Vi följer goda normer för hur en enkät utformas ser över 

den utöver dessa innan testning.  Några normer har vi hämtat ur Enkäten i 

praktiken. 
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 ”...Enkelhet i språket...”   (Eljertsson, 1996, s42). 

 ”...Entydiga frågor ...”  (Eljertsson, 1996, s43). 

 ”...Precisera tids och rumangivelser...”  (Eljertsson, 1996, s44). 

 ”...Ej ledande frågor ...”  (Eljertsson, 1996, s46). 

 ”...Undvik (dubbla) negationer...”  (Eljertsson, 1996, s49). 

 ”...Undvik rena kunskapsfrågor...”  (Eljertsson, 1996, s50). 

 ”...En fråga åt gången...”  (Eljertsson, 1996, s51). 

 ”...Undvik rena kunskapsfrågor...”  (Eljertsson, 1996, s50). 

 ”...Ett svar åt gången...”  (Eljertsson, 1996, s52). 

 ”...Ej omotiverat långa frågor...”  (Eljertsson, 1996, s53). 

 ”...Sparsamt med hypotetiska frågor...”  (Eljertsson, 1996, s56). 

  ”...Svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande...”  (Eljertsson, 1996, 

s61). 

Detta är några exempel på normer vi försöker hålla oss till i enkätskapandet vi 

kommer tumma på några om det finns skäl till det. 

6. Sådant som förmodligen är relevant att ta med i enkäten: Saker vi tror är 

intressanta att fråga i enkäten, teorimässigt frikopplade. Exempel på frågor. 

 Hur mycket media i gigabyte delar du med dig av varje månad? 

 Ålder? 

 Vilken uppkopplingshastighet har du? 

 Tycker du att du att det är viktigt att dela med sig av media? 

 Delar du lika mycket som du laddar ner? 

 Har du minskat på fildelning och nedladdning i och med IPRED? 

7. Utforma intervju: Intervjun är skapt med hänsyn till resultatet från enkäten 

8. Empiri: Sammanställning av svaren från enkäten. Vi omformar resultatet från 

enkäterna till ett användbarare format genom att bl.a. tabellföra svaren. Vi tittar 

även inledningsvis på värdena inför intervjun. 

9. Empiri: Materialet från intervjun sammanställs. Här behöver vi inte förädla 

materialet i någon större utsträckning utöver att transkribera. 

10. Skarp undersökning: Vi lanserar enkäterna på bred front bland webbforum. 

11. Testa: I detta stadium vill vi försäkra oss om att enkäten är lättförstålig, saknar 

tvetydigheter.  För att enkäten ska resultera i värdefulla svar måste den innehålla 

frågor som för svaranden kan uppfattas kontroversiella. Dessa kommer att komma 

lite senare i enlighet med hur upplägget beskrivs i fig 12,10 (Holme & Solvang, 

1986, s174). Vi tolkar bilden och tänker därför inleda enkäten med flera 

okomplicerade frågor för att i enkätens senare hälft ta de frågor som kan uppfattas 

som kontroversiella. I samband med detta skriver författarna  

”...En fråga som rör invandrares rättigheter på arbetsmarknaden kommer att ge 

olika svar beroende på om de kommer efter frågor som rör Ökade arbetslöshet 

eller efter frågor som rör vårt förhållningssätt till tredje världen...” (Holme & 

Solvang, 1986, s175).  I testet är det intressant att testa hur kontroversiella frågor 

tas emot av svaranden och vid behov ändra enkäten. Vi tänker oss att testet kan 

göras på ett test-webbforum eller på vår skola. 

12. Testa intervju: Vi tror inte att det är lika krävande i tid och arbete att kontrollera 

en intervjus användbarhet. Intervjun är kvalitativ och innehåller en övergripande 
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plan om vad som ska tas upp under intervjun. Här kommer vi fräst att ta reda på 

om frågorna är tydliga och om vi kan planera in frågorna rätt i förhållande till 

intervjulängden. 

13. Genomför intervju: Här försöker vi hållas oss till intervjuns utformning men om 

vi uppfattar att det finns punkter som kan vara extra givande så kommer vi delvis 

prioritera dessa. 

14. Färdigställ rapport: Vi skapar den slutgilltiga rapporten som kan tolkas av de 

intressenter vi riktar oss till. 

15. Analysera empiri: I detta stadium tar vi materialet från både enkät och intervju i 

akt och börjar generalisera för att skapa resultat. 

16. Utvärderingsmetod: Utvärdering måste ske mot ett strukturerat arbetsätt. 

Punkten motsvarar ingående metoder som vi vill tillämpa mot resultatet 

17. Dokumentera resultat: I detta stadium skriver vi resultat kapitlet. 

 

3.5 Forskningsansats 

3.5.1 Kvalitativ eller Kvantitativ forskningsansats 

 

Vår studie kommer bestå av två delar, en enkätdel och en intervjudel. 

Ser man till enkäten tror vi att det är lämpligast att anlägga en kvantitativ förhållningsätt. 

Detta beror på enkätens utformning, vi kommer att utforma enkäten så att det finns 

många frågor som gör att vi täcker in ett stort område, dock ska varje fråga vara 

konsekvent och kompakt och helst bestå av diskreta svarsalternativ. Det kommer finnas 

en begränsad mängd av frisvarsalternativ och därför blir utrymmet för tolkning litet. På så 

vis tror vi även att antalet svar ökar då en del eventuellt inte vill engagera sig i allt för 

stor utsträckning. Vi tror därför att man bör förhålla sig kvantitativt till vår enkät då vi 

tror på en hög svarsfrekvens. Här hoppas vi på att svarsmängden är så pass stor att vi med 

god grund kan generalisera och hitta mönster.  Jan Trost skriver ”...Något förenklat skulle 

man kunna säga att om man använder sig av siffror rör det sig om kvantitet. Det behöver 

inte bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd betydelse. Om jag 

sålunda använder ord som längre, fler, eller mer är jag inne på ett kvantitativt tänkande. 

Kvalitativt blir mitt tänkande om jag helt lyckas undvika den sortens jämförelse...” , 

(Trost, 1997b, s17). Beskrivningen passar oss utmärkt då den här typen av 

generaliseringar är nödvändiga för att kunna skapa den statistiska utsökningen som vi 

avser. 

Vi vill med andra ord, fråga saker som är lätta att kvantifiera. Det hade naturligtvis varit 

bra om vi kunde tolka varje svar lite djupare men det är svårt att göra om antalet svar är 

mycket högt.  Hade det vi planerat en stor mängd frisvarsfrågor i enkäten hade vi 

möjligtvis kunnat tänka oss ett kvalitativt förhållningssätt. Dock är vi säkra på att många 

svar redan finns i de generaliseringar vi tänker göra, då vi kan använda många statistiska 

metoder för analys och behandling.  Förmodligen kommer vi ägna oss åt lite data mining 

också.  

Vi har många frågor i kunskapsbehovskapitlet som ligger till grund för hur enkäten 

utformas. Utformningen är därför en effekt av kunskapsbehoven och forskningsfrågorna 
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därför måste vi använda viss hermeneutik då detta står i kontrast till att utveckla 

enkätfrågorna mer godtyckligt. Varje fråga måste utformas så att den tydligt bidrar till 

något av kunskapsbehoven eller forskningsfrågorna. 

Studien består även av en intervjudel. Inom denna del måste vi anlägga ett kvalitativt 

synsätt då vi inte har tryggheten i stor svarsfrekvens och vi måste ägna oss åt mer egen 

tolkning av intervjuobjektets svar och vi tror att det kan vara nödvändigt att anpassa 

frågorna efter intervjuobjektet. Anpassning kommer att behöva ske då den eller de vi 

kommer intervjua kan ha mer eller mindre kunskap inom vissa områden och att frågorna 

därför behöver skräddarsys därefter. Eftersom att intervjun tillåter djupare tolkning och 

flexibelt upplägg väljer vi en kvalitativ strategi. I boken Kvalitativa intervjuer läser vi 

”...Kvalitativa intervjuer utmärks av bland annat av att man ställer enkla frågor och på 

dessa frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar...”, (Trost, 1997a, s7).  Detta 

motsvarar syftet med intervjun, vi vill ställa frågor som är relevanta i förhållande till de 

som finns i enkäten men få mycket rikare svar på dessa för att skaffa oss de kunskaper 

intervjuobjektet har i egenskap av expert. Kunskaperna från intervjun anser vi vara extra 

användbara vid valideringen av resultatet. De frågor som kommer från enkäten kommer 

att skilja sig från de vi tar med i intervjun då enkäten har många korta och konkreta 

frågor har intervjun en mindre mängd frågeområden som vi vill hålla oss inom.  Detta i 

enlighet med Trost som skriver ”...Istället skall man göra upp en lista över 

frågeområden. Listan bör enligt min mening vara ganska kort...”, (Trost, 1997a, s47). 

3.5.2 Deduktion, induktion eller abduktion 

 

Vi kommer inleda med en enkät, syftet med enkäten är att vi ska skaffa oss erfarenheter 

om fildelning. Från dessa erfarenheter kan vi härleda slutsatser om fildelning. Detta 

beteende är typiskt induktivt. Studien har även ett deduktivt perspektiv, då vi även testar 

teorier mot verkligheten. Solvang och Holme skriver ”...Man brukar tala om två 

angreppsätt deduktiv respektive induktiv metod eller bevisandets respektive 

upptäckandets väg när det gäller den företeelse vi ska studera...” (Holme & Solvang, 

1986, s51). Tittar man på vår planeringsgraf ser man att vi har två punkter som ligger till 

grund för empirin inhämtas, punkt2 och punkt6. Eftersom att punkt2 är teorier vi vill testa 

är det i praktiken idéer vi vill bevisa giltigheten för. Punkt6 är frågor som ligger till grund 

för att utforska beteenden. Svaren på frågorna från punkt6 bidrar på sitt håll till att vi 

upptäcker saker eller regler i punkt 19 och 23. Därför präglas arbetet av både induktion 

och deduktion. Något som möjligtvis talar emot deduktionen är att de teorier som vi vill 

testa som är sådant som vi kan artikulera och vi tar inte ställning till teoriernas rimlighet 

då möjligheten att artikulera de ligger till grund i att de hamnar i enkäten. 

Den intervju vi planerar att hålla kommer främst fungera som underlag för induktiv 

utforskning av hur användbara de regler vi skapar via inhämtad empiri/data från enkäten.  

Intervjun kommer också ligga till grund för hur vi utformar modellen som studien avser 

att skapa.  Vi vill främst hitta fler regler som kan vara användbara i modellen. 
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4 Empiri 
 

Kapitlet handlar om hur vi tänker skaffa oss material för att både kvalitativt och 

kvantitativt generalisera mot. 

4.1 Enkäten 

4.1.1 Mjukvaru-identifikation 

 

Mjukvaru-identifikationen är viktig då det är den som ligger till grund för hur enkäten 

och huvudfrågans modell utformas. Mjukvaru-identifikationen är det som avgör hur den 

ingående mjukvaran klassas och är därför viktig. Vi kommer inte forska i hur vår 

mjukvaru-identifikation ska se ut. I stället kommer vi basera den på redan befintlig 

kunskap. Vi har därför själva omsorgsfullt valt hur den ska utformas.  

På detta sätt tänker vi använda mjukvaru-identifikationen: 
Figur 4 MjukvaruIdentifikation 
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Vår mjukvaru-identifikation är det som avgör den nya mjukvarans attribut. På följande 

sätt tänker vi klassa mjukvara för hantering i forskningsfrågans modell: 
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Figur 5 Mjukvaruklacificering 

Ursprungs-

format

Optiska medier

Cd-

skiva

Dvd-

skiva

Direktned-

laddad fil

Kopieringsskydd

CD nyckel

Förutbestämd mängd 

installationer
Blueray

Hd-dvd

Spelkategori

action spel

action-

äventyrsspel

äventyrsspel

rollspel

simulatorspel

sportspel

strategispel

online-verifiering

Spelets mervärden

handbok

Samlarföremål

Häftig förpackning

Plansch

Tillgång till officiella 

forum

T-shirt

Bonusmaterial

Demos/trailers

Bonusspel

 

Figuren beskriver hur vi tänker klassa en mjukvara. Vi har medvetet valt att minska de 

alternativ som finns för klassning. Det finns dels en större mängd optiska medier och fler 

kopieringsskydd än de som finns beskrivna, men vi kan inte ha en allt för stor modell då 

den ligger till grund för enkätens utformning. Hade vi haft en större modell hade 

frågeantalet i enkäten blivit för stort. Den här modellen täcker bl.a. in kunskapsbehovet 

vilka olika typer av nedladdningsmedier finns det. 

Våra spelkategorier är hämtade från Wikipedia, (Wikipedia, 2009e). Deras kategorier är 

mycket djuplodade och resulterar i för oss en för stor mängd element. Vår lista är ett 

sammandrag av de kategorier vi tror är viktigast alternativt vanligast. 

På samma sätt har vi tänkt när vi har tittat på Wikipedia förklaring till optiska medier. 

(Wikipedia, 2009f) Här finns det en större mängd olika format på optiska medier men vi 

har valt de som vi tror är mest aktuella och användbara för regelletning. Vi har valt att 

själva klassa direktnedladdad fil som en egen kategori utan att ta hänsyn till inbördes 

filformat, storlek eller liknande. 
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Det finns naturligtvis fler olika kopieringskydd men vi har valt att begränsa oss men det 

finns naturligtvis andra former som vi visserligen tror är förlegade. Exempel på ett 

förlegat kopieringskydd är en dongel. 

4.1.2 Enkätfrågor 

4.1.2.1 Fildelarprofilen 

 

Ett delmål vi har är att kunna skapa möjlighet för att definiera en fildelarprofil. Följande 

frågor är skapta för att identifiera denna.  En fråga består av frågeformulering, 

känslighetsgrad, vilken svarstyp vi vill ha, varför vi vill ha med frågan och vilka problem 

i problematiseringen den stödjer. 

I frågebeskrivningen kommer några begrepp som vi vill definiera. 

 Flytande skala: En enkätkomponent som kan anta alla värden mellan två 

alternativ exempelvis en linje där den svarande ska sätta en markering för att 

svara på en fråga som oftast handlar om attityd. I vårt fall har vi valt att ha många 

svarsprickar för att hitta finare nyanser av ett beteende. 

 
 Kryssboxar fasta alternativ: Flera boxar där den svarande kan kryssa i det 

alternativ som stämmer bäst i förhållande till frågan 

 
 Mjukvarukategori: en av de mjukvaruidentifikationer som vi tidigare har 

definierat 

 Svarstyp: Det format vi vill att svaret har i och med enkätens utformning 
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4.1.2.2 Demografiska attribut 

 

Dessa frågor handlar om personen som svarar på enkäten i enlighet med punkt6 i 

planeringsmodellen. 
Tabell 1 Enkätfråga1 

 

Fråga 1 

Fråga Kön 

Känslighet 1 

Svarstyp Man/kvinna, kryssboxar 

Intressetyp Vi tror att det finns skillnader mellan manliga och 

kvinnliga fildelare 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen fildelningsbeteendet 

 
Tabell 2 Enkätfråga2 

Fråga 2 

Fråga Ålder 

Känslighet 1 

Svarstyp Ålder i år: 0-12, 13-16, 17-20, 21-26, 27-35, 36-46, 47+ 

Intressetyp Vi tror att åldern påverkar fildelningsbeteendet 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen fildelningsbeteendet 

 
Tabell 3 Enkätfråga3 

 

Fråga 3 

Fråga Datorvana 

Känslighet 2 

Svarstyp Den svarandes uppfattning om sin egen datorvana: flytande 

skala från ingen datorvana till mycket hög datorvana 1-100 

Intressetyp Vi tror att detta värde innehåller värdefull data då att köpa 

en mjukvara leder till enkelhet i installation och 

användning 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen fildelningsbeteendet 

 

 
Tabell 4 Enkätfråga 4 

 

Fråga 4 

Fråga Vilken är din sysselsättning 

Känslighet 2 
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Svarstyp Den svarandes sysselsättning: olika svarsalternativ och 

alternativet annat, 

 Studerande 

 Arbetande (35 timmar/vecka) 

 Deltidsarbete (mindre än 35timmar/vecka) 

 Arbetssökande 

 Pensionär 

 Annat 

Intressetyp Vi tror att fildelare med olika sysselsättning har skillnad i 

fildelningsbeteenden 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen fildelningsbeteendet 

 

 

 

4.1.2.3 Fildelarens materiell 

Tabell 5 Enkätfråga 5 

 

Fråga 5 

Fråga Vilken uppkopplingshastighet har du? 

Känslighet 2 

Svarstyp 0-1.1-2,2-8,8-12,12-24, 24-100, 100+ 

Intressetyp Vi tror att uppkopplingen har en stark inverkan på 

fildelningsprofilen då uppkopplingen kan avgöra 

fildelarens möjligheter att ladda ner 

Problematiseringspunkter  Hur svårt är det att ladda ner/vad krävs 

 Hur mycket laddas ner 
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4.1.2.4 Fildelarens inställning 

 

Frågor i enlighet med punkt6 i planeringsmodellen. 
Tabell 6 Enkätfråga 6 

Fråga 6 

Fråga Hur ställer du dig till fildelning? 

Känslighet 5 

Svarstyp 
 Det är olagligt så jag fildelar inte 

 Det är olagligt, men jag fildelar ändå 

 Det är lagligt, så jag fildelar 

 Det är lagligt men jag fildelar inte 

 Vill inte svara 
 

Intressetyp En attitydfråga som kan hjälpa oss att klassa fildelare 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 

 

 

 

 
Tabell 7 Enkätfråga 7 

 

Fråga 7 

Fråga Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som 

du laddade ner? 

Känslighet 5 

Svarstyp Vi vill hitta de olika fildelarnas attityd till fildelning i 

huruvida de vill bidra till spridning av upphovsrättskyddat 

material. 

 Jag känner mig skyldig att ladda upp mer än jag 

laddade ner 

 Jag känner mig skyldig att ladda upp lika mycket 

som jag laddade ner 

 Det spelar ingen roll hur mycket jag laddar upp 

 Jag laddar helst upp mindre än jag laddade ner 

 Jag vill inte ladda upp alls 

Intressetyp Vi tror att attitydfrågor kan avgöra hur mjukvara tas 

omhand av olika fildelartyper 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen fildelningsbeteendet  

 
Tabell 8 Enkätfråga 8 
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Fråga 8 

Fråga När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda 

ner gör jag det för att bl.a. stödja upphovsmännen? 

Känslighet 3 

Svarstyp Fasta alternativ på mjukvarukategori l: 

 Alltid 

 Oftast 

 Ibland  

 Sällan 

 Aldrig 

Intressetyp per mjukvarukategori vill vi veta om det finns en vilja att 

stödja kreativiteten hos media skaparna och på vilka 

medier 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Varför laddar man upp/ner 

 

 
Tabell 9 Enkätfråga 9 

 

 

Fråga 9 

Fråga Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? 

Känslighet 4 

Svarstyp En bild av hur mycket upphovsrättskyddat material en 

nedladdare har inom de olika mjukvarukategorierna som vi 

har definierat, flytande skalor från 0 till 100 % 

 action spel 

 action-äventyrsspel 

 äventyrsspel 

 rollspel 

 Simulatorspel exempelvis flygspel 

 sportspel 

 strategispel 

 

Intressetyp Vi tror att den kvot upphovsrättsskyddat material en 

fildelare har i ägo kan bidra till att vi kan hitta olika 

fildelarprofiler och att mängden har en viktig roll 

Problematiseringspunkter  Hur mycket laddas ner 

 Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen fildelningsbeteendet  

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
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Tabell 10 Enkätfråga 10 

 

Fråga 10 

Fråga Priset påverkar om jag laddar ner eller köper? 

Känslighet 2 

Svarstyp Flytande skalor på alla alternativ. 

 action spel 

 action-äventyrsspel 

 äventyrsspel 

 rollspel 

 Simulatorspel exempelvis flygspel 

 sportspel 

 strategispel 

Intressetyp Ett mått på i vilken grad priset påverkar per 

mjukvarukategori 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 

 
Tabell 11Enkätfråga 11 

Fråga 11 

Fråga Hur mycket av det piratkopierade material du har 

tillgång till använder du faktiskt. dvs. mer än att du 

startar och testar? 

Känslighet 2 

Svarstyp En flytande skala på alla mjukvarukategorier. 

 action spel 

 action-äventyrsspel 

 äventyrsspel 

 rollspel 

 Simulatorspel exempelvis flygspel 

 sportspel 

 strategispel 

 

Intressetyp Vi tror att fildelare laddar ner mjukvara som dom faktiskt 

inte använder 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Hur mycket laddas ner 

 Varför laddar man upp/ner 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
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Tabell 12 Enkätfråga 11 

Fråga 12 

Fråga Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för 

att istället piratkopiera på grund av det kopieringskydd 

som följer med är krångligt? 

Känslighet 3 

Svarstyp  action spel 

 action-äventyrsspel 

 äventyrsspel 

 rollspel 

 Simulatorspel exempelvis flygspel 

 sportspel 

 strategispel 

Intressetyp Vi tror att det är osäkert vilken effekt kopieringskyddet har 

och hypotetiskt kan det öka fildelarens benägenhet att 

fildela 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Vilken effekt har olika kopieringsskydd 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
Tabell 13Enkätfråga 13 

Fråga 13 

Fråga När du vill ha ett spel kan du köpa det eller 

piratkopiera det, hur påverkar kopieringsskyddet dig? 

Känslighet 1 

Svarstyp Vi har valt att fråga inom dessa kategorier 

 Cd-nyckel 

 Begränsat antal installationer 

 Online verifiering 

På varje kategori finns svarsalternativen 

 Jag piratkopierar helst 

 Jag piratkopierar oftast 

 Jag piratkopierar ibland 

 Jag piratkopierar nästan aldrig 

 Jag piratkopierar aldrig 

 

Intressetyp Vi tror att kopieringskyddet påverkar köpbeteendet 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Vilken effekt har olika kopieringsskydd 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
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Tabell 14 Enkätfråga 14 

Fråga 14 

Fråga Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt 

ett spel? 

Känslighet 2 

Svarstyp Fasta svarsalternativ på kategorierna. 

 CD-nyckel 

 Begränsat antal installationer 

 Online verifiering 

På varje kategori finns svaren 

 Skyddet hindrar mig från att använda mitt spel 

 Jag märker av det men det är okay 

 Skyddet påverkar mig inte 

Intressetyp På Wikipedia hittar vi följande citat ”... En vanlig 

invändning mot kopieringsskydd är att de ofta förhindrar 

fullt lagliga användningsområden för produkten...”, 

 (Wikipedia, 2009k). Vi vill därför undersöka vilket hinder 

olika kopieringsskydd utgör. Vi vill därför undersöka 

vilken effekt det kopieringsskyddet har i detta hänseende. 

 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Vilken effekt har olika kopieringsskydd 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
Tabell 15 Enkätfråga 15 

Fråga 15 

Fråga När man köper spel får man ibland med lite extra 

utöver spelet, på vilket sätt påverkar detta dig? 

Känslighet 1 

Svarstyp En bild av vilka mervärden man kan få och hur dessa 

påverkar i valet att köpa eller piratkopiera spel 

 handbok 

 Samlarföremål 

 Häftig förpackning 

 Plansch  

 Tillgång till officiella forum 

 T-shirt 

 Bonusmaterial 

 Demos/trailers 

 Bonusspel 
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Följande svar finns till samtliga kategorier 

 Gör att jag alltid köper spelet 

 Gör att jag gärna köper spelet 

 Påverkar mig i viss gard  

 Påverkar mig inte alls 

Intressetyp Vi tror att det kan finnas flera olika anledningar att köpa 

spel utöver själva spelet. Flera spel innehar ett ytterligare 

kulturvärde. 

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
Tabell 16 Enkätfråga 16 

Fråga 16 

Fråga I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna 

spela  

Online? 

Känslighet 1 

Svarstyp  action spel 

 action-äventyrsspel 

 äventyrsspel 

 rollspel 

 Simulatorspel exempelvis flygspel 

 sportspel 

 strategispel 

Skala från 0 till 100 % 

Intressetyp Vi vet att flera spel enbart kan spelas i multiplayer läge om 

de är köpta då tillverkarna har smarta lösningar för 

användar-autentisering. Vanligast via cd-

nyckelsigenkänning  

Problematiseringspunkter  Vilka olika typer av fildelarprofiler finns det 

 Hur påverkar fildelarprofilen 

 Vilken effekt har olika kopieringsskydd 

 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive 

piratkopierar spel 
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4.1.3 Enkätens utformning 

 

Eftersom att det följer många möjligheter med att ha en digital enkät har vi kunnat bygga 

in mycket funktionalitet i det digitala formuläret.  

 Det digitala formulärets starkaste egenskap är att användaren snabbt kan svara på 

fler alternativ så att denne inte tröttnar o.s.v. 

 I många enkäter stöter man på problem med att en del frågor är ömsesidigt 

uteslutande, det inträffar om man kan svara på en fråga så att ett svar i en senare 

fråga blir ologisk eller motsägelsefull. I vår enkät finns det på några 

spelkategorier ett svarsalternativ där man medger att man inte har en mjukvara av 

en viss sort. För att inte motsägelsefulla svar ska komma in har vi automatiserat 

strykning av motsägelsefulla svar. På så vis kan man säga att vi har en automatisk 

sundhetskontroll. 

 Ett problem som uppkommer när man har en digital enkät är risken att någon eller 

några försöker svara mer än en gång avsiktligt eller oavsiktligt. Vi ser två 

lösningar på detta problem. En där vi delar ut en unik svarsyta till alla som svarar 

och sedan gör den oåtkomlig för ett nytt besök, detta blir opraktiskt för vår del då 

det enbart fungerar om vi själva har skickat enkäten till den som ska svara. Detta 

går visserligen göra om man exempelvis skulle skicka enkäten till alla som har 

datakonton på Högskolan i Borås. Det bättre alternativet för att motverka fler svar 

från samma person är att vi registrerar det IP som svaret kommer från. På detta vis 

kan vi veta att alla svar bara kommer från en maskin. Det här är en ganska bra 

funktionalitet för att uppnå svarsintegritet. Den största nackdelen med detta 

system uppstår om de som svarar sitter i sådana miljöer där man kanske delar på 

ett IP-nummer eller där IP-nummret kan variera. Detta kan tänkas ske på 

exempelvis nätfik och gemensamma dator ansamlingar som vid högskolor eller 

liknande. Detta kan påverka svarsmängden men det är något vi får klara oss med. 

Ett IP-nummer är i nuläget extra känsligt då det kan ses som intrång på en persons 

IT- integritet. Problemet förstärks även av näringslivets jakt på fildelare, då en 

metod att knyta en person till fildelning är fildelarens IP-nummer då man på 

Antipiratbyrån skriver ”Antipiratbyrån har genom Datainspektionens beslut den 

13 oktober 2005 

(http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/antipiratbyran_undantag.pdf) 

beviljats undantag från 21 § personuppgiftslagen för att använda IP-adresser för 

att säkra bevisning om upphovsrättsintrång...”(Antipiratbyrån, 2009b). Normalt 

sett måste man ansöka hos datainspektionen för att få koppla personliga uppgifter 

till insamlat material, det betyder att det inte får finnas en koppling mellan ett svar 

och en person. Vi måste alltså separera IP-registrering från svarsalternativen så att 

det inte går att härleda via exempelvis ett löpnummer eller liknande. Det vi har 

gjort är att oberoende spara IP-adresser från svar så att vi enbart kan veta om en 

adress har svarat och inte hur. IP-adresser är något som användarens webbläsare 

ger vårt klientprogram. 

Då vi publicerar på sådana platser där IP-nummret kan vara det samma har 

tillämpar vi teknik som gör att alla svaranden får en unik upplaga av vår enkät, 

detta kan enbart tillämpas i samröre med de som har ansvar för datornätverket.  

http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/antipiratbyran_undantag.pdf
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I praktiken har detta inneburit att vi har haft olika utformning på enkäten 

beroende på om de som svarar kommer från ett webbforum eller från högskolans 

mail. 

De personer som kommer från Högskolan i Borås mail har fått en unik länk som 

bara fungerar en gång. De som svarar från ett webbforum har fått autentisera sitt 

svar via sin IP-adress. 

 

4.1.4 Kvalitetssäkring av enkät 

4.1.4.1 Kvalitetskriterier 

 

Vi har valt att utgå från Göran Ejlertssons bok Enkäten i praktiken för att precisera 

normer vi kommer att hålla oss till för att utforma vår enkät. Följande punkter/kriterier är 

direkt hämtade ur hans bok. Flera av dessa punkter finns i kunskapsprojekteringen men 

den här innehåller även nya punkter.  Detta moment görs för övrigt i enlighet med punkt 

7 i planeringsmodellen som handlar om teorier om en välformad enkät. Följande punkter 

ska vi värdera innan vi genomför testningen av enkäten. 

 ”...Enkelhet i språket...”   (Eljertsson, 1996, s42). 

 ”...Entydiga frågor ...”  (Eljertsson, 1996, s43). 

 ”...Precisera tids och rumangivelser...”  (Eljertsson, 1996, s44). 

 ”...Ej ledande frågor ...”  (Eljertsson, 1996, s46). 

 ”...Undvik (dubbla) negationer...”  (Eljertsson, 1996, s49). 

 ”...Undvik rena kunskapsfrågor...”  (Eljertsson, 1996, s50). 

 ”...En fråga åt gången...”  (Eljertsson, 1996, s51). 

 ”...Undvik rena kunskapsfrågor...”  (Eljertsson, 1996, s50). 

 ”...Ett svar åt gången...”  (Eljertsson, 1996, s52). 

 ”...Ej omotiverat långa frågor...”  (Eljertsson, 1996, s53). 

 ”...Sparsamt med hypotetiska frågor...”  (Eljertsson, 1996, s56). 

 ”...Ej allt för känsliga frågor...” (Eljertsson, 1996, s58). 

 ”...Motivera omotiverade frågor...” (Eljertsson, 1996, s58). 

  ”...Svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande...”  (Eljertsson, 1996, s61). 

 ”...Svarsalternativen uttömmande...” (Eljertsson, 1996, s62). 

 ”...Försiktig med ja/nej-svar...” (Eljertsson, 1996, s64). 

 ”...Symmetri i svarsalternativen...” (Eljertsson, 1996, s64). 
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4.1.4.2 Uppföljning till enkätguide 

 

 Enkelhet i språket: Vi har sett över våra frågor för att ha enkelt språk genom att 

försöka ersätta svårare ord och ersätta med enklare beskrivningar eller synonymer. Ett 

problem vi har överlag är att många frågor handlar om hur den svarande ställer sig till 

upphovsrättskyddat material. Tyvärr har vi flera frågor som är ganska långa men det 

är ett nödvändigt ont. 

 Entydiga frågor: Vi har försökt att utveckla frågorna så att man bara kan uppfatta de 

på ett sätt. Vi har upptäckt att vi har stor nytta av att frågorna är ganska långa. Detta 

gör att det finns mindre utrymme för feltolkningar och alternativa sätt att tolka 

frågorna på. 

 Precisera tids och rumangivelser: Vi behöver inte fråga om tid och rum. 

 Ej ledande frågor: Att inte ha ledande frågor är ett stort mått på förutsättningslöst 

arbete. Vi har inga ledande frågor och har anpassat språket när det tycks ha funnits en 

riktning. Detta med undantag för en punkt där vi frågar om fildelningsbeteendet i 

förhållande till att det är olagligt att fildela. 

 Undvik (dubbla) negationer: Vi förstår att det finns frågor som man gärna frågar i 

form av dubbla negationer men vi har inte stött på det behovet. 

 Undvik rena kunskapsfrågor: Vi har inte stött på fall där det är intressant att fråga 

rena kunskapsfrågor. Kanske kan man klassa fildelare i kunskapsnivå men det tänker 

vi inte syssla med i denna uppsats. Vi har dock en fråga om vilken datorvana den 

svarande har men detta är inte en kunskapsfråga då den som svarar själv får ange sin 

kunskapsnivå och inte behöver krasst prestera.  

 En fråga åt gången: Alla våra frågor är enskilda vi har inga sammansatta då vi inte 

har känt det behovet. 

 Ett svar åt gången: Eftersom att vår enkät är kvantitativ har vi inte haft behov att 

skapa situationer där man kan svara flera gånger eller på olika sätt på en fråga. Vi tror 

att detta problem uteslutande är ett problem som uppkommer i kvalitativa enkäter. 

Våra svar ges i enkla komponenter som enbart tillåter ett svar. 

 Ej omotiverat långa frågor: våra frågor är ganska långa överlag men vi tycker inte att 

de är omotiverat långa då det krävs långa meningar för att fånga det vi frågar efter. Vi 

förstår att vi har långa meningar men om vi skulle korta ner de skulle vi få 

kompromissa i tydlighet, vi har gjort vårt yttersta för att formulera frågorna kort och 

konkret utan att förlora precision. 

 Sparsamt med hypotetiska frågor: Vi har inga hypotetiska frågor då vi enbart frågar 

om saker som har hänt eller den svarandes inställningar. 

 Ej allt för känsliga frågor: Göran Eljertsson skriver i boken Enkäten i praktiken 

”...Som grundregel bör man undvika en viss kategori av frågor, de som är av mycket 

känslig natur. Till denna kategori räknas frågor om inkomster, alkohol/droger...”, 

”... sexuella förhållanden, kriminalitet etc...” (Eljertsson, 1996a, s58).  Vi behandlar 

ingen av dessa kategorier förutom kriminalitet då vi är intresserade av fildelning av 

upphovsrättskyddat material som är ett brott. Den här typen av frågor är tyvärr 

nödvändiga i vår uppsats som vi inte kan komma i från. Det enda vi kan göra och har 

gjort är att fråga rakt på sak utan att lägga värdeladdade ord eller riktningar i frågorna. 

Vi har däremot valt att anta att de flesta som svarar inte är allt för hindrade av 
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frågorna då vi anser att fildelning är mycket vanligt och vedertaget som ett ganska 

milt brott bland fildelarna. På Statistiska centralbyrån skriver man ”... Cirka 20 

procent av alla i åldern 16-74 år, eller 1,3 miljoner människor, har någon gång 

använt ett fildelningsprogram...”,  

(Statistiska centralbyrån (SCB), 2009). Av den anledningen antar vi att de som svara 

på vår enkät uteslutande inte påverkas av att flera av våra frågor handlar om 

kriminalitet. 

 Motivera omotiverade frågor: Vi känner att vi inte har några omotiverade frågor. 

 Svarsalternativen är ömsesidigt uteslutande: Efter de enkättester vi har gjort har vi 

inte hamnat i en situation där den svarande inte kan svara p.g.a. av brist in 

svarsformuläret. Vi har ändå valt att på flera ställen inför ett svarsalternativ för de 

som inte kan svara av olika skäl eller om personen inte utför den aktivitet vi frågar 

om. 

Exempel på detta är om personen inte fildelar eller innehar material av de typer som 

vi frågar efter. 

 Svarsalternativen uttömmande: Vi tycker att svaren är uttömmande då frågorna på 

flera håll är välartikulerade och ger bra substans i svaren. Det finns med andra ord 

inga frågor där två val motsvarar ungefär samma beteende. 

 

 Försiktig med ja/nej-svar: Vi har inga ja/nej frågor. 

 Symmetri i svarsalternativen: Vi har beaktat att det måste finnas symmetri i frågorna. 

Eljertsson skriver ”...Svaren till enkätfrågorna skall konstrueras så, att det finns en 

symmetri i alternativen. Således skall t.ex. lika många positiva alternativ som 

negativa alternativ finnas...” (Eljertsson, 1996a, s58). Vi tror att man bör följa denna 

norm för att slippa snedfördelning i svaren.  

4.1.4.3 Kriterier för användartestning av enkät 

 

För att vi ska kunna genomföra en skarp enkätundersökning måste vi ha konkreta 

riktlinjer och punkter att utvärdera enkätens användbarhet emot. Detta motsvarande punkt 

15 i planeringsgrafen. Pilotstudien gör vi för att försäkra oss om att svaranden uppfattar 

frågan som vi tänkt oss.            ”...En huvudregel är att andra personer ofta inte 

uppfattar frågorna på samma sätt...” (Eljertsson, 1996, s31). Vi vill också bekräfta att 

alla frågor har så välskapta svarsalternativ att de täcker in alla tänkbara åsikter eller svar 

som den svarande kan tänkas ge. Vi tror att det bästa sättet att värdera en enkäts 

utformning är via en mini intervju med en person som vi låter testa den första utgåvan av 

enkät. Detta då vi i efterhand kan prata med personen och få direkt feedback på enkätens 

användbarhet och om intervjuobjektet uppfattar frågorna precis som vi har tänkt oss att 

de ska uppfattas. Vi kan även då ta reda på om personen exempelvis saknar ett 

svarsalternativ eller hans eller hennes uppfattning inte kan fångas på något annat sätt. 

Följande punkter kommer vi använda för att utvärdera enkäten, dessa är definierade av 

oss med inspiration i olika litteratur. 

 Tolkar den svarande frågorna på samma sätt som vi har skapat de 

 Tolkar det svarande svaren på samma sätt som vi har skapat dessa 

 Finns det tillräckligt med svarsalternativ 

 Hur förhåller sig den svarande till känsliga frågor 
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 Är enkäten för lång, tröttnar svaranden 

 Upplever svaranden frågorna som relevanta 

 Har den svarande svarat på sådant sätt att vi kan använda svaren. Detta är 

intressant vid exempelvis flersvarsalternativ då man på vissa enbart får svara på 

en av punkterna och på andra får välja fler 

 Verkar enkäten opartisk: Detta är viktigt för oss då det ökar trovärdigheten och 

förmodligen användbarheten i svaren 

 Har den svarande övriga synpunkter på enkäten exempelvis tankar om dess design  

4.1.4.4 Uppföljning av Kriterier för testning av enkät 

 

Enkättestet utförde vi genom att testpersonerna gick igenom hela enkäten och fyllde i 

efter eget tycke. Därefter lät vi enkättestaren kommentera sina svar och berättade om sina 

upplevelser. 

 Tolkar den svarande frågorna på samma sätt som vi har skapat de: Vår 

testperson tolkade överlag frågorna på samma sätt som vi skapade de. På alla 

frågor uppfattade testpersonen frågorna som vi hade skapat de. Däremot fick vi 

mycket bra råd om vart vi kunde vara mer tydligare och vart man kunde skriva 

lite enklare och ändå få fram samma fråga så att den svarande förstod. Konkret 

fick bidrog testet till att vi på flera ställen fick skriva upphovsrättskyddade spel då 

det finns flera spel som inte är upphovsrättskyddade. Detta var nödvändigt då vi 

enbart är intresserad av olaglig piratkopiering. 

 Tolkar det svarande svaren på samma sätt som vi har skapat dessa: Alla frågor 

har en form som svaren ska ges i. Här uppfattade några intervjuobjekt att det var 

lite otydligt hur man skulle svara på de frågorna med kontinuerliga 

svarsalternativ. En av dem föreslog att vi skulle ha förklaringar till 

svarskomponenten med kanske siffror på svarspunkterna. Andra synpunkter var 

att det saknades symmetri i svarsalternativen dvs.  att några svar hade en obalans i 

svarsriktning då man normalt sett bör ha lika många alternativ åt en riktning som 

en annan för att undvika snedfördelade svar. Detta har vi tagit till vara och 

uppdaterat berörda komponenter efter. 

 Finns det tillräckligt med svarsalternativ: 

Alla frågor har tillräckligt många svar men en svarande tyckte att man kunde ha 

flera nivåer på en fråga vilket nu är åtgärdat. 

 Hur förhåller sig den svarande till känsliga frågor: Normalt sett är frågor om 

kriminalitet mycket känsliga. De svarande verkade dock inte ha några större 

problem med att svara ärligt. En förklaring vi fick på detta var att piratkopiering 

och fildelning är så pass socialt accepterar att de svarande ändå ogenerat vågade 

svara fullständigt uppriktigt. 

 Är enkäten för lång, tröttnar svaranden: Överlag tyckte de svarande att enkäten 

var lagom lång en tyckte dock att vi kunde korta ner ifyllnadstiden på den. Vi har 

därför kompromissat och valt att behålla rådande längd. Detta får effekten av att 

vi numera har viktat värdet av varje fråga för att ta med så nyttiga frågor som 

möjligt. 

 Upplever svaranden frågorna som relevanta: våra testpersoner tycker att frågorna 

verkar relevanta och de uppfattade det som om det var sunda frågor. Vi fick även 
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flera förslag på frågor som man mycket väl skulle kunna ställa men som var lite 

för långt ifrån ämnet. 

 

 Har den svarande svarat på sådant sätt så att vi kan använda svaren. Detta är 

intressant vid exempelvis flersvarsalternativ då man på vissa enbart får svara på 

en av punkterna och på andra får välja fler: De flesta svaren gavs på ett sådant 

sätt vi hade hoppas på med undantag för viss svårighet i hur man skulle markera 

på de flytande skalorna som gäller för flera kategorier. Vi har delvis åtgärdat detta 

problem med att göra svarsytan mindre och kompaktare för enklare överblick. 

 Verkar enkäten opartisk: Detta är viktigt för oss då det ökar trovärdigheten och 

förmodligen användbarheten i svaren: Den återkoppling vi fick tydde på att vi 

hade ställt frågorna så att det inte fanns någon underton eller partiskhet i hur 

frågorna ställdes. Vi har försökt lägga mycket tid på just denna detalj. Detta har vi 

bl.a. uppnått genom att vara noggranna med att inte använda allt för värdeladdade 

ord. 

 Har den svarande övriga synpunkter på enkäten exempelvis tankar om dess 

design: Testpersonerna var mycket generösa med handfasta och användbara tips 

på hur man på flera håll kunde omformulera frågor för att dels öka förståelsen 

eller gör de mer korta och konkreta. Vi fick även estetiska designförslag som vi 

har beaktat.  

4.2 Lansering av enkäten 

4.2.1 Lansering på Högskolan i Borås 

 

Enkäten lanserades på morgonen strax efter tio den 3 juni 2009. Vi har vid detta tillfälle 

valt att skicka ett mail till alla som vid det tillfället har ett användarkonto som har skapats 

mellan 2004 och 2009 vi antar att detta intervall är mest intressant då de eleverna inom 

detta intervall till stor del fortfarande studerar på skolan. Möjligen kan några från 2004, 

2005 och 2006 avslutat sina studier.  

Vi antar därför att alla som har fått ett inlogg till Högskolan i Borås datorer och 

fortfarande studerar är omfattande.  Vi hade vid lanseringstillfället inte tillgång till 

samtliga e-postadresser så vi använde en metod för att hitta samtliga. Ett skolmail på 

Högskolan i Borås består av ett s följt av de två sista siffrorna under det år man har skapat 

kontot. Detta gör att de första tre tecknen alltid är ett s och två siffror. Därefter följer 4 

siffror till som gör varje inlogg unikt. Vi tillämpade därför en metod som tog fram alla 

möjliga kombinationer av e-postadresser för studenter på Högskolan i Borås mellan 2004 

och 2009. Detta resulterade i 60000 poster. För varje e-postmeddelande skapade vi en 

unik länk till vår enkät och tog fram denna via kryptering som gör att man utifrån inte 

kan räkna fram formen på en annan godkänd länk. Detta kunde vi göra då vi på förhand 

hade skapat en databas på godkända länkar, den länk studenterna på högskolan har fått 

består alltså av dels länken till den webbplats där vi har publicerat enkäten och ytterligare 

information i form av s.k. operatorer som ramverket bakom webbplasten har använt och 

den unika nyckeln. Så här ser en potentiell nyckel ut: 

www.sa1337.se/default.aspx?=54321123654. Dessa 60000 mail framtogs tillsammans 

med 60000 nycklar i ett program som har i huvudsyfte att skicka alla dessa mail. 

http://www.sa1337.se/default.aspx?=54321123654


 

- 41 - 

Programmet tog vi själva fram och har vissa säkerhetsfunktioner som säkerställer att dels 

alla får ett mail men även att alla enbart får ett mail. Detta för att minimera irritation. Då 

vi tog fram alla möjliga e-poster på S0(4-10)xxxx antar vi att vi har täckt alla elever på 

hela högskolan. Detta gör att vi antar att vi har träffat nästan alla personer som studerar 

på högskolan vi kan därför anta att vår population är alla elever på Högskolan i Borås 

som är ca 11 500 elever(Högskolan i Borås, 2009a). Utöver detta består Högskolan i 

Borås av flera institutioner:   

 Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 

 Institutionen för data- och affärsvetenskap 

 Institutionen Ingenjörshögskolan 

 Institutionen för pedagogik 

 Textilhögskolan 

 Institutionen för vårdvetenskap 

(Högskolan i Borås, 2009). I och med vår lanseringsmetod har vi inte kunnat skilja på 

vilken institution som respektive svar har kommit från. Vi kan tänka oss att det finns 

värdefull kunskap i hur fildelningsbeteendet skiljer sig mellan institutionerna men det har 

vi valt att lämna. Den här enkäten har vi som sagt lagt upp på webbhotellet Surftown via 

webbhotellspaketet starter (Surftown, 2009). Själva enkäten ligger på domänen sa1337 

(Sa1337, 2009). Följande innehåll hade mailen som gick ut till Högskolan i Borås 

studenter:  

 

 

Hej! 

Vi heter Andreas Anderson och Niclas Smedberg, vi är studenter vid IDA och 

vi håller på med en c-uppsats om fildelning. Vi skulle bli jätteglada om du 

svarade på vår enkät om dina fildelningsvanor. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kan inte kopplas till dig. 

 

www.sa1337.se.default.aspx?X=********** 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

Mvh 

//Andreas och Niclas 
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4.2.2 Lansering av enkäten på helgon.net 

 

2009-06-09 17:13 lanserade vi samma enkät på forumet helgon.net. Detta gjordes under 

forumet datorspel. Upplägget bakom denna publicering var i princip samma som vid 

Högskolan i Borås. Det som skiljer sig är metoden vi garanterar att en person enbart 

svarar en gång. Nu tittar systemet på IP-adressen och tillåter bara ett svar per IP.  

Följande förtext fanns till vår lansering på helgon.net.  

 

 

4.3 Intervjuguide 

4.3.1 Intervjuns syfte och frågeställning 

 

Intervjun ska ligga till grunden för hur vi analyserar empirin från enkäten. Vi vill försäkra 

oss om att det vi tar fram under analysen har validitet, användbarhet och relevans bland 

näringslivet. Vi tror att det finns en risk att vi utan intervjun riskerar att göra oss en 

björntjänst. 

Vi kommer främst att rikta in oss på två områden kopieringskydd och mjukvarans 

utformning. Vi vill veta hur det ligger till i nuläget med vad man vet om respektive 

område, vart man befinner sig idag, vilken forskning man själva bedriver och vad som 

hade varit önskvärt att veta.  

4.3.2 Intervjuns utformning 

 

Vi har kommit i kontakt med person som är PR & User Research Manager på ett stort 

svenskt spelföretag . Vi tycker att han uppfyller de kriterier vi tidigare har definierat då 

han representerar näringslivet som säljer datorspel, påverkas av fildelning och antagligen 

har mycket förstahandskunskap om branschen. 

Enligt (Lantz, 1993, s52) finns det fyra intervjukategorier som vi tycker är mest 

grundläggande för hur intervjun genomförs.  Öppen intervju, öppen riktad intervju, 

Halvstrukturerad intervju och helt strukturerad intervju. Utöver detta menar Lantz att 

den öppna intervjun är en induktiv arbetsätt och en mer strukturerad intervju blir desto 

mer deduktiv blir den.  För vår del passar den helt strukturerade eller den Halvt 

strukturerade intervjun bäst då dessa typer enligt oss bäst lämpar sig för en deduktiv 

process. Vi väljer att använda en halvt strukturerad intervju då vi tycker att detta passar 

Hej!  

Vi heter Andreas Anderson och Niclas Smedberg, vi är studenter vid 

högskolan i Borås och vi håller på med en c-uppsats om fildelning av 

datorspel. Vi skulle bli jätteglada om du svarade på vår enkät om dina 

fildelningsvanor.  

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och kan inte kopplas till dig.  

http://www.sa1337.se/default.aspx?x=helgon 

Tack på förhand för din medverkan.  

Mvh  

//Andreas och Niclas  
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bäst i enlighet med ett kvalitativt arbetssätt då det måste finnas utrymme för att lämna 

intervjuområdena lite för att inhämta kvalitativt material. (Lantz, 1993, s52) menar också 

att det kunskapsläget som ska finnas innan intervjun ska vara en ”...Välutvecklad modell 

som inkluderar viktiga begrepp...” . Den definitionen är i enlighet med vårt arbete då vi i 

detta skede har en stadig grund av begreppsprecisering och redan mycket kunskap om 

ämnet. Utöver detta har vi redan modellerat hur fildelning fungerar i nuläget. Lantz 

skriver också att en halvstrukturerad intervjus syfte är ”...Att söka kunskap om relationer 

mellan begrepp...”(Lantz, 1993, s52). Detta är också bra då vi vill ta reda på hur man i 

näringslivet jobbar idag och vad som är önskvärt och då intervjun delvis ska vara 

sonderande. Eftersom att vi försöker jobba kvalitativt med intervjun måste vi ändå 

försöka hålla den så öppen som möjligt och tillåta avstickare från diskussionsområdena 

och kanske leda diskussionen in på avstickare om det ges möjlighet eller om det verkar 

relevant. Detta kommer förmodligen ske då vi tillsammans med vårt intervjuobjekt båda 

är medskapare och i och med intervjuobjektets kunskap utöver vår verkar det troligt att vi 

får anpassa intervjun på plats efter de kunskaper intervjuobjektet ger. 

Själva intervjun kommer att ske på plats hos ett stort spelföretag 2009-06-26 15:10 med 

en person som jobbar där. Vi kommer båda två att vara intervjuare med olika områden 

om vi individuellt läser in oss på lite extra. Vi kommer att samla in empiri från intervjun 

genom att dels spela in den på diktafon men även genom att vi antecknar sådant som är 

intressant eller lite extra viktigt alternativt om det är ickeverbal information som inte 

fastnar på diktafonen. Ett alternativ till diktafonen kan vara en videokamera men vi väljer 

att inte ta med den trots att den stärker den bevarade helhetsbilden av intervjun, vi tycker 

även att en videokamera lämpar sig bättre för exempel en observation.  

Det största förarbetet inför en intervju utgörs av en intervjuplan som enligt Lantz 

”...Beskriv syftet, frågeställningen och intervjuns uppläggning...” (Lantz, 1993, s62). 

Detta har vi i nuläget gjort men det finns andra punkter Lantz tar upp som vi vill ta 

hänsyn till. Exempel på detta är ”...Börja med det närliggande... ...Hur gammal är du... ... 

vad arbetar du med... Vad har du för utbildning... ” (Lantz, 1993, s 63).  Detta tolkar vi 

som att vi ska inleda med sådant som kommer att prägla resten av intervjun. Lantz menar 

också att man ska ställa frågor i en logisk följd, ur respondentens synvinkel. Detta tolkar 

vi som att vi måste värdera i vilken ordning frågeområdena kommer så att det verkar 

begripligt för respondenten.  Att ha en allt för strukturerad intervjua kan och andra sidan 

enligt oss ha en viss hämmande effekt vad gäller att få ut mesta möjliga ur respondenten. 

Det kan bli så att respondenten glider in på en senkommande ämne. Om detta sker har vi 

två val, att antingen glida in på ämnet och åsidosätta strukturen en aning alternativt att 

hejda respondenten för att ta det i tur och ordning. Att ta ämnena i tur och ordning kan 

dock hindra respondenten och ingjuta osäkerhet och kanske hämma dennes önskan att 

uttrycka sig för oron att veta när vad ska tas upp. Vi kommer därför i största möjlig mån 

låta respondenten prata fritt och kanske byta ämne efter eget tycke. 

Lantz skriver att man ska göra en sammanställning genom att bl.a. ”...Under 

avslutningsdelen kan det vara en fördel att intervjuaren sammanfattar intervjuinnehållet 

utifrån den information som är relevant för frågeställningens besvarande...” (Lantz, 1993, 

s64). Detta tolkar vi som att man på slutet gör en kort dragning av det nya materialet som 

för oss som intervjuare har kommit fram utan att man tar upp trivial fakta. 
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5 Analys 
 

Analysfasen syftar till att beskriva hur vi letar resultat i rådata från enkäten och 

transkriberingen av intervjun. Analysen ger inga resultat men är viktig om man vill göra 

om undersökningen. 

5.1 Analys av intervju 

 

Intervjun startade som planerat 2009-06-26 15:30 och höll på till 16:15, Vi spelade in 

intervjun med diktafon och vi fick bra kvalitet på inspelningen.  

Tidigt kom vi fram till att det blev svårt att hålla sig till ämnena som vi tidigare har 

definierat då de är nära besläktade och gled ofta in på ett närliggande ämne. Vi valde då 

att inte strukturera intervjun för att ta allt i tur och ordning då vi uppfattade det som att vi 

kunde få ut mer värde av intervjun om vi var lite mindre kontrollerande i vilket tema vi 

behandlade. 

5.2 Analys av enkät 

 

Den 9 juni 2009 valde vi att nöja oss med den mängd svar vi hade fått in från Högskolan i 

Borås. Antal svarande uppgick då till 567. Därefter kom enbart mycket få svar in de 

följande dagarna för att i skrivandets stund 2009-06-22 tycks ha upphört. Svaren från 

forumet på helgon.net blev mycket lägre, någonstans under 100 svar också under samma 

tidsperiod. Av den anledningen väljer vi att enbart gå vidare med svaren från Högskolan i 

Borås. Ser man till det data som kommer från Högskolan i Borås är kvaliteten mycket 

hög, alla poster är kompletta och inga osunda eller ologiska poster finns med undantag 

för ett fall som vi beskriver senare. Med osund eller ologisk menar vi poster som 

innehåller motsägelsefull information eller andra ologiska faktum. Det finns exempelvis 

inga poster där en person har svarat att man inte har några actionspel och sedan svarat 

annorlunda på en annan fråga om actionspel. Detta är för oss ganska självklart då vår 

elektroniska enkät omöjliggjorde motsägelsefulla svar.  Överlag är datan komplett och 

har inga poster som saknar data.   

5.2.1 Bortfall 

 

Vår enkät träffade ungefär 11 500 personer av dessa fick vi 567 svar. Detta leder till att vi 

hade en svarsfrekvens på 4.9% och ett bortfall på 95.1%. 

Detta är ett ganska högt bortfallsvärde och vi är medvetna om att detta kan påverka 

reabiliteten, dock saknade vi möjligheter att skicka ut påminnelser till personer som inte 

har svarat då det är en integritets fråga och vi hade ingen möjligheten att spåra svaren till 

en specifik e-postadress. Vi anser att detta är helt rätt och forskningsetiskt att inte kunna 

spåra svaren till eleverna speciellt då det handlar om fildelning och en del svar skulle 

kunna vara känslig information. Krypteringen som vi använt vid utskick av mail är så 

pass stark att vi kan återställa adresserna. 
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En anledning till att botfallet blev så pass högt kan även vara att vi skickade ut enkäten 

vid en olämplig tid lagom till sommaren vilket gör att de kanske missat att kolla sin mail 

under den perioden som vi samlade in data. 

 

5.2.2 Analysplan fördjupad studie av enkätsvar 

 

Eftersom att studien syftar till att se skillnader i fildelningsbeteende hos de olika 

fildelarprofilerna behöver vi en metod för att se skillnaderna. Vi kommer att använda den 

kunskap från den inledande enkät analysen och titta på de frågor där ett beteende skiljer 

sig från medelbeteendet med 10 %.  Ser man till de olika frågorna anser vi att det finns 

tre olika klasser av frågor. Sådana som dels är profildrag, profildrag och frågor om 

fildelningsbeteende och sådana frågor som enbart är fildelningsbeteende. Följande 

gruppering har vi gjort av de frågor vi hade i enkäten: 
Tabell 17 Fråge klassificering 

Frågetyp Fråga 

Profilfrågor 1 Kön 

2 Ålder 

3 Datorvana 

4 Vilken är din sysselsättning 

5 Vilken uppkopplingshastighet har du 

Frågor som är både 

profilfrågor och 

beteende frågor 

6 Hur ställer du dig till fildelning 

7 Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner 

8 När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det 

för att bl.a. stödja upphovsmännen 
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Beteende frågor  

9 Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? 

10 Priset påverkar om jag laddar ner eller köper 

11 Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till 

använder du faktiskt. dvs. mer än att du startar och testar? 

 

12 Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället 

piratkopiera på grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt 

 

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur 

påverkar kopieringsskyddet dig? 

 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på 

vilket sätt påverkar detta dig? 

 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela  

online 

 

 

Analysen bygger alltså på att kontrollera om det finns skillnader mellan olika frågor om 

man tar och testar en profilfrågas enskilda alternativ mot en beteendefråga. Ett exempel 

på detta är då vi undersöker ålderns inverkan på frågan om hur mycket av alla spel man 

faktiskt använder. Det vi då tittar på är om det skiljer sig från de grafer vi tidigare har 

arbetat fram. Den grupp av frågor som vi kallar ”Beteende frågor som inte kan utgöra 

villkor” kommer vi inte att använda som utgångsperspektiv för att hitta skillnader i 

beteende på så sätt att beteenden av denna typ inte är av villkorstyp utan bara slutsatstyp. 

Detta betyder att vi kan hitta kunskaper exempelvis om man är kvinna påverkar priset om 

man laddar ner eller köper. Däremot kommer vi inte kunna hitta kunskaper likt, om man 

använder hälften av sina spel  påverkar priset till enbart. Detta då antalet test vi måste 

göra blir mycket stort om dessa frågor skulle användas som villkors satser. 
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Bilden förtydligar hur vi arbetar: 
Figur 6 Profilanalys 

Profilfrågor

Frågor som är både 

profilfrågor och 

beteende frågor

För varje testa alla profilfrågor 

mot beteendefrågor

För varje. Testa mot frågor med 

dubbelnatur

För varje. Testa alla profilfrågor 

mot beteendefrågor

För varje. Testa alla profilfrågor 

mot profil och beteendefrågor

Beteendefrågor
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 

6.1.1 Resultat av intervju  

 

I efterhand tycker vi att vi gjorde ett bra val av intervjuobjekt. Då han dels är van vid 

branschen och har jobbat inom spelutveckling under ca 7 år. Han har även en sådan 

position som research-manager och har därför nära kontakt med användare, fildelare, 

studenter, näringsliv och till och med forskare inom olika IT-relaterade ämnen. Hans 

främsta uppgift är att hitta återkoppling på produkter som ska släppas och har släppts men 

han forskar även på andra områden som handlar om hur användarna förhåller sig till en 

produkt.  Överlag tycker vi att han hade mycket att ge men på sina håll kunde han inte 

uttala sig då han representerar mer än sig själv. Detta gällde främst då det handlade om 

kopieringskydd.  Han säger bl.a. ”... Nu ska jag se om jag kan svara på detta på ett sätt 

som är tillåtet för mig...” och ”... Det enda jag kan säga vi tittar inte på någon annans 

kopieringskydd just nu, det är det enda jag kan säga att det finns…” . Något som vi lade 

märke till under intervjun var att han ofta pratade om att det inte var han som 

spelutvecklare som fattade beslut om hur en mjukvara skulle utformas om man ser till 

kopieringsskydd, hur den skulle lanseras och i vilket format. Han berättade att det var 

datorspelsförläggare som främst fattade beslut om hur kopieringsskydd skulle väljas och 

bland vilka. Men även via vilka distributionskanaler man skulle ha för spelet och allt 

annat övrigt om exempelvis spelets box utformning. Under intervjun framgick det som 

sagt att han hade mycket kontakt med andra forskare likt oss, dels studenter och 

professorer. Dessa forskade på diverse områden inom IT, främst inom användbarhet och 

gränssnitt som vi tolkade det. Dock hade han inte träffat någon som ägnade sig åt vårt 

ämnesområde. Han var noggrann med att lämna konkreta exempel på mycket av det han 

sa verkade trovärdigt och rimligt. Vi kände också att det under intervjun inte var 

intressant för oss att sätta in honom i vårt arbete detta då han var bra på att ta initiativet 

och verkade förstå vad vi var ute efter. Vi ansåg vid det tillfället att det var viktigare att 

använda tiden för att han skulle prata.  Själva intervjun gick också bra då vi förstod 

varandra väl då vi hade liknande begreppsapparater och verkar inom samma område.  

Inledningen av intervjun handlade om fildelningsbeteendet och han berättade om att det 

var ett område man forskade på.  Hans inställning till fildelning är i grund och botten att 

man som upphovsrättsinnehavare har rätten att avgöra hur sitt verk sprids och att den som 

är intresserad av ett spel ska respektera detta.  Här är vi lite osäkra på om det är hans 

personliga åsikt eller om han måste säga det då han kan knytas till exempelvis företaget 

han representerar.  Här upplever vi ett problem med att han kanske inte är tillräckligt 

genuin i det han säger. Vi får dock klart för oss att han anser att det finns flera olika 

åsikter om fildelning inom branschen i form av teorier som diskuteras flitigt. I nuläget 

menar han att man utreder hur fildelarna tar emot deras produkter. Han säger att man har 

bra koll på ungefär hur stor del av deras produkter som fildelas respektive köps. Under 

intervjun får vi en känsla av att ämnet är intressant för näringslivet och man vill veta vad 

som gäller. han är förtegen om exakt vad i kunskaperna om fildelning består i men att 

man utöver de kunskaper man samlar in och tror sig ha är intresserade av att skaffa nya 
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och att man är intresserad av forskning på ämnet som kan komma från exempelvis 

studenter och från egna initiativ som vi uppfattar att han ibland leder. Här uppfattade vi 

det dock som att förläggarna av datorspel var mer insatta då det i slutändan är de som 

ansvarar för att spelen säljs. Men en sak är säker att de kunskaper man har idag är främst 

kvalitativa och baseras på hans samtal med konsumenter då han försöker hitta orsaker till 

fildelningsbeteendet. Det finns enligt oss få kvantitativa initiativ och de som finns 

handlar då främst om spelupplevelsen snarare än fildelningsbeteendet.  

En oväntad insikt är att han personligen inte enbart ser fildelning som en ond faktor. Han 

menar att fildelning också är ett mått på spelens popularitet, spridning, intresse för spelet 

och hur användarna ser på själva spelupplevelsen.  Det som ändå gör att vi tycker att 

kunskap inom fildelningsbeteendet är relevant är att han säger att all kunskap är 

intressant för de och att man hos förläggarna försöker att titta på flera aspekter av 

fildelning men att han har liten insikt i hur de fattar beslut.  Men det verkar inte som om 

man har tydligt definierat några fildelar grupper eller bedriver arbete där man försöker 

uppskatta hur ett nytt spel fildelas olagligt och vilken relation det har till hur mycket 

spelet säljs.  

Något som framgick tydligt var att det varken var han eller andra spelutvecklare som 

avgjorde hur man valde kopieringsskydd.  De personer som i slutändan väljer 

kopieringsskydd är datorspelsförläggarna och han säger att han har begränsad insikt i hur 

förläggarna väljer skydd men han menar att många spel har samma typ av skydd och man 

helst väljer det som man vet fungerar. Vid ett tillfälle sa han att angående 

kopieringsskydd ”Better the devil you know” Detta tolkar vi just som om man helst tar 

det säkra före det osäkra. Ett exempel på detta är att vi under intervjun är överens om att 

CD-nyckeln är den mest beprövade metoden men att den har flera brister som gör att den 

utgör ett svagt skydd mot piratkopiering.  På just denna fråga försöker vi få klarhet i vad 

man vet om kopieringskydd, vad man skulle vilja ha för kopieringskydd och vilken 

forskning man bedriver på kopieringsskydd.  För oss framgick det att man hade koll på 

vilken effekt dagens kopieringskydd har då man dels vid ett tillfälle sa att många av hans 

kollegor tycker att vissa kopieringsskydd är skitjobbiga och att man som spelutvecklare 

inte vill straffa konsumenten med ett krångligt kopieringsskydd. Han menar också att ett 

piratkopierat spel oftast är enklare att ha och göra med och att han helst ser att de 

kopieringsskydd man implementerar inte stör konsumenten på något sätt.  Han anser att 

det i nuläget inte finns något alternativ som inte stör konsumenten och att man därför är 

intresserad av att lära sig mer om kopieringsskydd och att man inom företaget håller på 

med en ny lösning som inte ska störa konsumentens upplevelse.  Det framgår att man 

bland spelutvecklaren har teorier på olika lösningar och att man skulle vilja testa de i 

verkligheten. Det största hindret är enligt honom de aktieägare som man måste stå till 

svars för då man väljer ett skydd eftersom att man måste säkra ägarnas inkomster. Vi anar 

nästan en splittring mellan spelskapare och ägare då han säger ”om man då släpper spel 

gratis då kommer många säga är du helt dum i huvet eller, eller det går ju inte”. Han 

menar också att det kan vara lättare att laborera med nya kopieringsskydd om man är en 

liten firma då aktieägarna till en större vill utöver säkra skydd ha beprövade. Han tar upp 

fallet med datorspelet sins of a solar empire som skapades av spelföretaget Ironclad 

Games (Wikipedia, 2009p) som vid det tillfället var ett litet spelföretag. Skaparna bakom 

spelet levererade det utan kopieringsskydd och han menar att man gjorde både succé 

bland spelarna du han sa ” Om ni inte känner till det ska ni kola upp vad de gjorde för det 
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var mer eller mindre så att dom sålde as mycket för att... errrr. Helt enkelt inte ha något 

kopieringsskydd alls och alla sa ni är helt vansinniga för att alla kommer tanka ner det.” 

Detta tyder på att vår forskning förmodligen är intressant för alla spelutvecklare men att 

det är extra intressant om man är ett litet företag. Den typ av forskning kan vara intressant 

som ett komplement för ett större spelföretag då dessa eller åtminstone företaget bedriver 

forskning på piratkopieringsämnet. Här kunde vi inte ta reda på i vad exakt forskningen 

består eller vad man redan känner till då det är en känslig fråga för honom då han under 

intervjun verkar ha vissa problem med att uttrycka sig inom de ramar han kan. Det hade 

varit mycket värdefullt för oss att veta vilken befintlig kunskap man har om 

kopieringsskydd. För att förankra att vårt ämne är intressant och användbart slutar vi 

detta stycke med hans egna ord ” All data är intressant och man är ju dum om man inte 

tackar ja till information från dels folk som e alltså om man tittar på folk som är i 

högskolor och universitet då det är där stora delar av våra konsumenter finns som är 

tjugo trettio år”. Att det faktiskt är så att det är vanligt med datorspel i åldrarna 20 till 30 

har vi också sett i statistiken från enkäten. 

 

Sist pratade vi om spelens utformning utöver själva spelet eller mervärden som vi har valt 

att kalla det. Det framgick att han personligen uppskattade mervärden. Han pratade då 

främst om instruktionsboken som ett bra ting då den enligt honom kan öka 

användbarheten av ett spel då den oftast innehåller manual för installation av spel och 

ibland handledning på själva spelet. Därför kan det exempel vara intressant att för vår del 

undersöka om det finns något samband mellan datorvana och om man köper spel för att 

få med manual. Han sa även ” jag tror på de här som spelen som på den tiden med boxar 

med massa coola grejer jag älskade det.” Eftersom att han tillsammans med sina 

kollegor och säkert många fler är intresserade av denna typ av extra material anser vi att 

det kan vara nyttigt att forska mer om mervärden. Av egen erfarenhet vet vi att det 

tidigare var vanligare med denna typ av utformning och vi är överens med honom om att 

det har blivit mycket sämre med mervärden idag och att det idag vanligast kallas 

collectors edition när man får med något extra utöver skivan med spelet. Han menar att 

det inte är lika vanligt idag då man av ekonomiska skäl har skalat ner på 

förpackningarnas fysiska storlek. Han säger bl.a. ”... Anledningen till att det ser ut som 

det gör nu är vi lägger en till aktör på kakan nu och det är ju butikerna försäljarna som 

säljer förpackningarna, de vill ju ha lätta dom vill få upp mycket varor på hyllorna de vill 

ha små lagerutrymmen och de vill ha lätt att transportera grejer har du en box som är så 

här stor så blir det genast mycket arbete att transportera att ha i lager att transportera 

än en dvd-låda som sådan det är därför det ser ut såhär nuförtiden...”. Vi anser av dessa 

anledningar att det är extra intressant att skaffa sig kunskap om hur stora fördelar man har 

i säljargument i och med mervärden, relativt den extra kostnad som uppstår för 

försäljarna med en mer omfattande produkt. Kunskap inom detta område borde leda till 

ett bättre läge för försäljarna då man kanske kan locka till sig de som annars hade 

piratkopierat. Under intervjun glömde vi fråga om han även på denna punkt bedrev 

forskning på hur spelet tas om hand bland konsumenterna. Vi kan dock anta att man lär 

sig mer om ämnet då han vid ett tillfälle sa att han var intresserad av konsumentens 

helhetsuppfattning/helhetsbild av ett spel. Vi fick dock inte med oss någon kunskap om 

vad han och företaget kan tänkas känna till om mervärden. 
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6.1.2 Grundläggande analys av data 

 

För att analysera har vi använt statistik och data mining-verktyget Spss Clementine (Spss 

Clementine, 2009). Programmet har vi tillgång till via de studentlicenser vi har kopplade 

till på våra användarkonton på Högskolan i Borås. Systemet tyvärr inte stöd för 

bokstäverna å, ä och ö där av kan det se lit konstigt ut ibland i graferna.  

Könsfördelning bland de svarande fråga1: 
Tabell 18 Könsfördelning bland svarande 

Man 191 34 %  

Kvinna 377 66 %  

 

Åldersfördelning bland de svarande fråga2: 
Figur 7 Åldersfördelning bland svarande 

 
Grafen visar att några av de som har svarat är mellan 0 och 16 år. Här ställer vi oss lite 

frågande till de som har svarat att de är mellan 0 och 16 år gamla. Vi har svårt att tänka 

oss att det finns någon på Högskolan i Borås som är så pass ung. Vi gör därför ett 

antagande att de som har svarat att de är antingen 0-12 år gamla eller 13-16 år gamla har 

svarat oengagerat. Vi väljer därför att diskvalificera dessa poster och vi tycker också att 

detta kan göras ganska oproblematiskt då det enbart påverkar två svar och där med består 

vår datamängd av 566 poster istället, detta gäller för samtliga efterkommande grafer .  

Datorvana bland de svarande fråga3: 
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Figur 8 Datorvana bland svarande 

 
Grafen talar för att de flesta har ganska hög datorvana. Dessa svar är dock relativt de 

svarande mycket subjektiva då vi egentligen inte har några måttstockar på vad låg 

respektive hög datorvana betyder. Vi tror ändå att resultaten är användbara. 

Sysselsättning fråga4: 
Figur 9 Sysselsättning bland svarande 

 
Eftersom att svaren kommer från enkäten som var publicerad på Högskolan i Borås är det 

inte konstigt att de flesta svarande är studenter, därför kan det bli otacksamt att titta på 

skillnader och likheter mellan personer med olika sysselsättning. Vi fick inte in några 

svar där man hade en annan sysselsättning då enkäten hade en möjlighet att mata in ett 

anat alternativ (s. 65). 

Uppkoppling fråga5: 
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Figur 10 Uppkoppling bland svarande 

 
Fildelarinställning fråga6: 
Figur 11 Fildelningsinställning bland svarande 

 
Grafen visar att de flesta anser att fildelning är olagligt och att de antingen delar ändå 

eller inte. Vi ser också att den andel som inte vill svara är mycket låg vilket kan tyda på 

att fildelning inte är allt för kontroversiellt och att det enligt oss är ganska accepterat trots 

att det är ett brott. 

Fildelarens skyldighet att dela med sig fråga7: 
Figur 12 Skyldighet att dela med sig 

 
 

Hur villig fildelaren är att stödja upphovsmannen fråga8: 
Figur 13 Stöd till upphovsman bland svarande 

 
Det mönster vi ser i denna fråga är att spridningen är stor. Det finns personer som har 

olika uppfattning om att stödja upphovsmannen i liknande utsträckning. 
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Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? fråga9: 
Figur 14 Andel piratkopierade spel 

 
Vi har valt att lägga in all data från frågan om hur stor del av alla spel man har 

piratkopierat. Y-axeln motsvarar antal svar, x-axeln motsvarar de olika kvoterna av delar 

fildelat material och djupet visar på de olika spelkategorierna. Man kan tycka att grafen 

är lite svåröverskådlig men det vi vill visa med den är de grova dragen. Den första 

insikten grafen ger är att det inte är stor skillnad mellan spelkategori och hur den fördelar 

sig bland fildelarna. Detta då alla kategorier har tre mer framträdande staplar. En av dessa 

är stapeln där man inte har piratkopierat något material den andra är stapeln som säger att 

man har piratkopierat ca en tredjedel av sitt material och den stapeln som säger att man 

har piratkopierat alla sina spel. Ser man till de övriga staplarna varierar de något mer 

relativt varandra och i förhållande till spelgenre men huvuddragen är de samma. 

Datamängden består normalt sett av 566 poster. Vi har valt att sortera ut de poster som 

inte har några spel. Detta ger en representation enligt diagrammet: 
Figur 15 Utsorterat piratkopierade spel 

 
Detta gäller för samtliga svar på de frågor som behandlar olika spelkategorier. Detta är en 

effekt av att den digitala enkäten inte tillåter sådana tvetydigheter. Detta betyder att en 
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stor del har svarat utan att själva besitta några datorspel. Utöver detta ser vi att andelen 

som besitter sportspel är mycket liten. 

Ser man till frågan, hur stor del av de spel du har du piratkopierat är medelvärdena:  
Tabell 19 Fördelning av andel piratkopierade spel oselekterat 

Actionspel 3,663 

Actionäventyrspel 3,567 

Äventyrsspel 3,344 

Rollspel 2,874 

Simulatorspel 3,174 

Sportspel 3,296 

Strategispel 3,441 

 

Det är möjligt att begreppet medelvärde är lite diffust i samband med svarskategorier 

men eftersom att vi enbart använder begreppet på sådana platser som har med den 

enkät komponent som vi kallar flytande skala kan vi göra en beräkning då varje steg i 

vårt fall motsvarar siffrorna 0 till 10 i stigande ordning. Det som vi gör är att vi 

summerar alla svarsvärden per spelkategori och delar med antal svar detta gör att 

medelvärdena kan ligga mellan 0 och 10.  

Även medelvärdena av svaren tyder på att det finns mycket liten skillnad mellan de olika 

spelkategorierna med undantag för rollspelen som man är något mer benägen att köpa. 

Principen är i alla fall den att drygt 30 % procent av alla spel är piratkopierade. Utöver 

detta är det vanligt med att man antingen har köpt alla spel eller piratkopierat alla. 

En annan intressant faktor storleken på de grupper där man inte har köp några spel av 

respektive typ alternativt där man har köpt alla sina spel:  

 
Tabell 20 Antal oselekterade andelar som har alla spel köpta respektive inga 

 

Där man inte köper några spel Där man köper alla spel 

Actionspel 

Action äventyrs spel 

Äventyrsspel 

Rollspel 

Simulatorspel 

Sportspel 

Strategispel 

25 % 

25 % 

24 % 

25 % 

22 % 

20 % 

24 % 

Actionspel 

Action äventyrs spel 

Äventyrsspel 

Rollspel 

Simulatorspel 

Sportspel 

Strategispel 

11 % 

10 % 

10 % 

6 % 

7 % 

7 % 

12 % 

 

Hur Priset påverkar om man köper eller piratkopierar (Priset påverkar om jag 

laddar ner eller köper) fråga10 
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Figur 16 Pirakopiering per kategori 

 
Den här grafen liknar den tidigare frågan med spelkategorierna på djupet, antal svarande 

poster på höjden och de svarandes inställning på bredden. Här ser vi också tre tydliga 

tendenser där man antingen inte låter sig påverkas i huvud taget, där man enbart påverkas 

av priset och där man delvis påverkas med viss tendens åt inte alternativet i och med den 

stora ansamlingen nära mitten. 

 

 

 

 

 

Medelvärden inom varje alternativ är: 
Tabell 21 Hur priset påverkar konsumenten 

Actionspel 4,589 

Actionäventyrspel 4,478 

Äventyrsspel 4,389 

Rollspel 4,256 

Simulatorspel 4,130 

Sportspel 4,107 

Strategispel 4,552 

 

Vad gäller medelvärdet är det svårt att sätta det i relation. Men i och med att det ligger på 

drygt fyra kan man dra slutsatsen att priset har en mycket viktig roll i huruvida 

spelköparna väljer att köpa ett spel eller piratkopiera. Det finns i detta fall också de två 

distinkta grupper av sådana som inte påverkas av priset respektive de som enbart 

påverkas av ett datorspels pris. 
Tabell 22 De som anser att priset på ett datorspel inte påverkar de respektive enbart påverkar dom 
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Där priset inte påverkar köparen Där priset enbart påverkar köparen 

Actionspel 

Action äventyrs spel 

Äventyrsspel 

Rollspel 

Simulatorspel 

Sportspel 

Strategispel 

21 % 

17 % 

19 % 

17 % 

16 % 

14 % 

20 % 

Actionspel 

Action äventyrs spel 

Äventyrsspel 

Rollspel 

Simulatorspel 

Sportspel 

Strategispel 

11 % 

10 % 

10 % 

6 % 

7 % 

7 % 

12 % 

 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

D.v.s. mer än att du startar och testar? Fråga11 
Figur 17 Hur mycket man använder 

 
 

I denna graf är svaren lite mer spridda med visst övertag för de som använder mindre 

delar av det de laddar ner. Men om man ska titta på de olika medelvärdena mellan 

kategorierna ser de ut på följande sätt: 
Tabell 23 Medelvärden i hur mycket priset påverkar per spelkategori 

 

Actionspel 3,615 

Actionäventyrspel 3,581 

Äventyrsspel 4,419 

Rollspel 3,452 

Simulatorspel 4,256 

Sportspel 4,193 

Strategispel 4,170 

 

Bland kategorierna är skillnaderna små, men siffrorna visar att ca 4 av 10 spel som laddas 

ner olagligt enbart används.  
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Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 
Figur 18 Inte köpa p.g.a. kopieringsskydd 

 
Grafen visar på att det är ganska stor spridning på svaren med vissa grupper där man 

antingen inte alls gillar kopierings skydd respektive påverkas mindre. De medelvärden 

som finns inom varje kategori ser ut på följande sätt:  
Tabell 24 Hur man påverkas av kopieringsskyddet per spelkategori 

Actionspel 3,219 

Actionäventyrspel 4,004 

Äventyrsspel 3,596 

Rollspel 3,141 

Simulatorspel 3,530 

Sportspel 3,256 

Strategispel 2,904 

   

I denna fråga är det lite större skillnad mellan kategorierna som varierar mellan 3 och 4, 

Detta betyder att fildelarna i mellan 3/10 och 4/10 av fallen väljer att piratkopiera ett spel 

till följd av att kopieringsskyddet är krångligt. Den grupp som enbart väljer att 

piratkopiera p.g.a. ett krångligt kopieringsskydd utgörs enligt följande:  

Actionspel 4 % 

Actionäventyrsspel 9 % 

Äventyrs spel 6 % 

Rollspel 4 % 

Simulatorspel 3 % 

Sportspel 3 % 

Strategispel 3 % 
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Hur påverkar kopieringsskyddet dig? Fråga13 

 Följande svarsbild har vi erhållit: 
Tabell 25 Beskrivning om hur olika kopieringsskydd påverkar fildelaren 

Vid fix antal 

installationer: 

 

Vid cd-nyckel: 

 

Vid online 

verifiering: 

 

 

Vi tycker de tre olika kopieringsskyddskategorierna är mycket lika varandra i svaren då 

de flesta menar att de inte tycker att det finns anledning att piratkopiera p.g.a. de olika 

kopieringsskydden. Dessa svar ska ställas i relation frågan Händer det att du väljer att 

inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på grund av det kopieringskydd som 

följer med är krångligt?  Här ser vi viss inkonsistens bland svaren då inte den matchar 

den frågans svar fullt ut. Kanske finns det risk att visst missförstånd har uppstått men vi 

tror ändå att svaren är tillförlitliga. Men vi ser och andra sidan att det precis som i den 

tidigare frågan finns en stor mängd som faktiskt väljer att piratkopiera som effekt av 

kopieringsskyddet. 

Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? Fråga14 
Tabell 26 Hur konsumenten anser sig hindrad av kopieringskydden 

Vid fix antal 

installationer: 
 

Vid cd-nyckel: 

 
Vid online verifiering: 

 
 

Dessa svarsbilder är mycket lika varandra med liten varians. Med andra ord ser de 

svarande ungefär lika på kopieringsskyddskategorierna. De flesta anser att 

kopieringskyddet inte påverkar. 

När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? Fråga 15 
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Figur 19 Intresse för mervärde 

 
Grafen visar på att de flesta konsumenter enbart nöjer sig med att få spelet när de köper 

ett spel. Om man däremot ska säga något om vilka mervärden som är mer begärliga 

tycker vi att det verkar som om en handbok, häftig förpackning och bonusmaterial är de 

mervärden som konsumenten uppskattar mest. 
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I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online? Fråga 16 
Figur 20 För att spela online 

 
Den här grafen har två viktiga grupper av svar dels finns det för alla kategorier en stor 

andel som mycket sällan köper spel för att kunna spela online och så finns det de som 

enbart eller nästan enbart köper för att spela online.  Det verkar vara ganska lite skillnad 

mellan kategorierna om man bortser från actionspel där respondenterna inte  alls i samma 

utsträckning köper för att spela online.  

De medelvärden vi har fått ut ur frågan ser ut på följande sätt: 
Tabell 27 I vilken utsträckning man köper spel för att spela online 

Actionspel 4,315 

Actionäventyrspel 4,430 

Äventyrsspel 4,363 

Rollspel 4,396 

Simulatorspel 4,363 

Sportspel 4,911 

Strategispel 3,919 

   

Dessa värden är relativt höga och tyder på att möjligheten att spela online är ganska 

viktig i valet mellan att köpa spelet och att antingen piratkopiera eller inte köpa alls. 

Dessa är också framtagna efter att vi selekterat bort de svar där den svarande inte har 

något inom spelkategorin. 
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6.1.3 Resultat av fördjupad dataanalys 

 

Detta är ett sammandrag av våra viktigaste iakttagelser från det fördjupade resultatet. En 

fullständig utredning av resultatet finns i bilagorna.  

I detta stadie kan vi säga att det finns skillnader mellan olika fildelares beteenden om 

man ser till de attribut som vi i enkäten kallar demografiska attribut, fildelarens materiell 

och inom fildelarens inställning. 

 

Sammanfattningsvis kan man se tendenser som att personer med högre datorvana är 

bättre på att undvika kopieringskydd medans dom mindre erfarna personerna oftast finner 

sig i skyddets begränsande verkan. Men detta kommer troligen också att kanske bojkotta 

produkten helt på grund av att skyddet begränsar dem för mycket. Med högre datorvana 

är man även mer benägen att piratkopiera spel än en med mindre datorvana. 

 

6.1.4 Exempel på hur näringslivet och upphovsmän kan använda studiens 
resultat 

 

Nyligen släpptes datorspelet Call of Duty: Modern Warfare 2(Aftonbladet 2009). Spelet 

är tveklöst ett actionspel och har sin målgrupp bland personer över 18 år då de grova 

våldsinslagen är många. Spelet är utvecklat av (Infinity ward, 2009) och levereras till 

Xbox 360, Playstation3 och pc. Ser man till pc versionen leveras det med cd-nyckel. 

Spelet har också multiplayerfunktion över internet som kräver cd-nyckels verifiering. Vi 

antar att spelets största grupp av spelare består av män men utesluter inte att det finns 

kvinnor som också är intresserade av spelet. På webbplatsen Market skriver man 

”Modern Warfare 2 spränger alla säljrekord...” (2009). Trots att man säljer bra kan det 

vara intressant att förutsäga hur fildelarna kan tänkas hanterar spelet. Spelet levereras 

kort och gott i en dvd förpackning. 

Med insikt i följande attribut kan man tillämpa vårt resultat på följande vis: Om man vill 

få en generell fingervisning om hur spelet kan antas hanteras av fildelare kan man titta på 

den grundläggande analysen i resultatsdelen. Men vi tänker visa på hur upphovsmännen 

bakom spelet kan gå tillväga för att få ytterligare insikt. 

6.1.4.1 Hur mycket av spelet spelas piratkopierat 

 

Det man först bör titta på är hur stor del obehörigt användande som spelet utsätts för. Här 

anser vi att det finns två nivåer av obehörigt användande. Dels det att folk har 

piratkopierade exemplar till sitt förfogande och dels att folk har spelet och faktiskt 

använder det. Vi anser att den gruppen som använder spelet är intressantast för 

näringslivet. Medans gruppen som inte använder spelet är mer intressant för 

upphovsmännen som ta reda på varför spelet inte gick hem hos dessa användare. 

Därför kan det vara intressant att börja titta på frågan om hur stor del piratkopierat 

material man besitter.  Vi tror att det kan vara klokt att titta på några faktorer i detta fall. 

Dels kön och dels ålder. Börjar man med könet ser man att de skiljer sig ganska mycket 
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mellan könen inom actionspelskategorin. Män har till 3,271/11 eller ca 30 % 

piratkopierade spel i kategorin och kvinnor har väsentligt mindre. Kap: 10.3.1 fråga9. En 

annan intressant selektering är hur åldern påverkar den piratkopierade kvoten är ålders 

perspektiv.  Där har vi bara tre grupper som är med i den utökade analysen ser man att 

det är mindre skillnader mellan grupperna 21 till 26 år och 27 till 35 år som ligger på ca 

3,821/11 eller 34 % och den äldre gruppen 36 till 47 år på 2,812/11 eller ca 25 % Kap: 

10.3.2 fråga9. Det verkar vara så att det är de yngre männen som har störst andel 

piratkopierade actionspel.  

Därmed är det intressant att gå vidare med att se hur troligt det är att de yngre männen 

använder sitt piratkopierade Modern Warfare 2. Det är möjligt att följande slutsatser är 

lite av en förenkling då det förmodligen finns flera andra mekanismer bakom vilka 

piratkopierade spel som används men vi tror att detta angreppsätt ändå är användbart. Vi 

anser att man ändå kan säga att män använder 3,604/11 eller 32 % av alla piratkopior: 

10.3.1 fråga11 och att följande gäller i enlighet med åldern: 10.3.2 fråga11 
Tabell 28 Kvot piratkopior i typstudie av åldersberoende andel piratkopior actionspel 

 

21 till 26 år 3,731 eller ca 33 % 

27 till 35 år 3,423 eller ca 30 % 

36 till 47 år 2,875 eller ca 26 % 

 

Vid detta laget kan man säga något om hur stor andel som använder spelet obehörigt är 

och där med känner man till den mängd som är potentiella kunder. Dessa mängder ser ut 

på följande sätt. 
Tabell 29 Åldersberoende förteckning av faktiskt använda piratkopierade actionspel i typstudie 

Selektering Fråga9*Fråga11 Summa 

Man 3,271/11*3,604/11 0,097 

21 till 26 år 3,821/11* 3,731/11 0,118 

27 till 35 år  3,615  /11* 3,423/11 0,102 

36 till 47 år 2,812/11* 2,875/11 0,066 

 

Här kan man se att de potentiella sålda spelen ligger på ca 10 % om man bortser från 

gruppen 36 till 47 år.  



 

- 64 - 

6.1.4.2 Mervärden 

 

En intressant faktor kan vara att se om det finns något man kan göra för att kanske locka 

piratkopierarna att köpa spelet i stället. Spelet levereras inte med några egentliga 

mervärden med undantag för en mycket tunn instruktionsbok. Vi tror att detta antagligen 

görs för att underlätta logistiken för försäljarna. Detta i enlighet med intervjun där detta 

framgår. Om det är så att man funderar på att sälja produkten på egen hand är det 

intressant att undersöka hur stort försäljningsargument det är att ta med de mervärden vi 

har definierat. Det man bör göra är att titta på varje mervärdes kategori och beakta 

storleken på svarsalternativen ”gör att jag alltid köper spelet” och ”gör att jag gärna 

köper spelet”. Vi vet sedan tidigare att kvinnor attraheras mer av mervärden men att 

endels kategorier har en svarsfrekvens på nästan 10 % där man säger ”gör att jag alltid 

köper spelet”. Man kan också säga att åldern inte tycks påverka hur man ser på 

mervärden. Dessa insikter kan tas med då man avgör om man vill sälja spelet på andra 

sätt. 

Här är det även extra intressant för upphovsmannen då det är lättare att peka ut vad som 

borde utvecklas till spelet som exempel är multiplayer ett vinnande koncept i dagens 

samhälle och därför bör det läggas krut på att utveckla detta. 

6.1.4.3 Kopieringsskydd 

 

Som spelproducent bör man vara intresserad av att se vilka effekter kopieringsskyddet 

har på användarna. I detta fall kan det vara bra att titta på de grupper som bör vara mer 

intressanta. 

De frågor som behandlar kopieringsskydd är: 

12 Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt?  

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar 

kopieringsskyddet dig? 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 
Tabell 30 Utredning av kopieringsskyddens effekt i typstudie 

Selektering Fråga12(Actionspel)  Fråga13(CD-nyckel) Fråga14(CD-nyckel) 

Man 3.234/11 eller ca 30 % Jag piratkopierar helst: 

19.97% 

Jag piratkopierar oftast: 

16.38% 

Skyddet hindrar mig 

från att använda mitt 

spel:14.66% 

21 till 26 år 3,308/11 eller ca 30 % Jag piratkopierar helst:  

14.1% 

Jag piratkopierar oftast: 

12.82% 

Skyddet hindrar mig 

från att använda mitt 

spel:6.41% 

27 till 35 år  2,712/11 eller ca 25 % Jag piratkopierar helst:  

15.38% 

Jag piratkopierar oftast: 

7.69% 

Skyddet hindrar mig 

från att använda mitt 

spel: 21.15% 
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36 till 47 år 2,750/11 eller ca 25 % Jag piratkopierar helst:  

12.5% 

Jag piratkopierar oftast: 

6.25% 

Skyddet hindrar mig 

från att använda mitt 

spel: 15.62% 

 

I samtliga fall är det en stor mängd som väljer att piratkopiera för detta är enklare jämfört 

med cd-nyckel. Detta stöds med fråga 12 och 13. Det är också en stor mängd som anser 

sig bli hindrade att använda spelet med cd-nyckeln. Man kan överlag säga att cd-nyckeln 

är något som många verkar störa sig på eller ha andra problem med. Detta bör man ha 

med i beräkningarna när man släpper ett spel. Här kan man se att utvecklingen som den 

har gått nu med kopieringskydd som är utvecklade för att begränsa användaren  sätter 

företaget i en sämre position än vad ett enklare skydd skulle göra. Därför bör det läggas 

mer krut på att utveckla smartare kopieringskydd som inte märks av användaren och 

absolut inte straffar dem som har en laglig kopia av spelet. Exempel på detta kan vara att 

singleplayer går att använda direkt men att man för multiplayer behöver någon form av 

onlineaktivering med en cd-nyckel som är unik för varje kopia av spelet. 

6.1.4.4 Priset 

 

Det är så att modern warfare 2 är ett relativt andra datorspel dyrt spel och därför är det 

extra intressant att undersöka prisets inverkan på konsumenten. 
Tabell 31Prisets inverkan på olika åldersgrupper i typstudie 

Selektering Priset påverkar om jag laddar ner eller köper fråga 10: (Actionspel) 

Man 4,506/11 

21 till 26 år 4,404/11 

27 till 35 år  5,038/11 

36 till 47 år 4,031/11 

 

Tabellen visar att det kan vara viktigt att ta med kundernas priskänslighet i 

beräkningarna. 

6.1.4.5 Spela online 

Tabell 32 Värdet av att spela online för olika åldersgrupper angående actionspel i typstudie 

 

Selektering 16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online 

(Actionspel) 

Man 4,086 

21 till 26 år 4,269 

27 till 35 år  4,135 

36 till 47 år 4,062 

 

En annan sak att titta på hur stort försäljningsargumentet är med online spel och för 

actionspel verkar det vara en viktig faktor. 
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Detta är ett exempel på hur näringsliv kan använda vårt resultat. Vi anser att man har 

svarat på följande frågor. 
Tabell 33 Förklaring hur forskningsfrågorna besvaras i typstudien 

Hur kan vi förutsäga att vissa spel 

laddas ner mer än andra? 

 

I detta exempel kan man visa i vilken 

utsträckning modern warefare 2 bör delas 

och inom vilka kategorier 

Vilken effekt har olika kopieringsskydd? Vi vet också vilken effekt kopieringsskydd 

har genom mer utstuderad analys 

Hur påverkar fildelarprofilen 

fildelningsbeteendet? 

I detta fall har vi relaterat fildelarprofilen 

till beteende 

Vad gör att spelkonsumenter köper 

respektive piratkopierar spel? 

Vi har satt i sammanhang vad som gör att 

konsumenten köper, piratkopierar 

produkten. 
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6.2 Svar på forskningsfrågor 

 

6.2.1 Hur kan vi förutsäga att vissa spel laddas ner mer än andra? 

 

Vi kan med hjälp av all statistik som vi fått ihop i vår studie köra en mängd data mot 

varandra uppdelat per kategori som t.ex. ålder, kön, datorvana och hur kopieringskyddet 

påverkar om det blir köp eller nedladdning. 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? 
Tabell 34 Exempel 1# på hur man kan använda den utförligare selekteringen i bilagorna 

Spelkategori  

Actionspel Kvinna 0,698 

Man 3,271 
 

Actionäventyrsspel Kvinna 0,817 

Man 2,835 
 

Äventyrsspel Kvinna 0,833 

Man 2,617 
 

Rollspel Kvinna 0,668 

Man 2,128 
 

Simulatorspel Kvinna 0,753 

Man 2,176 
 

Sportspel Kvinna 0,854 

Man 2,207 
 

Strategispel Kvinna 0,849 

Man 2,787 
 

 

Detta är ett förslag på data som vi tagit fram där vi kan dra slutsatser som att män har en 

tendens att ladda ner mer actionspel än kvinnor. Vi har en stor uppsättning data så Därför 

har vi gjort flera utsökningar på dessa där vi jämför olika värden och kategorier mot 

varandra. 

Vi kan också säga att saker som påverkar är att om spelet har tillgång till multiplayer som 

man bara får tillgång till om man har en köpt kopia. Detta är en trend som allt fler 

utvecklare hoppar på och som vi även kan rekommendera att göra då spel har börjat ta till 

sig en mer socialt aspekt än vad dom gjorde för i tiden. 

Så kortfattat nej det går inte att förutsäga om ett spel skulle laddas ner mer än något annat 

men man kan lägga till aspekter i spelet som gör att tendensen att folk inte laddar ner 

ökar. Det bör därför satsas mer på multiplayer och sociala aspekter.  

Här har vi sett hur en piratkopierare respektive datorspelsköpare hanterar datorspelen 

som är en form av IT-system. Där med har vi en insikt i användarens praktik som är ett 

viktigt element inom informatiken på Högskolan i Borås där man också finner följande 

deldefinition 
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”... Informatik vid IDA skall betraktas som en praktikorienterad vetenskap, där både 

användarens och utvecklarens praktiker ingår. Här tillämpas den grundläggande 

principen för informatikämnet nämligen att ta utgångspunkt i användarens praktik med 

fokus på IT i 

användning...”,(Högskolan i Borås 2010b).  

 

En ytterligare beskrivning som vårt resultat stärker är 

 ”...Vägledande för informatik, oavsett om användarens eller utvecklarens praktik 

studeras, är att insatser behöver orientera sig mot att skapa god IT-användning...”, 

(Högskolan i Borås 2010b). En grundförutsättning för att hantera en osund IT-

användning är att man känner till omfattningen på hur stor fildelningen är. I vårt fall 

känner man som bekant till mer exakta förhållanden och relationer vilket är nyttigt för 

näringslivet i flera avseenden.  

Naturligtvis finns affärsnyttan men utvecklarens praktik och arbete underlättas även på 

andra håll då man känner till hur vissa profiler kan tänkas agera om man exempelvis har 

ett spel av väldefinierad spelkategori och en bestämd målgrupp. Det är också så att ”... 

Informatik är ett 

ämne för den som vill förstå den nya tekniken, lära sig hur den utformas, tas i bruk och 

används i kontext...”,(Högskolan i Borås, 2010). Vi kan exempelvis påvisa i vilken grad 

man laddar ner piratkopior och i vilken grad dessa faktiskt används. Detta är ett tydligt 

exempel på hur tekniken tas i bruk och används. 
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6.2.2 Vilken effekt har olika kopieringsskydd? 

 

Vad vi kan dra för slutsatser från resultatet så har folk en generell negativ syn på 

kopieringskydd speciellt om dom är begränsande för användaren. Detta kan leda till att 

användaren bli frustrerad och väljer att gå andra vägar för att slippa kopieringskyddet. 

Det kan t.ex. jämföras med kopieringsskyddet till spelet Spore som bara tillät max 3 

installationer detta ledde till ett ramaskrik från användarna och gjorde att folk aktivt 

utvecklade en negativ syn på skydden överlag. Däremot finns det bättre acceptans för 

enklare kopieringsskydd som en CD-nyckel som är relativt gammalt och utprövat sätt. 

Detta skydd i sig ger kanske inte speciellt bra skydd men säkrar ändå att användaren inte 

kan koppla upp sig mot utvecklarnas spelserver online, men kommer åt offlineläget av 

spelet. 

Tydliga siffror i enkäten visar också att dom med högre datorvana har högre tendens att 

tycka illa om mer begränsade kopieringsskydd. 
Tabell 35 Exempel 2# på hur man kan använda den utförligare selekteringen i bilagorna 

Datorvana Beteende 

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Så effekten av kopieringsskyddet är beroende på hur mycket användaren känner av det. 

Märks det mycket och kanske till och med skadar användarens system så kommer 

inställningen vara väldigt negativ till framtida spel som använder sig av samma typ av 

skydd. 

Här bör utvecklarna satsa på bättre skydd som är osynliga. Ett stort och lyckat 

kopieringsskydd är t.ex. Steam som samtidigt kontrollerar att användaren har köpt spelet 

även förmedlar tjänster till användaren som förmåga att spela online och komma åt spelet 

från vilken dator som helst. Osynliga skydd online som samtidigt levererar en tjänst är 

framtiden. 

Den här typen av resultat resulterar i en tydlig inblick i användarens praktik där man kan 

skapa sig en bild av hur användaren upplever datorspelen. Vi kan tycka att man som 
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spelutvecklare skapar en del problem med de kopieringskydd man tillämpar. Främst vad 

gäller fix antal installationer. Informatik på Högskolan i Borås handlar om att förbättra 

mjukvaruprocessen. Spelutvecklarna kan då med ökad insikt i kopieringsskydden fatta 

mer informerade beslut då sådana insikter krävs för god IT-utveckling.  
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6.2.3 Hur påverkar filderarprofilen fildeningsbeteendet? 

 

Vi har anledning att tro att det finns flera skillnader mellan olika typer av människor. 

Egenskaper och attribut tycks ha inverkan på de beteendefrågor som vi har definierat. Vi 

kan exempelvis visa på att det finns skillnader mellan könen, åldersgrupper, datorvana 

o.s.v. 

Ett exempel på könsbetingad skillnad är  

Begränsat antal installationer: 
Tabell 36 Exempel 3# på hur man kan använda den utförligare selekteringen i bilagorna 

Begränsad mängd installationer 

Man  

 
Kvinna 

 
  

Detta är en selektering som visar på hur män och kvinnor beter sig om ett datorspel 

levereras med kopieringsskyddet begränsad mängd installationer. Här kan man se 

skillnaden att män är mer benägna att svara jag piratkopierar oftast, ungefär dubbelt så 

ofta. 

Ser vi till samma fråga fast där vi jämför åldersgrupperna får vi följande resultat: 
Tabell 37 Exempel 4# på hur man kan använda den utförligare selekteringen i bilagorna 

Begränsad mängd installationer 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 
36 till 47 

år 

 
 

Här kan man se på andra skillnader där det verkar som om att en yngre ålder gör en 

person mer troliga att oftast piratkopiera. 

Kort och gott tycker vi att man kan se olika beteendeskillnader baserade på de olika 

profilkategorierna. 
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6.2.4 Vad gör att spelkonsumenter köper respektive piratkopierar spel? 

 

Det finns många viktiga komponenter som ingår i ett spel som kan vara helt avgörande 

för om det blir ett köp av spelet eller en nedladdad kopia. 

Exempel på dessa saker kan vara 

 Mervärde som forum, poster och andra goodies man får när man köper spelet: 

Vi anser att vi har rätt ut mervärdenas inverkan  för majoriteten så verkar inte dem 

spela någon större roll men det finns en inte helt obetydlig grupp inom de flesta 

fildelarprofilerna som finner de olika mervärdena värdefulla. 

 Multiplayer: 

Det finns mycket starka indikationer på att många köper spelen för att kunna spela 

dom online, ett bra onlineläge är något som borde läggas mycket krut på under 

utvecklingen då det kan vara ett starkt köpargument. 

 Kopieringsskydd. 

Här finns det väldigt många som inte tycker om dom krångligaste skydden och 

gör att dom hellre piratkopierar än att köpa för att på så sätt slippa skyddet. 

 Vilja att stödja upphovsmannen. 

En del företag har en stor skara med trogna fans som köper spel för att stödja 

upphovsmännen. 

 Brist på demos, man vill kunna testa spelet innan köp. 

Det finns en hel del personer som piratkopierar spel och bara testar spelet en del 

utan att egentligen använda sig av det. Detta ser vi som ett problem och detta är 

nog främst på grund av att det i många fall idag saknas bra demon så man kan 

testa innan man köper. 
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6.3 Utvärdering av metod 

6.3.1 Forskningsstrategi 

 

Att arbeta kvantitativt har för oss varit nödvändigt då kvalitativt arbete främst är lämpat 

för att ta reda på vad man kan säga om olika gruppers beteende.  Att validera nyttan av 

forskningsresultatet gick bra då vi i nuläget baserar våra slutsatser på intervjuobjektets 

åsikter som expert. 

6.3.2 Insamlingsmetod 

6.3.2.1 Insamlingsmetod Enkät  

 

Vi anser nu i efterhand att den elektroniska enkäten var mycket bra då den sparade oss 

mycket arbete. Den var kanske tidskrävande att konstruera men vi slapp att själva ta data 

från exempelvis en pappersenkät och själva tabellföra. Metoden kunde tack vare 

dataversionen sköta problem som att en person enbart skall kunna svara en gång och den 

gav nästan helt kompletta svar utan motsägelsefulla inmatningar med undantag för några 

mindre korrigeringar. Att vi skickade enkäten till samtliga institutioner på skolan gör att 

vi har en varians bland det svarande vilket vi anser stärker allmängiltigheten i resultaten.  

Något vi i efterhand har funderat över är hur stor risken är att det finns svar som är 

inmatade lite slarvigt eller oengagerat. Vi tror att det kan finnas sådana svarande då de 

frågor som behandlar spelkategorierna är mycket kompakta och ligger i samma område. 

Detta kan leda till att den som svarar bara klickar för att beta av frågorna utan eftertanke. 

Detta tror vi då det i samtliga svar är mindre skillnader mellan de olika spelkategorierna. 

Det kan visserligen vara så att spelkategorin faktiskt spelar mindre roll. 

Vi tror att valet av spelkategorier var ganska lämpligt då vi i tabellen visar vilka 

kategorier som är mest dominerande på spelmarknaden idag. De kategorier vi valde 

matchar bra med de som finns listade. 

 

 

De vanligaste spelkategorierna enligt (Fullerton, 2007). 
Tabell 38 De vanligaste spelkategorierna 

Shooter: Som enligt oss är en delmängd av action 21.1% (Fullerton, s416) 

Strategy: Vi har med strategispel 31.2% (Fullerton, s416) 

Sport: Vi har med sportspel 3,7 % (Fullerton, s416) 

Adventure: Kanske borde vi ha enbart haft en klass kallad 

äventyr och slopat actionäventyr. 

4,9 % (Fullerton, s416) 

Roleplaying: Rollspel 14 % (Fullerton, s416) 

Flight: Denna kategori passar ganska bra med vår klass 

(Simulatorspel) då det enligt oss är så att de flesta 

Simulatorspel är flygsimulatorer. 

2,4 % (Fullerton, s416) 

Racing: Denna kategori ansåg vi vara en del av sportspel 

men vi borde egentligen haft en separat kategori för racing 

då racingkategorin är stor. 

% (Fullerton, s416) 
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Nu i efterhand anser vi att en av frågorna kan vara lite luddig nämligen frågan: Händer 

det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på grund av det 

kopieringskydd som följer med är krångligt? Här är frågan i förhållande till den som 

svarar lite väl subjektiv men vi tror ändå att merparten av de svarande har uppfattat den 

som vi ställde frågan. Kanske kunde vi strukit den frågan. 

En annan fråga som kan vara lite svårtolkad är När man köper spel får man ibland med 

lite extra utöver spelet, på vilket sätt påverkar detta dig? Då tänker vi speciellt på 

delfrågan om bonusmaterial. Vi borde ha gett en liten beskrivning om vad vi avser med 

bonusmaterial. Det vi avsåg med bonusmaterial är exempelvis intervjuer med utvecklarna 

bakom spelet eller intervjuer med de förgrundspersoner/karaktärer eller skådespelare som 

i vissa spel finns. 

Man kan tycka att frågan datorvana är en alldeles för subjektiv fråga och olika svaranden 

kan ha olika uppfattning om vad som är hög respektive låg datorvana. Den som använder 

våra resultat med datorvana får vara beredd på att resultaten måste tolkas kvalitativt för 

att användas. En sak som att män överlag anser sig ha högre datorvana överlag kan 

betyda att det finns skillnader mellan könen i vad man anser vara hög datorvana och att 

kvinnorna kanske är lite försiktigare med att utvärdera sin förmåga. 

En annan insikt vi fick var att vi kanske hade för många frågor, det är svårt att uppskatta 

hur många som under enkäten har tröttnat och inte skickat sina svar tack vare detta men 

vi är i alla fall nöjda med svarsmängden. 

Vi lanserade inte bara enkäten på Högskolan i Borås då vi även publicerade den på 

webbforumet helgon.net. Det vi inte visste då var att man höll på att byta regi på detta 

forum genom att byta ägandeform och genomföra stora omstruktureringar av teknisk 

natur. Detta gjorde att flera användare inte kom åt sina konton och webbplatsens forum 

låg nere stundvis då vi publicerade. 

I efterhand har vi sett att vi har gjort ett mindre fel i de frågor som behandlar 

datorspelskategorierna då vi ursprungligen ville ha svar som sträckte sig över tio steg. Vi 

inser att vi har konstruerat enkäten fel då den går mellan noll och tio vilket leder till elva 

olika alternativ vilket är olyckligt då vi tycker att det faller sig mer naturligt att ha tio. 

Detta gör att man behöver vara lite mer varsam när man läser uppsatsen och ta hänsyn till 

detta faktum men principiellt spelar det mindre roll då det inte påverkar värdet i 

kunskapsbidraget enligt oss. 

I den digitala enkäten hade vi kunnat byta ut svarskomponenten med fasta värden mellan 

noll och tio mot en s.k. scrollbar som kan anta mer värden mellan min och max där den 

svarande själv kan flytta reglaget till ännu mer högupplösta svar. Detta hade gjort att 

precisionen i svaren hade varit högre och stämt ännu bättre med den svarandes 

uppfattning på frågorna om datorspelskategorierna. 

 

 

En scrollbar: 
Figur 21 Scrollbar 1 

 
En annan tappning: 
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Figur 22 Scrollbar 2 

 

6.3.2.2 Utvärdering av presentation av resultat 

 

Själva analysen är i sig mycket uttömmande bland beteendemönster. Det finns visserligen 

andra brister som vi vill diskutera.  Presentationen består huvudsakligen av bilder på de 

utsökningar som vi har gjort, medelvärdens analys inom spelkategorierna och 

kommentarer på analyserna. Vi anser att det var ett bra val att ta med grafer som visar 

mer exakt på hur de svarande har svarat, dock tar dessa grafer mycket plats i arbetet men 

är användbart för de som använder vårt resultat.  Vi har använt det statistiska måttet 

medelvärde flitigt och vi anser att detta är ett ganska bra mått på beteendemönster. Det 

finns visserligen punkter där måttet brister. Det kan vara så att två 

utsökningar/selekteringar har ett liknande medelvärde men att det ändå finns stora 

skillnader som inte kan visas med medelvärdet. Ett exempel är dessa två selekteringar: 
Tabell 39 Utvärdering av presentationsform av selekterat resultat 

 

 Graf Medelvärde 

Actionspel 

 

3,663 

Action 

äventyrs spel 

 

3,567 

I dessa bilder är antalet som inte har några spel inom respektive kategori inte 

medräknade. 

 

Det man kan se är att medelvärdena är mycket lika men att graferna skiljer sig åt mycket.  

Båda bilderna har två tydliga tendenser där det finns två tydliga pelare. De som 

representerar att man inte har några piratkopierade spel och den som visar att man enbart 
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har piratkopierade spel. Detta mönster visas inte i medelvärdet. En annan insikt är att 

actionspelsgrafen har en stor spridning med flera staplar som är ganska höga och grafen 

med actionäventyrspel där det uteslutande finns en dominerande stapel trots att de har 

samma medelvärde. Det vi kunde ha gjort som vidareutveckling på resultatet hade varit 

att ta med ett ytterligare statistiskt mått. Ett mått som visar på spridning i svaren. Vi 

syftar då på standardavvikelse som är ett mått på vilket euklidiskt medelavstånd ett 

element har från medelvärdet i antingen en population eller i vårt fall ett stickprov. 

Standardavvikelsen är alltså ett mått på hur stor varians det finns mellan svaren.  En 

liknande förklaring ges på Wikipedia ”... standard deviation is a measure of the 

variability or dispersion of a statistical population…”,(Wikipedia, 2009q). 

Vårt arbete handlar främst om att ta reda på vad som gäller angående fildelning av spel. 

Resultatet visar på vad som i nuläget gäller och tillsammans med våra kommentarer i 

resultatet kan man visa på olika beteenden. Något man kan jobba vidare med är i vilken 

utsträckning man kan säga att dessa iakttagelser gäller. Detta kan man göra med 

konfidensintervall men detta kräver att man har gjort en standardavvikelseanalys på de 

områden man ska undersöka. En definition av konfidensintervall är ”...An interval 

estimate with its associated measure of confidence is usually called a confidence interval 

...”       (Aczel & Sounderpandian, 2002, s.245). Med andra ord kan man med en 

sannolikhetsgrad säga att ett element av ett stickprov ligger inom intervallet. Intervallets 

storlek beror därför bl.a. på standardavvikelsens storlek. Det finns flera nyttoområden för 

konfidensintervall, ett av nyttoområdena beskrivs ”...Suppose that we have got two 

different samples and we would like to know if they could come from populations with 

different values of μ…” (Lind, 2004, s.95). Detta är en mycket generell beskrivning men I 

korthet betyder det att man med konfidensintervals analys kan undersöka olika stickprovs 

relation till varandra. Denna typ av analys skulle kunna användas för att säkerställa de 

tendenser vi har hittat. Ser man till frågan När jag köper en produkt som jag hade kunnat 

ladda ner gör jag det för att bl.a.     stödja upphovsmännen fråga8: Vet vi att män är fyra 

procent mer benägna att alltid stödja upphovsmannen än kvinnor men för vår del hade det 

varit intressant att undersöka om man statistiskt kan säkerställa detta med 

konfidensintervallsanalys. 

Det är dock inte så att alla våra frågor går att analysera med konfidensanalys. Detta går 

enbart att göra på de frågor som har svarstyp med siffrorna mellan noll och tio. Detta då 

dessa är jämnt fördelade och heltals kontinuerliga mellan noll och tio. Man skulle kunna 

tillämpa analysen på andra frågor också men då måste man vikta svarsalternativen utifrån 

någon värdegrund. Detta är ett kvalitativt arbete som vi i sådana fall lämnar åt läsarna. 

6.3.2.3 Återkoppling från enkäten 

 

Efter att vi lanserade enkäten på Högskolan i Borås fick vi respons via mail från några av 

de personer som vår enkät nådde. Följande är den återkoppling vi fick: 

 ”Tja, Jag gjorde precis er blankett men ställer mig frågande till titeln... 

Piratkopiering handlar definitivt inte bara om spel... alla är inte datanördar eller 

spelnördar som piratkopierar, men ni frågar inget om övrig multimedia... Jag 

hade aldrig svarat ifall titeln på enkäten avslöjade att det rörde sig om spel, vilket 

också medför att mina svar sannolikt är oväsentliga för er... mvh David...”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_dispersion
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_population
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 ”Hejsan! Får jag först bara fråga hur det kommer sig att just jag blivit utvald till 

att delta i denna enkät? Jag har inga invändningar till att hjälpa er men behöver 

presentera er och arbetet lite mer utförligt först. tack!”. 

 ”Hej! På er fråga om sysselsättning är jag studerande på heltid, arbetar heltid 

och är ensamstående mamma. Man måste ha många alternativ på såna frågor!! 

Varför handlade det bar om spel?? 

Då hade man kunnat börja enkäten med en fråga om man använder spel 

överhuvudtaget! Ha en bra sommar och lycka till med enkäten! För ett fritt nät! 

L”  

 ”Enkäten tar ungefär 3min.      Mmm Visst.” 

Utifrån denna återkoppling drar vi några slutsatser: 

 Om man vid ett annat tillfälle ska genomföra samma eller en liknande 

undersökning är det bra om det tydligare framgår att enkäten enbart handlar om 

datorspel 

 Möjligen ska det också framgå på vilka grunder en svarande blir vald. Vi skickade 

till alla med e-postkonto på Högskolan i Borås. I praktiken borde vi ha skrivit i 

det utgående mailet att enkäten har gått ut till alla. 

 Vi tycker att den rådande utformningen på sysselsättningsfrågan är bra. Eventuellt 

kan man införa stöd för fler alternativ eller liknande. En miss vi har gjort är att 

fråga om huvudsysselsättning där målgruppens huvudsysselsättning borde vara 

studier. Därför kan man kanske stryka denna fråga om studien skulle köras igen 

på en skola. 

6.3.2.4 Insamlingsmetod intervju 

 

Vi anser att det var en bra idé att intervjua en person inom ett spelutvecklingsföretag. 

Inledningsvis kände vi att det fanns en risk att inte kunna få kontakt med en insatt person 

som hade tid att ställa upp på en intervju. Vi är mycket tacksamma för den tid vi fick av 

intervjuobjektet då han har ett ganska fullt schema. 

Som expert anser vi att han hade mycket insikt i datospelsbranschen men tyvärr var han 

hindrad att göra vissa uttalanden.  

Trots att vi anser att vi lyckades få ut mycket material skulle vi kunna ha genomfört fler 

intervjuer med andra spelutvecklare för att ytterligare stärka vår validering av 

användbarheten av vårt resultat. 

Något som framgick av intervjun var att intervjuobjektet inte hade alla svar och sa att en 

datorspelsförläggare kunde svara lite mer ingående på våra frågor. Om man gör om en 

liknande studie bör man bl.a. intervjua en datorspelsförläggare. 
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6.4 Analysmetod 

6.4.1Analysmetod enkät 

 

Vi  tycker att den analysmetod vi har tillämpat är mycket bra i förhållande till hur stor 

datamängd vi har. Metoden är tillräckligt uttömmanden på kunskap som finns i data, 

kunskap som med lättviktigare analys inte kommer till ytan. Dom slutsatser vi har dragit 

är på sätt och vis lite kvalitativa då vi har tittat på de olika selekteringar vi gjort och 

kommenterat. Tanken är att de som tar till sig uppsatsen själva kan gå in i resultatet och 

titta på de delar som är intressanta för deras spel och lanseringar av dataspel. Detta 

tillvägagångssätt har tyvärr varit mycket tidskrävande då resultatet är tänkt lite som ett 

uppslagsverk för den som skapar datorspel. Detta har lett till att vi har fått göra mycket 

manuellt arbete för att visa de resultat vi har fått från selekteringarna. 

Ett alternativ till den analysmetod som vi har använt är om man kan göra ännu ”finare” 

selekteringar på det data vi har gjort. Det vi avser med ”finare” selekteringar kan vara om 

man gör utsökningar på mer sammansatta frågor. Ett exempel på sammansatt fråga är om 

man tittar på alla kvinnor över 30 år som alltid stödjer upphovsmannen varpå man 

analyserar detta i förhållande till andra kombinationer av kön, ålder och vilja att stödja 

upphovsmannen. Detta har vi inte gjort då vi främst ville tidsbegränsa analysen och då vi 

inte anser att detta inte är lämpligt på relativt små datamängder som vår. Detta då alla 

kvinnor över 30 år som alltid stödjer upphovsmannen enbart består av 13 poster i vårt fall 

och därför är liknande utsökningar triviala i vårt fall.  

6.4.2 Analysmetod intervjun 

 

Den analys vi har tillämpat på intervjun är ganska enkel. Vi har helt enkelt transkriberat 

om inspelningen till text och letat efter sådant som kan validera användningen av vårt 

resultat. Detta har fungerat bra och vi tycker att intervjun visade på att alla våra 

enkätfrågor var intressanta för näringslivet. 
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7 Slutsatser 
 

7.1 Egna slutsatser 

 

Detta arbete var ett stort och roligt projekt där vi har fått lära oss oerhört mycket om olika 

saker som hör fildelningen till. Vi har både haft en Intervju med en kunnig person på ett 

stort svenskt spelföretag och vi har skickat ut en enkät där vi har samlat in en stor mängd 

data. 

Dessa data har vi sedan analyserat och dragit en stor mängd slutsatser. 

 

Det är svårt för utvecklare att veta vad som gör att spelen fildelas mer än andra men saker 

som vi har märkt är att onlinespel har en tendens att sälja mer vilket leder till att 

utvecklarna bör se till att göra ett bra onlineläge till spelet. Exempel på lyckade 

implementeringar är Call of Duty: Modern Warfare 2 där utvecklarna har lagt in kul saker 

som levelsystem, rankning och ett välfungerande system för att matcha spelare mot 

varandra. 

 

Utvecklarna bör också kunna titta på vår statistik för hur många spel som laddas ner som 

faktiskt används. I många fall så laddar användaren ner ett spel, testar det i 5 minuter och 

sen struntar i spelet. Här är det ju en tydlig miss på spelutveckling. Ett mål för 

spelutvecklaren är ju att göra spelet så pass kul att många spelar och köper det och detta 

är ju något som måste skötas redan i utvecklingsstadiet. Det går att marknadsföra ett spel 

hur långt som helst men är spelet i sig dåligt så kommer man ändå dras med dåliga 

försäljningssiffror  

 

Vi har också under våran studie sett vilken effekt ett par olika kopieringskydd kan ha på 

konsumenterna detta betyder att från våran studie kan vi dra slutsatser att det måste 

utvecklas mer osynliga kopieringskydd, skydd som inte märks av användaren utan som 

till och med kan vara en tjänst till användaren. Mycket talar för att allt fler användare går 

online och varför inte då anpassa skydden? Skydden kan vara onlinetjänster där man 

måste logga in för att kunna spela. Samtidigt så får användaren tjänster som 

matchmaking, statistik, kanske möjligheten att spela spelet oavsett vilken dator man är på 

bara man kan logga in i systemet.  

 

Vi kan även dra slutsatser att dåligt konstruerade kopieringsskydd ställer till med mer 

besvär än vad dom är till nytta. Systemet kan verka säkra men för det mesta skapar dem 

bara badwill hos användarna.  

 

Slutsats sluta utveckla kopieringskydd som begränsar användaren och fokusera istället på 

att maskera in kopieringsskydden i tjänster som faktiskt är till nytta för användaren. 

 

 

En annan viktig egenskap i ett spel som väldigt många utvecklare missar eller gör väldigt 

dåligt är att dom inte implementerar någon form av demo till spelet. Ett demo är något 
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som bör visa upp det bästa från spelet. Det ska ge användaren en känsla av att ”wow detta 

vill jag spela”. Saknas ett demo så kan detta leda till att många inte vågar köpa spelet för 

att dom är rädda att slänga pengar i sjön. Det kan också leda till att dom laddar ner istället 

för att köpa. 

 

Slutsats: Utveckla ett ordentligt demo som visar upp det bästa från spelet! 

 

 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Under den perioden som vi lanserade enkäterna hade just de s.k. IPRED-lagarna röstats 

igenom. Det borde med andra ord pågått en form av omställningsfas bland fildelarna vid 

det tillfället som kan ha påverkat hur långvarigt gilltiga svar vi besitter. Det kan vara så 

att det krävs en tid för att folk verkligen ska kunna smälta förändringen och verkligen 

veta vad de tycker. Man vet exempelvis att fildelningen sjönk kraftigt under den perioden 

för att återigen stiga senare. Detta styrks även av SvD som under denna period bl.a. 

skriver ”...Också jämfört med tidigare dagar i veckan har trafiken gått ner, visar 

företagets mätningar. – Merparten av all internettrafik är fildelning. Därför finns det 

ingen annan förklaring till den här kraftiga trafiknedgången än den nya Ipredlagen...”, 

(Svenska dagbladet (SvD), 2009). Om man ska göra om denna studie kan det vara en 

poäng att inte göra det under ett paradigmbyte. 

Vill man använda resultaten för vidare forskning tycker vi att man kan utföra kvalitativa 

studier med djupintervjuer för att ta reda på vad det olika faktum vi har hittat beror på. 

Man skulle exempelvis kunna ta reda på varför en lägre datorvana talar för att man i 

större utsträckning alltid köper spelet om samlarföremål medföljer. Alternativt varför de 

som inte känner till sin uppkopplingshastighet är mest benägna att alltid köpa för att 

stödja upphovsmannen. 

Ett annat förslag på vidare forskning är om man publicerar på en plats, ett annat forum 

där skillnaderna är större bland de svarande exempelvis i sysselsättning så man kan göra 

utsökningar mot just sysselsättning.  Detta går hand i hand med att det hade varit bra om 

man kunde göra en studie på större datamängd för att öka säkerheten i resultaten. 

 

Gör man om en liknande studie föreslår vi att man använder de datorspelskategorier vi 

har identifierat i tabellen Nya kategorier under diskussion, Insamlingsmetod Enkät. 

Om man har större datamängd tycker vi att man ska använda en annan analysmetod för 

att skapa ännu mer användbara resultat. Följande metoder föreslår vi att man använder 

och finns i data mining-verktyget  (Spss Clementine, 2009). 

Neuronnät är ett verktyg som vi rekommenderar och beskrivs som ”...Neural Networks 

are good for prediction and estimation problems. A good problem has the following 

characteristics: The inputs are well understood. You have a good idée of which features 

of the data are important, but no necessarily how to combine them. The output is well 

understood. You know what you are trying to model…” (Michael. & Linoff, s.215).  Med 

andra ord skulle man kunna tillämpa neuronnät för att förutsäga nya datorspels 
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mottagande hos konsumenterna om man har använt kunskaper om datorspels beteenden i 

neuronnätet. Då slipper man att konstruera ett liknade ramverk som vi har tagit fram. Det 

är dock svårt att få direktinblick i hur neuronnätet arbetar eller som Michael. & Linoff  

beskriver det ”...A neural network is like a black box...”,( s.215). 

Vi kan också tänka oss att man kan använda olika typer av klustring k-means (Michael. & 

Linoff  2003, s.354). En klustring beskrivs enligt Michael. & Linoff  ”...Automatic 

cluster detection The data mining techniques described in this book are used to find 

meaningful patterns in data…”,( s.349).  Detta tolkar vi som att man alternativt till vår 

näst intill totalinduktiva metod kan använda klustring för att hitta regler och kunskap som 

finns i datamängden automatiskt. Detta kan vara ett bättre alternativ till den metod vi 

hade valt om man har lite tidspress eller om man kan nöja sig med att få ut en delmängd 

av alla regler då metoden enligt oss inte garanterar att man hittar alla. 

En annan metod som vi tycker man kan titta närmare på är beslutsträd eller decision trees. 

Följande beskrivning ger Michael. & Linoff  “… Decistion trees are powerful and 

popular for both classification and prediction.The attractiveness of tree-based methods is 

due largely to the fact that decision trees represent rules. Rules can readily be expressed 

in English so that we humans can understand them…”(s.165). Detta betyder att man kan 

använda ett beslutsträd mot en datamängd och identifiera regler som finns i data så man 

slipper att själv göra ett uttömmande arbete mot data utan istället se vad som gäller. Detta 

betyder också att beslutsträd kan användas för att förutsäga hur ett nytt spel kommer att 

tas emot av konsumenterna om man har kört beslutsträdet mot en relevant datainsamling. 

Med andra ord föreslår vi att man bör använda något av dessa data mining-verktyg om 

man ska göra om studien.  

Den enkät vi byggde konstruerade vi från grunden med källkod och vi ordnade plats på 

webbhotell. Detta var tidskrävande men det var enkelt att koppla ihop Clementine med 

databasen som vi lagrade resultaten i. Dock har vi har i efterhand sett att det finns bättre 

alternativ för att lansera enkäter på nätet. Vi skulle kunna använt  (Easyresearch, 2009) 

där de skriver  ”Easyresearch hjälper dig att samla in och analysera den information du 

behöver för att utveckla dina relationer och din verksamhet...”. Detta är möjligt då de 

tillhandahåller en tjänst där man själv kan skapa sina egna frågor i ett grafiskt gränssnitt. 

Om denna undersökning ska upprepas föreslår vi användning av en befintlig tjänst. 
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8 Referenser 

8.1 Källkritik 

 

Följande böcker har vi hämtat kunskap och inspiration. Samtliga böcker inger förtroende 

på respektive tema och vi tycker att innehållet är sakligt och uteslutande trovärdigt. 

Böckerna är överlag nya bortsett från Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Därför tycker vi att de är aktuella. Den boken som är från 1986 är ändå bra då 

tycker att innehållet fortfarande är aktuellt: 

 Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder.  

 Kvalitativa intervjuer. 

 Enkätboken.  

  Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik.  

 Allt mitt är din fildelning, upphovsrätt och försörjning. 

 Intervjumetodik. 

 Game Design Workshop 2nd Edition.  

 Data Mining Techniques second edition 

 Business Statistics fifth edition 

 Modeling and computer simulation 

Följande källor har styrka i sin auktoritet och vi antar att innehållet är suveränt då 

informationen kommer från myndigheter eller andra statliga institutioner: 

 Regeringen. 

 Prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - 

genomförande av direktiv 2004/48/EG 

 Statistiska centralbyrån. 

 Datainspektionen 

 Högskolan i Borås 

Följande källor är hämtade från diverse intresseorganisationer och företag, från dessa 

källor har vi enbart hämtat information om hur de ställer sig till frågor som rör fildelning 

alternativt av andra skäl. Med andra ord har vi inte fattat några konceptuella beslut på 

information från källorna eller som underlag i analysfasen. Vi tror inte att det finns 

säkrare information som rör en organisation än den de själva delger: 

 Antipiratbyrån. 

 Avalanche. 

 EasyResearch 

 DC++. 

 Dice. 

 Electronic Arts. 

 fulDC. 

 Helgon.net 

 Limewire. 

 Massive. 

http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/116938
http://www.regeringen.se/sb/d/10991/a/116938
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 Microsoft. 

 Moderaterna. 

 Vänsterpartiet.  

 Piratpartiet. 

 Sa1337 

 Spss Clementine 

 Stoppa IPRED. 

 Svenska dagbladet(SvD). 

 Surftown 

 Utorrent. 

Följande källor använder vi för att skaffa förankring i diverse begrepp och insikt i vissa 

frågor.  

 Uppsatser.se: Sidan är användbar då den ger tillgång till ett stort antal uppsatser 

från Sverige ” På uppsatser.se kan du söka bland 55842 examensuppsatser från 

svenska högskolor och universitet...”,(Uppsatser.se, 2009b). 

 Wikipedia: “Wikipedia är ett flerspråkigt internetbaserat uppslagsverk med öppet 

innehåll som utvecklas av sina användare.…”, (Wikipedia, 2009o). Det medföljer 

vissa risker med att alla får bidra då det kan. Detta kan påverka kvaliteten på 

informationen på Wikipedia men man har från Wikipedias sida lagt in 

funktionalitet för att markera information som riskerar att vara partisk eller där 

sanningsvärdet är ifrågasatt. Vi har inga referenser där någon av dessa varningar 

föreligger. Vi har varsamt läst igenom innehållet på de platser där vi har hämtat 

informationen och vi tycker att det vi har tagit med från Wikipedia är pålitligt. 

 susning.nu: Susning är en tjänst som liknar Wikipedia fast I mindre skala. Här är 

vi lite osäkra på ursprunget därför har vi enbart använt susning till enklare 

begrepp som vi på sätt och vi hade kunnat hämta ur en ordbok men vi vill ändå 

använda susnings referenser då de har ett mervärde utöver ordbokens definitioner. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppslagsverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppet_inneh%C3%A5ll
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppet_inneh%C3%A5ll
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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Bilaga 1 Bilder från Enkäten 

 

Bilder från enkäten 

 

Det gränssnitt som besökaren av vår enkät ser består av 7 olika sidor. 

Startsidan 

 
Figur 23 Enkät framsida 

 
 



 

 

Figur 24 Enkät S1 

 
 

 



 

 

Figur 25 Enkät S2 

 
 



 

 

Figur 26 Enkät S3 

 
 



 

 

Figur 27 Enkät S3 

 
 



 

 

Figur 28 Enkät S4 

 
 

 
Figur 29 Enkät S5 

 
 



 

 

Figur 30 Enkät S6 

 
 

 

 

 



 

 

Figur 31 Enkät S6 

 
 

 
Figur 32 Enkät S7 

 
 

 



 

 

Figur 33 Enkät slut 

 
 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Frågeområden: Följande punkter är de teman vi tanker ta upp under intervjun. Det är 

möjligt att vi inte berör alla men det är en bra metod att säkra att vi frågar rätt.  

 Inledande frågor om verksamheten 

o Produkter: Vilka produkter/produktyper har man 

o Antal anställda 

o Framtiden 

 Spelprojekt 

 Sätt in personen i vårt arbete 

o Begrepps jämförelse: Sker kontinuerligt 

o Frågorna i vår enkät 

 Spelkategorier 

 Spelens utformning 

 Kopieringskydd 

 M.m. 

o Forskningsprocessen 

o Analysen 

 Vad vet ni idag om fildelningsbeteende 

o Fildelar profiler 

o Kunskaper inom olika spelkategorier 

o Forskar man idag på ämnet 

 Vad forskar man på 

 Vilka metoder 

 Vilka målgrupper 

 Kopieringskydd: Eftersom att frågan är känslig då detta är en viktig del för att de 

ska kunna säkra sina inkomster. Därför får vi använda silkeshandskar.  

o Hur väljer ni kopieringskydd 

 Vilka har ni och välja på  

 Befintliga  

 Framtida 

 Önskvärda 

 Vem avgör  

o Hur ställer ni er till kopieringskydd  

 Rykte 

 Seriositet 

 Fungerar dem 

 Mjukvarans utformning 

o Befintlig kunskap 

o Befintlig forskning 

o Vad tror man om utformningen  

 Plansch 

 Förpackning 

 Osv. 

 Vilka målgrupper ser man 



 

 

o Vilka anser man sig ha 

 Hur definierar man dem 

 Hur stora grupper tänker man sig 

o Vilka vill man nå 

o Vad gör man för att utöka målgrupper 

 Hur anser ni att fildelning påverkar er 

o Ekonomiskt 

o Spridning av er kultur 

o Spridning av varumärke 

o O.s.v. 

 Hur ställer man sig till andra spelproducenter 

o Vilka likheter 

o Vilka skillnader 

 Sammanfatta intervjun 

Under intervjun kommer Andreas vara huvudintervjuare och Niclas kommer att fylla I 

med frågor om samtalet kör fast eller om Andreas glömmer någon viktig punkt. På så vis 

kvalitetssäkrar vi intervjun under des gång. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Tabeller på selektering mot Kön 

Hur ställer du dig till fildelning? fråga6: 

Värdena anges i procent: 

Man 

 
Kvinna da 

 

På den här frågan har de båda könen kort och gott svarat mycket lika. Då båda könens 

svar domineras av att man anser att fildelning är olagligt men att man i lika stora delar 

fildelar eller inte fildelar. 

Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner? fråga7: 

Värdena anges i procent: 

Man 

 
Kvinna 

 
 

En av de skillnader som vi har sett mellan könen är att kvinnor till nästan 60 % inte vill 

hjälpa till och ladda upp spel som de laddar ner då ca 30 % av männen inte vill ladda upp.  

I övrigt verkar könen tycka ganska lika om hur man känner sig skyldig att hjälpa till med 

delandet av filer. Möjligen är det lite vanligare att män känner att de med ett övertag på 

10 % känner sig skyldiga att ladda upp lika mycket som de laddar ner. 

 

 

Över lag kan man tycka att män är lite mer generösa vad gäller att dela med sig av 

datorspel. 

När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det för att bl.a. 

stödja upphovsmännen? fråga8: 

Värdena anges i procent: 

Man 

 
Kvinna 

 
 



 

 

På den här frågan är det ganska lika svarsbilder mellan män och kvinnor. Det finns dock 

en mindre skillnad som tyder på att män är några procent mer villiga att antingen alltid, 

oftast och ibland stödja upphovsmannen. Detta med ett övertag på ca 7 %  

 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Kvinna 0,698 

Man 3,271 
 

Actionäventyrsspel Kvinna 0,817 

Man 2,835 
 

Äventyrsspel Kvinna 0,833 

Man 2,617 
 

Rollspel Kvinna 0,668 

Man 2,128 
 

Simulatorspel Kvinna 0,753 

Man 2,176 
 

Sportspel Kvinna 0,854 

Man 2,207 
 

Strategispel Kvinna 0,849 

Man 2,787 
 

 

 

Tidigare har vi visat att det finns mycket små skillnader mellan spelkategorierna.  Bland 

kvinnor stämmer detta precis som hos män men kvinnor har över lag en lägre mängd av 

piratkopierade spel. De spel som kvinnor besitter består enbart av knappt 3/10 piratkopior 

då männen har större kvot piratkopior om ca 4/10. Hos männen kan man också se att det 

är betydligt vanligare att man har piratkopior av actionspel och strategispel då drygt 

hälften av alla spel inom de kategorierna är piratkopierade hos män då det hos kvinnorna 

ligger på ca 3/10. 

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper fråga? 10: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Man 4,506 

Kvinna 4,698 
 

Actionäventyrsspel Man 4,403 

Kvinna 4,578 
 

Äventyrsspel Man 4,429 

Kvinna 4,336 
 

Rollspel Man 4,312 

Kvinna 4,181 
 

Simulatorspel Man 4,143 

Kvinna 4,112 
 

Sportspel Man 4,084 



 

 

Kvinna 4,138 
 

Strategispel Man 4,610 

Kvinna 4,474 
 

 

Alla kategorier inom frågan har snarlik fördelning men det finns en generell skillnad 

mellan män och kvinnor hur de känner inför priset då män har svarat kring 4 i medel på 

frågan om pris på samtliga spelkategorier och kvinnor har svarat ganska mycket lägre ca 

2,5 i medel. Detta betyder att priset påverkar om män köper eller piratkopierar mer än hur 

det påverkar kvinnor. 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

 

 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Man 3,604 

Kvinna 3.629  
 

Actionäventyrsspel Man 3,656 

Kvinna 3,483 
 

Äventyrsspel Man 4,571 

Kvinna 4,216 
 

Rollspel Man 3,312 

Kvinna 3,638 
 

Simulatorspel Man 4,305 

Kvinna 4,190 
 

Sportspel Man 4,149 

Kvinna 4,250 
 

Strategispel Man 4,091 

Kvinna 4,276 
 

 

Just i den här frågan finns det inte några egentliga skillnader mellan könen då man i båda 

fallen enbart använder drygt 40 % av alla spel man piratkopierar.  Detta då medelvärdena 

på kategorierna från den grundläggande analysen av data  

12 Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt?  
Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Man 3.234  

Kvinna 3,198 
 

Actionäventyrsspel Man 4,175 

Kvinna 3,776 
 

Äventyrsspel Man 3,786 

Kvinna 3,345 
 

Rollspel Man 3,273 



 

 

Kvinna 2,966 
 

Simulatorspel Man 3,773 

Kvinna 3,207 
 

Sportspel Man 3,442 

Kvinna 3,009 
 

Strategispel Man 2,740 

Kvinna 3,121 
 

 

Det absolut vanligaste för båda könen är att kopieringskyddet inte gör att de piratkopierar 

istället sedan är det för båda en klar majoritet som ligger mellan 1 och 4 i att piratkopiera 

istället för att köpa.  

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar 

kopieringsskyddet dig? 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel: 

Man 

                                                                                                 

Kvinna                                                                                                                                              

 

 

Tabellen visar att det för män kan vara ett starkare argument att piratkopiera om spelet 

leveras med cd-nyckel. 

Begränsat antal installationer: 

Man  

 
Kvinna 

 
 

För detta kopieringsskydd finns det stora likheter med cd-nyckeln där män i större 

utsträckning kan tänka sig att piratkopiera med inverkan på spelets kopieringsskydd. 

Onlineverifiering: 



 

 

Man 

 
Kvinna 

 
 

Även dessa grafer liknar tidigare där männen är mer benägna att piratkopiera. Möjligen är 

det så att det egentligen inte spelar någon roll vilket kopieringsskydd det handlar om utan 

att det finns med ett. 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Man 

 
Kvinna 

 
Begränsad mängd installationer 

Man 

 
Kvinna 

 
Onlineverifiering 

Man 

 
Kvinna 

 
 

Det som överlag verkar gälla är att man antingen tycker att kopieringskyddet är ok eller 

att det inte påverkar spelarna. Det finns bara en liten skillnad vi kan se då män anser att 

begränsad mängd installationer hindrar de från att använda sina spel men att detta inte 

gäller på kvinnor i samma utsträckning. 



 

 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Värdena anges i procent: 

 

Handbok 

Man  

 
Kvinna 

 
 

Här visar det att förhållanden är ganska lika, möjligtvis att kvinnor är lite mer 

intresserade av extra material än män men skillnaden är inte utmärkande. 

Samlarföremål 

Man  

 
Kvinna 

 
 

Här är förhållandena i princip lika mellan kvinnor och män. 

Häftig förpackning 

Man  

 
Kvinna 

 
Även här blir de påverkade lika mycket. 

 

Plansch 

Man  

 
Kvinna 

 
Påverkar lika mycket. 



 

 

Officiella forum 

Man  

 
Kvinna 

 
Här är det liten skillnad könet verkar påverka mindre. 

T-shirt 

Man  

 
Kvinna 

 
Här är det liten skillnad könet verkar påverka mindre. 

Bonusmaterial 

Man  

 
Kvinna 

 
Här är det liten skillnad könet verkar påverka mindre. 

 

Demos 

Man  

 
Kvinna 

 
Här är det liten skillnad könet verkar påverka mindre. 

Bonusspel 

Man  

 
Kvinna 

 



 

 

 

Inom denna fråga är skillnaderna minimal och vi hänvisar därför till den grundläggande 

analysen. 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori Medelsvar Män Kvinnor 

Action 4,315 4,086 4,487 

Actionäventyrsspel 4,430 4,353 4,487 

Äventyrsspel 4,363 4,397 4,338 

Rollspel 4,396 4,362 4,422 

Simulatorspel 4,363 4,216 4,474 

Sportspel 4,911 4,621 5,130 

Strategispel 3,919 4,103 3,779 

 

Kvinnor köper oftare spel för att kunna spela online trotts att skillnaden är liten. Detta 

gäller för alla kategorier bortsett från just strategispelen där männen har ett övertag. Men 

skillnaderna är minimala och det finns i princip inga skillnader mellan kategorierna. 

 
Bilaga 4 Tabeller på selektering mo Ålder 

Inom ålderskategorin finns det utav 5 grupper 3 grupper som är så pass stora att vi tycker 

att det är en idé att titta närmre på dem. Dessa grupper är 21 till 26 år, 27 till 35 år och 36 

till 47 år. 

Hur ställer du dig till fildelning? fråga6: 

Värdena anges i procent: 

21 till 26 år 

 
27 till 35 år 

 
36 till 47 år 

 
 

Det två yngre ålderskategorierna tycker ganska lika i frågan och liknar resultaten från den 

inledande analysen. Det som skiljer grupperna åt är att de äldre fildelar i mindre 

utsträckning då det är olagligt. 

Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner? fråga7: 

Värdena anges i procent: 



 

 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 
36 till 47 

år 

 
 

Tidigare har vi visat att det finns en stor ovilja att dela med sig av spel. Vi är av den 

uppfattningen att åldern inte påverkar detta beteendet. 

När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det för att bl.a. 

stödja upphovsmännen? fråga8: 

Värdena anges i procent: 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 
36 till 47 

år 

 
 

En någorlunda tydlig trend är att den äldre gruppen är mer benägna att stödja 

upphovsmannen bakom datorspel. Detta då man med några procents övertag alltid eller 

ibland köper för att stödja upphovsmannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel 21 till 26 år 3,821 

27 till 35 år 3,615 

36 till 47 år 2,812 
 

Actionäventyrsspel 21 till 26 år 3,788 

27 till 35 år 3,442 

36 till 47 år 2,781 
 

Äventyrsspel 21 till 26 år 3,455 

27 till 35 år 3,712 

36 till 47 år 2,469 
 

Rollspel 21 till 26 år 3,071 

27 till 35 år 2,827 

36 till 47 år 2,125 
 

Simulatorspel 21 till 26 år 3,423 

27 till 35 år 2,981 

36 till 47 år 2,188 
 

Sportspel 21 till 26 år 3,308 

27 till 35 år 3,096 

36 till 47 år 2,531 
 

Strategispel 21 till 26 år 3,686 

27 till 35 år 3,731 

36 till 47 år 2,062 
 

 

För respektive spelkategori anser vi att den äldsta gruppen vi undersöker har svarat att de 

inte har spel av den kategorin i för stor utsträckning. Vi anser att det därför är svårt att 

generalisera för gruppen 36 till 47 år. 

I övrigt är de två yngre grupperna i princip identiska i hur de har svarat vi hänvisar därför 

till den inledande analysen. 

 

 

 

 

 

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper fråga 10: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel 21 till 26 år 4,404 

27 till 35 år 5,038 

36 till 47 år 4,031 
 

Actionäventyrsspel 21 till 26 år 4,276 

27 till 35 år 4,981 

36 till 47 år 4,188 
 

Äventyrsspel 21 till 26 år 4,135 



 

 

27 till 35 år 4,788 

36 till 47 år 4,281 
 

Rollspel 21 till 26 år 4,006 

27 till 35 år 4,385 

36 till 47 år 4,469 
 

Simulatorspel 21 till 26 år 3,981 

27 till 35 år 4,250 

36 till 47 år 4,313 
 

Sportspel 21 till 26 år 3,897 

27 till 35 år 4,365 

36 till 47 år 4,406 
 

Strategispel 21 till 26 år 4,519 

27 till 35 år 5,212 

36 till 47 år 3,625 
 

 

De skillnader som finns mellan åldersgrupperna är mycket små. Denna observation görs 

då vi likt den tidigare frågan utesluter att titta på gruppen 36 till 47 år då den har för liten 

representation bland spelkategorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel 21 till 26 år 3,731 

27 till 35 år 3,423 

36 till 47 år 2,875 
 

Actionäventyrsspel 21 till 26 år 3,628 

27 till 35 år 3,250 

36 till 47 år 3,281 
 

Äventyrsspel 21 till 26 år 4,474 

27 till 35 år 4,596 

36 till 47 år 3,594 
 

Rollspel 21 till 26 år 3,494 

27 till 35 år 3,154 

36 till 47 år 3,094 
 

Simulatorspel 21 till 26 år 4,372 

27 till 35 år 3,981 

36 till 47 år 3,969 
 



 

 

Sportspel 21 till 26 år 4,250 

36 till 47 år 4,031 
 

Strategispel 21 till 26 år 4,276 

27 till 35 år 4,346 

36 till 47 år 3,406 
 

 

Grupperna 21 till 26 år och 27 till 35 år beter sig mycket lika på denna fråga men om man 

ska säga något om 36 till 47 år som är mycket liten i spelrepresentation använder denna 

grupp mellan 10 och 15 procent mer av sina spel inom varje kategori relativt värdena i 

den inledande analysen. 

 

 

 

 

 

 

Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel 21 till 26 år 3,308 

27 till 35 år 2,712 

36 till 47 år 2,750 
 

Actionäventyrsspel 21 till 26 år 4,103 

27 till 35 år 4,019 

36 till 47 år 3,125 
 

Äventyrsspel 21 till 26 år 3,654 

27 till 35 år 3,615 

36 till 47 år 2,656 
 

Rollspel 21 till 26 år 3,237 

27 till 35 år 3,135 

36 till 47 år 2,156  
 

Simulatorspel 21 till 26 år 3,654 

27 till 35 år 3,462 

36 till 47 år 3,219 
 

Sportspel 21 till 26 år 3,397 

27 till 35 år 2,981 

36 till 47 år 3,281 
 

Strategispel 21 till 26 år 3,096 

27 till 35 år 2,577 

36 till 47 år 2,406 
 

Det är vanligare att man piratkopierar mer pga. krångliga kopieringsskydd om man är 

yngre. Detta skulle kunna bero på att de äldre kan ha mindre insikt i hur man tar till sig 

det piratkopierade alternativet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar: 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 
36 till 47 

år 

 
Begränsad mängd installationer 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 
36 till 47 

år 

 
Onlineverifiering 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 



 

 

36 till 47 

år 

 
. 

Precis som med selekteringen mot kön liknar kopieringsskydden varandra då man verkar 

känna precis lika inför samtliga. Det mest dominerande svaret är fortfarande att man 

aldrig piratkopierar. 

 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

21 till 26 år 

 
27 till 35 år 

 
36 till 47 år 

 
Begränsad mängd installationer 

21 till 26 år 

 
27 till 35 år 

 
36 till 47 år 

 
Onlineverifiering 

21 till 26 år 

 
27 till 35 år 

 
36 till 47 år 

 
 

CD-nyckel 

För alla tre åldersgrupper har svaren till 50 % varit att skyddet inte påverkar dem. 

Grupperna 27 till 35 år och 36 till 47 år har svarat I princip identiskt men gruppen 21 till 

26 år är mycket mindre tolerant mot kopieringskydd och anser till 21 % att ” Skyddet 

hindrar mig från att använda mitt spel” då medel på denna fråga är ca 9 %. 

 

Begränsad mängd installationer 



 

 

På denna fråga finns det inga större skillnader om man jämför med den inledande 

analysen. 

Onlineverifiering 

De två yngre grupperna liknar svaren i den inledande analysen. Den äldre gruppen 36 till 

47 år är mer tolerant och anser enbart till 10 % att onlineverifieringen hindrar de från att 

använda deras spel. 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Värdena anges i procent: 

Handbok 

21 till 26 år 

 

27 till 35 år 

 
36 till 47 år 

 
Inga större skillnader. 

 

 

 

Samlarföremål 

21 till 26 

år 

 
27 till 35 

år 

 
36 till 47 

år 

 
Inga större skillnader. 

 



 

 

Häftig förpackning 

21 till 26 år 

 

27 till 35 år 

 

36 till 47 år 

 

 

Inga större skillnader. 

Plansch 

21 till 26 år 

 

27 till 35 år 

 

36 till 47 år 

 

Inga större skillnader. 

Officiella forum 

21 till 26 år 

 
27 till 35 år 

 
36 till 47 år 

 
Inga större skillnader. 



 

 

T-shirt 

21 till 26 år 

 

27 till 35 år 

 

36 till 47 år 

 

 

Inga större skillnader. 

Bonusmaterial 

21 till 26 år 

 

27 till 35 år 

 

36 till 47 år 

 

Inga större skillnader. 

 



 

 

Demos 

21 till 26 år 

 
27 till 35 år 

 

36 till 47 år 

 

Inga större skillnader. 

 

 

 

 

 

Bonusspel 

21 till 26 år 

 

27 till 35 år 

 

36 till 47 år 

 

Inga större skillnader med undantag för att de äldre inte uppskattar bonusspel lika mycket 

som de andra. 

 

  



 

 

I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel 21 till 26 år 4,269 

27 till 35 år 4,135 

36 till 47 år 4,062 
 

Actionäventyrsspel 21 till 26 år 4,500 

27 till 35 år 4,519 

36 till 47 år 3,594 
 

Äventyrsspel 21 till 26 år 4,571 

27 till 35 år 4,346 

36 till 47 år 3,187 
 

Rollspel 21 till 26 år 4,551 

27 till 35 år 4,558 

36 till 47 år 3,344 
 

Simulatorspel 21 till 26 år 4,538 

27 till 35 år 4,500 

36 till 47 år 3,344 
 

Sportspel 21 till 26 år 4,942 

27 till 35 år 5,000 

36 till 47 år 4,406 
 

Strategispel 21 till 26 år 4,051 

27 till 35 år 3,615 

36 till 47 år 3,313 
 

 

På denna punkt är skillnaderna mycket små. Hänvisar till den grundläggande analysen 

 

 

 
Bilaga 5 Tabeller på selektering mo Datorvana 

Tidigare har vi visat att de flesta anser sig ha stor datorvana. Detta gör att de grupperna 

av liten datorvana är kraftigt underrepresenterade och består av enbart några få 

svaranden. Frågan som i sig resulterar i risk för att den som svarar blir subjektiv och att 

flera svaranden kan ha olika uppfattning om vad som är hög eller låg datorvana därför är 

det svårt att värdera insikterna av denna analysdel då det finns ett behov att kvalitativt 

analysera vad stor respektive låg datorvana egentligen betyder. Det vi märker är att 

många anser sig ha hög datorvana som ligger på ca 7 i medel. Detta är kanske inte 

konstigt att de som har svarat anser sig ha större datorvana då vi har lanserat enkäten på 

en högskola med bl.a. olika IT-program. 

 



 

 

 

Nivå av datorvana Procent Antal svar 

 
 

För denna fråga väljer vi att enbart gå vidare med datorvana 7,8,9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ställer du dig till fildelning? fråga6: 

Värdena anges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 



 

 

I denna fråga ser vi två tydliga grupper av svaranden . En av grupperna är datorvana 7 

och 8. Den andra är 9 och 10.  

Datorvana 7 och 8 9 och 10 

Det ar olagligt men 

jag fildelar ändå 

Ca 45 % Ca 75 % 

Det ar olagligt så jag 

fildelar inte 

Ca 45 % Ca 20 % 

 

Tabellen visar att det finns ett tydligt samband mellan hur man ser på fildelning relativt 

datorvana. De som anser sig ha högre datorvana fildelar oftare. 

 

 

 

 

 

 

Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner? fråga7: 

Värdena anges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Det man kan se är att datorvanan har en inverkan på hur ”generösa” fildelarna är. Det 

man ser är att ”fildelningsgenerositeten” ökar med datorvanan. Det är ovanligare med 

sådana som inte vill ladda upp alls bland de med större datorvana och det är vanligare hos 

folk med stor datorvana att de vill dela med sig mer eller lika mycket. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det för att bl.a. 

stödja upphovsmännen? fråga8:  

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

I det utdrag vi har gjort på datorvana ser vi att det skiljer sig mellan grupperna. Vi kan 

dock inte säga att det finns något samband mellan datorvana och önska att stödja 

upphovsmannen då det inte är så att ökad datorvana leder till mer eller mindre önskan att 

stödja upphovsmannen. Det verkar med andra ord inte vara datorvanan som avgör 

beteendet. Den enda skillnaden är att de med högst datorvana distinkt är mer intresserade 

av att alltid stödja upphovsmannen på hela 35 % 

 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Datorvana Medelandel 

piratkopierat 

7 8 9 10 

Spelkategori 3,663 4,187 2,817 3,913 4,824 

Actionspel 3,567 3,792 3,533 3,935 4,844 

Actionäventyrsspel 3,344 3,542 2,933 3,891 3,765 

Rollspel 2,874 2,708 2,783 3,065 3,382 

Simulatorspel 3,174 2,812 2,967 3,413 4,000 

Sportspel 3,296 2,875 3,467 3,174 3,971 

Strategispel 3,441 3,646 3,150 3,413 4,324 

Om man tittar på de tre lägre kategorierna ser man att det inte tycks finnas ett mönster 

mellan datorvana och del piratkopior, åtminstone mellan de lägre kategorierna. Man kan 

dock se att det finns en tendens där de med högst datorvana till något större grad har 

större antal piratkopior.  



 

 

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper fråga 10: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori Medelandel 

piratkopierat 

7 8 9 10 

Actionspel 4,589 4,187 4,417 4,065 5,221 

Actionäventyrsspel 4,478 3,792 4,033 4,304 5,059 

Äventyrsspel 4,389 3,542 4,133 3,957 4,912 

Rollspel 4,256 2,708 4,283 4,239 4,324 

Simulatorspel 4,130 2,812 3,883 4,000 4,485 

Sportspel 4,107 2,875 4,167 3,587 4,353 

Strategispel 4,552 3,646 4,517 4,283 5,059 

 

Vi tycker att det finns ett samband som säger att större datorvana hos en person desto mer 

påverkar priset i frågan om man köper eller piratkopierar. Detta skulle kunna bero på att 

de som har större datorvana också har större insikt i vart man kan hitta alternativa 

piratkopior i större utsträckning. 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

På denna fråga finns det inte några egentliga skillnader mellan de olika datorvana-

kategorierna. 

Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori Medelandel 

piratkopierat 

7 8 9 10 

Actionspel 3,219 2,750 3,083 2,609 4,015 

Actionäventyrsspel 4,004 4,458 3,583 3,348 4,382 

Äventyrsspel 3,596 3,333 3,250 3,087 4,015 

Rollspel 3,141 3,146 2,633 2,761 3,515 

Simulatorspel 3,530 4,146 3,067 2,609 4,074 

Sportspel 3,256 4,042 2,750 2,348 3,809 

Strategispel 2,904 2,667 2,950 2,609 3,529 

 

I denna selektering ser man att datorvana gruppen tio skiljer sig mer från de övriga och 

ligger latent en bit över de övriga grupperna i alla spelkategorier. 

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar: 

CD-nyckel 

I frågan finns det skillnader men man kan inte säga att ökad datorvana leder till att 

konsumenten känner sig mer eller mindre påvarkad av kopieringsskyddet. Det man kan 

se är snarare brus än regler. Den grad som konsumenten störs av kopieringskyddet är 

också mycket lika för alla datorvanekategorier. 



 

 

Antal installationer 

Värdena anges i procent: 

Datorvana Beteende 

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

I denna fråga kan man se några mönster. Svaret jag piratkopierar aldrig sjunker för varje 

datorvanenivå.  Jag piratkopierar helst Är i de två högre nivåerna markant högre. Jag 

piratkopierar ibland är lite av ett brus. Jag piratkopierar nästan aldrig är också lite 

brusig och jag piratkopierar oftast är dock ganska lika i alla kategorier. 

 

 

Onlineverifiering 

Värdena anges i procent: 

Datorvana Beteende 

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 



 

 

 

Något som verkar följa med datorvanan är att det kontinuerligt blir lägre och lägre värden 

på Jag piratkopierar aldrig. Överlag är svaren dock ganska brusiga och det finns inga 

egentliga samband med datorvanan. 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

CD-skiva 

Värdena ges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Det man kan se är att det inte finns några växande eller krympande beteenden i enlighet 

med datorvana utan vi säger att datorvanan inte har någon inverkan och beror på något 

annat. Det skillnader som faktiskt finns visas i graferna. 

Antal installationer 

Värdena anges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

I detta fall är det återigen svårt att säga något generellt om datorvanans inverkan men 

man kan se att de med datorvana tio har en betydande större representation där man anser 

att skyddet hindrar de från att använda sitt spel. Lite grovt kan man säga att detta är 

ungefär dubbelt så vanligt. 



 

 

Onlineverifiering 

Värdena anges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

I denna fråga tycker vi att de olika grupperna är särskilt lika i hur de har svarat av den 

anledningen kan vi med lite större säkerhet säga att datorvana inte har något att göra med 

hur man ser på onlineverifiering. 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Värdena anges i procent: 

Handbok 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

För de flesta svarskategorierna är det svårt att peka på någon tendens men det syns att de 

som har svarat blir mer och mer benägna att köpa ett spel om handbok medföljer då det 

sjunker lite för varje datorvanenivå. Det kan kanske vara så att den som har lägre 

datorvana uppskattar handboken mer då den bl.a. oftast har handfasta installationsråd 

detta om vi uteslutande tittar på svarsalternativet gör att jag alltid köper spelet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Samlarföremål 

Värdena anges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

De flesta svar i denna utsökning är ganska brusiga. Det är dock så att de med sju i 

datorvana är mycket mer benägna att alltid köpa spelet. 

Häftig förpackning 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Här finns inga större skillnader eller mönster som vi vill ta upp då vi hänvisar till de 

inledande resultaten. 



 

 

Plansch 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Inga större skillnader mellan datorvanekategorierna. Intresset är likt i den generella 

analysen mycket lågt. 

Officiella forum 

Värdena anges i procent: 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
I detta fall syns inte många skillnader mellan datorvanekategorierna men vi väljer ändå 

att ta med lite grafer för att visa att datorvana grupp sju är något mer benägna att alltid 

köpa spelet. 



 

 

T-shirt 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Nästan obefintliga skillnader mellan datorvanekategorierna. 

Bonusmaterial 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Nästan obefintliga skillnader mellan datorvanekategorierna. 



 

 

Demos 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Nästan obefintliga skillnader mellan datorvanekategorierna. 

Bonusspel 

Datorvana  

7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
 

Nästan obefintliga skillnader mellan datorvanekategorierna. 

 

 



 

 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online? 

I de resultat vi har hittat på denna selektering väljer vi att enbart visa på skillnader mellan 

datorvanekategorierna genom att relatera medelvärden och standardavvikelse. 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 4,854 4,100 3,500 4,279 4,315 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

Actionäventyrsspel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 4,854 4,550 3,891 4,382 4,430 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

Äventyrsspel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 4,688 4,467 3,739 4,426 4,363 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

Rollspel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 5,104 4,583 3,717 4,309 4,396 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

Simulatorspel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 4,979 4,633 3,804 4,206 4,363 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

Sportspel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 5,729 5,050 3,891 4,721 4,911 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

Strategispel Datorvana 7 8 9 10 Inledande 

analys 

Medelvärde 3,563 3,967 3,457 4,324 3,919 

Det finns mindre skillnader mellan kategorierna, vi tycker inte 



 

 

man kan säga att datorvanan påverkar. Man kan dock se att 

datorvane kategorin 9 är lite lägre i denna selektering. 
 

 

En iakttagelse är att för alla kategorier ligger svaren på något lägre del när det gäller att 

köpa för att spela online. Detta är lite märkligt och vi kan inte tänka oss någon förklaring 

på detta tydliga mönster. I övrigt är siffrorna ungefär samma inom alla spelkategorier.  

 

Bilaga 6  Tabeller på selektering mot uppkoppling 

Följande uppkopplingskategorier har vi valt att gå vidare med då vi anser att de är 

tillräckligt stora i antal. 

 
Hur ställer du dig till fildelning? fråga6: 

Värdena anges i procent: 

Reslutat efter selektering mot uppkoppling, följande värden ges i procent, de kategorier 

som saknar värden har inte haft några svaranden på de frågorna inom kategorin. 

Uppkoppling Resultat 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 
 

 

Det är definitivt så att en hög uppkopplingshastighet gör en person troligare fildelar ändå. 

I de andra kategorierna är vi inte lika säkra på uppkopplingshastighetens inverkan. 



 

 

Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner? fråga7: 

Följande värden anges i procent: 

Uppkoppling Resultat 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 

mb/s 

 
8 mb/s till 

12 mb/s 

 
12 mb/s till 

24 mb/s 

 
24 mb/s till 

100 mb/s 

 
 

Alternativet jag vill inte ladda upp alls sjunker med uppkopplingshastigheten. Däremot 

Anser vi att Jag känner mig skyldig att ladda upp lika mycket som jag laddar ner 

alternativet får mer stöd med högre uppkopplingshastighet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det för att bl.a. 

stödja upphovsmännen? fråga8:  

Värdena anges i procent: 

Uppkoppling Resultat 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 mb/s 

 
 

Uppkopplingshastighet verkar ha mindre påverkan men det skiljer sig lite mellan 

kategorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,610 

2 mb/s till 8 mb/s 3,765 

8 mb/s till 12 mb/s 3,321 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,964 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,689 

Resultat utan 

selektering 

3,663 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

Actionäventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,585 

2 mb/s till 8 mb/s 3,588 

8 mb/s till 12 mb/s 3,019 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,857 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,711 

Resultat utan 

selektering 

3,567 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

Äventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,756 

2 mb/s till 8 mb/s 3,490 

8 mb/s till 12 mb/s 3,094 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,536 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,244 

Resultat utan 

selektering 

3,344 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

Rollspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,488 

2 mb/s till 8 mb/s 2,765 

8 mb/s till 12 mb/s 2,623 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,179 



 

 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,356 

Resultat utan 

selektering 

2,874 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

Simulatorspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,878 

2 mb/s till 8 mb/s 2,961 

8 mb/s till 12 mb/s 2,679 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,696 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,733 

Resultat utan 

selektering 

3,174 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

Sportspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,732 

2 mb/s till 8 mb/s 3,255 

8 mb/s till 12 mb/s 2,792 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,893 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,889 

Resultat utan 

selektering 

3,296 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

Strategispel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,780 

2 mb/s till 8 mb/s 3,196 

8 mb/s till 12 mb/s 3,226 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,804 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,867 

Resultat utan 

selektering 

3,441 

Det verkar so matt de med högre uppkopplingshastighet har mer 

fildelade spel inom kategorin. 

 

 



 

 

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper fråga? 10: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,610 

2 mb/s till 8 mb/s 4,843 

8 mb/s till 12 mb/s 4,094 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,804 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,222 

Resultat utan 

selektering 

4,589 

Vi anser att uppkopplingshastighet har mindre inverkan på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

Actionäventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,585 

2 mb/s till 8 mb/s 4,686 

8 mb/s till 12 mb/s 3,736 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,875 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,044 

Resultat utan 

selektering 

4,478 

Vi anser att uppkopplingshastigheten har mindre inverka på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

Äventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,756 

2 mb/s till 8 mb/s 4,682 

8 mb/s till 12 mb/s 3,962 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,679 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,578 

Resultat utan 

selektering 

4,389 

Vi anser att uppkopplingshastigheten har mindre inverka på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

Rollspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,488 

2 mb/s till 8 mb/s 4,451 



 

 

8 mb/s till 12 mb/s 3,792 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,464 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,422 

Resultat utan 

selektering 

4,256 

Vi anser att uppkopplingshastigheten har mindre inverka på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

Simulatorspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,878 

2 mb/s till 8 mb/s 4,373 

8 mb/s till 12 mb/s 3,698 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,161 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,489 

Resultat utan 

selektering 

4,130 

Vi anser att uppkopplingshastigheten har mindre inverka på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

Sportspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,732 

2 mb/s till 8 mb/s 4,431 

8 mb/s till 12 mb/s 3,585 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,911 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,778 

Resultat utan 

selektering 

4,107 

Vi anser att uppkopplingshastigheten har mindre inverka på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

Strategispel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,780 

2 mb/s till 8 mb/s 4,824 

8 mb/s till 12 mb/s 4,321 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,464 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,111 

Resultat utan 4,552 



 

 

selektering 

Vi anser att uppkopplingshastigheten har mindre inverka på hur 

man ser på spleens pris. Dock påverkar priset de som inte känner 

till sin uppkoppling mindre. 

 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,829 

2 mb/s till 8 mb/s 3,804 

8 mb/s till 12 mb/s 3,491 

12 mb/s till 24 

mb/s 

2,679 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,511 

Resultat utan 

selektering 

3,615 

Dom med högst uppkopplingshastighet använder mer spel inom 

kategorin. 

Actionäventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,439 

2 mb/s till 8 mb/s 3,980 

8 mb/s till 12 mb/s 3,698 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,054 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,689 

Resultat utan 

selektering 

3,581 

Uppkopplingshastigheten tycks inte spela någon roll. 

Äventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 4,610 

2 mb/s till 8 mb/s 4,725 

8 mb/s till 12 mb/s 4,679 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,482 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,956 

Resultat utan 

selektering 

4,419 

Uppkopplingshastigheten tycks inte spela någon roll. 

Rollspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,268 



 

 

2 mb/s till 8 mb/s 3,667 

8 mb/s till 12 mb/s 3,679 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,214 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,600 

Resultat utan 

selektering 

3,452 

Uppkopplingshastigheten tycks inte spela någon roll. 

Simulatorspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 4,171 

2 mb/s till 8 mb/s 4,412 

8 mb/s till 12 mb/s 4,528 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,429 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,733 

Resultat utan 

selektering 

4,256 

Uppkopplingshastigheten tycks inte spela någon roll. 

Sportspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 4,000 

2 mb/s till 8 mb/s 4,314 

8 mb/s till 12 mb/s 4,396 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,875 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,267 

Resultat utan 

selektering 

4,193 

Uppkopplingshastigheten tycks inte spela någon roll. 

Strategispel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 4,049 

2 mb/s till 8 mb/s 4,176 

8 mb/s till 12 mb/s 4,321 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,607 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,844 

Resultat utan 

selektering 

4,170 

Uppkopplingshastigheten tycks inte spela någon roll. 

 



 

 

Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,268 

2 mb/s till 8 mb/s 3,294 

8 mb/s till 12 mb/s 3,717 

12 mb/s till 24 

mb/s 

2,643 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,533 

Resultat utan 

selektering 

3,219 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

Actionäventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 4,878 

2 mb/s till 8 mb/s 3,961 

8 mb/s till 12 mb/s 4,264 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,304 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,533 

Resultat utan 

selektering 

4,004 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

Äventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 4,146 

2 mb/s till 8 mb/s 3,706 

8 mb/s till 12 mb/s 4,358 

12 mb/s till 24 

mb/s 

2,661 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,956 

Resultat utan 

selektering 

3,596 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

Rollspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,293 

2 mb/s till 8 mb/s 3,118 

8 mb/s till 12 mb/s 3,943 

12 mb/s till 24 

mb/s 

2,250 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,933 



 

 

Resultat utan 

selektering 

3,141 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

Simulatorspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,902 

2 mb/s till 8 mb/s 3,255 

8 mb/s till 12 mb/s 3,094 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,125 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,600 

Resultat utan 

selektering 

3,530 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

Sportspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 3,756 

2 mb/s till 8 mb/s 2,824 

8 mb/s till 12 mb/s 3,038 

12 mb/s till 24 

mb/s 

2,804 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,422 

Resultat utan 

selektering 

3,256 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

Strategispel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,610 

2 mb/s till 8 mb/s 2,961 

8 mb/s till 12 mb/s 3,623 

12 mb/s till 24 

mb/s 

2,625 

24 mb/s till 100 

mb/s 

3,244 

Resultat utan 

selektering 

2,904 

Uppkopplingshastigheten spelar mindre roll 

 



 

 

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar: 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 

mb/s 

 
12 mb/s till 24 

mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Resultat utan 

selektering 

 
Det verkar som om alternativet Jag piratkopierar oftast tycks öka med 

uppkopplingshastigheten. I övrigt skiljer det sig mer mellan kategorierna. 

 

 



 

 

Antal installationer 

Värdena anges i procent: 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 

mb/s 

 
12 mb/s till 24 

mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Resultat utan 

selektering 

 
Här kan man se att den högsta uppkopplingskategorin tycks tala för att man blir mindre 

benägen att svara Jag piratkopierar aldrig. Detta tycker vi är märkligt för vi hade väntat 

oss motsatsen. I övrigt tycker vi att det finns skillnader mellan kategorierna men det talar 

inte för några mönster i enlighet med uppkopplingshastigheten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onlineverifiering 

Värdena anges i procent: 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 

mb/s 

 
12 mb/s till 24 

mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Resultat utan 

selektering 

 
Vi anser att det är svårt att kommentera resultatet utöver att en högre 

uppkopplingshastighet leder till att man är mer benägen att svara jag piratkopierar oftast. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 mb/s 

 
Resultat utan 

selektering 
 

Uppkopplingshastigheten verkar spela en mindre roll för beteendet. 

Antal installationer 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 
 

Resultat utan 

selektering 
 

Uppkopplingshastigheten verkar spela en mindre roll för beteendet. 

 



 

 

Onlineverifiering 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 
 

Resultat utan 

selektering 
 

Uppkopplingshastigheten verkar spela en mindre roll för beteendet. 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Värdena anges i procent: 

Handbok 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Vi kan se en tendens om att de personerna med högre datorvana blir mer och mer 

benägna att svara Påverkar mig inte alls. 



 

 

Samlarföremål 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Här spelar uppkopplingshastigheten mindre roll. 

 

 

 

Häftig förpackning 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Den gruppen av högst uppkopplingshastighet verkar påverkas mindre då de har svarat 

påverkar mig inte alls i större utsträckning. 



 

 

Plansch 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Här spelar uppkopplingshastigheten mindre roll. 

Officiella forum 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 
 

Här spelar uppkopplingshastigheten mindre roll. 

 



 

 

T-shirt 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Här spelar uppkopplingshastigheten mindre roll. 

Bonusmaterial 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Här spelar uppkopplingshastigheten mindre roll. 



 

 

Demos 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Här spelar uppkopplingshastigheten mindre roll. 

 

Bonusspel 

Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 

 
2 mb/s till 8 mb/s 

 
8 mb/s till 12 mb/s 

 
12 mb/s till 24 mb/s 

 
24 mb/s till 100 

mb/s 

 
Den gruppen av högst uppkopplingshastighet verkar påverkas mindre då de har svarat 

påverkar mig inte alls i större utsträckning. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online? 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori  

Actionspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,200 

2 mb/s till 8 mb/s 3,804 

8 mb/s till 12 mb/s 4,547 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,679 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,133 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 

Actionäventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,256 

2 mb/s till 8 mb/s 3,980 

8 mb/s till 12 mb/s 4,585 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,661 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,311 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 

Äventyrsspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,100 

2 mb/s till 8 mb/s 3,804 

8 mb/s till 12 mb/s 4,906 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,607 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,956 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 



 

 

Rollspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,111 

2 mb/s till 8 mb/s 3,843 

8 mb/s till 12 mb/s 4,943 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,571 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,044 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 

Simulatorspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,089 

2 mb/s till 8 mb/s 4,373 

8 mb/s till 12 mb/s 4,491 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,643 

24 mb/s till 100 

mb/s 

4,867 

Resultat utan 

selektering 

 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 

Sportspel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 2,389 

2 mb/s till 8 mb/s 4,588 

8 mb/s till 12 mb/s 5,208 

12 mb/s till 24 

mb/s 

4,071 

24 mb/s till 100 

mb/s 

5,867 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 

Strategispel Uppkoppling Resultat i medelvärde 

Vet inte 1,556 

2 mb/s till 8 mb/s 3,824 

8 mb/s till 12 mb/s 4,415 

12 mb/s till 24 

mb/s 

3,429 

24 mb/s till 100 4,511 



 

 

mb/s 

Kategorin med högst uppkoppling är mer benägen att köpa spel 

för att spela online. I de andra grupperna varierar det mer. Detta är 

kanske beror på att de med högre uppkoppling har mer nytta av 

online spel. 

 

 

 
Bilaga 7 Tabeller på selektering mot fildelningsinställning 

Bilden visar i procent hur fördelningen ligger på fråga sex. Vi kommer bara gå vidare 

med de två största kategorierna det är olagligt men jag fildelar ändå och det är olagligt 

så jag fildelar inte. För enkelhetens skull kallar vi de kvarvarande kategorierna inte och 

ändå. 

 
Vi kallar alternativet Det är olagligt men jag fildelar ändå för ändå och det är olagligt så 

jag fildelar inte för inte. 

Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner? fråga7: 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 

Inte 

 

Det är inte överraskande att det i kategorin inte domineras av Jag vill inte ladda upp alls 

är mycket stor den andra kategorin är mer splittrad av förståliga skäl. Vi tycker dock att 

det är märkligt att det faktiskt finns andra svar i inte kategorin som jag känner mig 

skyldig att ladda upp mer än ner. Detta kan förklaras med att den som har svarat kan ha 

gjort misstag eller varit lite oförsiktig när han eller hon har svarat på enkäten. Ett 

alternativ till att ha med dessa motsägelsefulla svar hade varit att sortera bort de från 

undersökningen och se de som osunda svar. 

 

 

 

 

 



 

 

När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det för att bl.a. 

stödja upphovsmännen fråga8:  

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Här finns det skillnader men vi väljer att inte kommentera dessa. 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Denna fråga kan vi inte behandla i denna selektering då en av grupperna inte fildelar.  

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper? fråga 10: 

Denna fråga kan vi inte behandla i denna selektering då en av grupperna inte fildelar.  

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

Denna fråga kan vi inte behandla i denna selektering då en av grupperna inte fildelar.  

Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 

Denna fråga kan vi inte behandla i denna selektering då en av grupperna inte fildelar.  

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar: 

Denna fråga kan vi inte behandla i denna selektering då en av grupperna inte fildelar.  

 

 

 

 

 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

CD-nyckel 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 

Inte 

 

Vi tycker skillnaderna är små mellan ändå och inte. 



 

 

Antal installationer 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 

Inte 

 

Alternativet inte verkar vara mer toleranta mot antal installationer i enlighet med skyddet 

påverkar mig inte. 

Onlineverifiering 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 

Inte 

 

Alternativet inte verkar vara mer toleranta mot onlineverifiering i enlighet med skyddet 

påverkar mig inte. 

 

 

 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Handbok 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

Samlarföremål 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 



 

 

Häftig förpackning 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

 

 

 

Plansch 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

Officiella forum 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

T-shirt 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

 

 



 

 

 

 

 

Bonusmaterial 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. Dock viss skillnad i antal svar i 

påverkar mig i viss grad. 

Demos 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

Bonusspel 

Värdena anges i procent: 

Ändå 

 
Inte 

 
Det finns enbart mindre skillnader mellan ändå och inte. 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online? 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori Resultat 

Actionspel Selektering Medelvärde 

Ändå 4,321 

Inte 4,723 

Medel 4,315 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

Actionäventyrsspel Selektering Medelvärde 

Ändå 4,521 



 

 

Inte 4,766 

Medel 4,430 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

Äventyrsspel Selektering Medelvärde 

Ändå 4,379 

Inte 4,745 

Medel 4,363 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

Rollspel Selektering Medelvärde 

Ändå 4,350 

Inte 4,883 

Medel 4,396 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

Simulatorspel Selektering Medelvärde 

Ändå 4,121 

Inte 4,989 

Medel 4,363 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

Sportspel Selektering Medelvärde 

Ändå 4,864 

Inte 5,277 

Medel 4,911 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

Strategispel Ändå 3,836 

Inte 4,149 

Medel 3,919 

Det finns mindre skillnader mellan svarskategorierna. 

 
Bilaga 8 Tabeller på selektering mot skyldig att ladda upp 

I denna fråga finns det tre tydliga kategorier, Det spelar ingen roll hur mycket jag laddar 

ner, Jag laddar helst upp mindre än jag laddar ner och Jag vill inte ladda upp alls. Vi 

väljer att kalla de tre grupperna för ingen roll, helst mindre och inte alls. 

Värdena anges i procent: 

 



 

 

Hur ställer du dig till fildelning? fråga6: 

Värdena anges i procent: 

Svarstyp Resultat 

Ingen 

roll 

 
helst 

mindre 

 
Inte alls 

 
Det är inte helt överraskande att den inom inte alls har svarat mycket annorlunda. Men de 

andra kategorierna är snarlika. 

 

 

 

 

 

 

 

När jag köper en produkt som jag hade kunnat ladda ner gör jag det för att bl.a. 

stödja upphovsmännen? fråga8:  

Värdena anges i procent: 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Överlag tycker vi svaren är ganska lika med undantag för skillnaden mellan kategorierna 

ingen roll och helst mindre. Alternativet helst mindre har en mycket mindre 

representation på alltid alternativet och gruppen ingen roll har en klar överrepresentation 

av aldrig. 



 

 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,444 

helst mindre 4,328 

Inte alls 2,798 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Actionäventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,815 

helst mindre 4,397 

Inte alls 3,024 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Äventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,185 

helst mindre 4,000 

Inte alls 2,685 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Rollspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,333 

helst mindre 3,569 

Inte alls 2,387 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Simulatorspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,278 

helst mindre 3,776 

Inte alls 2,702 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Sportspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,685 

helst mindre 3,586 

Inte alls 2,806 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Strategispel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,185 

helst mindre 3,966 

Inte alls 2,669 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 



 

 

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper? fråga 10: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 5,167 

helst mindre 5,241 

Inte alls 3,887 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Actionäventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,870 

helst mindre 5,069 

Inte alls 3,782 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Äventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,907 

helst mindre 4,724 

Inte alls 3,726 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Rollspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,593 

helst mindre 4,845 

Inte alls 3,718 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Simulatorspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,500 

helst mindre 4,655 

Inte alls 3,613 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Sportspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,611 

helst mindre 4,517 

Inte alls 3,694 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Strategispel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 5,167 

helst mindre 5,172 

Inte alls 3,790 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 



 

 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

 

Spelkategori 

Actionspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,852 

helst mindre 4,052 

Inte alls 3,282 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation minimalt 

Actionäventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,037 

helst mindre 4,103 

Inte alls 3,274 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Äventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,759 

helst mindre 4,379 

Inte alls 4,355 

Här är det inte några större skillnader per kategori. 

Rollspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,574 

helst mindre 3,741 

Inte alls 3,185 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Simulatorspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,500 

helst mindre 4,190 

Inte alls 4,137 

Här skiljer sig inte kategorierna sig speciellt mycket. 

Sportspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,426 

helst mindre 4,276 

Inte alls 3,879 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Strategispel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,315 

helst mindre 4,672 

Inte alls 3,774 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 



 

 

Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,296 

helst mindre 2,983 

Inte alls 3,194 

Kategorin helst mindre skiljer sig från de övriga svarsalternativen 

med lägre representation. 

Actionäventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,241 

helst mindre 3,534 

Inte alls 4,056 

Kategorin helst mindre skiljer sig från de övriga svarsalternativen 

med lägre representation. 

Äventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,889 

helst mindre 3,310 

Inte alls 3,540 

Här skiljer dem sig inte mycket åt. 

Rollspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,370 

helst mindre 2,810 

Inte alls 3,073 

Kategorin helst mindre skiljer sig från de övriga svarsalternativen 

med lägre representation. 

Simulatorspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,593 

helst mindre 3,724 

Inte alls 3,258 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Sportspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,481 

helst mindre 3,190 

Inte alls 3,081 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 

Strategispel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 3,278 

helst mindre 2,776 

Inte alls 2,677 

Kategorin inte alls skiljer sig från de övriga svarsalternativen med 

lägre representation. 



 

 

 

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar: 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Vi tycker att ingen roll och helst mindre är ganska lika och skiljer sig från inte alls där 

man är mindre benägen att piratkopiera i enlighet med jag piratkopierar aldrig och jag 

piratkopierar nästan aldrig. 

 

 

 

Antal installationer 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Vi tycker att ingen roll och helst mindre är ganska lika och skiljer sig från inte alls där 

man är mindre benägen att piratkopiera i enlighet med jag piratkopierar aldrig och jag 

piratkopierar nästan aldrig detta mönster är dock svagare inom antal installationer i 

förhållande till cd-nyckel. 



 

 

Onlineverifiering 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Vi tycker att ingen roll och helst mindre är ganska lika och skiljer sig från inte alls där 

man är mindre benägen att piratkopiera i enlighet med jag piratkopierar aldrig och jag 

piratkopierar nästan aldrig detta mönster är dock svagare inom onlineverifiering i 

förhållande till cd-nyckel. 

 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Här anser vi att skillnaderna är små. 

Antal installationer 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Här anser vi att skillnaderna är små. 



 

 

Onlineverifiering 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Här anser vi att skillnaderna är små. 

 

 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Handbok 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på handböcker som mervärde. 

Samlarföremål 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på samlarföremål som mervärde. 

 

 

 



 

 

Häftig förpackning 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på häftig förpackning som 

mervärde. 

Plansch 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på plansch som mervärde. 

 

 

Officiella forum 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på officiella forum som 

mervärde. 



 

 

T-shirt 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på T-shirt som mervärde. 

Bonusmaterial 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på bonusmaterial som mervärde. 

Demos 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på demos som mervärde. 



 

 

Bonusspel 

Svarstyp Resultat 

Ingen roll 

 
helst mindre 

 
Inte alls 

 
Skyldigheten att dela med sig påverkar inte hur man ser på bonusspel som mervärde. 

 

 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online? 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

 

Spelkategori 

Actionspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,315 

helst mindre 3,914 

Inte alls 4,500 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. 

Actionäventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,648 

helst mindre 4,310 

Inte alls 4,419 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. 

Äventyrsspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,315 

helst mindre 4,379 

Inte alls 4,363 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. 

Rollspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,370 

helst mindre 4,259 

Inte alls 4,395 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. 

Simulatorspel Svarstyp Resultat 



 

 

Ingen roll 4,333 

helst mindre 4,155 

Inte alls 4,460 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. 

Sportspel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,944 

helst mindre 5,086 

Inte alls 4,815 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. Sportspelskategorin tycks dock ha ett lite högre värde 

överlag när det gäller att köpa för att spela online. 

Strategispel Svarstyp Resultat 

Ingen roll 4,093 

helst mindre 3,569 

Inte alls 3,871 

Skyldigheten att dela med sig verkar inte påverka hur man svarar på 

frågan. 
 

 

Bilaga 9 Tabeller på selektering mot stödja upphovsman 

Eftersom att det är jämn spridning mellan kategorierna har vi gått vidare med samtliga i 

analysprocessen. 

 



 

 

Hur ställer du dig till fildelning? fråga6: 

Värdena anges i procent: 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
I kategorierna alltid, oftast och ibland är skillnaderna små och det är överlag ungefär lika 

vanligt med svaren det är olagligt men jag fildelar ändå och det är olagligt så jag fildelar 

inte. Ser man till svarskategorierna sällan och aldrig är antalet svar det är olagligt så jag 

fildelar inte något lägre än de andra kategorierna. Det är inte konstigt att de som inte vill 

stödja upphovsmännen är mer benägna att fildela. 



 

 

Känner du dig skyldig att ladda upp lika mycket som du laddade ner fråga7: 

Värdena anges i procent: 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som att ju mer villig man är att stödja upphovsmannen desto mer benägen blir 

man att svara jag vill inte ladda upp alls. 

 

 

Hur stor del av de spel du har du piratkopierat? Fråga9: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,545 

Oftast 3,941 

Ibland 3,279 

Sällan 2,955 

Aldrig 4,250 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Actionäventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 2,891 

Oftast 3,926 

Ibland 3,465 

Sällan 3,227 

Aldrig 4,100 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 



 

 

Äventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 2,655 

Oftast 3,662 

Ibland 3,512 

Sällan 2,705 

Aldrig 3,967 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Rollspel Svarskategori resultat 

Alltid 2,018 

Oftast 3,324 

Ibland 2,977 

Sällan 2,341 

Aldrig 3,467 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Simulatorspel Svarskategori resultat 

Alltid 2,655 

Oftast 3,338 

Ibland 3,023 

Sällan 2,977 

Aldrig 3,717 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Sportspel Svarskategori resultat 

Alltid 2,909 

Oftast 3,206 

Ibland 3,233 

Sällan 3,068 

Aldrig 3,967 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Strategispel Svarskategori resultat 

Alltid 2,655 

Oftast 3,588 

Ibland 3,163 

Sällan 3,341 

Aldrig 4,267 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

 



 

 

Priset påverkar om jag laddar ner eller köper? fråga 10: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,745 

Oftast 4,544 

Ibland 4,535 

Sällan 4,250 

Aldrig 5,700 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Actionäventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,600 

Oftast 4,603 

Ibland 4,442 

Sällan 4,273 

Aldrig 5,317 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Äventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,491 

Oftast 4,279 

Ibland 4,605 

Sällan 4,068 

Aldrig 5,417 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Rollspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,000 

Oftast 4,382 

Ibland 4,767 

Sällan 3,955 

Aldrig 5,117 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Simulatorspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,091 

Oftast 3,882 

Ibland 5,070 

Sällan 3,659 

Aldrig 5,033 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Sportspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,018 



 

 

Oftast 4,265 

Ibland 4,558 

Sällan 3,886 

Aldrig 4,767 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

Strategispel Svarskategori resultat 

Alltid 3,164 

Oftast 4,676 

Ibland 5,070 

Sällan 4,432 

Aldrig 5,400 

Över lag är det mindre skillnader bortset från att alternativet aldrig 

har lite högre representation. 

 

 

 

Hur mycket av det piratkopierade material du har tillgång till använder du faktiskt. 

dvs. mer än att du startar och testar? Fråga11: 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,400 

Oftast 3,603 

Ibland 4,279 

Sällan 4,432 

Aldrig 3,683 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 

Actionäventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,109 

Oftast 3,309 

Ibland 4,163 

Sällan 3,659 

Aldrig 3,850 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 

Äventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,800 

Oftast 4,382 

Ibland 5,047 

Sällan 4,114 

Aldrig 4,800 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 



 

 

Rollspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,145 

Oftast 3,382 

Ibland 3,907 

Sällan 2,545 

Aldrig 3,367 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 

Simulatorspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,309 

Oftast 4,397 

Ibland 5,070 

Sällan 3,614 

Aldrig 4,817 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 

Sportspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,200 

Oftast 4,294 

Ibland 5,000 

Sällan 3,659 

Aldrig 4,650 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 

Strategispel Svarskategori resultat 

Alltid 3,491 

Oftast 4,250 

Ibland 4,419 

Sällan 3,864 

Aldrig 4,633 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte användningen av 

spelkategorin. 

 



 

 

Händer det att du väljer att inte köpa en mjukvara för att istället piratkopiera på 

grund av det kopieringskydd som följer med är krångligt? Fråga12 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,182 

Oftast 3,029 

Ibland 3,605 

Sällan 4,023 

Aldrig 3,467 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

Actionäventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,636 

Oftast 3,971 

Ibland 4,698 

Sällan 2,841 

Aldrig 4,500 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

Äventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,418 

Oftast 3,397 

Ibland 3,814 

Sällan 3,159 

Aldrig 4,200 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

Rollspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,091 

Oftast 3,176 

Ibland 3,116 

Sällan 3,091 

Aldrig 3,550 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

Simulatorspel Svarskategori resultat 

Alltid 3,164 

Oftast 3,941 

Ibland 3,047 

Sällan 2,614 

Aldrig 4,133 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

Sportspel Svarskategori resultat 



 

 

Alltid 2,618 

Oftast 3,706 

Ibland 2,977 

Sällan 3,000 

Aldrig 3,900 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

Strategispel Svarskategori resultat 

Alltid 2,491 

Oftast 3,029 

Ibland 3,000 

Sällan 2,750 

Aldrig 3,333 

Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man ser på 

kopieringsskyddets krånglighet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 När du vill ha ett spel kan du köpa det eller piratkopiera det, hur påverkar: 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Inte helt förvånande är det att svaret jag piratkopierar aldrig blir mer och mer vanligt ju 

mer benägen man är att stödja upphovsmannen. Det är också att det blir mer troligt att en 

Peron piratkopierar ju mindre intresserad den är att stödja upphovsmannen. 

 



 

 

Antal installationer 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Inte helt förvånande är det så att svaret jag piratkopierar aldrig blir mer och mer vanligt 

ju mer benägen man är att stödja upphovsmannen. Det är också så att det blir mer troligt 

att en person piratkopierar ju mindre intresserad den är att stödja upphovsmannen. 

 



 

 

Onlineverifiering 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Inte helt förvånande är det så att svaret jag piratkopierar aldrig blir mer och mer vanligt 

ju mer benägen man är att stödja upphovsmannen. Det är också så att det blir mer troligt 

att en person piratkopierar ju mindre intresserad den är att stödja upphovsmannen. 



 

 

14 Hur känner du inför kopieringskyddet när du har köpt ett spel? 

Värdena anges i procent: 

CD-nyckel 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man påverkas av kopieringsskyddet. 

 

 

Antal installationer 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man påverkas av kopieringsskyddet. 



 

 

Onlineverifiering 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Viljan att stödja upphovsmannen påverkar inte hur man påverkas av kopieringsskyddet. 

 

 

 

15 När man köper spel får man ibland med lite extra utöver spelet, på vilket sätt 

påverkar detta dig? 

Värdena anges i procent: 

Handbok 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som om att ju mer benägen man är att vilja stödja upphovsmannen desto mer 

uppskattar man mervärdet. 

 

 



 

 

Samlarföremål 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som om att ju mer benägen man är att vilja stödja upphovsmannen desto mer 

uppskattar man mervärdet. 

 

 

Häftig förpackning 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
 



 

 

Plansch 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
 

Officiella forum 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som om att ju mer benägen man är att vilja stödja upphovsmannen desto mer 

uppskattar man mervärdet. 



 

 

T-shirt 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som om att ju mer benägen man är att vilja stödja upphovsmannen desto mer 

uppskattar man mervärdet. 

Bonusmaterial 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som om att ju mer benägen man är att vilja stödja upphovsmannen desto mer 

uppskattar man mervärdet. 



 

 

Demos 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
Det verkar som om att ju mer benägen man är att vilja stödja upphovsmannen desto mer 

uppskattar man mervärdet. 

Bonusspel 

Svarskategori resultat 

Alltid 

 
Oftast 

 
Ibland 

 
Sällan 

 
Aldrig 

 
För bonusspel verkar viljan att stödja upphovsmannen spela mindre roll. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

16 I hur stor utsträckning köper du spel för att kunna spela online? 

Värdet ligger mellan 0 och 10. 

Spelkategori 

Actionspel Svarskategori resultat 

Alltid 4,182 

Oftast 4,559 

Ibland 4,744 

Sällan 3,705 

Aldrig 4,300 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre.  

Actionäventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 4,491 

Oftast 4,471 

Ibland 4,930 

Sällan 3,977 

Aldrig 4,300 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre. 

Äventyrsspel Svarskategori resultat 

Alltid 4,491 

Oftast 4,441 

Ibland 5,140 

Sällan 3,727 

Aldrig 4,067 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre. 

Rollspel Svarskategori resultat 

Alltid 4,491 

Oftast 4,559 

Ibland 4,907 

Sällan 3,886 

Aldrig 4,133 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre. 

Simulatorspel Svarskategori resultat 

Alltid 4,400 

Oftast 4,397 

Ibland 4,814 



 

 

Sällan 3,955 

Aldrig 4,267 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre. 

Sportspel Svarskategori resultat 

Alltid 4,836 

Oftast 5,162 

Ibland 5,140 

Sällan 4,318 

Aldrig 4,967 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre. 

Strategispel Svarskategori resultat 

Alltid 4,018 

Oftast 4,191 

Ibland 4,116 

Sällan 2,977 

Aldrig 4,067 

Viljan att stödja upphovsmannen spelar mindre roll med undantag 

för svaret sällan ligger något lägre. 

 
 


