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Abstract 
 
Peter Jakobsson (2012): Öppenhetsindustrin. Örebro Studies in Media and 
Communication 13,  Södertörn Doctoral Dissertations 65, 209 pp. 
 
Over recent decades several competing descriptions of the media and cul-
tural industries have been put forward. The media and cultural industries 
have been described as creative industries, copyright industries, and as 
constitutive of an experience economy. One key element in these descrip-
tions has been the importance of copyright law in a post-industrial econ-
omy.  

The present study is an analysis of an emerging idea of an industry that 
functions, in part, outside of the market created by copyright law, and by 
exploiting, or by building markets on top of, digital, cultural and informa-
tional commons. The study is about how this idea is expressed in various 
forms by business organisations, companies, consultants and policymakers. 
I have invented the concept of the openness industry to denote the busi-
nesses that these organisations and policy makers claim are forerunners 
and promoters of the idea of ‘openness’ as a business model for the media 
industry. The purpose of the thesis is to analyse the governmentality and 
ideology of the openness industry. 

A key element in the idea of the openness industry is that internet users 
can be persuaded to produce symbolic products for it by other means than 
the economic incentives provided by copyright. Another key element is the 
high value placed on single individuals in the creation of economic value; 
but in contrast to how the copyright industries are thought to be dependent 
on ‘authors’, the openness industry relies on the ‘entrepreneur’. Previous 
notions of the media and cultural industries have given publishers and pro-
ducers of film, music and games a central role.The companies that are 
seminal to the idea of the openness industry are internet and technology 
companies.  

Keywords: copyright, creative industries, the openness industry, govern-
mentality, ideology, EU, Youtube, CCIA, crowdsourcing  
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Förord 
 
I maj 2007 började jag min doktorandtjänst på Södertörns högskola. Det 
är snart fem år sedan och det betyder att det finns många att tacka för att 
de bidragit till den här boken. Till att börja med professor Göran Bolin 
som har varit min handledare. Göran är också projektledare för det forsk-
ningsprojekt inom vilket jag skrivit min avhandling. Forskningsprojektet 
heter Digital Media Cultures: Audiences, Lifestyles and Generations in the 
Age of Digital Reproduction och finansieras av Östersjöstiftelsen. Forskar-
utbildningen på Södertörns högskola har bedrivits i samarbete med Örebro 
Universitet där min bihandlare professor Mats Ekström har varit verksam. 
Båda mina handledare förtjänar ett varmt tack för att de kommenterat och 
granskat olika versioner av texten under avhandlingsprojektets gång. Leif 
Dahlberg, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan, var opponent på mitt 
sextioprocentsseminarium. Professor Christian Christensen var opponent 
på slutseminariet. Båda opponenterna bidrog med kommentarer som har 
varit värdefulla i det fortsatta arbetet. Vid slutseminariet och även vid and-
ra tillfällen då jag presenterat min forskning för kollegiet på MKV, Söder-
törn, har jag fått många hjälpsamma tips och uppslag. Samtliga kollegor 
ska ha ett stort tack, dels för hjälpen med avhandlingen men också för att 
de gör att det är väldigt roligt att jobba på Södertörns högskola. Jag vill 
särskilt nämna den stimulerande intellektuella miljön i PC230, kontoret 
som jag delar med doktorandkollegorna Fredrik Stiernstedt och Linus An-
dersson. Tillsammans med Fredrik har jag också haft ett par sidoprojekt 
som till viss del distraherat mig från slutmålet, men som framförallt har 
givit mig möjlighet att pröva idéer som senare letat sig in i avhandlingen. 
Även lunchdiskussionerna med doktoranderna Anne Kaun och Carina 
Guyard kräver ett särskilt omnämnande. Carina har dessutom bidragit 
med korrekturläsning av manuskriptet. Korrekturläst har även Maria Ja-
kobsson gjort. Tack för hjälpen med korrekturet! Slutligen vill jag rikta ett 
stort tack till Charlotte de Besche som har stöttat mig under hela avhand-
lingsprojektets gång. Charlotte har också formgett bokens omslag.  

Ett par kommentarer om texten är också på sin plats. I första hand har 
jag citerat från källor på svenska. I de fall som källan endast funnits till-
gänglig på engelska har jag själv översatt den. Detta för att underlätta läs-
ningen då det finns många citat i texten.  Jag använder dubbla citations-
tecken för att ange citat. Enkla citationstecken används för att markera 
avstånd samt när jag använder andras begrepp. Eftersom begrepp oftast 



återkommer flera gånger i en text anger jag ingen sidhänvisning till dessa. 
Om sidhänvisning saknas vid ett citat med dubbla citationstecken beror det 
på att källan saknar sidnumrering, till exempel för att det rör sig om en 
webbsida. Delar av kapitel ett har tidigare publicerats som Jakobsson, 
Peter (2010) Obegränsad kommunikation, obegränsad konkurrens, i Pelle 
Snickars & Jonas Andersson (red.), Efter The Pirate Bay, Stockholm: 
Kungliga Biblioteket, s. 87-104. Delar av kapitel sex har tidigare publice-
rats på engelska som Jakobsson, Peter (2010) Cooperation and Competi-
tion in Open Production, Platform: Journal of Media and Communication, 
Creative Commons Special Issue, december 2010, s. 106-119. 
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1. INTRODUKTION 

Under hösten 2011 pågick en intensiv debatt i USA om Stop Online Piracy 
Act, eller SOPA, ett kontroversiellt lagförslag vars uttalade syfte är att 
försvåra verksamheten för webbsidor som olovligen sprider upphovsrätts-
skyddat material. Begränsningarna ska bland annat ske genom att det ges 
större befogenheter till justitiedepartementet. Lagförslaget är avsett att 
omfatta webbsidor både i och utanför USA (Rushe 2011). I likhet med i 
Sverige, när lagförslag med liknande innehåll varit på väg genom riksdagen 
– framförallt den så kallade IPRED-lagen från 2009 – har SOPA stött på 
motstånd. Medborgarrättsorganisationer som Electronic Frontier Founda-
tion (EFF) har kritiserat lagförslaget för att det drabbar sociala medietjäns-
ter som till exempel Twitter, sociala nätverkssidor, och andra webbtjänster 
som inkluderar lagring av användarnas data.1 Kritiken går ut på att om-
sorgen om upphovsrättsinnehavarna – Hollywood och de stora musikbola-
gen – driver fram en lagstiftning som hotar värden som inte står i propor-
tion till medieindustrins ekonomiska intressen. 

Det är inte bara medborgarrättsorganisationer som har kritiserat SOPA 
utan kritik har även kommit från stora medieföretag som America Online, 
Facebook och Google Inc.2 Dessa företag menar att en alltför omfattande 
upphovsrättslagstiftning kan skada allmänintresset och företagens ekono-
miska intressen. På sin policyblogg skriver Google att ”[v]i stödjer målet 
med förslaget – att slå ner på utlandsbaserade webbsidor som gör profit på 
piratkopior och förfalskade varor – men vi är oroade för att sättet på vilket 
förslaget är skrivet kan hota innovationer, jobb och yttrandefriheten”.3 
Googles tolkning av lagförslaget går tvärtemot den uttalade intentionen 

                                                      
1 www.eff.org/deeplinks/2011/10/sopa-hollywood-finally-gets-chance-break-
internet, 2011-11-30. 
2 www.protectinnovation.com/downloads/letter.pdf, 2011-11-30. 
3 googlepublicpolicy.blogspot.com/2011/11/testifying-before-us-house-of.html, 
2011-11-30. 
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med förslaget, vars undertitel inleds med orden To promote prosperity, 
creativity, entrepreneurship, and innovation.4  

SOPA är skriven utifrån den etablerade föreställningen att en stark upp-
hovsrätt är en förutsättning för en fungerande medieindustri, och en nöd-
vändighet för att ge tillräcklig uppmuntran till enskilda individer att ägna 
sig åt kreativ verksamhet. Detta är också en linje som drivits hårt av film- 
och skivindustrin, tillsammans med stater och ledande politiker, under de 
senaste decennierna.  

Det jag intresserar mig för i denna avhandling är den motsatta föreställ-
ning som också kommer till uttryck i exemplet ovan: att upphovsrätten 
utgör ett potentiellt hinder mot ekonomisk tillväxt och utveckling inom 
medieindustrin.5 Ämnet för avhandlingen är hur denna föreställning kom-
mer till uttryck i ett antal för avhandlingen särskilt intressanta texter och 
digitala objekt. Texterna kommer bland annat från en branschorganisation 
för IT-industrin och från konsulter till industrin, men också från politiker. 
En närmare presentation av det empiriska materialet kommer senare i detta 
kapitel.   

Att upphovsrätten kan vara skadlig för kulturlivet, den offentliga debat-
ten och samhällsekonomin har akademiker och jurister argumenterat för 
både länge och kraftfullt (t.ex. Lessig 2004). Men vad jag intresserar mig 
för är hur idén om en reformerad och mindre omfattande upphovsrättslag-
stiftning omtalas i relation till en ny slags medieindustri, med därtill för-
knippade affärsmodeller. Detta kallar jag i avhandlingen för en föreställ-
ning om en öppenhetsindustri. Detta begrepp är mitt eget och det används 
således inte i litteraturen eller i policydiskussioner. 6    

                                                      
4 judiciary.house.gov/hearings/pdf/112%20HR%203261.pdf, 2011-11-30. 
5 Jag använder en bred definition av begreppet medieindustrin som innefattar både 
traditionella massmedier och telekom- och IT-sektorn. I definitionen ingår således 
både etermedierna och nätbaserade film- och musiktjänster. Digitaliseringen av 
medierna och konvergensen mellan tidigare separata industrier gör det svårt att 
avgränsa medieindustrin till exempelvis massmedieföretag (Braman 2004).  
6 Ordet öppenhetsindustrin har jag lånat från medieforskaren Sandra Braman som i 
en privat diskussion använde det för att beskriva det faktum att både Wikileaks och 
The Pirate Bay har etablerat sig i Sverige. Hon argumenterade för att Sverige där-
med var ett centrum för en slags öppenhetsindustri (’openess industry’). I det is-
ländska Alltinget har man också talat om skapandet av en internationell ”transpa-
rency haven” (immi.is/Icelandic_Modern_Media_Initiative, 2011-11-30.), det vill 
säga en slags frizon för information, med extraordinärt starkt skydd för tryck- och 
yttrandefriheten. Både Wikileaks och den isländska lagstiftningen faller dock utan-
för avhandlingens ramar enligt det sätt som jag använder begreppet öppenhetsindu-
strin.    
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Medieforskaren Nick Dyer-Witheford, författare till Cyber-Marx: Cycles 
and Circuits of Struggle in High-Technology Capitalism, skriver att:  

Ända sedan Raymond Williams påpekade att orden ’commons’ och ’com-
munications’ har ett gemensamt ursprung, har den kritiska teorin funnit en 
kraftfull metafor i den tidiga kapitalismens inhängningar av kollektivt ägda 
landområden för att beskriva de kommersiella mediernas ständigt tilltagan-
de makt (Dyer-Witheford 2002, s. 129).  

Enligt den kritiska traditionen är inhägnaden således en del av kapitalis-
mens natur, i det att den försöker stänga in det som den vill kapitalisera 
på. Genom denna process förs saker från marknadens utsida till kapitalets 
insida, samtidigt som tillgången till det som tidigare varit fritt för var och 
en att bruka begränsas.  

Inte minst har den kritiska traditionen riktat in sig på upphovsrätten 
som det juridiska medel genom vilket marknaden privatiserar och begrän-
sar tillgången till ett (tidigare) gemensamt kulturarv och skapar en mark-
nad för symboliska produkter (t.ex. Bettig 1997; Hesmondhalgh 2008; 
May 2009). I detta sammanhang aktualiseras också begreppet upphovs-
rättsindustrierna som syftar på vikten av upphovsrätten för upprätthållan-
det av medieindustrins affärsmodeller. Detta begrepp har använts deskrip-
tivt snarare än kritiskt, för att peka på vad som förenar de industrier som 
på något sätt är inblandade i produktionen och distributionen av litterära, 
dramatiska, musikaliska eller andra konstnärliga verk (Wikström 2006). 
Utifrån detta framstår Googles ställningstagande mot SOPA som något 
som är värt att undersöka närmare.  

I den här avhandlingen argumenterar jag för att det som Google ger ut-
tryck för i sitt ställningstagande, på ett principiellt plan, är en del av en idé 
eller föreställning om öppenhet som medieindustriell logik. Denna före-
ställning inkluderar idéer om vilka företag som är bäst skickade att realise-
ra värdet i symboliska produkter, förslag på affärsmodeller som kan ersät-
ta de modeller som idag är baserade på upphovsrätten, och idéer om nya 
subjekt som kan ersätta den enskilda upphovsmannen som källa till sym-
boliska produkter. Ämnet för avhandlingen är hur denna föreställning 
formas genom och tar sig uttryck i språk, teknologier och olika former av 
kunskap. Själva analysen tar utgångspunkt i rapporter, böcker, webbtekno-
logier och policymaterial som utvecklar denna idé. De företag som dessa 
texter pekar ut som föregångare och spridare av en ny affärsrationalitet 
kallar jag, i relation till upphovsrättsindustrierna och deras tendens att 
’stänga in’ musikaliska, filmiska och andra konstnärliga verk, för öppen-
hetsindustrin. 
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Beskrivningen av öppenhetsindustrin och idén om öppenhet som indust-
riell logik är ett resultat av avhandlingsarbetet och kommer att framstå till 
fullo först i avhandlingens sista kapitel. För att underlätta för läsaren att 
följa med i texten kommer jag dock att föregripa avhandlingens argumen-
tation genom att redan i introduktionen ge en kort beskrivning av öppen-
hetsindustrin.  

Till skillnad från upphovsrättsindustrierna bygger idén om en öppen-
hetsindustri inte på en lagstiftning som möjliggör kontroll och inhägnader 
av enskilda verk. Istället är idén att skapa ekonomiskt värde inom ett ram-
verk av förordningar och lagar som möjliggör ökad cirkulation av olika 
former av information i digitala nätverk. Föreställningen om öppenhetsin-
dustrin innefattar inte ett avskaffande av upphovsrätten i sin helhet – det är 
en idé om att ekonomin kan göras starkare och mer kreativ med fler un-
dantag från upphovsrätten och med införandet av fler friheter i relation till 
upphovsrättsskyddat material.  

Det sig framförallt om tre sorters företag som ingår i föreställningen om 
en öppenhetsindustri. För det första, företag vars affärsmodeller bygger på 
att de exploaterar så kallat användargenererat innehåll, det vill säga medie-
företag som istället för att sälja tillgång till ett visst innehåll tillhandahåller 
verktyg eller en ’plattform’ för användarnas egen produktion av symbolis-
ka produkter (Gillespie 2010). För det andra, företag som distribuerar och 
tillgängliggör andra individers och företags upphovsrättsskyddade material 
över internet, ofta genom att verka i en slags juridiska gråzoner, till exem-
pel Google (Jakobsson & Stiernstedt 2010). Och för det tredje, företag som 
inte själva använder sig av upphovsrättsskyddat material men tillverkar 
och säljer produkter som används på sätt som potentiellt bryter mot upp-
hovsrättslagen, till exempel mp3-spelare och internetuppkopplingar (David 
2010).  

Även om de branschstrukturer som dessa företag verkar inom skiljer sig 
åt kommer jag att benämna öppenhetsindustrin i singularis. Att begreppet 
används i singularis beror på att jag definierar det utifrån idén om att upp-
hovsrätten bör begränsas och beläggas med undantag för att främja kreativ 
verksamhet och ekonomiskt välstånd. Trots de olika ekonomiska förut-
sättningarna förenas företagen och branscherna, enligt föreställningen om 
öppenhetsindustrin, av denna gemensamma förutsättning. Avhandlingen 
handlar inte i första hand om de olika företagen som ingår i föreställningen 
om öppenhetsindustrin utan det är en analys av de idéer och begrepp som 
ingår i föreställningen.  

Begreppet öppenhetsindustrin kan förstås i relation till begreppet de kre-
ativa industrierna (Flew 2011). Begreppet de kreativa industrierna är ett 
sätt att konceptualisera ett antal olika idéer om bland annat relationen 
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mellan kultur och ekonomi. Det relaterar till andra liknande begrepp som 
kulturindustrierna (Hesmondhalgh 2007) och upphovsrättsindustrierna 
(Wikström 2006), men är framförallt ett policybegrepp. Detta innebär att 
begreppet innefattar idéer om hur de kreativa industrierna kan göras till 
föremål för politisk styrning. Begreppet de kreativa industrierna pekar ut 
vissa företag som tillhörande en viss del av samhällsekonomin med syftet 
att göra det möjligt att komma med rekommendationer och förslag på 
politiska handlingsalternativ som kan främja de kreativa industrierna.  

I likhet med detta menar jag att föreställningen om öppenhetsindustrin 
är en idé eller föreställning som tar sig uttryck genom ett visst språk och en 
viss kunskap som konstituerar och mobiliseras utifrån denna idé. I enlighet 
med avhandlingens analytiska perspektiv (se kap. två) utforskar jag före-
ställningen om öppenhetsindustrin som en styrningsrationalitet och som en 
ideologi.7  

Att det finns företag vars affärsmodeller bygger på undantag från upp-
hovsrätten eller att det finns företag som skapar ekonomiska värden genom 
att bryta mot upphovsrätten är inget nytt fenomen som enbart är kopplat 
till den digitala medieindustrin: kassett- och videobandspelare har till ex-
empel tidigare ställt hemelektronikindustrin mot upphovsrättsrättsindu-
strin (Coleman 2003). Vad som är nytt är att det finns en idé om en sär-
skild industri som är avhängig att upphovsrätten inte blir för stark eller 
omfattande, och att företag och politiker börjat forma en samlad föreställ-
ning om denna.  

De företag som förespråkar öppenhet som affärsmodell är dock ofta 
själva beroende av upphovsrätten och vad de argumenterar för är därför 
avskaffandet av eller undantag från andras upphovsrätter snarare än deras 
egna. I praktiken förespråkar de således en högst partiell öppenhet. Denna 
öppenhet är också villkorad i ett annat avseende, vilket kommer sig av den 
kontroll som de aktuella företagen har över kommunikationen och interak-
tionen på nätet genom den tekniska kompetens och de infrastrukturella 
resurser som de besitter. Delvis på grund av dessa resurser saknar företagen 
behov av juridiskt skydd för sina produkter.  

Begreppet öppenhetsindustrin är avsett att fungera på två sätt. Dels på 
det sätt som Horkheimer och Adornos (1944/1996) sammanskrivning kul-
turindustrin en gång fungerade, det vill säga som en påminnelse om de 
motsättningar som kan uppstå när man sammanför idéer och praktiker 
som tidigare var åtskilda. Ur detta perspektiv är begreppet öppenhetsindu-
strin avsett att peka ut öppenhetens (ekonomiska) gränser. Som till exem-
pel i fallet med SOPA där Google (se ovan) allierade sig med medborgar-

                                                      
7 Det engelska ordet för styrningsrationalitet är governmentality (Rose 1999). 
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rättsorganisationernas retorik och mer radikala krav på ökad yttrandefri-
het, för att legitimera företagets egna affärsmodeller och mer begränsade 
krav på öppenhet. Men avhandlingen använder också begreppet öppen-
hetsindustrin på det neutrala och deskriptiva sätt som begreppet kulturin-
dustrierna används idag, då intresset för dessa riktats om från ”hur kapita-
lismen inverkar på det kreativa arbetet till hur kapitalismen sköter, organi-
serar och tillhandahåller förutsättningarna inom vilka kreativitet kan reali-
seras” (Negus & Pickering 2004, s. 50). 

Sammanskrivningen öppenhetsindustrin är också avsedd att provocera. 
Ett genomgående tema inom den ’kritiska’ delen av medievetenskapen har 
varit att säga att marknaden ’stänger in’ saker (t.ex. Bettig 1997), vilket 
medför att en öppenhetsindustri är en självmotsägelse. En anledning till att 
uppmärksamma öppenhetsindustrin är att problematisera denna uppfatt-
ning – att synliggöra att även ’öppenhet’ kan vara en industriell logik.  

Nya begrepp möjliggör också nya frågeställningar och nya forsknings-
områden. Begreppet öppenhetsindustrin tillåter till exempel sammanföran-
det av frågor om upphovsrätt och mediereglering (Freedman 2008), explo-
ateringen av ’gratis arbete’ eller ’playbour’ (Terranova 2000; Kücklich 
2005), och analysen av värdeskapande och nya affärsmodeller inom medie-
industrierna (Bolin 2011). 

Syfte och avgränsningar 

Med utgångspunkt i det som beskrivits ovan är syftet med avhandlingen att 
analysera öppenhetsindustrins bakomliggande styrningsrationalitet och 
ideologi. Med detta avses en medieindustriell rationalitet som utgår från att 
upphovsrätten, i vissa avseenden, utgör ett hinder för en konkurrenskraftig 
medieindustri, samt att upphovsrätten i vissa fall är ett hinder för att ut-
vinna ekonomiska värden från symboliska produkter. Denna syftesformu-
lering innebär att jag i valet av material inte intresserar mig för en kritik av 
upphovsrätten som utgår från att upphovsrätten kan vara skadlig i andra 
avseenden, till exempel i relation till vissa kulturella former och uttrycks-
sätt eller för den offentliga debatten.  

De frågor jag ställer till avhandlingens empiriska material är: Med hjälp 
av vilket språk och vilken kunskap beskrivs en industri som är beroende av 
undantag och begränsningar i upphovsrätten? Hur föreställs denna industri 
kunna bidra till att främja kreativitet och ekonomiskt välstånd? Med vilka 
begrepp och utifrån vilka premisser beskrivs affärs- och produktionsmodel-
ler som sägs komplettera eller ersätta upphovsrättsbaserade modeller? Hur 
föreställs öppenhetsindustrins teknologier fungera för att motivera och 
engagera människor att delta i produktionen av symboliska produkter? I 
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kapitel tre, som är teoretiskt snarare än empiriskt, undersöker jag också 
den ideologiska kontext inom vilken föreställningen om öppenhetsindu-
strin växt fram. Där ställer jag frågan om den nyliberala ideologins syn på 
marknaden, ägande och individuella drivkrafter kan utgöra en grund för 
att förstå föreställningen om öppenhetsindustrin. I avhandlingens avslu-
tande kapitel gör jag jämförelser mellan föreställningen om öppenhetsindu-
strin och andra liknande föreställningar, till exempel föreställningen om de 
kreativa industrierna. Där frågar jag vilka likheter och skillnader det finns 
mellan de olika föreställningarna. 

Utifrån hur avhandlingens syfte är formulerat är det vissa saker som fal-
ler utanför avhandlingens ramar. Ett exempel är de rörelser som försöker 
att arbeta inom upphovsrätten för att skapa alternativa institutionella ram-
verk, så som Free Softwarerörelsen, samt Open Source- och Creative 
Commons-initiativen. Inom dessa rörelser finns det en pågående diskussion 
om hur man praktiskt bör utforma öppna licenser och avtal för att undvika 
att de blir verktyg för industriella intressen och för att säkerställa att de 
tjänar de gemenskaper av programmerare, användare, artister, upphovs-
män, etc., som de konstruerats för. Dessa initiativ utgör en intressant pa-
rallell till det jag diskuterar i avhandlingen men jag kommer endast att 
nämna dessa då det är påkallat utifrån avhandlingens huvudsakliga syfte.8  

Eftersom jag är intresserad av ett industriellt perspektiv på öppenhet 
bortser jag också från medborgargrupper som Electronic Frontier Founda-
tion, vilka arbetar för att reformera upphovsrätten på delvis andra premis-
ser.  

En annan fråga som lämnas utanför på grund av mitt val av perspektiv 
är hur plattformar för användargenererat innehåll används och upplevs av 
enskilda internetanvändare och kreatörer. Dessa plattformar pekas ut av 
föreställningen om öppenhetsindustrin som viktiga för industrins affärs-
modeller, men då jag valt att fokusera på idéerna och föreställningarna om 
öppenhetsindustrin faller alla former av användarperspektiv utanför av-
handlingens område.9  

I valet av material bortser jag också från den omfattande diskussionen 
inom det vetenskapliga fältet om behovet av ett mer öppet mediesystem 
och reformer av upphovsrätten. Dessa diskussioner har givetvis betydelse 
och kopplingar till öppenhetsindustrin och jag refererar emellanåt till den 
litteraturen då analysen påkallar det. Det jag undersöker här är dock inte 
en akademisk diskussion, utan något som styrs av andra saker än veten-

                                                      
8 För en diskussion av Open Souce och Creative Commons, se t.ex. Katz (2006),  
Kleiner (2007) och Söderberg (2008). 
9 För en sådan studie se t.ex. Postigo (2003a). 
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skaplig trovärdighet och referensekonomier. Med detta vill jag inte ideali-
sera den vetenskapliga diskussionen, men jag tror inte heller att det finns 
någon analytisk poäng i att säga att en konsultrapport och en akademisk 
avhandling har samma sanningsanspråk. Enligt Rose (1999, s. 31) är det 
oftast på den ”vulgära, pragmatiska, vardagliga och mindre anspråksfulla 
nivån” som ramarna för vårt tänkande sätts. Även om man som akademi-
ker ibland vill föreställa sig kunskapsspridning som en slags nedsipprings-
effekt, från den akademiska sfären till den politiska, är det enligt Rose ofta 
tvärtom i den praktiska politiken som de breda ramverk sätts som det teo-
retiska tänkandet sedan formas i.  

Ytterligare en avgränsning är att jag lämnar alla former av konkreta po-
licyförslag utanför avhandlingens ambitioner. Även om det är en avhand-
ling om lagstiftning är det inte en övning i lagstiftning. Min avsikt är att 
göra en empirisk studie av hur politiker och företrädare för medieindustri-
erna argumenterar för en reformerad och mindre omfattande upphovs-
rättslagstiftning. Jag driver således inte en normativ diskussion i vilken jag 
förordar någon specifik regleringsform eller affärsmodell framför en an-
nan. Sådana ställningstaganden skulle kräva en mer avgränsad studie, av 
till exempel skivindustrin eller filmbranschen. Det skulle också kräva tydli-
gare kopplingar till en aktuell och öppen politisk fråga där det finns en 
reell möjlighet att åstadkomma förändring. Motivet bakom denna studie är 
av mer preliminär art och handlar om att klargöra alternativen. Det kan 
vara så, som en del hävdar, att upphovsrättsindustriernas modell är föråld-
rad och att vi i framtiden kommer att ha ett ’öppnare’ medielandskap 
(Benkler 2006). Frågan är då vad det betyder. Åt vilken riktning lagstift-
ningen kommer att utvecklas är dock enligt min mening alltför tidigt att 
avgöra.  

Geografiskt är avhandlingens analyser begränsade på det sättet att de 
riktar in sig på Europa och USA. Detta har konsekvenser för mina slutsat-
ser, vilka hade sett annorlunda ut med ett globalt perspektiv. I länder som 
exempelvis Kina och Ryssland har immaterialrätten en historia som skiljer 
sig från hur den sett ut i Europa och USA. Medieindustrierna i Kina och 
Ryssland arbetar också under andra förutsättningar än vad de gör i väst, 
även om internationella handelsavtal har skapat en viss likriktning i medie-
lagstiftningen (Chakravartty & Sarikakis 2006). Sättet att tala om kulturell 
verksamhet som en del av de ’kreativa industrierna’ har till exempel fått 
spridning också i Kina (Flew 2011). Det hade varit intressant att utvidga 
undersökningen av öppenhetsindustrin till att också inkludera den politik 
som omger den asiatiska marknaden för ’pirattillverkade’ CD- och DVD-
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skivor.10 På grund av bristande kunskap och kompetens lämnas detta dock 
utanför avhandlingen.  

Att avhandlingens uttalade geografiska fokus är Europa och USA bety-
der dock inte att det inte finns några relevanta skillnader inom detta områ-
de. Men samtidigt är det svårt, och kanske inte heller relevant, att studera 
en företeelse som öppenhetsindustrin ur ett strikt nationellt perspektiv, då 
nätbaserade företag och affärsmodeller enkelt sträcker sig bortom natio-
nalstaten. Detta medför att jag främst kommer att diskutera föreställningen 
om öppenhetsindustrin utan att relatera den till utvecklingen i ett enskilt 
land. 

Från kunskapsindustri till öppenhetsindustri 

I det här avsnittet presenteras en kort idéhistorisk bakgrund till föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin. Denna historia är avsedd att lägga ytterli-
gare grund för valet av analysmaterial och för avhandlingens empiriska 
analyser.  

Ett sätt att teckna bakgrunden till en idé är att beskriva det större sam-
manhang inom vilket en idé formas. Ett annat är att på nära håll försöka 
följa hur idén utvecklas och förändras genom olika historiska skiften. Det 
större historiska sammanhang som jag vill placera idén om öppenhetsindu-
strin inom är det ideologiska paradigmskifte som under de senaste decenni-
erna kopplat kultur- och mediepolitiken allt starkare till ekonomiska in-
tressen. Van Cuilenberg och McQuail (2003) har identifierat tre mediepoli-
tiska paradigm under 1900-talet, av vilka det första (fram till 1945) utgick 
från telekommunikationsindustrins intressen, det andra formulerades ut-
ifrån föreställningen om ett allmänintresse (public service-paradigmet), och 
det tredje, vilket följer ur det andra, omdefinierar detta allmänintresse i 
ekonomiska termer.  

Det tredje paradigmet växer fram från och med början på 1980-talet och 
sammanfaller således med att den nyliberala ideologin intar en nästintill 
hegemonisk position i samhällsdebatten (jfr Hall 1988; Boréus 1994). Det-
ta paradigmskifte finns med som ett underliggande motiv i den följande 
idéhistoriska framställningen. Först i avhandlingens tredje kapitel kommer 
jag att göra en närmare analys av den nyliberala ideologin och hur den kan 
                                                      
10 Philip (2005) har noterat hur upphovsrättskritikern Lessig berömmer en form av 
’piratverksamhet’ samtidigt som han kritiserar en annan. Hon framhåller inkonse-
kvensen i hur Lessig hyllar den kreativa, laptop-utrustade, unga amerikanen som 
remixar och lägger upp musik på internet, samtidigt som han förkastar den i Asien 
oftare förekommande piratverksamheten som involverar fysiska kopior av CD- och 
DVD-skivor.  
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relateras till föreställningen om öppenhetsindustrin. I det som följer nu 
placerar jag in idén om öppenhetsindustrin i en rad av liknande föreställ-
ningar från 1950-talet och framåt, vilka också försöker att peka ut vissa 
yrkeskategorier och branscher som särskilt viktiga och löftesrika, utifrån 
en föreställning om vad som är kännetecknande för ekonomin och sam-
hällslivet i stort.  

Även om det kan vara problematiskt att tala om ursprung måste varje 
historia börja någonstans. En möjlig startpunkt för idén om öppenhet som 
industriell logik är paradoxalt nog det som Edwards (1996) har beskrivit 
som dator- och kommunikationsteknologins stängda och teknokratiska 
värld i 1950-talets USA. Under samma tid som datorn fick en central roll i 
det Kalla kriget blev det vanligare att tala om en förändring i den ekono-
miska basen i de mest framskridna industriella samhällena – från en eko-
nomi baserad på produktionen av varor till en ekonomi baserad på kun-
skap eller information.  

Ett viktigt bidrag till denna föreställning var publikationen av Fritz 
Machlups (1962) The Production and Distribution of Knowledge in the 
United States, vilken försökte beräkna det ekonomiska bidraget till USA:s 
ekonomi från den så kallade kunskapsindustrin. Efter Machlup har många 
andra också försökt att definiera och mäta skiftet från ett industrisamhälle 
till en kunskapsbaserad ekonomi. Dessa försök har givit upphov till andra 
beteckningar, så som det postindustriella samhället (Bell 1973) eller infor-
mationsekonomin (Porat 1977). Grundandet av FN-organet World Intel-
lectual Property Organization 1967, med syftet att skydda ägandet av så 
kallad intellectual property, är en återspegling av den ökade vikt som från 
denna tid läggs vid den ’immateriella’ ekonomin, vid sidan om den materi-
ella, industriella ekonomin.   

Under 1980- och 1990-talen etablerades föreställningen om ett informa-
tionssamhälle, vilken samlade tidigare idéer om utbildning och teknisk 
kompetens för ökad ekonomisk tillväxt, men också innefattade kulturella 
och existentiella föreställningar om virtualitet och att leva online (Robins 
& Webster 1999; Turkle 1995). Även sociala aspekter på informationstek-
nologin gjorde sig gällande, vilket i den svenska kontexten kom till uttryck 
i propositionen Ett informationssamhälle för alla (Prop. 1999/2000:86). 
Informationssamhället utlovade inte bara en övergång till en postindustriell 
ekonomi utan även demokratiseringen av kunskap och ökade möjligheter 
till ett brett demokratiskt inflytande. En grundsten var dock främjandet av 
en infrastruktur för kunskap och information, vilket vid denna tid var lik-
ställt med informations- och kommunikationsteknologier. Utbyggnaden av 
bredband och tillgången till datorer för både industrin och den breda all-
mänheten ansågs vara nödvändigt för framväxten av det nya samhället. I 
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mångt och mycket var också den politik som formulerades under beteck-
ningen informationssamhället, inte minst på EU-nivå, ekonomiskt driven 
och handlade om att främja den lovande telekombranschen och datorindu-
strin. Snarare än att uppvärdera kunskap och information, gav politiken 
uttryck för en instrumentell syn på dessa, i en stödjande roll för den ’hårda’ 
industrin (Garnham 1997).   

Runt millennieskiftet började begreppet informationssamhället få en 
minskad betydelse i den offentliga diskussionen. Vid denna tidpunkt blev 
uppfattningen om de kreativa industrierna istället populär i policykretsar. 
Utifrån föreställningen om de kreativa industrierna började bland annat 
film-, musik- och reklambranschen göras till föremål för styrdokument, 
rapporter och utredningar världen över (Hesmondhalgh & Pratt 2005; 
Flew 2011). I en del länder var det dock andra begrepp som var mer popu-
lära och i exempelvis Sverige var upplevelseindustrin ett begrepp som var 
vanligt förekommande (Fleischer 2009).  

Policytexterna om de kreativa industrierna försökte att ersätta eller 
komplettera de tidigare beskrivningarna av vad som karaktäriserade det 
samtida samhället och ekonomin – nätverkssamhället, kunskapssamhället, 
eller informationssamhället – med en definition som utgick från kreativitet, 
istället för kunskap eller information (Hartley 2005). Böcker som Richard 
Floridas (2002) The creative class och Richard Howkins (2001) The creati-
ve economy kom att spä på denna uppfattning ytterligare. Ekonomisk till-
växt är enligt dessa formuleringar beroende av att stat och marknad fost-
rar, utbildar och attraherar kreativa människor – det vill säga skapar ett 
samhällsklimat som är generellt främjande för de kreativa industrierna.  

Det finns således en historisk kontinuitet mellan uppfattningen om de 
kreativa industrierna och informationssamhället då båda är grundade i 
tanken om en omställning av samhällsekonomin där den traditionella till-
verkningsindustrin har fått en mindre roll. Enligt Garnham (2005) finns 
det också en annan koppling, i det att formuleringen av idén om de kreati-
va industrierna var ett sätt att försöka dra nytta av prestigen som tillkom 
IT-industrin och få den att smitta av sig på föremålet för kultur- och me-
diepolitiken. Politiker och de som arbetade inom de kreativa industrierna 
försökte använda sig av den upparbetade retoriska kraft som samlats i 
begrepp som kunskap och information och använda den för att främja den 
traditionellt nedprioriterade kultursektorn. Resultatet av detta, enligt 
Garnham, blev dock att idén om de kreativa industrierna, precis som före-
ställningen om informationssamhället, blev ekonomiskt inriktad och un-
derordnade kreativiteten – det vill säga det som den säger sig förorda – 
ekonomiska mål och mätvärden. Bland andra har Miller (2002) argumen-
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terat för att användningen av begreppet de kreativa industrierna är ett sätt 
att göra kulturpolitik av nyliberalismen.11 

En central del av de handlingsprogram som utvecklades för de kreativa 
industrierna var att definiera och peka ut de företag som sysslar med krea-
tivitet. Det brittiska ministeriet för kultur, media och sport definierade de 
kreativa industrierna som att de inkluderar bland annat reklam-, film-, 
mode-, musik- och förlagsbranschen (DCMS 1998). Dessa branscher skiljer 
sig åt på många sätt, bland annat i hur de skapar ekonomiska värden, men 
enligt föreställningen om de kreativa industrierna hävdas de samtidigt likna 
varandra i ett par avgörande avseenden.  

Från avhandlingens perspektiv är det dock inte bara intressant att fråga 
sig vilka företag som pekas ut av definitionen av de kreativa industrierna 
och liknande föreställningar. Lika intressant att studera är de föreställning-
ar om vad kreativitet är för någonting som ligger bakom utpekandet av 
vissa företag och affärsmodeller som en del av en viss industri. Intressant är 
också hur man menade att man kan motivera människor att vara kreativa 
och att söka sig till de kreativa industrierna. Sådana antaganden, även om 
de inte alltid är explicita, är avgörande för vilka företag och branscher som 
kommer att ingå i definitionen. De är också avgörande för den politik som 
kommer att föreslås utifrån föreställningen om en viss industri.  

I föreställningen om de kreativa industrierna, som den kom att utveck-
las, var en central övertygelse att det som på engelska kallas för intellectual 
property är avgörande för medieindustrins möjligheter att skapa ekono-
miskt välstånd och främja kreativitet (Flew 2005). I Storbritannien definie-
rades industrin som ”de industrier som har sitt ursprung i individuell krea-
tivitet, kunnande och talang och som har en potential för att skapa väl-
stånd och jobb genom att de genererar och exploaterar intellectual proper-
ty” (DCMS 1998).  

Termen intellectual property motsvaras på svenska av benämningen 
immaterialrätt, vilken inkluderar upphovsrätt, patenträtt, design- och 
mönsterskydd, samt varumärkeslagstiftningen. Inom föreställningen om de 
kreativa industrierna motiveras upphovsrätten, och de andra immaterial-
rätterna, utifrån antagandet att de utgör ett incitament för människor och 
företag att skapa och vara kreativa. Argumentet är att om man som individ 
eller företag erhåller en exklusiv rättighet till det man skapar så kan man, 
genom att sälja produkten av sitt skapande, använda denna rättighet för 
att generera inkomster av sitt skapande. Detta till skillnad från en situation 

                                                      
11 Se dock Flew och Cunningham (2010) som argumenterar för att föreställningen 
om de kreativa industrierna har en potential bortom en nyliberal medie- och kul-
turpolitik. 
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i vilken det hade varit fritt för var och en att kopiera det som andra skapat. 
Med ekonomiska incitament antas fler människor ägna sig åt kreativ verk-
samhet. Som det uttrycks av chefen för WIPO (World intellectual property 
organization):  

Kopplat till utvecklingen av humankapital resulterar [upphovsrätten] i ut-
bildade, kunniga och motiverade individer och blir en dynamisk kombina-
tion vad det gäller att stimulera kreativitet och innovation, generera intäk-
ter, främja investeringar, förstärka kulturen, motverka ’brain drain’ och ge 
näring åt ekonomin (WIPO 2003, s. 6) 

Enligt WIPO är upphovsrätten således ett verktyg, inte bara för att skapa 
en marknad för symboliska produkter utan också för att skapa en viss 
sorts individer med vissa bestämda intressen och motiv.  

Det är mot bakgrunden av de föreställningar som beskrivits ovan, från 
kunskapsindustrin till de kreativa industrierna, som avhandlingen försöker 
att förstå öppenhetsindustrin. Kopplingar till idén om ett informations-
samhälle märks till exempel i att det är teknikintensiva företag som Goog-
le, tillsammans med företag från telekomsektorn, som hålls som centrala 
inom föreställningen om öppenhetsindustrin. Däremot går det inte en rak 
linje mellan föreställningarna om informationssamhället och öppenhetsin-
dustrin. I föreställningen om öppenhetsindustrin är upphovsrättslagstift-
ningen en central komponent, vilket den inte på samma sätt var i de olika 
diskurserna om informationssamhället. Denna tematik har introducerats 
efter tillkomsten av uppfattningen om informationssamhället. Även om 
upphovsrättstematiken funnits i bakgrunden i samtliga uppfattningar om 
en postindustriell ekonomi är det först i och med föreställningen om de 
kreativa industrierna som upphovsrätten sätts i centrum. Eftersom före-
språkare för öppenhetsindustrin hävdar att en alltför omfattande upphovs-
rättslig reglering kan vara skadlig för främjandet av innovation och mark-
nader kan man se föreställningen om öppenhetsindustrin som en slags 
motdiskurs till begreppet de kreativa industrierna. Däremot delar föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin en sak med många av de tidigare föreställ-
ningarna, både om informationssamhället och de kreativa industrierna, 
nämligen fokuseringen på ekonomiska värden och synen på marknaden 
som både ett mål och medel.  

Öppenhet som affärsidé inom medieindustrin 

Det som beskrivits ovan är en samling idéer som för avhandlingen utgör en 
bakgrund till föreställningen om öppenhetsindustrin. I beskrivningen har 
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jag betonat dels att föreställningen om öppenhetsindustrin fokuserar på 
ekonomiska värden och dels att den innefattar en idé om nyttan av en 
mindre omfattade upphovsrättslagstiftning. Eftersom upphovsrätten kan 
ses som en slags äganderätt och eftersom egendom är en förutsättning för 
upprättandet av marknader kan detta framstå som en paradox.12 Som en 
del i en fördjupad inledning till avhandlingens empiriska studier ska jag 
diskutera varför detta endast är en skenbar motsättning, samt koppla lös-
ningen på denna paradox till specifika företag, affärsmodeller och bran-
scher. På så sätt vill jag ge introduktion till var föreställningen om öppen-
hetsindustrin är verksam och vem det är som företräder den.  

George Caffentzis (2010) anmärker att sedan 1980-talet har ekonomer 
och politiker allt oftare förespråkat olika former av allmänningar för att 
producera de varor och tjänster som samhället behöver. Som ett alternativ 
eller komplement till både den byråkratiska staten och konkurrensen på 
den fria marknaden har exempel lyfts fram på hur människor under ge-
mensamma former kan producera och distribuera nyttiga saker tillsam-
mans.  

Förespråkandet av allmänningar kommer inte bara från officiellt poli-
tiskt håll, utan även för marxistiskt inspirerade tänkare som Michael Hardt 
och Antonio Negri har allmänningen återuppstått som en möjlighet till ”en 
autonom process som kan förstöra kapitalet och skapa någonting helt 
nytt” (Hardt & Negri 2009, s. 136). Även för liberala tänkare har allmän-
ningen framstått som ett tilltalande alternativ som kan existera parallellt 
med stat och marknad. Enligt till exempel Yochai Benkler (2004) förebå-
dar allmänningen ”återkomsten av ett decentraliserat system” för medie-
produktion ”baserat på relationer” istället för medieindustrins hierarkiska 
och formaliserade beslutsvägar och kund/producentförhållanden (s. 342). 
En annan känd förespråkare för allmänningsbaserade produktionsformer 
är Elinor Ostrom, som i december 2009 tilldelades priset i ekonomi till 
Alfred Nobels minne.13  

I detta sammanhang kan också nämnas en kritik av upphovsrättslag-
stiftningen som tar avstamp i en beskrivning av kapitalismens och industri-
alismens födelse – vad som kallas för inhägnadsrörelsen. Detta var en hi-

                                                      
12 Upphovsrätten är inte en äganderätt per se, men fungerar i praktiken som en. 
Distinktionen tas upp till diskussion i kapitel tre. Se också Söderberg (2010). 
13 Genom att studera hur bönder, fiskare och boskapsägare under gemensamma 
former utvecklar praktiker och regelverk som tillåter ett effektivt och långsiktigt 
hållbart bruk av en naturresurs har Ostroms forskning ifrågasatt nödvändigheten 
av statligt eller privat ägande för regleringen av bruket och tillgången till gemen-
samma resurser (se Ostrom 1990). 
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storisk process, från medeltiden och fram till 1700-talet, genom vilken allt 
mer av allmänningarna – land som tidigare brukats under gemensamma 
former – kom att bli privat egendom (Boyle 2003). Som Eva Hemmungs 
Wirtén (2008) har argumenterat har allmänningen utgjort en viktig reto-
risk resurs i kritiken av upphovsrätten. 

Caffentzis (2010) gör dock en distinktion mellan de som förespråkar 
allmänningen som ett alternativ till, och en utmaning av marknaden, och 
de som istället ser allmänningen som ett komplement eller till och med en 
förstärkning av marknaden. Trots att en allmänning inte innefattar privat 
ägande, menar Caffentzis att det finns exempel på allmänningar som kan 
fungera som ett stöd för marknaden. Huruvida en allmänning utgör en 
utmaning mot marknaden beror på för vilket syfte den organiseras och det 
sammanhang den verkar i.  

Det jag kallar öppenhetsindustrin är inte ett försök att utmana markna-
den, utan just att dra nytta av saker som ligger bortom det privata ägandet, 
och som produceras utanför den reguljära marknaden, för att berika män-
niskor på marknaden. I öppenhetsindustrins intresse ligger utvecklandet av 
modeller för att får detta att fungera: att öppna upp nya utrymmen för 
allmänningar, att låta dem reproduceras och växa, för att samtidigt kunna 
exploatera dem. 

Denna pro-kapitalistiska användning av allmänningen relaterar Caffent-
zis (2010) till nyliberalismens ’kris’ – det vill säga de problem som nylibe-
ralismen har haft med att få människor att sluta upp bakom ett program 
vars främsta syfte är att bejaka privat ekonomisk vinning, och som haft 
ökade samhälleliga klyftor och fattigdom som konsekvens. Att referera till 
allmänningen har för nyliberalismen varit ett sätt att mildra ideologin och 
inkorporera ’mjukare’ värden som utövar en större lockelse och som har 
större potential att motivera människor att delta i det nyliberala projektet 
(jfr Boltanski & Chiapello 2005). Eftersom nyliberalismen som ideologi 
karaktäriseras av att den ser marknaden som den främsta vägen till mänsk-
ligt välstånd kan detta låta paradoxalt, men som många som behandlat 
nyliberalismen poängterat är det ofta skillnad mellan den nyliberala teorin 
och praktiken. Om den nyliberala teorin har en nästintill utopisk syn på 
marknaden har nyliberalismen i praktiken varit ett politiskt projekt för att 
berika de redan besuttna (Crouch 2011). Det är möjligt att se bejakandet 
av allmänningar som en sådan skillnad mellan teori och praktik.  

Att föreställningen om öppenhetsindustrin innefattar ett stöd för fler 
allmänningar handlar dock inte bara om ideologi, utan också om en över-
tygelse om att allmänningen, i vissa fall, faktiskt kan vara mer kreativ och 
en bättre värdeskapare än marknaden.  
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Sammanförandet av marknader och allmänningar har inom medieindu-
strin framförallt varit aktuellt i den digitala medieindustrin. Inte minst 
gäller det den kaliforniska medieindustrin, centrerad kring industriparken 
Silicon Valley i San Fransisco Bay Area, med många av världens ledande 
företag inom hi-tech och internet- och mjukvaruindustrin. Richard Barbro-
ok och Andy Cameron (1996) har beskrivit den affärsideologi som kom-
mer härifrån för den kaliforniska ideologin: ”en mix av cybernetik, fri 
marknadsekonomi, och motkulturens libertarianism” (s. 1).  

Enligt Barbrook och Cameron inspirerades många inom den amerikans-
ka motkulturen på 1960-talet av Marshall McLuhans förutsägelser om att 
de elektroniska medierna skulle frigöra människan från både den förtryck-
ande staten och de stora företagen. I den märkliga ideologiska blandning 
som uppstod skulle de värden som förknippas med allmänningsbaserad 
produktion – samarbete, gemenskap och autonomi – förverkligas, inte 
genom att göra motstånd mot marknaden, utan genom marknaden och 
med hjälp av elektroniska och digitala medier (se också Barbrook 2005). 

 Många av de människor som var involverade i den kaliforniska motkul-
turen startade dataklubbar och radiostationer och kom så småningom att 
sitta på höga poster inom flera av företagen i Silicon Valley, vilket är en del 
av förklaringen till den annorlunda affärskultur som odlas i flera av dem.14 

Ett konkret resultat av det ideologiska arvet från 1960-talet är visioner-
na som pryder de affärsmodeller som kommit att kallas för Web 2.0, vilka 
sägs utgöra ’arkitekturer för deltagande’ och uppmuntra till samarbete och 
delandet av information (O’Reilly 2005). Till Web 2.0 räknas företag och 
affärsmodeller från två av de företagskategorier som nämndes tidigare, 
inom vilka föreställningen om en öppenhetsindustri odlas: modeller som 1) 
antingen drar nytta av internetanvändares kunskaper, erfarenheter och 
arbetskraft för att öka värdet på sina tjänster, eller som 2) exploaterar 
innehåll som kommer från andra delar av medieindustrin.  

Som exempel på den första kategorin summerar en rapport från 2007, 
med undertiteln Decentralized Co-creation of Value as a New Paradigm of 
Commerce and Culture, ett seminarium med deltagare från bland annat 

                                                      
14 Denna historia berättas utifrån ett gediget material i Fred Turners (2006), From 
Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the 
Rise of Digital Utopianism. 



 PETER JAKOBSSON  Öppenhetsindustrin I 27
 

Google, McKinsey, Linden Lab, Ebay, YouTube och MIT (Bollier 2007).15 
I centrum för diskussionen på seminariet var så kallat användargenererat 
innehåll – det vill säga film, musik och text som skapas av internetanvän-
dare snarare än av medieindustrierna – och hur detta kan inkorporeras i 
industrins affärsmodeller. Rapporten berättar hur deltagarna på seminariet 
ser framför sig en utveckling som kommer att spränga de nuvarande insti-
tutionella överenskommelserna på marknaden: ”Linjära värdekedjor om-
konfigurerar nu sig själva till lösa och sociala gemenskaper som, tack vare 
Internet och Web 2.0-mjukvara, skapar värde på nya, innovativa, och de-
centraliserade vägar” (ibid. s. 4). En av seminariedeltagarna säger att ”i 
min affärsvärld bryr vi oss mycket om immaterialrätter, att försvara varu-
märket, kvalitetskontroll, och så vidare. Men med de nya affärsmodellerna 
återspeglar detta kanske att sakerna jag brydde mig om bara är en gammal 
mans syn på världen” (ibid., s. 24).  De nya affärsmöjligheterna beror en-
ligt rapporten på de nya modellernas potential att öka innovationsgraden i 
ekonomin så att ’gamla’ restriktiva affärsmodeller – det vill säga de som är 
beroende av upphovsrätten – nu kan överskridas. Därför måste informa-
tionsekonomins institutionella arrangemang reformeras. För poängen är, 
som rapporten säger, att de nya innovationsallmänningarna kan generera 
ett värde till internetgemenskaperna, samtidigt som de kan producera ett 
tillräckligt rikt innehåll så att överskottet kan bidra till tillväxten i den 
’verkliga’ ekonomin (ibid., s. 16).  

Som exempel på den andra kategorin företag – de som använder sig av 
juridiska gråzoner för att exploatera material från andra medieföretag och 
upphovsrättsinnehavare – kan nämnas Google, vilket är ett företag som 
har varit framgångsrikt i att finna informationsallmänningar att utnyttja 
och förädla. Denna strategi sammanfattas i företagets slogan om att göra 
all världens information ”tillgänglig för alla”.16 En viktig del i Googles 
affärsmodeller är aggregering, det vill säga att skapa värde genom att sam-
la ihop information som är utspridd och presentera den på ett nytt och 
överskådligt sätt. Något som är möjligt tack vare företagets stora invester-
ingar i teknisk infrastruktur – servrar, kablar, energi – och teknisk kompe-
tens, bland annat inom så kallad Natural Language Processing (Jakobsson 
& Stiernstedt 2009).  
                                                      
15 Rapporten är publicerad av Aspeninstitutet som är ett av många forum där män 
(och i viss utsträckning kvinnor) från samhällets ledande positioner träffas i avskild 
miljö och diskuterar samhällsutvecklingen. Enligt Mikael Nyberg var Aspeninstitu-
tet från början ett viktigt forum för det amerikanska kulturkriget mot kommunis-
men (Nyberg 2002) men institutet har idag funnit nya former för sitt existensberät-
tigande. 
16 www.google.se/intl/sv/about/corporate/company/,  2011-11-30. 
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Flera av företagets projekt har inneburit att de har utmanat de genom 
upphovsrätten institutionaliserade förhållandena på marknaden. Inte minst 
gäller detta projektet Google Books, inom vilket företaget skannat in och 
gjort miljontals böcker sökbara och tillgängliga över nätet, utan att i för-
väg sluta avtal med upphovsrättsorganisationerna. Efter en lång juridisk 
process bidrog det publika värdet i tjänsten till att företaget i mars 2011 
var mycket nära att lyckas sluta ett avtal som i praktiken skulle ha givit 
Google rätten att i kommersiellt syfte använda alla böcker som för tillfället 
inte är i tryck (Samuelson 2011). En av domarna menade dock att avtalet 
var alltför långtgående i relation till de rådande upphovsrättsbestämmel-
serna och omkullkastade överenskommelsen.  

Andra projekt som Google givit sig in på har inte ett lika uppenbart 
publikt värde, till exempel företagets praktik att direktlänka till nätnyheter 
på ett sätt som kringgår nyhetsföretagens egna hemsidor (Harris 2010). 
Google har också stämts på en miljard US-dollar av mediekonglomeratet 
Viacom som hävdade att Googles dotterbolag YouTube på ett otillbörligt 
sätt dragit nytta av Viacoms upphovsrätter.17 Dokument som offentliggjor-
des i samband med rättegången mot Viacom visar att när Google köpte 
YouTube var de mycket väl medvetna om att ”YouTubes affärsmodell 
endast fungerar tack vare piratkopierat innehåll” (Viacom International, 
Inc. Et al v. YouTube, Inc. et al Filing 243), men att de trots det gick vidare 
med köpet.18 Google har under 2011 också tillkännagivit att de ska starta 
en musiktjänst som  tillåter användarna att strömma musik från det så 
kallade molnet – även denna gång utan att skriva avtal med rättighetsinne-
havarna (Lee 2011).19  

I avhandlingens inledning nämndes också en tredje kategori företag 
inom öppenhetsindustrin, vars intäkter baseras på att de producerar tjäns-
ter och teknologier som andra använder på sätt som potentiellt strider mot 
upphovsrättslagstiftningen. Denna kategori innefattar fildelningstjänster 

                                                      
17 www.bbc.co.uk/news/10399610, 2010-09-18. 
18 Farchy (2009) argumenterar för att video- och musiktjänster som till exempel 
YouTube, på grund av den avsaknad av respekt de visar för upphovsrätten inte 
skiljer sig nämnvärt från fildelningssidor. Om man förlänger det resonemanget kan 
man fråga sig om The Pirate Bays misstag var att de undergrävde sin idealistiska 
trovärdighet genom att sälja reklam på sidan – vilket många hävdade under den 
uppmärksammade rättegången mot The Pirate Bay. Kanske var deras misstag sna-
rare att de tjänade för lite pengar? Om de hade haft bättre ekonomisk bärkraftighet 
kanske den svenska domstolen hade bedömt plattformen på samma sätt om You-
Tube bedömdes i USA, där Google till slut vann mot Viacom? 
19 Molnbaserade tjänster bygger på att datorkapacitet, i form av processorkraft och 
lagringsutrymme, hyrs ut till företag och internetanvändare. 
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såväl som hemelektronikproducenter. Som Matthew David (2010) hävdar i 
sin bok om fildelning och musikindustrin, är fildelningspraktiker beroende 
av en kombination av uppfinningar skapade av hackers och ”kommersiellt 
motiverade innovationer för lagring och behandling av information” (s. 
31). Till detta kan man lägga innovationer inom informationsöverföring, 
vilka inneburit att internetleverantörer ständigt lyckats öka den tillgängliga 
bandbredden för vanliga hushåll. Fildelningsprogram är också ofta kom-
mersiella uppfinningar, även om de ibland misstas för en slags nätaktivism 
och som ett uttryck för ett idealistiskt drivet motstånd mot medieindu-
strin.20 Napster och Kazaa, två av de mest kända fildelningstjänsterna, 
drevs till exempel som kommersiella företag.21  

En del av företagen inom den tredje kategorin har kopplingar till den ka-
liforniska affärsideologin, men eftersom dessa företag finns över hela värl-
den gäller det långt ifrån alla. I Stephen Levys (2010, s. 227) skildring av 
1970-talets ’hårdvaruhackare’ i Kalifornien ryms dock namn som Apples 
grundare Steve Jobs och Steve Wozniak. Under 2011 närmade sig Apple 
platsen som världens högst värderade börsföretag, i konkurrens med Ex-
xon Mobil.22 Att Apple med produkter som sin iPod indirekt tjänar pengar 
på fildelning kan knappast bestridas. Det lagringsutrymme som moderna 
mp3-spelare erbjuder kan, med tanke på kostnaden i relation till inkomsten 
för exempelvis en genomsnittlig tonåring, aldrig fyllas med lagligt nedlad-
dade filer.23 Samma resonemang gäller internetleverantörer som säljer upp-

                                                      
20 Jodi Dean (2009) hävdar att synen på fildelning som en slags frihetsrörelse är ett 
uttryck för en teknologisk fetisch. Som exempel på detta citerar hon bland annat 
Dyer-Witheford, som visserligen är medveten om att många fildelningsnätverk 
startat som kommersiella applikationer men ändå hävdar att de: “bjuder på en 
gräsrotsstyrd expansion av de digitala allmänningarna och, om inte annat, åtmin-
stone allvarligt problematiserar planerna på deras inhägnad” (ibid., s. 37). Dean 
menar att detta är ett exempel på en slags ideologisk förnekelse. Man vet att p2p är 
en affärsmodell, men beter sig som att det handlar om något annat.  
21 Utvecklingen av Kazaa-protokollet var ett kontraktsuppdrag och skedde på be-
ställning av Niklas Zennström och Janis Friis som senare skulle göra sig kända 
genom sitt företag Skype. De lanserade Kazaa genom sitt holländska företag Con-
sumer Empowerment men licensierade protokollet till företaget Blastoise och sålde 
mjukvaran till Sharman Networks. Båda företagen är registrerade på mindre ö-
nationer som i praktiken fungerar som skatteparadis och som ett sätt att undkom-
ma en mer strikt lagstiftning i hemlandet (Knopper 2009). 
22 www.svd.se/naringsliv/apple-nastan-storst-i-varlden_6333586.svd, 2011-11-30. 
23 Om Apple ska räknas till öppenhetsindustrin är dock tveksamt eftersom företaget 
ofta sökt samarbeten med upphovsrättsindustrierna och byggt in kopieringsskydd i 
sina produkter, så kallad DRM-teknologi (Digital Rights Management).  
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kopplingar med hastigheter som endast är nödvändiga om man ska ladda 
ner stora filer.  

Företag som verkar inom denna del av öppenhetsindustrin tar sällan di-
rekt ställning till upphovsrättslagstiftningen, även om deras branschorgani-
sationer mycket väl kan göra det (se kap. fyra). Ibland tar dock företagen 
ställning, som i fallet med internetleverantörer som säger att de inte vill 
’jaga ungdomar’ eller hävdar att de måste respektera sina kunders ’person-
liga integritet’.  

Föreställningen om de kreativa industrierna har framförallt odlats inom 
den politiska sfären. Däremot har det dröjt innan politiker och andra be-
slutsfattare har fått upp ögonen för tanken om en öppenhetsindustri. Sna-
rare har trenden under de senaste decennierna gått mot en allt starkare 
upphovsrättslagstiftning. Skyddstiden för upphovsrätten har förlängts, 
samtidigt som allt fler länder har anslutit sig till internationella avtal angå-
ende upphovsrätten (Richards 2004). Dessutom har allt fler kulturella ut-
trycksformer kommit att ses som fallande under upphovsrätten (Kretsch-
mer 2005). Även det skydd som upphovsrättslagstiftningen erbjuder har 
ändrat karaktär och blivit mer omfattande. Upphovsrättsinnehavare har 
under 2000-talet givits utökade möjligheter att kontrollera vad som händer 
med ett verk efter att det sålts på marknaden (Litman 2006).24 

Även om det finns få konkreta tecken på att trenden mot en mer omfat-
tande upphovsrättslagstiftning skulle upphöra, finns det exempel på att 
politiker och beslutsfattare har börjat omfamna idén om öppenhet (se kap. 
sju). Detta gäller inte bara partier som grundar hela sin ideologi och sitt 
politiska budskap på att upphovsrätten är skadlig, som det svenska Pirat-
partiet, utan även beslutsfattare inom politikens huvudfåra har så små-
ningom börjat uppmärksamma öppenhetsindustrins möjligheter. Inom EU-
initiativet i2010: A European Information Society for Growth and Emplo-
yment har man till exempel efterlyst studier av ”utrullningen av användar-
genererat innehåll med dess ekonomiska, sociala, tekniska och juridiska 
utmaningar” (Le Borgne-Bachschmidt et. al. 2008, s. 13). I en rapport från 
i2010-initiativet angående etablerandet av nya internetföretag inom EU 
konstateras att:  

Lagstiftarna kan ha bidragit till denna utveckling genom att avstå från ett 
snabbt och strikt upprätthållande av europadirektiven och regleringar av 
upphovsrätten, personlig integritet, dataanvändning och konsumentskydd. 
Avsaknaden av ett tydligt förhållningssätt från de europeiska lagstiftarnas 

                                                      
24 Se Ploman & Hamilton (1980) för en upphovsrättshistorisk översikt eller Fred-
riksson (2009) för en svensk sådan.  
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sida i dessa frågor skapade ett utrymme för nytillkomna aktörer att experi-
mentera och växa snabbt (ibid. s. 154).  

Rapporten konstaterar således att de affärsmodeller som växer fram på 
nätet har gynnats av en avsaknad av upphovsrättslig reglering. Inom i2010 
undersöker man om detta betyder att den europeiska ekonomin eventuellt 
kan gynnas av en mindre strikt upphovsrättslig reglering. I USA finns det 
vissa indikationer på en omvärdering av upphovsrätten på ekonomiska 
grunder, bland annat president Barack Obamas stöd för den sorts informa-
tionspolitik som förespråkas av Google (Yang & Easton 2009).   

Tidigare forskning 

Jag påstod tidigare att en av de saker som finns att vinna med att lansera 
ett begrepp som öppenhetsindustrin är att det möjliggör nya perspektiv och 
forskningsfrågor. I det följande avsnittet visar jag exempel på detta. Den 
följande redogörelsen är inte, som det ovanstående, avsedd att precisera 
mitt problemområde eller lägga grunden för de empiriska studierna. Avsik-
ten med detta avsnitt är att redogöra för tidigare forskning som jag anser 
kan kompletteras eller problematiseras utifrån avhandlingens empiriska 
och teoretiska bidrag. 
  Den medievetenskapliga forskningen om mediereglering och medieindu-
strin har hitintills nästan uteslutande framhållit och analyserat industrins 
beroende av upphovsrätten (t.ex. Towse 2002; Hesmondhalgh 2007; 
Freedman 2008). Mindre uppmärksamhet har lagts på medieindustriella 
logiker som står i motsättning till eller problematiserar immaterialrätterna 
(se dock Potts, et al. 2008). Ett forskningsfält finns som pekar på att upp-
hovsrättsregimen för tillfället utmanas från flera håll, men detta brukar 
tillskrivas teknikutvecklingen och användardrivna mediepraktiker, snarare 
än en medieindustriell rationalitet (t.ex. Benkler 2006). Den del av öppen-
hetsindustrin som har uppmärksammats mest är Web 2.0 – som beskrivits 
både som en demokratisering av mediesystemet och som en exploatering av 
gratis arbete. Att analysera öppenhet som en medieindustriell logik kan 
öka förståelsen för den problematik som ges uttryck för i dessa olika ana-
lyser.  

Medieindustrins beroende av upphovsrätten brukar tillskrivas det fak-
tum att medieprodukter är så kallade publika nyttigheter (public goods) 
(Garnham 2000, s. 57). Med detta menas att de flesta medieprodukter kan 
brukas av flera personer utan att var och ens individuella ’nytta’ för den 
delen minskar. Detta till skillnad från materiella varor som vid sin konsum-
tion förlorar hela eller delar av sitt bruksvärde. Förbrukningsvaror (t.ex. 
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mat) förlorar hela sitt bruksvärde då de konsumeras, medan bruksvärdet 
hos kapitalvaror (t.ex. bilar) minskar gradvis då de förslits.  

Eftersom medieprodukter är publika nyttigheter brukar det antas att det 
är svårt för medieindustrin att ta betalt för sina produkter utan en funge-
rande upphovsrättslagstiftning. Upphovsrättslagen brukar därmed förstås 
som ”en avsiktlig strategi för att införa marknadsdisciplin för kulturella 
varor så att de kan handlas med på en marknad” (Freedman 2008, s. 188). 
Detta gäller både textbaserade och publikbaserade affärsmodeller (Bolin 
2011) eftersom även publikbaserade modeller – det vill säga sådana där 
publiken säljs som en vara till en annonsör – kräver kontroll över det inne-
håll som erbjuds. Om medieföretaget inte kan kontrollera innehållet kan 
tittarna/läsarna/användarna vända sig någon annanstans för samma inne-
håll.  

Ett problem med upphovsrätten är att då den begränsar tillgången till 
den enskilda nyttigheten avtar samtidigt den publika nyttan. Den totala 
nyttan av ett visst verk blir mindre om färre personer kan ta del av ver-
ket.25 De flesta upphovsrättslagstiftningar försöker därför balansera det 
privata och det publika intresset mot varandra (Garnham 2000).  

Många forskare hävdar dock att denna balans oftast inte upprätthålls 
och att upphovsrätten gynnar det privata intresset på bekostnad av det 
publika intresset. May (2009) och även Drahos och Braithwaite (2002) har 
diskuterat immaterialrättens globala politiska ekonomi och analyserat 
argumenten bakom och effekterna av de internationella samarbeten, avtal 
och organisationer som konsoliderat immaterialrätten globalt.26 Drahos 
och Braithwaite hävdar att den internationella immaterialrättsliga ordning-
en är produkten av den internationella ”immaterialrättslobbyn” (ibid., s. 
98) och framförallt gynnar de företag som denna företräder. Även om im-
materialrätten i teorin tillåter att publika och privata intressen balanseras 
mot varandra går således i praktiken de största vinsterna från den nuva-
rande ordningen till privata intressen (May 2009). För att ändå få stöd för 
en stark upphovsrättslagstiftning har upphovsrättsindustrierna bedrivit 
kampanjer för att vinna politiskt och publikt stöd för immaterialrätten.  

                                                      
25 För en del symboliska produkter gäller dock att bruksvärdet är beroende av 
produktens exklusivitet. För sådana produkter avtar nyttan för den enskilde om fler 
tar del av dem.  
26 Detta gäller framförallt FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation) och TRIPS-avtalet (Agreement on trade-related aspects of intellectual prop-
erty rights) från 1994. TRIPS är en del av GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade), och administreras av WTO (Världshandelsorganisationen). 
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Yar (2005) har visat hur medieindustrin arbetat för att konstruera ’pira-
ten’ som ett hot mot industrin för att få gehör för sina reformförslag. Gille-
spie (2009) har i likhet med Yar (2008) analyserat industrins propaganda 
riktad mot barn och ungdomar. De visar hur denna propaganda försöker 
att naturalisera föreställningen om att kreativitet är avhängigt en funge-
rande marknad samt att rättfärdiga förhållandet att symboliska produkter 
ses som privat egendom. Gates (2006) argumenterar för att upphovsrätten 
inte bara gynnar de stora mediebolagen på bekostnad av publiken utan 
också på bekostnad av de enskilda kreatörerna, men visar hur bolagen 
ändå använder sig av en retorik som bygger på att upphovsrätten är ett 
skydd för ”vanliga arbetare” (s. 58).   

Kritiken av upphovsrätten är dock inte bara inriktad på lagstiftningen i 
sig eller de företag som gynnas av den, utan kopplas också samman med en 
mer övergripande kritik av medieindustrin. Denna kritik går tillbaka till 
vad Vincent Mosco (1988) beskrivit som övergången till ett ’pay-per-
society’ – ett samhälle i vilken distributionen av alla former av information 
är kontrollerad till sådan grad att varje informationsutbyte i princip kan 
regleras och prissättas. I detta samhälle är upphovsrätten en av komponen-
terna, bredvid en teknisk och social utveckling som leder till att medieindu-
strin hela tiden kan utöka sin kontroll över produktionen och distributio-
nen av symboliska resurser. Som en förlängning av detta resonemang har 
Burkart och McCourt (2006) beskrivit centraliseringen av makt på internet 
som utvecklingen mot en ’himmelsk jukebox’ (the celestial jukebox). Den-
na levererar musik med en enkel knapptryckning, men bevarar kontrollen 
över formerna för produktion och konsumtion av musik hos mediebola-
gen. Andrew Currah (2006) har på liknande vis beskrivit filmindustrin som 
en ”oligopolistisk industristruktur […] centrerad kring en server-klient 
arkitektur, vilken ger en rigorös kontroll över digitala varor och minimerar 
Internets omstörtande effekter” (s. 441). På ett mer handgripligt plan har 
Gillespie (2007) analyserat hur upphovsrättslagstiftningen sanktionerar 
användningen av tekniska spärrar, så kallad DRM-teknologi, vilket ger 
industrin en mycket mer omfattande kontroll över sina produkter än vad 
lagstiftningen i sig ger mandat för.27 

En annan linje i forskningen, som delar Moscos problemställning men 
avviker i diagnosen, gör gällande att upphovsrätten för tillfället är utma-
nad. Till skillnad från vad jag vill göra gällande ser de som driver denna 
linje detta som ett resultat av den tekniska utvecklingen och nya användar-

                                                      
27 Sedan 2001 är sådana system skyddade i europeisk lagstiftning genom det så 
kallade Infosoc-direktivet. I USA fylls samma funktion av DMCA (Digital Milleni-
um Copyright Act), vilken fungerade som förebild för EU-direktivet.   
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drivna mediepraktiker, snarare än som ett resultat av förändringar inom 
medieindustrierna. Henry Jenkins (2006) beskriver till exempel framväxten 
av vad han kallar för en ’deltagarkultur’ (’participatory culture’) på nätet. 
Med detta menar han de fan-aktiviteter och subkulturella genrer som växer 
fram kring medieindustrins franschiseprodukter och varumärken. I delta-
garkulturen är konsumenter mer aktiva och använder karaktärer och mil-
jöer från medieindustrin för att skriva egna berättelser, och för att skapa 
egna filmer och bilder och publicera dem på nätet. Praktiker som tidigare 
framförallt förknippades med science fiction- eller fantasyfans har tack 
vare nätets infrastruktur kommit att sprida sig till andra konsumentgrup-
per. För medieindustrin upplevs dock dessa aktiviteter delvis som ett hot, 
eftersom de utmanar kontrollen över industrins immateriella rättigheter. 
Därmed uppstår konflikter kring deltagarkulturen där industrin måste 
välja mellan att riskera att alienera sin publik eller att acceptera den förlust 
av kontroll som deltagarkulturen kräver.  

Enligt Benkler (2006) har den tekniska utvecklingen gjort det allt svårare 
att kontrollera kommunikationsflöden, samtidigt som nya konsumtions-
praktiker vuxit fram som inte bara premierar bearbetningar av industrins 
produkter, utan också att man delar med sig av dem över nätet – framför-
allt fildelning via p2p-nätverk. Mediekonsumenternas praktiker tillsam-
mans med den tekniska utvecklingen tvingar därmed fram en ny öppenhet 
som hotar och utmanar medieindustrins affärsmodeller.28  

Deltagarkulturen och p2p-praktiker hänger löst samman med det som 
kallas för Web 2.0. Benkler (2006) och Jenkins (2006) ger en i grunden 
positiv bild av de teknologier som förknippas med detta begrepp – som att 
dessa teknologier ger makt åt enskilda konsumenter och verkar demokrati-
serande på mediesystemet.  

Web 2.0 har dock även beskrivits som en ideologi, vilken istället för kul-
turell demokratisering syftar till att utnyttja internetanvändarna som gratis 
arbetskraft (Petersen 2008; Scholz 2008). Ur detta perspektiv är inte me-
diekonsumenternas ökade möjligheter till deltagande ett resultat av den 
tekniska utvecklingen utan av den allt snabbare produk-
tions/konsumtionscykeln. Bakom deltagarkulturen ligger de konkurrens-
fördelar som ökad responsivitet och flexibilitet i produktionsprocessen 
leder till. Att involvera konsumenten i produktionen gör att man lättare 
                                                      
28 Benkler (2006, s. 395) listar ett antal tendenser som leder till ett ”öppnare” sam-
hälle, av vilka de flesta antingen är tekniska uppfinningar (p2p, TCP/IP, trådlösa 
nätverk) eller användardrivna processer, som till exempel en ökad misstro mot 
upphovsrättslagstiftningen och ökad social acceptans för ’hacking’. Längst ner på 
listan nämns dock en global rörelse för ökad tillgång till information som Benkler 
hävdar har stöd även från vissa marknadsaktörer. 
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kan tillgodose allt mer rörliga konsumentgrupper och ökar på så vis chan-
serna för att en viss produkt ska nå ut och lyckas på marknaden (Andreje-
vic 2007).  

Den publika karaktären hos symboliska produkter utgör ur detta per-
spektiv inte ett problem för medieindustrin. Tvärtom gör det att man kan 
utnyttja och paketera om publikens bidrag till varor, eller använda dem för 
att skapa intäktsströmmar genom exempelvis annonser. Att skapa ekono-
miska värden på detta sätt kräver att man kontrollerar de produktions- och 
distributionsplattformar som konsumenterna/producenterna använder sig 
av. Medieföretagen har därmed en möjlighet som de enskilda medieanvän-
darna saknar (Jakobsson & Stiernstedt 2010).  

Ytterligare ett motiv till att involvera mediekonsumenterna i produk-
tionsprocessen är att sätta press på de professionella producenterna på 
marknaden. I och med att medieanvändaren kan tillhandahålla en produkt 
eller tjänst, om än inte alltid till samma kvalitet så i alla fall till ett mycket 
lägre pris, finns det en möjlighet för arbetsgivare att spela ut de två grup-
perna mot varandra. Att mediekonsumenter också blir producenter kan 
därmed leda till ökade krav på flexibilitet också på arbetarna inom medie-
industrin, vars arbeten blir mer osäkra och tillfälliga. Flera har därför ar-
gumenterat för att ’deltagande’ och ’öppenhet’ är del av en process där 
arbetsförhållandena inom medie- och kulturindustrierna blir allt mer ’pre-
kära’ (Küklich 2005; Miller 2009; Ross 2006; Postigo 2003b).29 I anslut-
ning till denna diskussion hävdar Tiziana Terranova att medieindustrins 
intresse för de informationsallmänningar som de digitala medierna skapar 
ska ses inom ramen för en mer genomgripande samhällelig förändring, där 
kostnader som läggs på samhället leder till privata vinster och där ”arbets-
processen har flyttat från fabriken till samhället” (Terranova 2000, s. 33). 

30  
Ur ett mer övergripande perspektiv har förhållandet mellan allmänning-

en och marknaden analyserats av David Harvey (2005b, 2010), vars analys 
också har bäring på relationen mellan upphovsrättsindustrierna och öp-
penhetsindustrin. Harvey (2005b) tar avstamp i Rosa Luxemburgs argu-
ment att vad som kännetecknar den kapitalistiska ekonomin är dels varu-
utbytet på den reguljära marknaden, reglerat av lagar och marknadsrela-
tioner, och dels en ackumulation som sker i interaktion med det som ligger 

                                                      
29 I litteraturen används begreppet ’precarious labour’ (Küklich 2005). 
30 Terranova bygger vidare på analyser från italienska operaismo- och autonomia-
rörelserna, se Wright (2002) för en översikt. Terranovas analys liknar också Dallas 
Smythes (1977), som även han försökte teoretisera mediekonsumenternas aktivitet 
som en form av arbete. 
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utanför den egentliga marknaden (för Luxemburg handlade detta framför-
allt om koloniala relationer mellan Europa och resten av världen). Denna 
ackumulation sker inte enligt de lagar som gäller på den reguljära markna-
den utan involverar olika former av bedrägeri och stöld och efterföljs där-
för i regel av allt från mindre konflikter till regelrätta krig.31  

Harvey ser dock, till skillnad från Luxemburg, inte enbart detta irregul-
jära utbyte som att det äger rum mellan kapitalismens geografiska centrum 
och dess periferi. Han ser det som en mer generell relation mellan kapita-
lismens ’insida’ och ’utsida’, vilka skapar en dynamik som är märkbar även 
i kapitalismens geografiska kärnområden. Eftersom den kapitalistiska 
marknadsekonomin leder till att stora mängder kapital ansamlas, samtidigt 
som den ställer krav på att kapitalet finner lönsamma investeringar, leder 
detta emellanåt till att det inte finns tillräckligt med investeringstillfällen på 
den reguljära marknaden. Historiskt har detta lösts genom att nya områ-
den, nya resurser och nya ekonomiska värden har inkorporerats i ekono-
min. Bland annat har det skett genom expropriation och privatisering av 
naturresurser som olja, mineraler och vatten, men också privatisering av 
publika nyttigheter så som skolor och infrastruktur för transporter och 
kommunikation.  

Enligt Harvey är det nödvändigt för det kapitalistiska systemet att det 
skapas värden också utanför marknaden, eftersom dessa tjänar som inve-
steringsmöjligheter för upparbetat kapital. Utan en utsida kan kapitalismen 
inte lösa de återkommande kriserna som uppstår när kapitalet inte finner 
lönsamma avsättningar inom den reguljära ekonomin. I tidigare analyser 
har Harvey (1990) kallat kombinationen av marknadens reguljära funk-
tionssätt och de irreguljära metoder för ackumulation som används i utby-
tet mellan kapitalismens ’insida’ och ’utsida’ för ’flexibel ackumulation’.  

Harveys perspektiv är användbart för att förstå kombinationen av me-
dieindustrins förlitande på upphovsrättens institutionella struktur och 
webbekonomins ekonomiska laboratorium.32 När vinstmarginalerna på 
den reguljära marknaden för upphovsrättskyddade produkter minskar är 

                                                      
31 Inhägnadsrörelsen, som enligt de klassiska liberala ekonomerna var en engångs-
företeelse, vilken genom den så kallade ursprungliga ackumulationen gav upphov 
till kapitalismens födelse, är enligt Luxemburg något som ständigt upprepar sig, i 
vad som kan betecknas som kapitalismens periferi. 
32 Videoplattformen YouTube har beskrivits som ett laboratorium för testandet av 
nya affärsmodeller (Vonderau 2009), en metafor som är passande för hela den så 
kallade Web 2.0-ekonomin. Web 2.0 framstår inte sällan som ett institutionalise-
rande av det slags laboratorieverksamhet som under 1990-talet ledde till IT-
bubblan och börskraschen. Nya företag och affärsmodeller skapas och finansieras 
hela tiden, ibland utan att det finns någon utvecklad affärsmodell.  
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det naturligt att industrin söker sig utanför denna och söker att utnyttja 
bland annat nätets allmänningar. Detta kan handla om att man försöker 
att identifiera allmänningar på vilka det produceras värdefulla produkter 
som kan lyftas bort från allmänningen och privatiseras. Det kan också 
handla om att bygga en ekonomi runt omkring en allmänning och att för-
söka styra och kontrollera allmänningen så att den utvecklas i en riktning 
som är lönsam för företaget. En sådan affärsmodell behöver inte inkludera 
att man privatiserar det som allmänningen producerar. Det kan till exem-
pel handla om att dra nytta av biprodukter – kommunikationsmönster, 
nätverk, språk och känslor – från en aktivitet som i första hand är inriktad 
på något annat. 

 Analysen av kapitalismens beroende av allmänningen delas av Michael 
Hardt och Antonio Negri, vars bok Commonwealth (2009) beskriver de 
samtida politiska konflikterna kring allmänningen. De hävdar att ”trots 
[företagens] fortsatta drivkraft att privatisera resurser och rikedomar, möj-
liggör och kräver de paradoxalt nog att allmänningarna expanderar” 
(ibid., s. iv). Kapitalismens förhållande till allmänningen kan enligt Hardt 
och Negri förstås som dialektiskt snarare än som att kapitalismen ständigt 
söker inskränka allmänningens utbredning.  

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt hävdat att den litteratur om 
medier och medieindustri som redogjorts för ovan har ett begränsat per-
spektiv på relationen mellan mediemarknaden och mediernas allmänning-
ar. Jag menar därför att avhandlingen kan göra ett teoretiskt och empiriskt 
bidrag genom att komplettera denna forskning på olika sätt. För det första 
med ett perspektiv på de pågående konflikterna kring allmänningen och 
upphovsrätten som inte bara ser dessa som en konflikt mellan medieindu-
strin och mediekonsumenter. Utifrån avhandlingens perspektiv är detta 
också en konflikt inom medieindustrin – mellan öppenhetsindustrin och de 
kreativa industrierna. För det andra beskrivs konflikterna kring upphovs-
rätten i delar av den litteratur som redogjorts för ovan som en konsekvens 
av den teknologiska utvecklingen, på ett sätt som därmed inte uppmärk-
sammar den industriella rationalitet som också är en pådrivande faktor i 
teknikutvecklingen. Som begrepp tillåter öppenhetsindustrin en förståelse 
av utvecklingen av till exempel p2p-nätverk och andra nätverksteknologier 
som drivna av en affärsmässig rationalitet istället för av en målblind men 
kraftfull teknisk utveckling.  

Avhandlingen bidrar också till forskningen kring Web 2.0 och deltagar-
kulturer genom att sätta in dessa inom ramen för en större omorganisering 
av hur kreativitet förstås, fostras och antas bidra till ekonomiskt värde. 
Öppenhetsindustrin, som en föreställning formulerad i relation till de krea-
tiva industrierna, innefattar ett nytt sätt att tänka, begreppsliggöra och att 
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tekniskt styra och utvinna värde ur kreativa processer. I detta inspireras 
avhandlingen av Hardt och Negris (2009) och David Harveys (2005b) 
beskrivningar av kapitalismens dialektiska förhållande till allmänningen. 
Till skillnad från deras teoridrivna argumentation är avhandlingens fokus 
dock huvudsakligen empiriskt. Det handlar inte om en kartläggning av en 
industri, men arbetet är empiriskt i den meningen att det handlar om att 
analysera instrumentellt formulerade dokument och rapporter.    

Tillvägagångssätt och val av analysmaterial 

Syftet med avhandlingen är som tidigare angetts att analysera öppenhetsin-
dustrins bakomliggande styrningsrationalitet och ideologi. För att göra 
detta har jag utfört fyra delstudier som belyser olika aspekter av föreställ-
ningen om en öppenhetsindustri. Det går inte att göra en uttömmande 
analys av föreställningen om öppenhetsindustrin eftersom denna inte är 
begränsad till exempelvis en specifik historisk period eller till något annat 
avgränsat material. I valet av mitt analysmaterial för de fyra delstudierna 
har jag därför istället försökt att välja det mest relevanta och centrala ma-
terialet för att utforska idén om öppenhetsindustrin.  

Innan redogörelsen för valet av material ska jag redogöra för själva pro-
cessen som ledde fram till formulerandet av begreppet öppenhetsindustrin, 
eftersom denna process i sig har haft viss betydelse för vad jag valt att fo-
kusera på i avhandlingen.  

Utgångspunkten för avhandlingen var initialt förhållandet mellan musik-
industrin och fildelningstjänster som Kazaa och The Pirate Bay. När mate-
rialinsamlingen började var denna relation styrande för mitt arbete. Först 
efter ett tag upptäckte jag att det var något som inte stämde i den koncep-
tuella uppdelning som jag hade gjort – mellan ’medieindustrin’ och vad jag 
uppfattade som ett slags motstånd mot att anpassa sig till marknadens 
spelregler.  

Avgörande i att avhandlingen fick en ny inriktning var att jag besökte ett 
par politiska utfrågningar i riksdagens regi, om bland annat fildelning. 
Närvarande vid dessa utfrågningar var en representant från Telia som vid 
ett par tillfällen reserverade sig mot den dominerande uppfattningen hos 
både politikerna och de närvarande företrädarna för musik-, film- och 
datorspelsbranschen. Invändningarna hade framförallt att göra med det 
ansvar som teleoperatörerna skulle ha för att bevaka att upphovsrättslag-
stiftningen efterlevdes. Dessa invändningar mot den hårda upphovsrättsliga 
linjen från en företagsrepresentant gjorde att jag intresserade mig för att 
undersöka om detta var en uppfattning som återkom även på andra håll 
inom medieindustrin och telekomsektorn. 
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Mitt intresse riktades därefter mot Web 2.0 som var en radikalt formu-
lerad vision som påstods stå för en revolution av webbens affärsmodeller. 
Istället för att resa murar gentemot sina konkurrenter skulle man enligt 
Web 2.0-modellen i högre grad dela med sig av information och möjliggöra 
kopplingar mellan olika system och nätverk (O´Reilly 2005). Det fanns 
således en viss ideologisk och retoriskt affinitet mellan förespråkarna för 
Web 2.0 och de som förordar fildelning och lyfter fram ’piraten’ som en 
slags kulturell förebild (Jakobsson 2010).  

Att jag började förstå dessa olika kopplingar mellan ’öppenhet’ och me-
dieindustrin som en föreställning i paritet med idén om de kreativa indu-
strierna hände dock först då jag upptäckte att det finns seriösa och omfat-
tande rapporter som ska bevisa det ekonomiska värdet i industrier som är 
beroende av undantag från upphovsrätten. Dessutom upptäckte jag att 
högt uppsatta politiker inom EU, som EU-kommissionären Viviane Reding, 
uttryckte sig på ett sätt som i vissa delar överensstämde med de farhågor 
Telias representant hade givit uttryck för i riksdagen och med Web 2.0-
ideologins översvallande positiva formuleringar.     

Den process som jag nu beskrivit ledde fram till att jag kunde formulera 
begreppet öppenhetsindustrin. Först efter detta kunde jag på ett mer syste-
matiskt vis börja välja ett material att studera närmare. I denna urvalspro-
cess gällde det att hitta ett material som kunde bidra till att utveckla och 
precisera begreppet, och som kunde övertyga andra om dess användbarhet. 
I det följande ska jag redogöra för den strategi jag följt i detta urval. 

Valet av material till delstudierna har gjorts utifrån två sorters krav och 
kriterier. För det första för att inkludera de komponenter som behövs för 
att man ska kunna jämföra föreställningen om öppenhetsindustrin med 
andra liknande föreställningar. För det andra, utifrån kravet att materialet 
ska belysa en särkilt relevant och intressant aspekt av föreställningen om 
öppenhetsindustrin.  

Utifrån vad som diskuterats ovan om till öppenhetsindustrin relaterade 
föreställningar framstår fyra punkter som viktiga för att uppfylla det första 
kravet: 1) Materialet för alla fyra delstudier måste vara formulerat utifrån 
en idé om ’öppenhet’ som en medieindustriell rationalitet och inte (enbart) 
till stöd för andra saker, exempelvis yttrandefrihet eller en viss kulturform. 
2) Minst en av delstudierna måste analysera ett material som pekar ut vissa 
företag eller branscher som ingående i en specifik del av ekonomin med 
särskilda förutsättningar och möjligheter. Detta i likhet med hur olika rap-
porter och dokument har tagits fram för att peka ut vilka företag som in-
går i kunskapsindustrierna eller de kreativa industrierna. 3) Åtminstone en 
delstudie måste analysera hur föreställningen om öppenhetsindustrin in-
kluderar en teori om hur människor och grupper kan motiveras och styras 
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i kreativa riktningar, med hjälp av olika tekniker och incitamentsstruktu-
rer. Detta i likhet med hur upphovsrätten har setts som ett sätt att motivera 
människor att vara kreativa och att få dem att rikta sina kreativa energier 
mot marknaden. 4) Materialet måste också inkludera en föreställning om 
hur en politik som kan stödja den del av ekonomin som pekas ut av före-
ställningen om öppenhetsindustrin bör utformas. De olika föreställningar 
om informationssamhället eller de kreativa industrierna som diskuterats 
ovan har alla en sådan komponent. 

Dessa fyra kriterier lämnar många valmöjligheter och pekar inte ut ett 
givet material. Den andra sortens kriterier på vilka jag baserar mitt val 
handlar därför om att motivera valet mellan olika möjliga delstudier. I 
detta är mitt första kriterium att det som studeras ska vara en viktig och 
central del av föreställningen om öppenhet som medieindustriell logik och 
att det uppmärksammats på så sätt av andra. Den motsatta strategin, att 
söka sig till periferin för att på så sätt utforska gränserna för ett visst fe-
nomen kan vara användbart i vissa fall. Eftersom begreppet öppenhetsin-
dustrin inte existerar sedan tidigare vore det dock fel väg att gå i det här 
fallet.   

Det andra kriteriet är möjligtvis i konflikt med det föregående, då jag 
också tycker att det är viktigt att lyfta fram aspekter av föreställningen om 
öppenhetsindustrin som är särskilt problematiska. I avhandlingen vill jag 
inte bara beskriva olika aspekter av idén om en öppenhetsindustri, utan 
också bidra till den pågående diskussionen om upphovsrätt, mediereglering 
och mediekritik. Vad jag bedömt som relativt okontroversiella eller oprob-
lematiska aspekter av idén om öppenhet som medieindustriell logik har 
därför valts bort.  

En tredje urvalsprincip är att jag inte vill begränsa analysmaterialet till 
texter. Rose (1999) skriver angående styrningsrationaliteter att ”tänkandet 
riktas in på styrningsrationaliteter [(governmentality)] i den utsträckning 
det blir tekniskt, det realiserar sig själv genom att fästa sig vid en teknolo-
gi” (s. 51). Denna tekniska sida av föreställningen om öppenhetsindustrin 
vill jag också utforska. I avhandlingens material ingår därför förutom rap-
porter, juridiska dokument och andra texter, en webbplattform.  

 Det material som jag valt utifrån dessa kriterier kommer jag att beskri-
va tillsammans med en redogörelse för avhandlingens disposition. Innan 
det ska jag dock ge exempel på material som inte kom med i avhandlingen. 
Att redogöra för det material som valts bort är ett sätt att tydliggöra ur-
valskriterierna.  

P2p-nätverk och andra fildelningstjänster berörs bara ytligt i avhand-
lingen. I en preliminär studie av olika p2p-fenomen samlade jag in relevan-
ta texter och gjorde en intervju med en företrädare för The Pirate Bay. I 
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detta material framstod det inte som att det fanns en långsiktig plan för 
hur fildelningstjänsterna skulle generera ekonomiska värden. Den affärsra-
tionalitet som kom till uttryck i materialet kan beskrivas som opportunis-
tisk. Materialet gav inte uttryck för en föreställning om en öppenhetsindu-
stri eftersom en föreställning om en ’industri’ bör bygga på någon form av 
långsiktigt tänkande. I fallet med The Pirate Bay var det tveksamt – utifrån 
det material jag kunde få tag på – om syftet med organisationen överhu-
vudtaget var att bedriva affärer. 

När jag undersökte vilken webbplattform jag skulle undersöka valde jag 
mellan Google Books och YouTube, vilka båda pekades ut av det övriga 
materialet som exempel på en affärsmässig rationalitet i konflikt med upp-
hovsrättslagstiftningen. Båda dessa plattformar har kontroversiella inslag 
vilka lett till juridisk prövning. Utifrån en preliminär översikt över båda 
tjänsterna framstod dock YouTubes modell som mer problematisk. Det 
problematiska ligger som jag ser det i modellens otydlighet och de motstri-
diga skäl YouTube anger för att försvara modellen (se kap. sex). På grund 
av att jag håller YouTube-plattformen för mer problematisk än Google 
Books valde jag att inkludera YouTube i avhandlingens material. 

Material och disposition 

Resten av avhandlingen är uppdelad i sju kapitel. Nästa kapitel presenterar 
avhandlingens analytiska perspektiv – begreppen styrningsrationalitet och 
ideologi – och diskuterar deras relevans och användbarhet utifrån avhand-
lingens syfte. I detta kapitel diskuteras också de kunskapsmässiga anspråk 
som följer av de analytiska perspektiven, samt frågor om tillvägagångssät-
tet för avhandlingens analyser.  

Det följande kapitlet, ’Liberalism, nyliberalism och upphovsrätten’, är en 
närmare analys av vad som föreslagits inledningsvis, nämligen nödvändig-
heten att placera föreställningen om öppenhetsindustrin i det bredare ideo-
logiska och historiska sammanhang som utgörs av nyliberalismen. I kapit-
let placerar jag upphovsrätten inom den liberala idétraditionen och utfors-
kar relationen mellan lagen och den liberala ideologin. Den historiska 
översikten visar hur upphovsrätten vuxit fram och formulerats inom ra-
marna för en liberal politisk förståelse av individ och samhälle. Vidare 
analyseras hur nyliberalismens introduktion av nya perspektiv och syften 
för en liberal politik får konsekvenser för ideologins relation till upphovs-
rätten. Utifrån kapitlets analys är det möjligt att förstå hur föreställningen 
om öppenhetsindustrin, och ett motstånd mot upphovsrätten, ryms inom 
ramarna för den dominerande politiska ideologin. Kapitlet gör det också 
möjligt att se hur denna ideologi avspeglar sig i flera av öppenhetsindu-
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strins bakomliggande idéer och föreställningar. Som Hesmondhalgh (2008) 
hävdar är ”en väsentlig (om än inte tillräcklig) förutsättning för att förstå 
politiska, kulturella och sociala relationer i det innevarande ögonblicket en 
teoretisk och historisk analys av nyliberalismen” (s. 97-98).33 Kapitlets 
analyser bygger inte på något empiriskt material utan är grundade i teori 
och tidigare forskning. 

I kapitel fyra, ’CCIA och öppenhetslobbyn’, analyseras dokument från 
CCIA (Computer & Communications Industry Association) vilket är en 
amerikansk bransch- och lobbyorganisation för dator- och telekomindu-
strin som arbetar i Bryssel och i Washington. CCIA grundades 1972 och 
har haft många olika frågor på sin agenda. Allteftersom organisationens 
medlemmar bytts ut har organisationens inriktning förändrats.34 Bland 
annat har CCIA bedrivit lobbyingarbete gentemot amerikanska myndighe-
ter för att film- och musikbranschen ska vara tydligare med att informera 
sina kunder om existerande undantag från upphovsrätten.35 

Till organisationens cirka tjugo medlemsföretag hör bland annat Micro-
soft, Google och Yahoo. Organisationens motto är ”öppna marknader, 
öppna system, öppna nätverk, fullständig, rättvis och öppen konkurrens”. 
Sedan 2007 har organisationen publicerat rapporter som försöker att visa 
det samhällsekonomiska bidrag som kommer från företag vilka är beroen-
de av undantag från upphovsrätten.36  

Det material som analyseras i kapitlet pekar ut en rad olika företag och 
branscher som utgörande en särskild del av medieindustrin. Dessa företag 
sägs vara beroende av undantag och begränsningar i upphovsrättslagstift-
ningen. Organisationen försöker att med hjälp av statistiska data visa att 
öppenhetsindustrin utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till de kreativa 
industrierna. På ett liknande sätt som WIPO har producerat underlag för 
att beräkna storleken på upphovsrättsindustrierna försöker CCIA visa den 
ekonomiska betydelsen av företag vars affärsmodeller bygger på ’öppen-
het’.  

En anledning till att inkludera CCIA i avhandlingens material är att de 
företag som organisationen företräder är stora internet-, telekom-, och 
hårdvaruföretag med global räckvidd. De företag som organisationen före-
träder framhålls också i den offentliga debatten som en slags symboler för 

                                                      
33 Kursivering i original.  
34 Se Holmes (1977) för en kort bakgrund. 
35 www.ccianet.org/index.asp?bid=75, 2011-08-19. 
36 Enligt organisationens egna uppgifter förmedlas 85 % av världens sökningar på 
nätet genom någon av organisationens medlemmar. Se 
www.ccianet.org/index.asp?bid=75, 2011-08-19. 
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de idéer och föreställningar som avhandlingen analyserar. Organisationen 
har också samarbetat med andra för avhandlingens syfte relevanta organi-
sationer som The U.S. Internet Service Provider Association, The Consu-
mer Electronics Association och The Home Recording Rights Coalition 
(som sponsras av hemelektronikindustrin). 

Kapitel fem, ’Massan, gemenskapen, entreprenören’, analyserar material 
som handlar om hur öppenhetsindustrin kan skapa ekonomiska värden. 
Materialet utgörs av affärs- och managementlitteratur om digitala medier 
och nätbaserade affärsmodeller. Framförallt handlar materialet om alterna-
tiv till den roll som den enskilda upphovsmannen har i upphovsrättsbase-
rade modeller. Ett centralt begrepp i materialet är ’massan’, vilken sägs 
kunna spela en roll i en ny slags modeller för produktion, selektion och 
distribution av symboliska produkter. Materialet redogör för modeller med 
hjälp av vilka massans kreativitet kan uppmuntras, styras, förädlas och 
paketeras. De modeller som beskrivs i materialet har en ambivalent posi-
tion i förhållande till upphovsrätten, vilken sägs kunna utgöra problem för 
de modeller som beskrivs.  

En anledning till att analysera populärt skriven managementlitteratur är 
att det är ett lättillgängligt material med stor spridning. Till skillnad från 
rapporterna från CCIA riktar sig böckerna till en relativt bred publik och 
har ett inkluderande tilltal – det rör sig inte om en specialiserad expertdis-
kurs utan om böcker som riktar sig till människor i en professionell roll 
såväl som till dem med ett mer generellt intresse. Av den anledningen kan 
böckerna antas representera en icke marginell diskurs och stå för en rela-
tivt spridd uppfattning om det som böckerna handlar om (jfr van Dijck & 
Nieborg 2009). Materialet inkluderar tre böcker, som valts med kriteriet 
att de har tilldragit sig uppmärksamhet, att de har refererats till och att de 
har lanserat begrepp som har fått vidare spridning. På så vis har böckerna 
blivit representanter för de idéer som de saluför.  

Massans vishet av James Surowiecki utkom på engelska 2004 under ti-
teln The Wisdom of Crowds. På svenska utkom den 2007. Det är troligtvis 
den av de tre böckerna som har haft minst publik framgång, men den utgör 
å andra sidan en stor inspirationskälla till de båda andra böckerna. Förut-
om till svenska har den också översatts till franska och tyska, vilket visar 
på att den har fått en viss internationell spridning. Författaren är kolumnist 
på The New Yorker där han skriver om ekonomi. Han har också skrivit 
för tidskriften Wired. Wikinomics av Tapscott och Williams (första utgå-
van 2006) har givits ut på över 20 språk och kommit ut i nya upplagor. 
2007 blev den omnämnd som en av årets bästa affärsböcker i flera tidskrif-
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ter – bland annat The Economist och Financial Times.37 Författarna till 
boken är chefer för en amerikansk tankesmedja, konsulter och författare 
till flera böcker och rapporter om den ’digitala ekonomin’. Crowdsourcing 
av Jeff Howe (2008) är den senast publicerade av de tre böckerna och byg-
ger vidare på idéerna i de två andra böckerna. Det begrepp som lanseras – 
crowdsourcing – har fått stort genomslag.38  I augusti 2010 ger ’crowdso-
urcing’ över tio miljoner träffar på Googles sökmotor. Det mindre slag-
kraftiga begreppet ’wikinomics’ fick vid samma tidpunkt knappt en miljon 
träffar. Crowdsourcing har givit upphov till efterföljare som Paul Sloanes 
(2011) A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing.  

Kapitel sex, ’YouTube, öppenhet, uppmärksamhetsekonomier’, analyse-
rar webbplattformen YouTube och företaget YouTube Inc. Kapitlet disku-
terar således de tekniska aspekterna av föreställningen om öppenhetsindu-
strin. YouTube är en produktions- och distributionsplattform för video, 
vilken tillåter videoproducenter att ladda upp och marknadsföra sitt mate-
rial gratis. Plattformen används både av amatörer och professionella pro-
ducenter.  

YouTube har fått stå som symbol för ett produktionssätt som drivs av 
nätanvändarnas vilja att uppgå i en gemenskap istället för att söka ekono-
miska belöningar på en marknad. Plattformen brukar framhållas som det 
främsta exemplet på hur framtidens öppna och nätverkade produktion 
kommer att se ut (se t.ex. Snickars & Vonderau 2009). YouTube sägs ha 
blivit “en central plats kring vilken diskurser om deltagarkulturen och 
uppkomsten av den kreativa och frigjorda konsumenten spelas ut” (Bur-
gess och Green 2009, s. 89).  

På grund av den öppna arkitekturen och användarnas vana att remixa 
och omforma material både från varandra och från medieindustrin utgör 
sidan en slags allmänning för videoproduktion. YouTube och ägaren Go-
ogle har dessutom, som tidigare omnämnts, varit indragna i flera rättstvis-
ter kring upphovsrätten. Detta visar på en vilja att överskrida upphovsrät-
tens institutionella ramverk. Det visar också att YouTube positionerar sig 
som en företrädare för mer öppna produktionsmodeller. Företaget har 
dock på senare tid tvingats uppvisa större respekt för upphovsrätten och 
plattformen har delvis anpassats därefter (Andrejevic 2009).  

Mer specifikt inriktar sig analysen på hur YouTube är konstruerat för 
att motivera enskilda individer att bidra till produktionen på sidan. Kapit-
let fokuserar delvis på hur YouTube använder gemenskapen mellan använ-

                                                      
37 www.wikinomics.com/blog/uploads/wikinomics_awards.pdf, 2011-11-30. 
38 Första gången Howe lanserade begreppet crowdsourcing var i en artikel i tid-
skriften Wired (Howe 2006).  
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darna och företaget som ett incitament till skapande. Framförallt fokuserar 
dock analysen på hur YouTube är konstruerat för att skapa en slags ’upp-
märksamhetsekonomi’. Uppmärksamhetsekonomier har föreslagits som ett 
alternativ till den upphovsrättsligt marknadsbaserade ekonomin av bland 
annat Goldhaber (2006). Genom analysen av YouTube, vars utformning är 
representativ för en rad webbsidor med liknande funktionalitet och gräns-
snitt, kan kapitlet således analysera föreställningen om öppenhet som in-
dustriell logik utifrån ett perspektiv som tar fasta på individuella drivkraf-
ter och utformningen av alternativ till monetära incitamentsstrukturer.  

Slutligen i kapitel sju – ’Innehåll, amatörer och professionella’ – analyse-
ras hur föreställningen om potentialen hos öppenhetsindustrin ser ut i poli-
cykretsar i Europeiska Unionen. Analysen utgår från i2010-initiativet vilket 
var en övergripande strategi för att modernisera och samordna Europas 
mediepolitik. Framförallt fokuserar analysen på en del av i2010 som kallas 
för Content Online. Syftet med Content Online var att främja marknaden 
för kreativt innehåll på nätet genom juridiska reformer. Som en del av 
detta diskuteras den ekonomiska betydelsen av användargenererat innehåll 
och hur sådant innehåll förhåller sig till upphovsrätten.  

Genom analysen av dokument från i2010 kan man ana konturerna av 
en föreställning om en öppenhetsindustri som växer fram som en del av 
EU:s mediepolitik. Centralt i denna politik är behovet av innehåll för öp-
penhetsindustrin, vilket kan tillgodoses med en reformerad upphovsrätt. En 
annan aspekt som lyfts fram är hur man kan tänka sig att göra upphovsrät-
ten till ett specifikt branschskydd för de kreativa industrierna och dra till-
baka upphovsrätten från material som produceras på öppenhetsindustrins 
plattformar.  

Valet av ett EU-initiativ faller sig bland annat av det är mer relevant att 
undersöka upphovsrättslagstiftningen på EU-nivå än på nationell nivå. 
Detta eftersom Sverige, som annars kunde ha varit ett givet exempel, är 
bundet av en lång rad internationella avtal i upphovsrättsliga frågor. Från 
ett svenskt perspektiv är EU det högsta lagstiftande organet när det gäller 
upphovsrätten.  

Just i2010 är intressant för att strategin sjösattes 2005, ungefär då dis-
kussionen om deltagarkulturer och öppenhet inom medieindustrin tog fart 
på allvar. Att initiativet sedan höll på under fyra år och avslutades 2010 
gör det möjligt att undersöka hur lagstiftarna balanserar mellan öppenhet 
och inhägnader under den period som Web 2.0-ekonomins lösningar intar 
en framträdande position i diskussionen om medieindustrins framtid. 

Tillsammans bidrar de fyra delstudierna med flera viktiga bitar för för-
ståelsen av öppenhetsindustrin. Dessa sammanfattas i avhandlingens avslu-
tande kapitel. I detta sista kapitel jämförs föreställningen om öppenhetsin-
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dustrin med föreställningarna om informationssamhället och de kreativa 
industrierna. Jag diskuterar hur dessa olika föreställningar menar att me-
dieindustrin kan bidra till ekonomiskt välstånd och vilka regleringar som 
industrin kräver enligt de olika föreställningarna. Vilka aktörer, företag 
och branscher de olika föreställningarna håller för mest löftesrika och vär-
defulla diskuteras också. I den avslutande diskussionen jämför jag också 
föreställningen om öppenhetsindustrin med alternativa uppfattningar om 
’öppenhet’ som utgår från andra värden än ekonomiska. I relation till det 
sistnämnda visar jag vad de alternativa föreställningarna om värdet av 
’öppenhet’ kan vinna på att förhålla sig till öppenhetsindustrin.   
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2. ANALYTISKA PERSPEKTIV 

Syftet med avhandlingen är som angivits att analysera öppenhetsindustrins 
bakomliggande styrningsrationalitet och ideologi. I detta kapitel förklarar 
jag hur jag använder begreppen styrningsrationalitet och ideologi och vad 
dessa analytiska perspektiv tillför avhandlingens analyser. Utifrån dessa 
båda begrepp diskuterar jag också avhandlingens kunskapsanspråk och 
epistemologiska utgångspunkter. Avslutningsvis redogör jag för avhand-
lingens analysmetod.  

Styrningsrationalitet 

Styrningsrationalitet, eller governmentality, är ett begrepp som framförallt 
förknippas med Michel Foucault (2007).39  Med governmentality – en 
sammanslagning av styre (’government’) och mentalitet eller tankesätt 
(’mentality’)  – avses reflektionen kring och kunskapen om hur man styr. I 
Foucaults historiska undersökning av uppkomsten av en modern styrnings-
rationalitet menar han att behovet av en sådan kunskap aktualiserades i 
och med uppkomsten av den moderna staten, övergången från feodalis-
men, och förlusten av en transcendent, religiöst grundad legitimering av 
den världsliga makten. Denna samhällsutveckling gjorde det viktigt att 
reflektera över både hur och varför man ska styra (se Gordon 1991). 

Foucault använde också begreppet styrningsrationalitet för att uppmärk-
samma en annan sorts dynamik än den man ofta förknippar med styre – 
nämligen att styre inte bara handlar om att förhindra saker från att hända, 
utan också om att möjliggöra för människor att handla på vissa sätt. Mo-
derna styrningsformer tar individens agens som utgångspunkt för sitt styre 
(ibid., s. 5). Begreppet styrningsrationalitet förenar således Foucaults in-
tresse för uppkomsten av den moderna staten och uppkomsten av den mo-
derna, fria individen (Lemke 2000).  

                                                      
39 Själva ordet lånade dock Foucault från Roland Barthes som använt det för att 
beskriva vissa aspekter av den ekonomiska politiken i Frankrike (Miller 2010).  
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I föreläsningarna om styrningsrationalitet diskuterar Foucault (2007) 
framförallt kunskapen om statens styre, men enligt Rose (1999) kan alla 
genomtänkta och reflexiva försök att styra och påverka andras beteende 
förstås som att de ger uttryck för en slags styrningsrationalitet.40 Begreppet 
styrningsrationalitet har visat sig vara användbart för väldigt många olika 
sorters forskningsfrågor. Det har bland annat använts för att analysera 
marknadsföringsstrategier, webbteknologier och medienarrativ (Couldry & 
Littler 2011; Hearn 2010; Zwick, Bonsu & Darmody 2008). Jag bygger 
således vidare på analyser från flera författare som använt styrningsratio-
nalitet som analytiskt perspektiv, men framförallt använder jag mig av 
Nikolas Roses (1999) översikt i Powers of Freedom: Reframing Political 
Thought.  

Rose sammanfattar ett par användbara analytiska ingångar för att stu-
dera styrningsrationaliteter, av vilka jag framförallt intresserar mig för 
kunskapsformer, språk och teknologier. Med kunskapsformer avses att en 
styrningsrationalitet förutsätter en viss sorts kunskap om det som ska sty-
ras. Kunskap krävs för att legitimera ett styre och för att motivera de 
grunder på vilka styret vilar. Att styra är inte bara en pragmatisk aktivitet 
som handlar om att använda de redskap och verktyg man råkar ha för 
handen – det är en strategi snarare än en taktik (jfr de Certeau 1984). För 
öppenhetsindustrin handlar detta (se kap. fyra och fem) om att kunna for-
mulera en teori om vad som är utmärkande för den samtida ekonomin, 
samhället och den tekniska utvecklingen. Det handlar också om att utveck-
la en teori om kreativitet som välståndsskapande, som visar att öppenhets-
industrin, i vissa avseenden, är bättre på att förverkliga kreativitetens po-
tential än de kreativa industrierna.  

I den kunskap som underbygger de styrformer som ingår i föreställning-
en om öppenhetsindustrin ingår också ett särskilt språk, eller snarare en 
samling begrepp, som beskriver och formar öppenhetsindustrins styrfor-
mer. Enligt Rose är sådana begrepp inte bara beskrivande. Begreppen möj-
liggör också nya sätt att tänka och handla: ”det handlar inte så mycket om 
vad ett ord eller en text ’betyder’ [utan] att analysera de sätt ett ord eller en 
bok fungerar tillsammans med andra saker, vad de gör möjligt” (Rose 
1999, s. 29). Enligt detta perspektiv, vilket jag ansluter mig till, är språket 
inte ett neutralt verktyg utan något som bidrar till att konstruera det som 
språket benämner.  

                                                      
40 Begreppet styrningsrationalitet kan appliceras på ”alla försök att forma, styra 
och rikta andras uppträdande, oavsett om det är en fartygsbesättning, medlemmar-
na av ett hushåll, en chefs anställda, barnen i en familj eller invånarna på ett terri-
torium” (Rose 1999, s. 3) 
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De handlingsprogram och de teknologier som analyseras i avhandlingen 
använder sig av vissa återkommande begrepp, som genom att relatera till 
varandra på bestämda sätt underbygger och möjliggör föreställningen om 
öppenhetsindustrin. Bland de begrepp som jag analyserar återfinns bland 
annat ’massan’ och ’gemenskap’ (se kap. fem), ’kreativitet’ (se kap. fyra), 
’popularitet’ (se kap. sex), och ’användargenererat innehåll’ (se kap. sju).   

Förutom språk och kunskap innefattar de styrformer som föreslås ut-
ifrån föreställningen om en öppenhetsindustri också specifika teknologier. 
Rose (1999, s. 51) skriver att ”tänkandet riktas in på styrningsrationalite-
ter i den utsträckning det blir tekniskt, tänkandet realiserar sig självt ge-
nom att fästa sig vid en teknologi”. Med teknologi avses här inte bara det 
vi vanligtvis menar när vi talar om teknologier, som datorer, nätverk och 
gränssnitt, utan också de mentala och kroppsliga tekniker som är sam-
mankopplade med dessa. I avhandlingens analysmaterial nämns väldigt 
många olika sorters teknologier (datorer, programvara, ekonomiska styrin-
strument), men alla dessa är inte intressanta utifrån avhandlingens syfte. 
De tekniker som är intressanta är de som särskilt syftar till att skapa eko-
nomiska värden genom att främja kreativa praktiker. Videoplattformen 
YouTube analyseras som en sådan teknologi (se kap. sex).  

Även upphovsrättslagstiftningen förstås utifrån föreställningen om öp-
penhetsindustrin som en slags teknologi (jfr Riles 2005). Ur detta perspek-
tiv är upphovsrättslagstiftningen en teknologi som kan justeras och 
fintrimmas för att ge rätt blandning av frihet och disciplin för att uppnå 
maximal kreativitet och ekonomiskt välstånd.  

Ideologianalys 

Ett annat sätt att se på uttrycken för föreställningen om öppenhetsindustrin 
är att de formar en ideologi. Innan jag påbörjar diskussionen om ideologi-
begreppet måste det dock noteras att det förekommer två olika använd-
ningar av begreppet i avhandlingen. Dels den som beskrivs i detta avsnitt 
och dels en icke-pejorativ användning där ideologi används i betydelsen 
föreställning om ett visst politiskt system – det vill säga ideologi i betydel-
sen liberalism, marxism, konservatism. Trots potentiell begreppsförvirring 
går detta inte att undvika eftersom båda betydelserna existerar i vardags-
språket (Eagleton 2008). Jag har försökt se till så att det framgår av sam-
manhanget i texten vilken av de båda betydelserna som avses. 

I mitt arbete med avhandlingens analyser har jag inspirerats av andra 
som analyserat mediereglering ur ett ideologiperspektiv. Bland annat 
Freedman (2008) som hävdar att ”policyprocesser [är] drivna av ideologi 
lika mycket som teknologi eller ekonomi” (s. 4). Jag har också inspirerats 
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av Thomas Streeter (1996), vars  Selling the Air beskriver hur det ameri-
kanska kommersiella broadcastingsystemet kommit att ’förkroppsliga’ vad 
han kallar ’corporate liberalism’. Enligt Streeter kan amerikansk TV ”en-
dast förklaras som resultatet av nästan ett sekels avsiktliga sociala och 
politiska försök att omsätta liberala marknadsprinciper och principer om 
privat egendom på den elektroniska kommunikationens fält” (s. 26). Stree-
ter hävdar att ideologin om behovet av en fri marknad är en omistlig del av 
hans analys av hur TV-systemet både tänkts i teorin och konstruerats och 
reglerats i praktiken. Ur Streeters perspektiv, vilket jag delar, är det frukt-
bart att analysera policyprocesser utifrån det språk och de föreställningar 
som genomsyrar och formar policyprocessen. Detta perspektiv skiljer sig 
från angreppssätt som analyserar hur reformer kommer till genom på-
tryckningar från intressegrupper och genom praktiskt politiskt arbete.  

Det finns vissa skillnader mellan ideologibegreppet, som Streeter och 
Freedman använder det, och vad Foucault kallar för styrningsrationaliteter. 
I min diskussion av ideologibegreppet kommer jag därför att kontrastera 
det mot Foucaults begrepp.  

Foucaults användning av begreppet styrningsrationalitet kan ses som en 
kritik av en viss  användning av ideologibegreppet. Det Foucault opponerar 
sig mot är analyser i vilka ideologi ställs i ”opposition mot någonting an-
nat vilket ska räknas som sanningen” (Foucault 1980, s. 118).41 Eftersom 
Foucault inkluderar kunskapen om hur man styr i begreppet styrningsra-
tionalitet, menar han att en styrningsrationalitet inte står i motsats till san-
ning eller vetande.  

Rose (1999) tar också avstånd från den form som ideologiska analyser 
traditionellt antagit: ”den slags empiriska analys som gäller här är inte 
hermeneutisk. Det är inte en fråga om att upptäcka dolda motiv […] eller 
att tolka en särskild ideologi för att upptäcka de dolda motiv som ligger 

                                                      
41 Den användning som av ideologibegreppet som Foucault kritiserar är den orto-
doxt marxistiska användningen av begreppet. Inom samhällsvetenskapen är ideolo-
gibegreppet framförallt förknippat med den marxistiska samhällsfilosofin. Marxs 
kanske mest välkända idé var att samhället består av en bas och en överbyggnad, 
bestående av dels produktivkrafterna och produktionsförhållandena och dels ett 
samhälles medvetandeformer, dominerande idéer, lagar, etik, etc. För Marx existe-
rar dessa två delar inte oberoende av varandra utan de är sammankopplade på så 
sätt att de sociala konflikterna i basen bestämmer formen på överbyggnaden: ”Pro-
duktionen av idéer och föreställningar, kort sagt av medvetande är från första bör-
jan omedelbart sammanflätad med den materiella verksamheten och med den mate-
riella kommunikationen mellan människor” (Marx 2003, s. 111). En viktig funk-
tion hos överbyggnaden är dess ideologiska funktion – det vill säga produktionen 
av idéer som syftar till att rättfärdiga och på så sätt reproducera den samhälleliga 
ordningen. 
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bakom” (s. 56). Rose pekar till exempel på hur klassbegreppet används i 
ideologikritiska analyser som hävdar att ideologier syftar till att stödja 
intressena hos den dominerande klassen. Ur Roses perspektiv är klass i sig 
ett historiskt begrepp och borde därför undersökas som ett historiskt fe-
nomen. Klassbegreppet har enligt Rose använts för att skapa enighet mel-
lan arbetare och har därför använts strategiskt mot den dominerade klas-
sen. Enligt Rose är därför allt språk i någon mening relaterat till makt och 
det är därför problematiskt att peka ut vissa språkakter som ideologiska 
och tjänande ett visst intresse. 

Jag motiverar mitt val att använda både styrningsrationalitet och ideolo-
gi som analytiska perspektiv med att jag anser att denna syn på språket är 
problematisk. Att kunskap och begrepp kan användas både emancipato-
riskt och förtryckande gör visserligen att de alltid är relaterade till makt, 
men det medför enligt min mening inte att alla talakter bör värderas på 
samma sätt. Trots allt kan det vara värt att försöka skilja ut vissa använd-
ningar av ord från andra.42  

Med denna avsikt ansluter jag mig till John B. Thompsons (1990) an-
vändning av ideologibegreppet, vilken, enligt Fairclough (1992), har den 
fördelen att den tar hänsyn till Foucaults kritik och undviker på så sätt 
”några av de mest primitiva uppfattningarna om ideologi” (s. 60).43  

Thompson (1990) definierar ideologianalys som att ”studera de sätt på 
vilka mening tjänar till att etablera och upprätthålla dominansförhållan-
den” (s. 50).44 Med denna definition menar Thompson att man kan undvi-
ka ett par av de problem som har förknippats med ideologibegreppet. 
Bland annat kan man hantera det problem som Rose (1999) menar följer 
på att moderna styrformer är ”organiserade runt vetenskapliga sannings-
normer” (s. 9).45 Det är enligt Rose mer produktivt att undersöka hur dessa 
vetenskapliga diskurser har kommit att ses som sanningar, hur de har eta-
blerats som vetenskapliga diskurser, snarare än att försöka avslöja dem 

                                                      
42 Eagleton (2008) menar ”att påstå att språk i någon mening är retoriskt är inte 
detsamma som att påstå att allt språk är ideologiskt” (Eagleton 2008, s. 202). 
43 John Downey (2008) föreslår även han att Thompsons teori är en användbar 
källa till en förnyad ideologikritik. En sådan kritik menar Downey är nödvändig 
eftersom ”avsaknaden av ideologibegreppet i medievetenskapen [är] indikativ för 
fältets avsaknad av filosofiska och politiska ambitioner” (ibid., s. 72). Huruvida det 
är sant att ideologibegreppet har varit frånvarande från medievetenskapen kan 
diskuteras, men det verkar i alla fall vara så att ideologikritiska analyser har upp-
levt en liten renässans de senaste åren, tillsammans med ett generellt uppsving för 
marxistiskt grundade samhällsanalyser. 
44 Kursivering i original. 
45 Med moderna avses ’västerlandet’ från och med 1800-talet (se Rose 1999, s. 9).  
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som produkter av ett visst intresse. Men utifrån Thompsons definition, till 
skillnad från vissa andra varianter av ideologibegreppet, är det inte inten-
tionen, eller det intresse som ligger bakom ett uttalande som avgör om 
uttalandet är ideologiskt. Det som avgör detta är hur uttalandet fungerar i 
en viss kontext och vad det har för effekt. Detta kan jämföras med citatet 
från Rose (1999) som återgavs tidigare, enligt vilket det intressanta med 
användningen av ett visst ord eller begrepp är hur ordet ”fungerar tillsam-
mans med andra saker” och vad ordet ”gör möjligt” (s. 29). Det finns inget 
i Thompsons definition som säger att en ideologi måste spridas i ett visst 
syfte. Det som är avgörande för om någonting är ideologiskt är inte vem 
som säger något, även om detta kan ha betydelse för ett uttalandes effekt. 
Det avgörande är hur det som sägs relaterar till de sociala förhållandena i 
det sammanhang i vilket det utsägs. 

Detta resonemang kan illustreras med ett exempel från Lemke (2000) 
som diskuterar diskursen om ’hållbar utveckling’ som en slags styrningsra-
tionalitet. Utifrån diskursen om ’hållbar utveckling’ organiseras, enligt 
Lemke, vårt förhållande till naturen på ett sätt som öppnar upp ”tidigare 
outnyttjade områden […] för kapitalistiska intressen och möjliggör kom-
mersiell exploatering” (s. 8). Istället för att tala om ’gränser’ för tillväxten 
eller att se naturen som något som är skilt från samhället, inordnar diskur-
sen om ’hållbar utveckling’ naturen i samhällsekonomin. Att tala om ’håll-
bar utveckling’ legitimerar på så sätt människans fortsatta dominans över 
djur och natur. Att diskursen om ’hållbar utveckling’ legitimerar männi-
skans dominans över naturen kan utifrån Thompson (1990) beskrivas som 
en ideologisk effekt av diskursen. Enligt mitt och Thompsons perspektiv 
har detta dock ingenting att göra med intentionen hos den som uttalar sig 
inom diskursen. Talaren kan mycket väl vara omedveten om de ideologiska 
effekterna av ett uttalande. 

I relation till avhandlingens analyser betyder detta att när jag analyserar 
något som en ideologi säger analysen inte något om personen bakom tex-
ten, utan något om texten i sig.  

Ett annat problem med ideologibegreppet som Thompson (1990) vill åt-
gärda är den tidigare påtalade synbara motsättningen mellan ideologi och 
sanning. Thompson hävdar att han vill avlasta ideologikritikens ”epistemo-
logiska börda” (ibid., s. 56). Roses (1999) påstående att styrningsrationali-
teter ger uttryck för ett ”sanningsenligt tänkande” (s. 8), diskrediterar en-
ligt Rose ideologianalysen. Enligt Thompsons definition kan dock även 
vetenskapliga utsagor som syftar mot någon slags objektivitet vara ideolo-
giska. Det ideologiska elementet ligger inte i sanningshalten i ett påstående, 
utan återigen i den effekt som uttalandet av en viss sanning har i ett visst 
sammanhang. Denna hållning delar Thompson med Slavoj Zizek:  
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Vad som spelar någon roll är inte påståendet som sådant men sättet på vil-
ket innehållet i ett påstående är relaterat till den subjektsposition som impli-
ceras genom själva uttalandet. Vi befinner oss inom ideologin vid det tillfälle 
som detta innehåll – ’sant’ eller ’falskt’ (och om det är sant så är det ännu 
bättre för den ideologiska effekten) – är funktionellt med avseende på någon 
relation av social dominans (Zizek 1994, s. 8). 

Denna poäng kan illustreras med hjälp av Couldrys och Littlers (2011) 
studie av reality-TV-serien The Apprentice. Deras analys kombinerar, likt 
min egen, ett governmentality-perspektiv med ideologianalys.46 Couldry 
och Littler hävdar att TV-serien – som handlar om en grupp personer som 
söker jobb på ett stort medieföretag – inte bara återspeglar och ger en 
plattform för att förhandla om nyliberala arbetsplatsnormer och värde-
ringar, utan också reifierar och legitimerar dessa normer. I dramatiserad 
form upplyser och utbildar serien tittarna i de färdigheter man enligt pro-
grammet måste ha för att klara sig på den samtida arbetsmarknaden. På ett 
sätt kan serien därför sägas stärka tittarna i deras roll som arbetstagare. 
Men genom reality-genrens anspråk på en privilegierad tillgång till verklig-
heten blir detta lekfulla närmande till den nyliberala arbetskulturen inte 
bara pedagogiskt, utan också en legitimering av de normer som visas upp, 
genom att de görs till en naturlig del av det sociala (ibid., s. 275). Om seri-
ens anspråk på en privilegierad tillgång till verkligheten accepteras blir 
effekten av serien således inte bara att den lär ut vissa färdigheter på ett 
lekfullt sätt, utan också att den förstärker arbetsgivares möjlighet att ex-
ploatera sin arbetskraft, genom att de kan kräva mer av de anställdas ar-
betsinsatser. Huruvida det är sant att arbetsmarknaden i Storbritannien 
kräver en hög grad av flexibilitet av arbetstagarna är inte relevant i be-
dömningen av seriens ideologiska element. Det som är relevant är vad det 
eventuella accepterandet av de normer som serien lär ut har för effekter på 
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

I relation till avhandlingens analyser innebär detta att jag inte är intres-
serad av att diskutera sanningshalten i de analyserade texterna. Det jag är 
intresserad av är de potentiella effekter som ett visst framställningssätt har, 
i förhållande till andra möjliga beskrivningar av samma sak.  

                                                      
46 De analyserar ideologier som en del av det bredare begreppet medieritualer:  
“Om den nyliberala marknadsideologin verkar orimlig när den framställs som ett 
explicit stadfästande av arbetets sociala organisation måste vi komma ihåg att 
‘ritualiseringen av makt’ ofta fungerar ‘som ett medel för att få oss att glömma bort 
dess verkningar’” (Couldry & Littler 2011, s.  276).    
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Beskrivning, tolkning och kritik 

Både Rose (1999) och Thompson (1990) söker förklaringar till varför vi 
uppfattar saker som vi gör i de historiska omständigheterna istället för att 
acceptera dem som givna delar av den sociala verkligheten. De kombinerar 
denna generella insikt med en noggrann analys av texter och praktiker. 
Även om de båda perspektiven förenas i dessa utgångspunkter ryms det här 
en skillnad i synen på vad forskning är, som behöver diskuteras. Thomp-
sons utgångspunkt är hermeneutisk, vilket anger en tolkande djupmodell 
för det slags förståelse som forskningen ska utmynna i. ”Mot tolkning” 
anför Rose beskrivning, och vad han kallar för en ”ytans empiri” (Rose 
1999, s. 57).  

Thompsons analysmodell innehåller flera steg. Analysen inleds med en 
formell analys av de enskilda texterna, i vilken forskaren skärskådar forsk-
ningsobjektet och dess beståndsdelar. I detta steg handlar det om att un-
dersöka vad de texter man intresserar sig för består av och hur de fungerar. 
Därefter vidtar enligt Thompson en syntetiserande process. I denna process 
tolkar forskaren aktivt texterna i ljuset av kunskapen om kontexten och 
studiens teoretiska utgångspunkter. Texternas betydelse framkommer inte i 
den formella analysen, utan uppstår först när texterna placeras i ett sam-
manhang. Rose (1999) anger inte en lika tydlig metod, men för honom är 
beskrivningen och den formella analysen viktigare än tolkningen.  

Målet med sin ansats beskriver Thompson (1990, s. 230ff) som att för-
ändra vardagsförståelsen av det fenomen som studeras – det vill säga de 
försanthållanden och förgivettaganden som en viss grupp håller sig med 
(’interpretative transformation of doxa’). Han menar också att forskningen 
ska ge upphov till en reflektion kring de maktförhållanden som subjekten 
är indragna i (’critique of domination’). Tolkningen ska ”stimulera en kri-
tisk reflektion kring de makt- och dominansförhållanden som karaktärise-
rar det sociala livet” (ibid., s. 325).  

I likhet med detta hävdar Rose (1999) att hans ansats kan ”hjälpa oss 
beräkna kostnaderna av att vara vad vi har blivit; och kanske låta oss upp-
finna sätt att bli andra än vad vi varit” (s. 97). För både Thompson och 
Rose är forskning en intervention i det som studeras. Som forskare är man 
deltagare i ett samtal och därmed inte neutral, i meningen att vara en be-
traktare som enbart registrerar verkligheten. Målet för forskningen är för 
både Rose och Thompson att komma med en ny förståelse av ett visst fe-
nomen – att i en viss mening bryta med den dominerande föreställningen. 
Den nya förståelse som forskaren presenterar måste stödja sig på grundläg-
gande vetenskapliga principer som att kunna redovisa sina källor och byg-
ga på transparenta resonemang. Att Rose (1999) beskriver forskningen 
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med en ytmetafor betyder således inte att han ser på forskningen som ren 
beskrivning. Även utifrån ett governmentality-perspektiv är målet ett visst 
nyskapande.  

Mitt eget tillvägagångssätt och min syn på forskningsprocessen överens-
stämmer med Thompsons. Jag menar i enlighet med det hermeneutiska 
perspektivet att tolkning är en ofrånkomlig del av forskningen.  

Men om jag placerar mig nära Thompsons perspektiv genom att betona 
tolkningens betydelse, ligger jag dock närmare Rose i ett annat avseende. 
Thompson hävdar nämligen, till skillnad från forskare med ett governmen-
tality-perspektiv, att för att uppnå målet med en ideologianalys måste en 
studie inkludera etnografiskt inspirerade undersökningar. Tolkningen mås-
te inkludera en undersökning av vad människor faktiskt tror på och i vil-
ken utsträckning som idéer och föreställningar faktiskt har effekt.47 I detta 
avseende skiljer sig tillvägagångssättet i den föreliggande avhandlingen från 
Thompsons analysmodell, eftersom intresset här bara riktar sig mot texter-
na och de symboliska formerna.  

Avsaknaden av ett mottagarperspektiv gör att en dimension av det ana-
lyserade materialet går förlorad och att analyserna måste förstås utifrån 
dessa begränsningar. Det betyder däremot inte, enligt min åsikt, att det blir 
ointressant att diskutera ideologiska aspekter av de analyserade objekten. 
Avsaknaden av ett mottagarperspektiv gör dock skillnad för hur studiens 
analyser kan försvaras och rättfärdigas. För Thompson (1990) är ett av 
kraven på en ideologisk analys att den kan godtas av de människor som 
berörs av studien, det vill säga de människor vars vardagsförståelse, enligt 
hans analysmodell, måste vara en del av analysen. Eftersom den här studi-
en inte innefattar ett etnografiskt moment måste den rättfärdigas på ett 
annat sätt och bedömningen av avhandlingens analyser avgörs därför i den 
akademiska kontexten istället för av analysens subjekt. 

Texter och artefakter 

Eftersom avhandlingen inkluderar en analys av en webbplattform och det 
hermeneutiska perspektivet betonar tolkning måste jag redogöra för hur en 
teknologi kan förstås som bärare av mening och betydelser. Kan en webb-
plattform också analyseras som en slags text som betyder saker för använ-
daren? Det finns forskare som med ett diskursivt perspektiv analyserar nya 
medieformer, med det är inte alltid klart hur de tänker sig att dessa objekt 

                                                      
47 För att fånga det sätt på vilket ”symboliska former är tolkade och förstådda av 
individerna som producerar och tar emot dem i sitt vardagsliv” (Thompson 1990, 
s. 279). 
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uppträder som diskurs. Zizi Papacharissi (2009) hävdar till exempel att 
hon gör en ”diskursanalys” (s. 204)  av tre sociala nätverkssidor, vilket 
enligt henne betyder att hon koncentrerar sig på ”den underliggande struk-
turen”, eftersom den bestämmer vilken sorts interaktion som kan äga rum 
där (ibid., s. 199). Betyder det att hon har ett diskursbegrepp som bara 
intresserar sig för formen och strukturen på det som analyseras eller kan 
man också säga att strukturen på webbsidan har en mening?  

Det finns flera saker som gör att webbsidor, gränssnitt och teknisk ap-
paratur framstår som meningsfulla. För det första är de ofta försedda med 
text och bilder som ger oss olika ingångar till hur vi ska tolka objektet. För 
det andra innefattar de ofta olika klassifikationer och taxonomier. En 
sökmotor ordnar till exempel webben enligt en rad olika algoritmer, klas-
ser och sorteringslistor. De klassificeringar som sökmotorn gör har stor 
betydelse för hur vi tolkar det vi letar efter. Två olika sökmotorer kan ge 
oss helt olika uppfattningar om betydelsen av ett visst begrepp eller ut-
tryck.  

För att ta ett annat exempel så ombeds vi i många sammanhang att regi-
strera vår identitet i olika datasystem. Ofta gör vi det genom att utifrån ett 
par fördefinierade listor välja de alternativ som beskriver oss bäst. Dessa 
klassificeringar kan i sin tur ha stor betydelse för hur vi tolkar och uppfat-
tar oss själva. Bowker och Star (1999) hävdar att vi ofta glömmer att klas-
sificeringssystem är ”artefakter vilka förkroppsligar moraliska och estetis-
ka val som i sin tur formar människors identiteter, aspirationer och vär-
dighet” (s. 4). Klassifikationer och taxonomier kan således både vara bety-
delsebärande och ideologiska eftersom de kan styra och begränsa de me-
ningar vi formar runt omkring dem.   

Men även triviala teknologier, som inte kommunicerar med oss på ett 
uppenbart sätt, kan vara meningsfulla. När det gäller teknologier har det 
ibland setts som att meningen ligger inneboende i dem, och ibland som att 
de är som en slags texter, vilka precis som andra texter kan tolkas och 
omtolkas inom vissa ramar. Hutchby (2001) föreslår att James J. Gibsons 
begrepp affordance är användbart för att beskriva hur teknologier blir 
betydelsefulla, inom vissa gränser. En affordans är en egenskap hos ett 
objekt i vår omgivning som erbjuder oss att utföra någon slags handling 
med objektet (Gibson 1979). Affordanser är en relation mellan en persons 
kroppsliga och mentala egenskaper och en viss egenskap hos objektet. 
Samma teknologi kan därför erbjuda olika affordanser till olika personer.  

Med inspiration från Donald Norman (1988) används begreppet affor-
danser inom mjuk- och hårdvaruindustrin, för att tala om designade före-
mål. Ur ett affordans-perspektiv kommunicerar designade föremål de möj-
ligheter till handling som föremålet erbjuder. Man kan säga att ett objekt 
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erbjuder en möjlighetsrymd av olika handlingsalternativ. På samma sätt 
som ett visst ord möjliggör vissa språkhandlingar erbjuder ett föremål vissa 
sorters handlingar, vilket har betydelse för hur vi förstår och tolkar vår 
omgivning. Föremål precis som texter erbjuder på så sätt ett visst tolk-
ningsutrymme utifrån hur de är konstruerade.  

För mina analyser betyder detta att jag närmar mig teknologier på ett 
liknande sätt som jag närmar mig texter, det vill säga som föremål som 
behöver tolkas för att betydelsen hos föremålen ska framträda.  

Analys och presentation 

Den analysmodell jag har använt mig av i närmandet av avhandlingens 
analysmaterial liknar till stora delar den som föreslås av Thompson (1990). 
Den första delen i Thompsons analysmodell är den formella analysen av 
den text som forskaren är intresserad av.48 I mitt fall utgörs den formella 
analysen av en begreppsanalys.  

Materialet i varje delstudie har undersökts i sin helhet för att identifiera 
återkommande begrepp som har en viktig betydelse för delstudiens ana-
lysmaterial. Identifieringen av viktiga begrepp har i enlighet med Thomp-
sons perspektiv skett genom en växelverkan mellan texterna, syftet med 
analysen, och min kunskap om kontexten, utifrån teori och tidigare forsk-
ning. I och med att min kunskap om både texterna och kontexten föränd-
rats med analysens gång har inte bara analysen i sig förändrats utan också 
de frågor jag ställt till materialet. Jag har därför haft anledning att komma 
tillbaka till samma material vid flera tillfällen under studiens gång, med ett 
något annorlunda perspektiv, vilket lett till att jag fått syn på andra saker i 
texterna.  

I analysarbetet har jag ställt frågor som: Hur introduceras ett begrepp i 
texten? På vilka olika sätt används begreppet? Vilka olika betydelser till-
skrivs begreppet? Hur relaterar begreppet till den kontext som jag har an-
givit för avhandlingen? Samma frågor har jag ställt i analysen av YouTube 
där de begrepp jag har fokuserat på används i plattformens gränssnitt. 

Ett begrepp ska inte förstås som ett ord. Ett begrepp som ’marknaden’ 
(se kap. fem) är ett samlande begrepp vilket kan uttryckas på flera sätt. 
Detta görs tydligt i de empiriska kapitlena genom att jag ibland kommer 
att använda synonymer och relaterade ord för att diskutera det begrepp 
som analyseras. 

                                                      
48 Det som jag kallar för steg ett i analysmodellen beskriver Thompson (1990) 
egentligen som två steg.   
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Då materialet i de enskilda delstudierna inte överstiger 1000 sidor har 
det varit relativt enkelt att skaffa sig en översikt över materialet. Rent 
praktiskt har det gått till så att jag fört loggbok under läsandet av texterna. 
När ett begrepp dykt upp som är intressant utifrån avhandlingens forsk-
ningsfrågor har jag antecknat vilket begrepp det rör sig om och hur det 
används. När samma begrepp dyker upp igen har jag gjort en ny notering 
om begreppet. På så sätt har jag samlat alla olika användningar av ett be-
grepp i analysmaterialet. Forskningsloggen har sedan har använts för att 
svara på frågorna om hur ett begrepp introduceras, används och tillskrivs 
olika betydelser.  

Att jag har valt ut ett begrepp för analys betyder inte nödvändigtvis att 
det är ett begrepp som är ständigt återkommande i materialet. I en del fall 
har ett begrepp endast dykt upp i delar av materialet och i andra fall har 
förekomsten av ett begrepp varit väldigt påtaglig. Detta betyder inte att jag 
sett det förstnämnda fallet som att det utgör ett mindre viktigt begrepp, 
eftersom det analytiska perspektivet inte påkallar ett kvantitativt förhåll-
ningssätt till materialet. Att någonting bara nämns i förbifarten kan lika 
gärna innebära att det är av större betydelse än något som ges en framträ-
dande plats i en text. Vad som slutligen avgör ett visst begrepps betydelse 
är hur det förhåller sig till det övriga materialet och dess relation till de 
frågor jag ställer till texten.  

Det andra steget i Thompsons analysmodell är tolkningen av det materi-
al som kommer från den formella analysen. En viktig bedömning i tolk-
ningen är balansgången mellan att försöka se texterna på ett nytt sätt, ut-
ifrån studiens frågeställningar och teoretiska ramverk, och att redogöra för 
vad som faktiskt står i texterna. I en tolkningsprocess öppnar materialet 
upp sig för en mängd olika tolkningar och utmaningen ligger i att förankra 
tolkningen i materialet och att redogöra för hur man kommer fram till de 
tolkningar man gör. Jag har försökt att återge kärnan i texterna så rätt-
visande som möjligt, men vissa aspekter av det analyserade materialet 
kommer med nödvändighet att gås förbi.  

I tolkningen av materialet har jag inte heller varit ute efter att uttömma 
texternas meningspotential. Mycket av den potentiella betydelsen i mate-
rialet faller utanför avhandlingens ramar. Betydelsen hos ett begrepp anses 
för mina syften vara uttömt när jag redogjort för de olika betydelserna hos 
begreppet som är relevanta utifrån den forskningsfråga som är styrande för 
kapitlet. 

Analyserna och tolkningen presenteras tematiskt utifrån de i texterna 
identifierade begreppen. Varje kapitel inleds med en bakgrund och en re-
dogörelse för materialet, varpå följer en genomgång av de begrepp som 
gjort sig relevanta utifrån kapitlets forskningsfråga. Tolkningarna stöds 
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oftast med citat som ska exemplifiera hur texterna behandlar det aktuella 
begreppet. I fallet med analysen av YouTube fungerar det dock inte med 
citat, utan då har jag istället valt att exemplifiera med hjälp av bilder.  

Det finns många modeller för hur man genomför en textanalys. Ett al-
ternativ som kunde ha varit aktuellt i mitt fall är ett diskursteoretiskt till-
vägagångssätt (Fairclough 1992). De olika diskursteoretiska modeller som 
finns erbjuder en mycket mer varierad verktygslåda än den som jag har 
använt mig av i min analys. Utifrån syftet med avhandlingen har jag dock 
inte funnit det nödvändigt att använda mig av de mer avancerade verktyg 
som diskursanalysen erbjuder. Jag anser att jag har lyckats uppnå syftet 
med avhandlingen trots den relativt begränsade analysmodell som jag har 
använt mig av.  

Trots att jag inte valt att använda en diskursanalytisk modell förekom-
mer ordet diskurs på flera ställen i avhandlingen. I dessa fall används dock 
ordet diskurs i en vardaglig bemärkelse, i betydelsen en samling texter, en 
diskussion, eller ett samtal om någonting.     
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3. UPPHOVSRÄTT, LIBERALISM  
OCH NYLIBERALISM 

Enskilda lagar och regleringar kommer till inom ramen för bredare före-
ställningar vars rötter ofta sträcker sig bakåt i historien. I förra kapitlet 
nämndes till exempel Streeters (1996) studie av regleringen av televisionen i 
USA vilken han menade gav uttryck för en typisk amerikansk liberalism 
som anpassats till det elektroniska massmedielandskapet. På samma sätt 
ger upphovsrätten uttryck för sin tids värderingar och föreställningar: en 
blandning av liberala och romantiska ideal från 1700- och 1800-talen. Den 
individualistiska synen på upphovsmannaskap och betoningen av ägande-
rättens roll för litterär produktion utgör kärnan i detta arv och har varit 
centrala för att förklara syftet och rättfärdiga existensen av en fungerande 
upphovsrättslagstiftning (Fredriksson 2009; Jaszi 1991; Rose 1993; 
Woodmansee 1994).  

Detta ideologiska arv återfinns inte bara i lagstiftningen utan även i de 
institutioner och teknologier genom vilka upphovsrätten administreras och 
praktiseras, vad Streeter (1996) försöker fånga i sin beskrivning av medie-
system som ’juridiskt inskriberade teknologier’. Denna lagars och ideologi-
ers materialitet – texter, institutioner och teknologier – gör att de kan över-
leva det sammanhang i vilket idéerna en gång formulerades och på så sätt 
lever upphovsrättens liberala/romantiska arv kvar, trots att de förutsätt-
ningar under vilka dessa idéer en gång formulerades har försvunnit eller 
omvandlats.  

Även föreställningen om öppenhetsindustrin har givetvis vuxit fram i en 
specifik idémässig kontext, även om den är svårare att få syn på i avsaknad 
av den historiska överblick som kommer med tidens gång. Men om man är 
ute efter ett begrepp som kan sammanfatta det enskilt viktigaste ideologis-
ka inflytandet över mediepolitiken i Europa och USA under de senaste 
cirka trettio åren är det utan tvekan nyliberalismen. Harvey (2005a) defini-
erar nyliberalismen som:  

En teori om politisk-ekonomiska praktiker som föreslår att mänskligt väl-
stånd bäst kan främjas genom att frigöra individuella entreprenöriella frihe-
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ter och färdigheter inom ett institutionellt ramverk karaktäriserat av starka 
egendomsrätter, fria marknader och frihandel (s. 2). 

Avregleringen av många av de europeiska mediesystemen och skapandet av 
marknader för kommersiell television och radio är exempel på hur nylibe-
rala principer kommit att influera medielagstiftningen. Det är enligt kapit-
lets argument också inom denna ideologiska kontext som populära upp-
fattningar om att upphovsrätten är ’gammaldags’ och att den inte är ’an-
passad’ till sin samtid bäst kan förstås.  

Nyliberalismen kan te sig som en trubbig analytisk kategori då ideologin 
tagit sig olika uttryck på olika platser under olika tidsperioder. Den upp-
skruvade ideologiska retoriken under 1980- och 1990-talet lyser till exem-
pel med sin frånvaro i dagens debattklimat. Jag menar dock, i likhet med 
många andra, att detta inte betyder att inflytandet från nyliberalismen har 
försvunnit. På ett paradoxalt sätt har nyliberalismens utgångspunkter i viss 
utsträckning istället kommit att accepteras av ideologins motståndare, 
genom att de nyliberala principerna antagit formen av sunt förnuft (jfr 
Freedman 2008; Couldry 2010).  

Om man antar ett geografiskt perspektiv hittar man olika varianter av 
nyliberalismen. Bara inom EU finns det till exempel många skillnader mel-
lan de varianter av den nyliberala ideologin som har kommit att dominera i 
de olika medlemsländerna (Macartney 2011). Detta försvårar givetvis an-
vändningen av nyliberalismen som en ideologisk kontext till en studie av 
det slag som jag redovisar i denna avhandling. Ytterligare en invändning 
mot att ge nyliberalismen en framträdande position i en analys av mitt slag 
är att det också har funnits andra viktiga ideologiska influenser under den 
period som diskuteras, till exempel vad som brukar kallas för ’pluralistiska 
perspektiv’ på mediereglering (Freedman 2008). 

Anledningen till att jag ändå använder nyliberalismen som en viktig kon-
textuell faktor för förståelsen av föreställningen om öppenhetsindustrin är 
att det inte finns något fullgott alternativ.49 Det finns inget annat begrepp 
som lika bra fångar den samstämmighet som ändå har existerat mellan 
Europa och USA under hela perioden från början på 1980-talet och fram 
tills idag. Inget annat begrepp förmår belysa lika många aspekter av den 
politiska inriktning som har varit den mest dominerande i de länder och 
under den period som avhandlingen intresserar sig för.  

Utgångspunkten för kapitlet är frågan: Hur kan den nyliberala ideologin 
användas för att förstå den syn på marknaden, ägande och individuella 

                                                      
49 Med detta menar jag inte samma sak som det Margret Thatcher uttryckte med 
sin berömda slogan: ”There is no alternative”. 
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drivkrafter som ingår i föreställningen om öppenhetsindustrin? Detta kapi-
tel fördjupar således förståelsen av den ideologiska kontext vilken jag i 
introduktionskapitlet menade är en nödvändig bakgrund till avhandlingens 
empiriska analyser.  

Kapitlet börjar med att beskriva formerandet av de första upphovs-
rättslagstiftningarna och det liberala/romantiska arvets konsekvenser för 
upphovsrättens utformning. Därefter diskuteras upphovsrättens förändring 
i takt med den tekniska utvecklingen och uppkomsten av medieindustrier-
na. Sedan tas utvecklingen under de senaste decennierna upp, med särskild 
fokus på det nyliberala inflytandet på lagstiftningen. Framväxten av nylibe-
ralismen från 1970-talet och framåt ses ofta som en orsak till upphovsrät-
tens stärkta ställning under denna period, men kapitlet visar på hur nylibe-
ralismen också kan ses som en del av förklaringen till uppkomsten av dis-
kurser om ’öppenhet’ och till varför delar av medieindustrin är anhängare 
till kritiken av upphovsrättens inhägnader. Kapitlet argumenterar för att 
det värde nyliberalismen sätter på konkurrens, dess syn på marknaden som 
artificiell, och behovet den ser i att aktivt skapa entreprenöriella subjekt, 
relativiserar värdet av upphovsrätten.  

Upphovsrätten och den liberala/romantiska ideologin 

Kritiken av upphovsrättslagstiftningens ideala kreativa subjekt är ett av de 
mest återkommande temana i de senaste decenniernas upphovsrättskritiska 
forskning. Argumentet i denna kritik är att vår uppfattning om författar-
skap och upphovsmannaskap är historiskt bestämd, att den är präglad av 
den unika situation i vilken upphovsrätten först formulerades, och att den 
har bevarats genom kodifieringen i lagen och genom de samhälleliga intres-
sen som denna konstruktion har tjänat. Det subjekt som enligt denna 
forskningstradition finns inskriven i upphovsrättslagstiftningen är präglat 
av en liberal världsbild och vad C.B. Macpherson (1962) kallar för en ’pos-
sessiv individualism’.50 Detta är en subjektsform som präglas av karaktärs-
drag och egenskaper som individualitet, originalitet, auktoritet och ägande, 

                                                      
50 Eisenstein beskriver formandet av en ny kultur efter införandet av tryckpressen: 
“Redan runt 1500, började legala fiktioner tänkas ut för att tillgodose patentering-
en av uppfinningar och tillskrivandet av litterär egendom […] En  litterär ‘allmän-
ning’ utsattes för ‘inhägningsrörelser’ och en possessiv individualism började karak-
tärisera författarnas attityd till sina verk" (Eisenstein 1980, s. 120-121). Även Peter 
Jaszi argumenterar för att: ”’Författarskap’ som begrepp och termen ’författare’ 
hade fått en särskild tyngd 1710 genom deras sammankoppling med den ’possessi-
va individualismens’ tema i den allmänna samhälleliga uppfattningen” Jaszi (1991, 
s. 469-470).  
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och vars närvaro begränsar de former av kreativitet och skapande som vi 
kan känna igen och belöna: kulturellt, socialt och ekonomiskt (Craig 
2007).  

Upphovsmannen, som ett juridiskt och kulturellt förmedlat subjekt, 
uppstod och kodifierades i och med att de första upphovsrättslagarna for-
mulerades i Europa på 1700- och 1800-talen.  Tillkomsten av de nationella 
upphovsrättslagstiftningarna brukar tillskrivas en blandning av tryckkons-
tens uppfinnande, uppkomsten av en bokmarknad för den växande medel-
klassen, och en bland författarna växande känsla av äganderätt i förhål-
lande till sina verk (Eisenstein 1980; Jaszi 1991; Rose 1993; Woodmansee 
1994).  

Processen som ledde fram till formerandet av de första upphovsrättslag-
stiftningarna skilde sig åt mellan olika länder. I en del fall inleddes den av 
kommersiella intressen (det engelska tryckargillet) och i andra länder (t.ex. 
Tyskland) var det författarna själva som stod för huvuddelen av fotarbetet 
(Rose 1993; Woodmansee 1994). I England hade tryckargillet länge haft 
monopol på bokmarknaden, men de höga priserna på böcker som detta 
lett till gjorde att gillet riskerade att kronan drog in de privilegier som till-
kom gillets medlemmar. Det var på initiativ av tryckargillet som en lag om 
en särskild författarrätt tillkom, vilken gav varje författare en tidsbegrän-
sad ensamrätt att kontrollera spridningen av sina verk. Tryckargillet insåg 
att författarna skulle bli tvungna att vända sig till dem för att trycka sina 
böcker och den nya konstruktionen blev därmed ett sätt att förlänga gillets 
privilegier (Bettig 1996; Jaszi 1991).51 

Ett av syftena med upphovsrättslagen är således att möjliggöra för litte-
rära verk att fungera som varor på en marknad, och som med alla varor 
innebär detta att de måste kunna göras tillgängliga och användbara utan-
för sin ursprungliga kontext – de måste kunna cirkulera på marknaden 
oberoende av upphovsmannen. På samma gång rättfärdigas upphovsrätten 
med att det finns ett särkilt band mellan författaren och verket, som inte 
finns när det gäller andra varor. Teorin bakom upphovsrätten behöver 
därför lösa denna paradox mellan beroende och oberoende. Dessutom 
behöver den lösa frågan om författarens förhållande till både samhället och 

                                                      
51 Även om Statute of Anne från 1709 brukar anges som den första upphovsrättsla-
gen så är frågan omdebatterad. I Venedig fanns till exempel ett system med tryck-
arprivilegier redan på 1400-talet. Men tryckarprivilegierna var inte en upphovs-
rättslig reglering i den moderna meningen, då de inte utgick från författaren utan 
från den som framställde de fysiska exemplaren av en bok (Ploman & Hamilton 
1980). Det är förstås signifikativt att de båda ställen som brukar pekas ut som 
kapitalismens vagga också tävlar om vem som var först med att skapa en reglerad 
marknad för böcker.  
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den litterära traditionen. På vilka sätt är författaren och författarens verk 
en del av samhället och av en litterär tradition, och i vilka avseenden står 
författaren och dennes verk fria och obundna?  

Den etablerade uppfattningen vid tiden för de första upphovsrättslag-
stiftningarna var att varje konstnär arbetade inom en tradition och att 
konstnärens jobb var att föra vidare denna tradition (Woodmansee 1994). 
Men hur är det i så fall möjligt att tala om litterär egendom? Lösningen på 
upphovsrättens problem, det vill säga författarens och verkets autonomi, 
uppstod så småningom ur en blandad ideologisk kompott: den libera-
la/romantiska ideologin om författaren och dennes verk (Jaszi 1991; Rose 
1993; Woodmansee 1994).  

De liberala inslagen i upphovsrättsideologin syns tydligast i upphovsrät-
tens engelska historia, där den liberala egendomsdiskursen från John Lock-
es teori om arbetets roll för uppkomsten av personlig egendom kom att 
appliceras på litterära verk (Rose 1993).52 Enligt Locke uppstår egendom 
när människan blandar sitt arbete med det som naturen erbjuder – vid 
detta ögonblick upphör naturens resurser och råmaterial att vara natur och 
blir arbetarens egendom (Locke 1689/1988). Genom en analogi kan sam-
ma princip användas för att försvara upphovsrätten – om man tänker sig 
att författaren arbetar med sitt material och genom detta arbete ingjuter 
materialet med de karaktärsdrag som utmärker det som egendom.  

Som en del av vad som idag kallas för den liberala traditionen tillskriver 
Lockes teori individen en framträdande roll. Teorin föreställer sig en orörd 
natur som får ett värde genom individuellt arbete och skicklighet, i motsats 
till, exempelvis, en föreställning om gemensamma resurser och socialt för-
värvade kunskaper och färdigheter. Den individualistiska utgångspunkten 
för Lockes teori om egendom är vad MacPherson (1962) kallar för posses-
siv individualism och det är kopplingen mellan litterära verk och den pos-
sessiva individualismen som löser problemet med både verkets och förfat-
tarens autonomi. Eftersom alla människor, författare så väl som andra 
personer, är unika och avgränsade individer, i besittning av sina egna fär-
digheter, och det litterära verket är produkten av en sådan persons arbete 
kommer även verket att vara autonomt och oberoende – och eftersom det 
samtidigt blir egendom så kan det skiljas från sin ursprungliga källa och 
fylla en funktion på marknaden (jfr Feltes 1986). Bilden av den oberoende 
författaren röjde på så sätt vägen för uppfattningen om verket som en vara.  

Den liberala ideologin blandade sig dock, utan större problem, med and-
ra framväxande teorier om skapande och egendom, som föreställningen 

                                                      
52  Se Bettig (1996) för en längre diskussion om appliceringen av Lockes teori på 
litterär egendom. 
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om genialitet och konstnärlig originalitet, vilken kom att bli en hörnsten i 
den tyska litterära romantiken. Istället för att rättfärdiga upphovsrätten 
genom en analogi mellan skrivande och manuellt arbete, grundades den 
romantiska föreställningen om upphovsrätten på uppfattningen om den 
inspirerade individen.  

Tidigare religiöst grundade teorier om skapande hade betonat den gu-
domliga inspirationen som en källa till konstnärlig originalitet och ut-
trycksfullhet. Men detta kom i och med de romantiska litterära teorierna 
istället allt mer att ses som en fråga om inre, personlig och konstnärlig 
inspiration (Woodmansee 1994). Författaren sågs följaktligen inte så 
mycket som en arbetare utan som ett inspirerat geni vars litterära kvaliteter 
var resultatet av dolda och mystiska inre processer. Denna uppfattning 
skiljde sig från det liberala, engelska, försvaret av upphovsrätten, men ef-
tersom båda uppfattningarna vilade på en individualistisk föreställning om 
upphovsmannaskap var de kompatibla. Båda föreställningarna lyckades 
lösa frågan om författarens och verkets autonomi och utarbeta en teori 
som gjorde ’författaren’ till grund för en marknad i litterära verk.  

De olika geografiska födelseplatserna för de liberala och romantiska fö-
reställningarna om en upphovsrätt har haft konsekvenser för upphovsrät-
tens utveckling i olika länder. Man kan därför skilja mellan Storbritanniens 
och USA: s utilitaristiska upphovsrättstradition och Kontinentaleuropas 
droit d’auteur-tradition (Samuelson 1999). Den utilitaristiska traditionen 
tillmäter stor betydelse till upphovsrättens nytta för hela samhället. I län-
derna som följer droit d’auteur-traditionen betonas istället författarens 
egenart och vad som uppfattas som det särskilda bandet mellan författaren 
och dennes verk.  

Lagstiftningen i de länder som följer droit d’auteur-traditionen innehål-
ler ofta bestämmelser om ‘moraliska rättigheter’ vid sidan om de ‘ekono-
miska rättigheterna’. De moraliska (eller ideella) rättigheterna kan i regel 
inte överlåtas på det sätt som de ekonomiska kan – de stannar kvar hos 
författaren även efter att de ekonomiska rättigheterna sålts, exempelvis till 
en förläggare. Genom inflytandet från olika globaliseringsprocesser har 
dock gränsen mellan de två upphovsrättsliga traditionerna börjat suddas 
ut, vilket lett till att de två skilda sätten att legitimera upphovsrätten har 
rört sig mellan olika nationella kontexter. Denna process har underlättats 
av den historiska och ideologiska affiniteten mellan de båda traditionerna 
(Ginsburg 1990). Hemmungs Wirtén (2004) föreslår därför att skillnader-
na mellan den utilitaristiska traditionen och droit d’auteur-traditionen ska 
ses som en upphovsrättens dialektik. Därför väljer jag att använda av eti-
ketten liberal/romantisk för att diskutera upphovsrättens ursprungliga 
ideologi.  
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Upphovsrättens expansion under 1900-talet 

Den ursprungliga upphovsrätten gällde rätten till litterära verk men fram-
växten av medieindustrierna och de nya medieformer som resulterade från 
den tekniska utvecklingen under 1800- och 1900-talen har medfört att 
upphovsrätten expanderat långt utanför den litterära sfären. Fotografier, 
ljudinspelningar, filmer, TV-sändningar, datorprogram och databaser har 
först utmanat upphovsrättens ideologiska premisser för att så småningom 
inkorporeras i lagstiftningen. Nya medieformer har ställt till problem bland 
annat för att produktionsprocesserna i medieindustrierna inte alltid liknar 
de som gällde för de ursprungliga upphovsrättsskyddade verkstyperna. 
Film-, TV- och modern studiobaserad musikproduktion är svåra att förlika 
med bilden av den enskilde, oberoende och ensamt ansvarige upphovs-
mannen.  

Även tekniska hjälpmedel har stundtals gjort upphovsmannens roll i 
produktionsprocessen svår att definiera. Edelman (1979) beskriver till ex-
empel hur fotografiet ställde frågan om originalitet och upphovsmannas-
kap på sin spets i Frankrike. När fotografiet introducerades i Frankrike 
sågs det länge som en teknisk nymodighet snarare än som ett konstnärligt 
verk och det sågs därför som något för ingenjörer snarare än för konstnä-
rer. Men den juridiska utveckling som skedde efter att det visat sig att det 
fanns en marknad för fotografier kan ses som symptomatisk för den upp-
hovsrättsliga utvecklingen under 1900-talet. När fotografier började få ett 
ekonomiskt värde kom de, för att ytterligare sätta fart på den gryende 
marknaden, ganska snart att inordnas under upphovsrätten och fotografen 
upphöjdes därmed till upphovsman (ibid.).  

Att uppfattningar om vad som räknas som ett konstnärligt verk föränd-
ras finns många exempel på genom historien. I takt med att nya tekniska 
hjälpmedel börjar användas inom en estetisk eller konstnärlig kontext för-
ändras synen på vad som räknas som konstnärlig verksamhet. Men att 
man har berett en plats för exempelvis fotografering och filmproduktion 
inom upphovsrätten har också att göra med att upphovsrätten har uppfat-
tats som en framgångsrik konstruktion för skapandet och upprätthållandet 
av nya marknader. Detta har medfört att man valt att föra in saker under 
upphovsrätten trots att de till stor eller liten del avviker från det ursprung-
liga upphovsrättsliga idealet. Upphovsrätten har på grund av detta, under 
1900-talet, antagit karaktären av ett branschskydd snarare än ett skydd av 
specifikt konstnärligt skapande. Juridiskt har detta skett genom att man 
tillskrivit nya medieformer så kallade närstående rättigheter, vilka har gi-
vits en plats inom upphovsrättslagstiftningen. De närstående rättigheterna 
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liknar den ursprungliga upphovsrätten men skiljer sig genom att de inte ger 
ett lika omfattande skydd som den ’riktiga’ författarrätten.53  

Denna inneboende spänning i upphovsrätten, mellan att utgöra ett 
skydd för en viss sorts upphöjd kreativ verksamhet och att skydda indust-
riella ekonomiska intressen, tar sig uttryck på många sätt. En del industri-
er, där förhållandena ligger långt ifrån det upphovsrättsliga idealet, har 
känt sig tvungna att skapa en slags ställföreträdande upphovsman, eller på 
annat sätt kompensera för denna brist.  

Ett typiskt exempel är den ursprungsmyt som de svenska tonsättarnas 
intresseorganisation STIM brukar lyfta fram. Enligt den berättelse som 
organisationen återberättar sägs den franska moderorganisationen ha till-
kommit på initiativ av en tonsättare som vägrat betala sin restaurangnota 
efter det att orkestern spelat hans musik under middagen (Stannow 1997). 
Samtidigt som dagens upphovsrättsorganisationer är stora byråkratier med 
invecklade system för hur ersättningen till tonsättarna beräknas, gör denna 
myt alltså gällande ett direkt samband mellan ersättningen för användan-
det av upphovsmannens verk och dennes förmåga att skaffa mat på bordet. 

Ett annat exempel är Hollywoods stjärnsystem, där medverkan av en av 
industrins stjärnregissörer står som garant för filmens kvalitet och skänker 
den autenticitet som krävs för att filmen ska uppfattas som ett verk i upp-
hovsrättslig mening (Lury 1993). Denna spänning uppenbarar sig också i 
de kampanjer mot piratkopiering och otillåtet användande av upphovs-
rättsskyddat material som ofta initieras av medieindustrin, men som nästan 
alltid görs i artisternas och upphovsmännens namn (Gillespie 2009).  

Med tanke på denna utveckling av upphovsrätten, under vilken lagstift-
ningens ursprungliga ideala subjekt framstår som allt mer fjärmat från 
rättens verkliga subjekt, är frågan om den liberala/romantiska bilden av 
upphovsmannen som en grund för litterär egendom, fortfarande upplevs ha 
någon legitimitet. Även om den globala kulten kring filmindustrins stjärnor 
är lika levande som någonsin är exempelvis filmindustrin en av de industri-
er som drabbats hårt av den illegala nedladdningen av industrins produk-
ter. Detta kan tas som ett tecken på att upphovsrättslagstiftningen upplevs 
ha en relativt liten legitimitet i det allmänna rättsmedvetandet. 

Carys J. Craig hävdar dock att, om inte annat, så har det ursprungliga 
författaridealet överlevt i lagens bokstav och är fortfarande ”axiomatiskt 
för den moderna upphovsrättslagstiftningen” (Craig 2007, s. 213). Upp-
hovsrättens fortsatta förlitande till det ursprungliga författaridealet kom-

                                                      
53 Närstående rättigheter tillfaller bland annat TV-bolag som har en rätt till sina 
utsändningar. Även framställare av kataloger och databaser har en rätt till det sätt 
på vilket de organiserar informationen i till exempel en postorderkatalog. 
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pliceras dock ytterligare, som Craig uppmärksammar, av att upphovs-
rättslagstiftningen har lågt ställda krav på konstnärlig kvalitet. Kraven för 
att få upphovsrätt till något är så lågt ställda att även väldigt enkla verk 
kan skyddas av upphovsrätten. Detta menar Craig är ett av de mer pro-
blematiska inslagen i upphovsrätten:  

Medan upphovsrätten villigt utsträcker skyddet till det banala och vardagli-
ga – verk som oomtvistligen ligger långt under den romantiska strävan – så 
försäkrar ”författarstämpeln” och dess beledsagande romantisering att des-
sa oinspirerade verk trots det är överskyddade, och att saker som ”originellt 
upphovsmannaskap” är oproportionerligt värderat i relation till exkludera-
de former av skapande. (Craig 2007, s. 218).  

Konsekvensen av detta blir, enligt Craig, att verk som gör nyskapande 
omarbetningar av välkänt existerande material kommer att värderas lägre 
än oinspirerade produkter som bygger på anonymt allmängods (ibid. s. 
217). Kulturella former som bygger på sampling eller remixer kommer med 
andra ord inte att värderas lika högt av lagen som verk där ingen enskild 
identifierad källa finns tillgänglig, oavsett kvaliteten på det enskilda verket 
(McLeod 2005).  

James Boyle (1996) har visat andra konsekvenser som den historiska 
uppfattningen om den individuella upphovsmannen kan ha, i allt från 
rättstvister om insiderhandel till genteknik. Boyle diskuterar bland annat 
ett fall där en läkare tog patent på delar av sin patients genetiska material. 
I  den rättstvist som följde framstod patienten som det passiva råmaterialet, 
och läkaren – som genom sitt intellekt och sin bildning lyckades omforma 
råmaterialet till värdefull information – framstod som den geniala upp-
hovsmannen. När det handlar om ägande till information menar Boyle att 
det i de flesta fall är den part som på det mest övertygande sättet kan iklä-
da sig rollen som det skapande geniet som har störst chans att vinna en 
eventuell rättstvist.  

Upphovsrättens samtida intensifiering 

Hitintills har kapitlet diskuterat upphovsrättens grund i liberala och ro-
mantiska idéer från 1700- och 1800-talen och hur dessa har utmanats och 
omdefinierats av förändringar i produktionsvillkoren inom de näringar 
som producerar symboliska varor. När upphovsrättens ideologi diskuteras 
idag är det dock inte bara i relation till dess liberala rötter, utan också i 
relation till nyliberalismen. Kritiker av upphovsrätten hävdar att den nyli-
berala ideologin är en bidragande orsak till den pågående förstärkningen 
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och spridningen av en enhetlig upphovsrättslagstiftning på ett globalt plan 
(Harvey 2005a, s. 160ff; Hesmondhalgh 2008). Dessa kritiker pekar på 
flera indikationer på att så är fallet.  

För det första är det med nyliberalismen nära förknippade institutioner 
som upphovsrättens globalisering orkestreras. För det andra har en ameri-
kansk diskurs om upphovsrätten som en äganderätt istället för ett tidsbe-
gränsat monopol fått stor spridning, och för det tredje finns det en generell 
trend mot att allt mer definiera och försvara upphovsrätten i ekonomiska 
termer. Dessa tre indikationer på en allians mellan nyliberalismen och 
upphovsrätten undersöks var för sig nedan.  

1) De första stegen mot en internationell upphovsrättsregim togs redan 
på 1800-talet, genom Bernkonventionen (Hemmungs Wirtén 2004). Enligt 
denna ska varje land erkänna andra länders författare och ge dem samma 
skydd och rättigheter som tillerkänns de inhemska författarna. Konventio-
nen stipulerar också ett visst minimiskydd för författare i de länder som 
skrivit under. Under de senaste årtiondena har vi dock sett en tilltagande 
harmonisering av upphovsrättslagstiftningarna mellan allt fler länder och 
en ökad uppslutning kring upphovsrättens idé från allt fler stater. Detta 
som ett resultat av bland annat verksamheten inom internationella frihan-
delsorganisationer och genom aggressiva lobbykampanjer från medieindu-
strin (Drahos & Braithwaite 2002).  

Det främsta exemplet på upphovsrättens globalisering är TRIPS-avtalet 
från 1994, vilket är en del av GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade) och administreras av världshandelsorganisationen WTO (Puppis 
2008). Genom detta avtal specificeras ytterligare immaterialrättsliga mini-
mikrav för medlemsländerna, vid sidan om Bernkonventionen. Eftersom 
TRIPS är obligatoriskt för alla länder som är medlemmar i WTO har avta-
let kritiserats för de negativa effekter som drabbar framförallt utvecklings-
länderna. I praktiken leder avtalet till att länder med en relativt outvecklad 
teknisk industri och en liten kulturell sektor betalar stora summor i licens-
pengar för användandet av de rika ländernas upphovsrätter och patent 
(McElhinney 2005). Man kan argumentera för att detta sätter utvecklings-
länderna i en orättvis position då till exempel USA inte erkände utländska 
upphovsrätter innan nationen själv var en nettoexportör av symboliska 
produkter (La Croix & Eby Konan 2007).  

Enligt Hesmondhalgh (2008) visar den immaterialrättsliga utvecklingen 
hur marknadsaktörer i nära allians med staten, och med nyliberalismen 
som ideologisk grund, försöker att kontrollera de globala kulturella flöde-
na och inkorporera dem i det internationella handelsutbytet. I likhet med 
Harvey (2005a) tolkar han detta som ett exempel på effekterna av den 
nyliberala principen att ständigt söka expandera marknadsrationaliteten 
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till nya domäner. Det sätt på vilket de internationella upphovsrättsavtalen 
gör lokala kulturer till en del av en global marknad är ett av de främsta 
exemplen på hur nyliberalismen normaliserat marknadstänkandet inom 
domäner där det tidigare inte existerade. Att denna utveckling äger rum i 
WTO:s regi understryker det bakomliggande ideologiska inflytandet, då 
världshandelsorganisationen har varit en av de främsta aktörerna i att 
sprida den nyliberala politiken globalt (Harvey 2005a).  

2) Nyliberalismen hävdar, enligt Harveys (ibid.) definition, att det insti-
tutionella ramverk som ger människor bäst möjligheter att utveckla sig 
själva inkluderar ett stark skydd av äganderätten. Vad som skulle kunna 
vara en annan indikation på en alltmer nyliberalt influerad upphovsrätts-
diskussion är därmed den ökade användningen (se Fig. 1) av begrepp som 
har att göra med ägande och egendom i relation till upphovsrätten – en 
utveckling vars emblematiska uttryck är det som kallas intellectual property.  
 

 

Fig. 1 Förekomsten av begreppet intellectual property under perioden 1970-2000 i 
sökföretagets Googles indexerade böcker och tidskrifter. Bild: Google Inc.54 

Den under en lång tid dominerande uppfattningen att upphovsrätten är ett 
begränsat monopol – begränsat i tiden och vad det gäller de privilegier som 
upphovsrättsinnehavaren har i förhållande till verket – påstås under de 
senaste decennierna ha bytts ut mot en uppfattning som ser upphovsrätt 
och ägande som en och samma sak. Detta perspektivbyte sägs också ha 
stärkt upphovsrättsinnehavarens position (Lemley 2005). Inte minst gäller 
detta resonemang USA, där skyddet av den privata egendomen har starka 
kulturella rötter. Även i Europa är det dock troligen lättare att försvara 
                                                      
54 Bilden är skapad med hjälp av Google Ngram Viewer (http://books.google.com/ 
ngrams/info). Som forskningsverktyg är Ngram Viewer problematiskt då det inte är 
känt efter vilka principer som Googles korpus är sammansatt, men som illustration 
av ett resonemang som kan beläggas på andra sätt är det ett effektivt verktyg.      
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upphovsrätten genom att hänvisa till en intuitiv förståelse av ägande än 
med abstrakta resonemang om tidsbegränsade monopol (Loughlan 2007).  

Som föreslagits kan den ökade användningen av begreppet intellectual 
property förstås utifrån utvecklingen mot en allt mer nyliberalt influerad 
mediepolitik. Men även om man som Lemley (2005) ser framväxandet av 
ägandediskurser som ett delvis nytt fenomen, så har denna uppfattning om 
upphovsrätten, som redan diskuterats, varit en del av förståelsen av upp-
hovsrätten från första början.55 Användningen av John Lockes teori om 
arbete och egendom som ett försvar av upphovsrätten kräver till exempel 
att man godtar analogin mellan immateriell och materiell egendom.  

3) Ytterligare en indikation på ett nyliberalt inflytande på upphovsrätts-
diskursen är det ökade utrymme som givits ekonomiska argument i policy-
diskussionen, något som diskuterades redan i kapitel ett utifrån den eko-
nomiskt inriktade föreställningen om de kreativa industrierna. I den specia-
liserade juridiska diskussionen återkommer samma trend där formuleringar 
som utgår från droit d’auteur-traditionen mer eller mindre har försvunnit 
(Koelman 2004). Montagnani and Borghi (2007, s. 233) har gjort en över-
sikt över samtliga upphovsrättsrelaterade direktiv från den Europeiska 
Unionen under de senaste två decennierna och dragit slutsatsen att: 

ekonomiska argument har haft ett starkt inflytande på alla åtta direktiven 
[…] de mer utförliga redogörelserna som bifogats direktiven visar en ständig 
tillflykt till argument som direkt eller indirekt är kopplade till ekonomiska-
utilitaristiska perspektiv, och endast ett sporadiskt och till största delen sub-
stanslöst användande av personliga rättighetsargument.  

Det är dock värt att notera att ‘ekonomiska’ och ‘utilitaristiska’ argument 
– trots att de länkas samman i citatet ovan – inte är samma sak. Utilitaris-
tiska argument kan göras till stöd för kulturarv, forskning och utbildning, 
etc., på andra grunder än ekonomisk nytta. Det är således de ekonomiska 
argumenten snarare än de utilitaristiska som indikerar ett inflytande av en 
nyliberal rationalitet.   

Sammantaget pekar de tre beskrivna tendenserna på att den nyliberala 
hegemonin under de senaste decennierna – på nationell såväl som transna-
tionell nivå – också slagit igenom i synen på upphovsrätten. Eftersom upp-
hovsrätten har förstärkts under samma period, genom konkreta ändringar i 
lagen, hävdar exempelvis Hesmondhalgh (2008) att det finns en ideologisk 
affinitet mellan upphovsrätten och nyliberalismen.  

                                                      
55 Lemley utgår från situationen i USA där upphovsrätten har en delvis annorlunda 
historia än i England.  
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I det följande vill jag dock, istället för att endast koppla samman nylibe-
ralismen med upphovsrättens expansion och förstärkning, använda nylibe-
ralismen för att försöka förstå förändringar i hur upphovsrätten diskuteras 
och legitimeras. Detta menar jag gör det möjligt att också förstå föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin inom ramarna för en nyliberalt influerad 
mediepolitik. Det faktum att de upphovsrättsliga principerna ytterligare 
cementerats som en del av den internationella rättsordningen, och att detta 
skett till stor del med hjälp av nyliberala institutioner, ger visserligen starka 
skäl för att hävda att det finns en slags överensstämmelse mellan upphovs-
rättsideologin och nyliberalismen. I det följande vill jag dock, delvis med 
utgångspunkt i de tendenser som beskrivits, också visa på motsättningar 
mellan upphovsrätten och den nyliberala ideologin.  

Upphovsrätten och den nyliberala ideologin 

Liberalismen långa historia gör det svårt att särskilja vad som egentligen är 
det nya med nyliberalismen, eftersom så många olika idéer vid en eller 
annan tidpunkt förfäktats under liberalismens flagga (Nycander 2009). Till 
exempel går det att se nyliberalismen som en tillbakagång till den liberala 
ekonomiska doktrinen om laissez-faire (Palley 2005). Beroende på vilka 
idéer man pekar ut som kärnan i den liberala ideologin kommer man där-
med få olika svar på vad som konstituerar det nya i nyliberalismen.  

Harveys (2005a) definition av nyliberalismen lägger emfas vid markna-
der, entreprenörskap och ägande. Men för att skapa en slags kontrapunkt 
till denna definition, och på så sätt göra förståelsen av nyliberalismen mer 
komplex, kommer jag här att använda Foucaults (2008) undersökning av 
den nyliberala ideologin, tillsammans med den forskning som hans kom-
mentarer har givit upphov till.56 Detta drag gör det möjligt att placera både 
föreställningen om de kreativa industrierna och föreställningen om öppen-
hetsindustrin inom det nyliberala ideologiska ramverket.  

Graham Burchell (1993) har på ett sätt som förtjänar ett längre citat 
sammanfattat hur det foucauldianskt inspirerade forskningsfält som intres-
serar sig för politisk styrning ser på skillnaden mellan liberalism och nyli-
beralism:  

                                                      
56 Foucault gav uttryck för att han inte var intresserad av att förstå nyliberalismen 
som ideologi, utan som ”ett specifikt sätt på vilket styrandets aktivitet har gjorts 
både tänkbart och praktiserbart som en konstform” (Burchell 1993, s. 269), det vill 
säga som en teori om styrning eller en styrningsrationalitet. Jag förstår detta som 
att han inte var intresserad av nyliberalismen som ideologi i den pejorativa bemär-
kelsen av ideologibegreppet.  
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För den tidiga liberalismen […] måste ett rationellt styre vara intrinsikalt 
sammanbundet med det naturliga, fria uppträdandet av enskilt motiverade, 
bytesdeltagare på en marknad eftersom rationaliteten hos dessa individers 
uppträdande är just precis vad som får marknaden att fungera optimalt i 
överensstämmelse med dess natur […] För nyliberalismen, bestäms den ra-
tionella principen för att reglera och begränsa de styrandes aktivitet av de 
artificiellt arrangerade och uttänkta formerna för uppförandet hos fria, ent-
reprenöriella och tävlingsinriktade ekonomiskt-rationella individer (s. 271)57    

Enligt Burchell (och Foucault) har alltså både liberalismen och nyliberalis-
men marknaden som en central referenspunkt och använder den för att 
definiera ett rationellt styre. Däremot det finns en skillnad i hur ideologier-
na förstår marknaden, och som leder till två olika modeller för rationell 
maktutövning.  

Ur ett foucauldianskt perspektiv förstår liberalismen marknaden som 
något redan existerande – i individers naturliga beteende och interaktion 
med varandra – medan nyliberalismen ger staten en mycket mer proaktiv 
roll i att skapa en fungerande marknad och säkra förutsättningarna för ett 
konkurrensinriktat beteende. Om liberalismen reifierar marknaden och ser 
den som naturlig, tänker sig nyliberalismen marknaden som en artificiell 
produkt. Det behövs enligt nyliberalismen verktyg och tekniker för att få 
marknaden att fungera och utvecklas. I enlighet med detta hävdar Wendy 
Brown (2003) att nyliberalismen är ”ett konstruktivistiskt projekt: det 
utgår inte från att en genomgående ekonomisk rationalitet är ontologiskt 
given för alla samhällets domäner utan tar istället som sin uppgift att ut-
veckla, sprida och institutionalisera en sådan rationalitet”. 

Till skillnad från liberalismen grundar nyliberalismen således inte sin 
uppfattning om politik och samhälle på en uppfattning om den fria indivi-
den och dennes rättigheter, utan menar att politikens uppgift är att forma 
individer på ett sätt som överensstämmer med dess ideologiska övertygelse 
att politikens överordnade mål är att skapa förutsättningar för framväxten 
av fungerande marknader (Dean 2009, s. 52). Nyliberalismen är alltså inte, 
vilket ofta sägs, en motståndare till staten, och även om nyliberalismen 
företräder principen om ’minimal styrning’, så tänker den sig, till viss del i 
motsats till sin ideologiska föregångare, att marknaden endast kan fungera 
med hjälp av staten – genom det sätt som staten kan säkra konkurrens och 
tävlan.  

Skillnaden mellan att se marknaden som ‘artificiell’ eller ‘naturlig’ har 
också betydelse för traditionella liberala argument för immaterialrätter, 

                                                      
57 Kursivering i original. 
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som John Lockes teori om arbete och egendom. Lockes teori sammanlän-
kar på ett grundläggande plan frågan om individualitet och privat egendom 
och är på så sätt ett exempel på liberalismens tro på marknaden som en 
naturlig del av sakernas tillstånd. Enligt teorin föregår den naturliga rätten 
till frukterna av den kreativa processen lagstiftarens uppgift att ge den 
juridiskt erkännande. Något som i sin tur gör det möjligt för enskilda artis-
ter och kreatörer – också enligt sina naturliga instinkter – att på en mark-
nad erbjuda det som deras kreativa arbete frambringat. Detta liberala rät-
tighetsperspektiv gör det möjligt att koppla samman upphovsrätten med 
rätten till egendom.  

Nyliberalismens syn på marknaden som ’artificiell’ har medfört att 
kopplingen mellan egendom och upphovsrätt har ifrågasatts av en del nyli-
beraler. Stephan Kinsella, vid Ludwig von Mises-institutet, argumenterar 
till exempel för att upphovsrätter, istället för egendom, bör ses som ett 
slags ”orättfärdiga monopol som uppstår genom statlig lagstiftning” (Kin-
sella 2008, s. 35). Istället för en del av marknadens ’naturliga’ funktions-
sätt bör upphovsrätten enligt denna logik förstås som en artificiell och 
statligt sanktionerad konstruktion. Som sådan måste den rättfärdigas ut-
ifrån dess bidrag till marknadens konkurrens och tävlan. Om den förhind-
rar utvecklingen av effektiva marknader kan den inte rättfärdigas utifrån 
ett nyliberalt perspektiv.  

En annan intressant aspekt av det ovanstående citatet från Burchell är 
den skillnad som görs mellan liberalismens ’bytesdeltagare’ och nylibera-
lismens ’entreprenöriella’ subjekt. Ordvalet återspeglar en utifrån det fou-
cauldianska perspektivet viktig skillnad mellan de båda ideologierna. Hes-
mondhalgh (2008) hävdar att nyliberalismens inflytande på medie- och 
kultursektorn framförallt har handlat om att den tvingats tänka mark-
nadsmässigt och marknadsanpassa sina verksamheter. Detta påstående 
ligger i linje med argumentet att nyliberalismens program är att inkorpore-
ra nya domäner i marknaden och att använda en marknadslogik på områ-
den där en sådan logik tidigare varit främmande. Detta ligger till synes 
också i linje med Burchells beskrivning av nyliberalismen, men lämnar 
egentligen frågan öppen om vad det betyder att vara ’marknadsmässig’ och 
att fungera enligt ’marknadslogiken’.  

Liberalismen betonar, enligt Burchell, bytesdeltagarens och marknads-
transaktionens roll där nyliberalismen betonar entreprenörens roll. Fouca-
ult (2008) beskriver detta som skillnaden mellan att antingen fokusera på 
marknadens objekt eller på dess subjekt. Om man fokuserar på bytesdelta-
garna framträder marknadens objekt (varan), eftersom detta är vad som 
cirkulerar mellan bytesdeltagarna. Om man istället fokuserar på markna-
dens subjekt, framträder entreprenörens roll, vilken är att ständigt uppfin-
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na nya sätt att expandera marknaden och att hitta nya sätt att skapa eko-
nomiska värden.  

Foucault (2008) kritiserar dem som har argumenterat för att den eko-
nomiskt inriktade (ny-)liberalismen skapar ett samhälle av konsumenter, 
och han förkastar teorier om “massamhället, konsumtionssamhället, varu-
formen, spektaklet, simulakra” (s. 146). Istället argumenterar han för att 
nyliberalismen i första hand siktar på att skapa ett “företagssamhälle” 
(”enterprise society”) (ibid., s. 147) i vilket individer är drivna att produce-
ra snarare än att konsumera. Denna distinktion har också betydelse för 
synen på upphovsrätten.  

Om ideologin betonar marknadens objekt så är statens roll att säkra 
dessa, genom att till exempel upprätthålla äganderätten och upphovsrätten. 
Om ideologin istället betonar marknadens subjekt, så är statens roll att 
skapa sådana entreprenöriella subjekt. Visserligen ses upphovsrätten tradi-
tionellt som ett sätt att öka konkurrensen på en marknad (t.ex. Olsson 
2006) men det finns också fall där detta ifrågasätts. Angående patenträt-
ten, vilken har en liknande konstruktion som upphovsrätten, argumenterar 
Stephan Kinsella (2008) vid Ludwig von Mises-institutet för att ”det är 
möjligt att företag skulle ha bättre incitament för att uppfinna om de inte 
kunde förlita sig på ett nästan tjugoårigt monopol” (s. 22). Detta argument 
ligger i linje med att nyliberalismen föredrar korta löptider på kontrakt 
framför långa, eftersom kortare löptider ökar flexibiliteten och tvingar 
fram ökad konkurrens (Harvey 2005a, s. 4). Ur ett nyliberalt perspektiv 
kan alltså upphovsrätten ifrågasättas om den upplevs undertrycka entre-
prenöriella initiativ och instinkter.  

Längre fram i avhandlingen kommer detta att diskuteras i förhållande 
till tjänster för användargenererat innehåll, vilka i det aktuella fallet inte 
ses som tillräckligt konkurrenskraftiga inom medieindustriernas vanliga 
kanaler. Deras ekonomiska värde anses därför bättre kunna realiseras 
utanför upphovsrätten (se kap. sju). I detta sammanhang kommer avhand-
lingen också att diskutera fall där upphovsrätten upplevs leda till en mo-
nopolsituation med alltför mycket makt vilande hos upphovsrättsinnehava-
ren.  

Slutsats 

Jag har beskrivit hur upphovsrätten formats inom en ideologisk kontext 
som kan beskrivas som liberal/romantisk. Den centrala knutpunkten i den-
na ideologi utgörs av en upphöjd uppfattning om författaren, kring vilken 
kretsar begrepp som originalitet och genialitet. Kapitlet beskrev också hur 
upphovsrättslagstiftningen kommit att inkorporera allt fler yrkeskategorier 
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och verkstyper och därmed allt mer kommit att glida ifrån den idealiserade 
bilden av den romantiska författaren. Upphovsrätten har därmed blivit allt 
mer ideologisk, eftersom den upphovsrättsliga retoriken, både inom medie-
industrierna och i den juridiska tillämpningen, ändå håller fast vid den 
idealiserade bilden av upphovsmannen. Att författare, TV-bolag, och data-
baser samsas i samma lagstiftning gör det dock allt svårare att upprätthålla 
denna retoriska konstruktion. 

Kapitlet har också beskrivit hur den specialiserade juridiska diskussio-
nen av upphovsrätten delvis rört sig bort från idealiserandet av författaren 
och mot en ekonomisk rationalitet enligt vilken upphovsrätten rättfärdigas 
utifrån bidraget till en postindustriell informationsekonomi. Denna föränd-
ring diskuterades i kapitlet utifrån en nyliberal förskjutning av den libera-
la/romantiska upphovsrättsdiskursen, då många kritiker hävdat just att 
nyliberalismens hegemoniska ställning haft en avgörande betydelse för 
upphovsrättens ställning under de senaste decennierna. Analysen i kapitlet 
bryter dock delvis med den tolkning av förhållandet mellan upphovsrätten 
och nyliberalismen som kritiker som Hesmondhalgh (2008) och Harvey 
(2005a) föreställer sig, nämligen att nyliberalismen för med sig en ständig 
förstärkning och fördjupning av upphovsrättens betydelse. Istället visade 
kapitlet hur nyliberalismens syn på marknadens konstruerade och artificiel-
la natur relativiserar liberalismens dogmatiska försvar av upphovsrätten 
som en naturgiven rättighet. Nyliberalismen intar enligt kapitlets analys ett 
reflexivt och flexibelt förhållande till upphovsrätten, vilket gör upphovsrät-
ten legitim endast i den utsträckning som den bidrar till ökad konkurrens 
och tävlan.  

Kapitlet har därmed bidragit till en fördjupad förståelse av den ideolo-
giska kontext inom vilken föreställningen om öppenhetsindustrin kan gö-
ras begriplig. Kritiken mot ett mediesystem dominerat av stora företag, 
sittandes på omfattande kataloger av upphovsrättsskyddat material, kan 
hämta teman inte bara från berättelsen om inhägnadsrörelsen (se kap. ett), 
utan också från den nyliberala diskurs som diskuterats i detta kapitel. En 
sådan nyliberalt formulerad kritik av upphovsrätten återfinns inte bara i 
den specialiserade juridiska diskussionen utan också i det offentliga samta-
let. Ett exempel på detta är mottagandet av en kommentar från Googles 
VD Eric Schmidt om att företaget skulle opponera sig mot varje lagförslag 
som syftade till att ’reglera nätet’. Detta framställdes av en del kommenta-
torer som företagets kamp mot ’Big Content’ (Andersson 2011). På ett 
paradoxalt vis kan även ett marknadsdominerande företag som Google 
framstå som en entreprenöriell utmanare av mediemakten genom att kriti-
sera upphovsrättsmonopolet.  
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I nästa kapitel kommer denna slags diskurs att analyseras närmare ge-
nom en analys av rapporter och domstolsinlagor från CCIA, den ameri-
kanska branschorganisationen för dator- och telekomindustrin  där bland 
annat Microsoft, Google och Yahoo är medlemmar. Organisationen har 
publicerat flera rapporter vilka använder ekonomiska argument för att 
argumentera mot upphovsrätten och hävdar att: ”upphovsrättslagen […] 
har potential att negativt påverka investeringarna och tillväxten inom in-
dustrin” (CCIA 2011b). I en annan rapport ifrågasätter de den ”den regu-
lativa börda som upphovsrättssystemet lägger på andra viktiga rättigheter, 
som yttrandefriheten och en konkurrenskraftig marknad” (Rogers & Sza-
mossezegi 2011, s. 2). Vad det här kapitlet har visat är alltså hur denna typ 
av föreställningar, om en industri och en marknad som kan fungera mer 
effektivt med fler undantag från upphovsrätten, inte behöver förstås som 
ett brott gentemot den sedan en lång tid tillbaka dominerande nyliberalt 
influerade mediepolitiken, utan som en omorganisering av samma politik. 
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4. CCIA OCH ÖPPENHETSLOBBYN 

Det är inte ovanligt att medieindustrin, eller delar av den, beskrivs som en 
’upphovsrättsindustri’ (t.ex. Freedman 2008, s. 5; Wikström 2006). Denna 
beskrivning bestrids dock i det material som analyseras i det följande. I 
detta, avhandlingens första empiriska kapitel, analyseras en rad rapporter 
från bransch- och lobbyorganisationen CCIA (Computer & Communica-
tions Industry Association), vilken företräder företag som Google, Yahoo 
och Facebook. Genom sin branschorganisation vill dessa företag, vars 
verksamheter sträcker sig från sociala medietjänster till musik, video och 
text, göra gällande att den marknad de verkar på inte bara är beroende av 
upphovsrätten, utan också av undantag från upphovsrättslagstiftningen. 

I samverkan med andra bransch- lobbyorganisationer som The U.S. In-
ternet Service Provider Association och The Consumer Electronics Associa-
tion har CCIA i många olika sammanhang argumenterat för att en kreativ 
och välståndsproducerande medieindustri kräver ett finjusterat upphovs-
rättsskydd som blandar restriktioner och friheter. I likhet med hur upp-
hovsrättsindustrierna har producerat rapporter för att ge underlag till poli-
tiker och beslutsfattare har CCIA givit ut rapporter som ska ge underlag 
för reformer i andra riktningen. Man kan säga att upphovsrättslobbyn har 
fått en motsvarighet i öppenhetslobbyn.  

De rapporter som utgör kapitlets huvudsakliga analysmaterial har pro-
ducerats av CCIA för att mäta det ekonomiska värdet av de industrier som 
är beroende av undantag från upphovsrätten. I enlighet med avhandlingens 
metod och analytiska perspektiv studeras den begreppsvärld och den kun-
skap som rapporterna utgår från i sin beskrivning. Det är i huvudsak sam-
ma branscher och företag som vanligtvis räknas in i upphovsrättsindustrin 
som enligt rapporterna tvärtom kräver begräsningar och undantag från 
upphovsrätten. Det intressanta med rapporterna är därför på vilka grunder 
som de branscher rapporterna handlar om anses vara en del av det avhand-
lingen kallar för öppenhetsindustrin. Genom att utforska detta bidrar ka-
pitlet till beskrivningen av föreställningen om öppenhetsindustrin. 

Frågan som utforskas i kapitlet är:  Med hjälp av vilket språk och vilken 
kunskap gör det analyserade materialet anspråk på att beskriva en industri 
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som är beroende av undantag och begränsningar i upphovsrätten? Denna 
fråga besvaras dels med hjälp av de statistiska rapporter CCIA har givit ut, 
och dels med hjälp av de domstolsinlagor och andra sorters opinions- och 
policydokument som organisationen har tagit fram. Materialet som kapit-
let bygger på utgörs av samtliga dokument som handlar om upphovs-
rättslagstiftningen och som har publicerats via CCIA:s hemsida.58 Samman-
lagt rör det sig om cirka trettio dokument. 

Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av de rapporter som för-
söker mäta det ekonomiska värdet av de branscher som sägs fungera tack 
vare undantag i upphovsrättslagstiftningen. Denna del beskriver hur den 
föreställda industrin definieras och avgränsas och hur industrin sägs funge-
ra. Därefter presenteras en tematisk analys utifrån centrala begrepp i 
CCIA:s argumentation. De teman som diskuteras är digitalisering, mark-
nad, kreativitet och demokrati. Genom att placera detta kapitel först bland 
avhandlingens empiriska kapitel är förhoppningen att läsaren ytterligare 
ska övertygas om att det begrepp – öppenhetsindustrin – som avhandlingen 
lanserar är användbart för att beskriva de föreställningar och företag som 
diskuteras i avhandlingen. 

Öppenhetsindustrin i siffror 

Runt det senaste sekelskiftet var det många regeringar som tillsatte utred-
ningar om storleken och betydelsen av de kreativa industrierna (Flew 
2011). Liknande studier hade gjorts förr, men från denna tidpunkt kan 
man notera en ökning i intresset för ekonomiska analyser av upphovsrätten 
och därtill relaterade företag.59 Även inom akademin har intresset för ana-
lyser av upphovsrätten ur ett ekonomiskt perspektiv ökat sedan början av 
1990-talet.60 Helt nytt är dock den sorts studier som analyseras i det här 
kapitlet: ekonomiska studier av bidraget från industrier som är beroende 
av undantag från upphovsrätten.61  

                                                      
58 www.ccianet.org, 2011-08-17 
59 WIPO (2003) listar publicerade studier från 17 länder.  
60 Besen & Raskind (1991) konstaterar att empiriska ekonomiska analyser till stor 
del saknats fram till dess. 
61 Se Rogers & Szamosszegi (2007). Det är visserligen berättigat att, som författar-
na gör, framhålla nyheten i deras rapport, men detta är naturligtvis också ett sätt 
att understryka vikten av reformer. Att hävda att man kommer med ny information 
sätter press på de involverade aktörerna att tänka om sina ståndpunkter och ger en 
känsla av att något behöver göras. 
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CCIA publicerade en sådan undersökning av USA:s ekonomi 2007 och 
har sedan dess publicerat ytterligare två sådana studier (Rogers & Sza-
mosszegi 2007, 2010, 2011).62 De har också publicerat en studie av den 
europeiska marknaden för dessa industrier (Akker, et al. 2010).  

Den metod som studierna använder sig av grundar sig på den guide som 
WIPO publicerade 2003 för att standardisera undersökningarna av upp-
hovsrättsindustrierna (WIPO 2003). Metoden som WIPO-guiden föreslår 
är en ekonomisk och statistisk analysmodell som mäter industriernas bi-
drag till bruttonationalprodukten med hjälp av redan tillgänglig bransch-
statistik från officiella källor. 

Att CCIA använder sig av WIPO:s metodologi kan ses som ett sätt att 
öka undersökningarnas legitimitet. CCIA är också aktiva inom WIPO och 
brukar vid organisationens sammanträden framhålla, för att stödja sin 
reformagenda, att även deras företag är beroende av immaterialrätter. 
CCIA:s användning av WIPO:s guide gör det också möjligt för organisa-
tionen att jämföra storleken på de industrier som är beroende av upphovs-
rätten och de industrier som är beroende av undantag från upphovsrätten.  

WIPO (2003) pekar ut fyra sorters industrier som i varierande utsträck-
ning sägs vara beroende av upphovsrätten. ’Kärnindustrierna’ definieras 
som industrier ”som i grund och botten finns till för att producera […] 
eller distribuera upphovsrättsskyddat material” (ibid., s. 27). Till dessa 
räknas bland annat press, bok-, musik-, film-, reklam- och mjukvaruindu-
strin. Dessa industrier skulle enligt WIPO:s guide ”inte existera eller vara 
signifikant annorlunda utan upphovsrätten” (ibid., s. 29). Guiden menar 
därför att hundra procent av det ekonomiska värdet från dessa industrier 
bör tillskrivas upphovsrätten.  

Den andra kategorin som anges i guiden är de industrier som samverkar 
med kärnindustrierna genom att tillverka den utrustning som används för 
att producera eller distribuera kärnindustriernas material. Till dessa räknas 
således allt från hemelektronikbranschen och tillverkare av musikinstru-
ment, till pappersmassaindustrin och andra tillverkare av ’tomma’ lag-
ringsmedier.  

Den tredje kategorin är de branscher där delar av produktionen är rela-
terad till upphovsrätten, men där denna inte är lika central för värdeska-
pandet – exempelvis möbler, arkitektur, leksaker och hantverk.  

Den fjärde kategorin är företag vars aktiviteter delvis handlar om att dis-
tribuera och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material, till exempel 

                                                      
62 Förutom siffrorna är innehållet i rapporterna ungefär detsamma. Jag kommer 
därför främst att referera till den första rapporten och endast om det skett några 
ändringar som är relevanta för diskussionen referera till de senare rapporterna.  
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detaljhandeln och transportsektorn. Eftersom alla industrier, förutom 
kärnindustrierna, bara delvis är beroende av upphovsrätten, bör upphovs-
rättens ekonomiska bidrag, enligt guiden, viktas utifrån strukturen på den 
eller de nationella ekonomier som ska undersökas.   

WIPO:s metodologi kan ifrågasättas på många punkter. Framförallt för 
att den inte kan mäta det värde som upphovsrätten tillför de undersökta 
industrierna. Det vill säga, undersökningarna kan inte säga något om hur 
industrierna skulle ha fungerat utan upphovsrätten. CCIA har publicerat 
en rapport som utifrån denna synvinkel försöker att ifrågasätta upphovs-
rättsindustriernas sätt att mäta sin egen betydelse (van de Noll & Poort 
2011). Men framförallt har CCIA gått den motsatta vägen och använt sig 
av WIPO:s guide för att undersöka de industrier som är beroende av be-
gränsningar i upphovsrätten.  

CCIA har publicerat rapporter om dels EU:s och dels USA:s ekonomi. 
Beskrivningarna av de industrier som de är intresserade av att lyfta fram i 
rapporterna skiljer sig något åt i de båda fallen. I den rapport som riktar in 
sig på EU beskrivs vad som kallas för ’industrier som är beroende av un-
dantag och begränsningar i upphovsrätten’. Rapporterna om USA:s eko-
nomi talar istället om ’fair use-industrier’.  

Fair use är ett etablerat begrepp i USA:s rättssystem som avser använd-
ningar av upphovsrättskyddat material som genom undantag från upp-
hovsrättsinnehavarens exklusiva rättigheter inte kräver tillstånd. Till dessa 
undantag hör bland annat parodier och kopiering för privat bruk. Gene-
rellt gäller det att icke-kommersiella användningar av ett material oftare 
faller under fair use än kommersiella användningar.63 Dessa användningar 
av upphovsrättsskyddat material är alltså lagliga användningar och inne-
fattar inte piratverksamhet.  

I CCIA:s rapporter används begreppet fair use på ett lite annorlunda sätt 
än det används i lagstiftningen. Fair use använd i rapporterna som ett sam-
lingsnamn för många olika sorters undantag från upphovsrättslagstiftning-
en, av vilka flera inte har att göra med fair use i strikt mening. Ett sådant 
undantag utgörs till exempel av domen i fallet Sony v. Universal Studios 
(1984). Denna dom fastställde att elektroniktillverkaren Sony inte var 
skyldig för medhjälp till de eventuella brott mot upphovsrättslagen som 
användare av deras videoapparater gjorde sig skyldiga till.  

I Sony v. Universal Studios försökte filmindustrin göra gällande, efter att 
Sony 1975 hade lanserat sin videobandspelare Sony Betamax i USA, att 

                                                      
63 Eftersom företagen som CCIA företräder är vinstdrivande företag är det dock 
osäkert om en domstol skulle döma deras tjänster som exempel på fair use. Denna 
fråga är en av stötestenarna i Google Books-projektet (Hanratty 2005).  
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videobandspelare medförde ekonomiska förluster för filmindustrin. Detta 
eftersom videobandspelare, till skillnad från konkurrerande produkter som 
laserdiskspelare, tillåter att man både spelar upp och spelar in film. Högsta 
domstolen menade dock att en teknologi som kan användas på många sätt 
som inte bryter mot upphovsrättslagen, inte är olaglig för att den har vissa 
användningsområden som bryter mot upphovsrätten.64 Domen drar paral-
leller till fotokopieringsmaskinen, vilken enligt domen är en integrerad del 
av näringslivet. Därför utgör fotokopieringsmaskinen inte ett missbruk av 
upphovsrätten, även om den kan användas på sätt som bryter mot lagen.65  

I ett yttrande i Högsta domstolen till stöd för fildelningsföretaget Groks-
ter kallar CCIA Sony-domen för ”den digitala tidsålderns Magna Carta” 
eftersom den ”tillåtit utvecklingen av många teknologier och apparater, 
från videoapparater […] till datorer, digital-TV och radio, till själva Inter-
net, vilka samtliga fungerar genom att göra multipla kopior av informa-
tion” (CCIA 2005, s. 1). Genom att inkludera Sony-domen i sin definition 
av fair use innefattar CCIA därmed även fildelningstjänster, och andra 
teknologier som man menar är avhängig Sony-domen, i definitionen av fair 
use-industrierna.  

De industrier som CCIA inkluderar i fair use-industrierna och industrier 
beroende av ’undantag och begränsningar’ är nästintill samma industrier 
som WIPO inkluderar i sin guide. Det som skiljer CCIA:s rapporter och 
WIPO:s guide från varandra är vilka industrier som anses mest centrala för 
den ekonomi de beskriver.   

CCIA:s första rapport om fair use-industrierna inleds med ett par exem-
pel på de företag och affärsmodeller som rapporten diskuterar. Bland ex-
emplen nämns sökmotorföretag och företag som tillverkar mp3-spelare och 
andra elektronikprodukter (Rogers & Szamosszegi 2007, s. 11-12). Sök-
motorer måste enligt rapporten kunna skanna av och spara information 
om innehållet på nätet på sökmotorföretagets servrar, en process som inne-
fattar att viss information kopieras från upphovsrättsskyddade webbplatser 
till företagets datorer. Undantag från upphovsrätten är därmed viktiga för 
tillhandahållare av söktjänster. Marknaden för elektronikprodukter, menar 
rapporten, är också beroende av undantag från upphovsrätten, eftersom 
efterfrågan på dessa produkter är avhängig att konsumenterna har en rätt 
att för privat bruk kopiera upphovsrättsskyddat material. Bortom dessa 
exempel innefattar dock rapporternas beräkningar en mycket större grupp 
industrier.  

                                                      
64 Även i första domstolsinstansen friades Sony. I andra instansen ansåg domstolen 
dock att videobandspelaren utgjorde ett upphovsrättsbrott.  
65 Sammanfattningen av fallet bygger på Litman (2005).  
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I likhet med vad WIPO:s guide föreslår delas fair use-industrierna in i 
olika grupper – man skiljer mellan kärnindustrier och icke-kärnindustrier. 
Kärnindustrierna definieras som: ”industrier som producerar varor och 
tjänster vars aktiviteter till stor grad är beroende av att det finns begräns-
ningar och undantag” i upphovsrätten (Rogers & Szamosszegi 2007, s. 
14). Icke-kärnindustrierna definieras som ”industrier vars aktiviteter eller 
produktion underlättar produktionen i kärnindustrierna” (ibid.). Bland fair 
use-industrierna inkluderas, utifrån dessa definitioner, hård- och mjukvaru-
industrin, hemelektronikbranschen, internetföretag och telekomindustrin. 
Dessutom inkluderas den finansiella sektorn och det som vanligtvis beteck-
nas som de kreativa industrierna – film, musik och förlagsverksamhet – 
bland fair use-industrierna. 

Rapporterna innehåller ingen tydlig beskrivning av vilka industrier som 
hör till kärnindustrierna och vilka som hör till icke-kärnindustrierna. Ut-
ifrån hur rapporterna är upplagda kan man dock dra slutsatsen att det är 
hård- och mjukvaruindustrin, hemelektronikbranschen, internetföretag och 
telekomindustrin som räknas till kärnan av fair use-industrin. Till icke-
kärnindustrierna hör finanssektorn och de kreativa industrierna. Att döma 
av när och hur de olika industrierna introduceras i rapporterna är detta 
denna implicita uppdelning som rapporterna gör.  

De undantag och begränsningar från upphovsrätten som fair use-
industrierna sägs vara beroende av varierar mellan de olika industrierna. I 
fallet med teknikföretagen rör det sig om internetföretag som kopierar 
information från nätet för att tillhandahålla vissa tjänster, om efterfrågan 
på produkter som underlättar kopiering och om Sony-principen som be-
gränsar företagens ansvar för kundernas handlingar. När det gäller den 
finansiella sektorn menar rapporterna att denna sektor är beroende av 
undantag som specificerar att fakta inte kan upphovsrättsskyddas och av 
undantag från upphovsrätten för forskning och utveckling. Gällande film-, 
musik- och förlagsbranschen menar rapporten att dessa är beroende av 
undantag från upphovsrätten enligt distinktionen att det endast är specifika 
uttryck som kan upphovsrättsskyddas och inte idéer, samt av undantag för 
kritik, satir och forskning.  

Att CCIA och WIPO inkluderar samma industrier i sina rapporter följer 
av att information är en publik nyttighet (Garnham 2000). Även film- och 
musikindustrin – kärnan i upphovsrättsindustrierna – är beroende av att 
det finns en gemensam resurs, i form av en tradition av genrer och åter-
kommande motiv, att inspireras av och låna ifrån. Alla former av nyska-
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pande inkluderar ett visst mått av förlitande på föregångare.66 Omvänt är 
efterfrågan på mp3-spelare och CD-brännare också beroende av upphovs-
rättsindustrin, eftersom mycket av den musik som lagras på spelarna har 
sitt ursprung i upphovsrättsindustrin. Utan upphovsrättsindustrin hade det, 
allt annat lika, inte funnits lika mycket musik att lagra. 

Utifrån avhandlingens syfte, att analysera öppenhetsindustrins bakom-
liggande styrningsrationalitet och ideologi, är den viktigaste aspekten, av 
det som beskrivits hitintills, vilka företag som ses som de mest centrala i 
den ekonomi som rapporterna beskriver. Vilka dessa företag är har bety-
delse för de reformer av medielagstiftningen som politiker och beslutsfatta-
re kan bidra med för att främja den ekonomiska tillväxten. Den styrnings-
rationalitet som kommer till uttryck i rapporterna från CCIA utgår från att 
en mindre strikt reglering av produktionen, distributionen och konsumtio-
nen av symboliska produkter är välståndsskapande, eftersom organisatio-
nen framhåller internet- och teknikföretag som de viktigaste värdeskaparna 
inom den beskrivna industrin. 

De rapporter och dokument som CCIA har publicerat innehåller ytterli-
gare material som kan användas för att undersöka föreställningen om öp-
penhetsindustrin. Den följande analysen är tematiskt uppdelad och inom 
varje tema analyseras ett par olika begrepp som används i materialet för att 
framhålla vikten av en mer begränsad upphovsrättslig lagstiftning. De be-
grepp som analyseras är intressanta på grund av det sätt som de presente-
ras i materialet och för hur de används i relation till syftet med texterna. 
Det intressanta är inte att texterna diskuterar till exempel ’digitalisering’ 
eller den ’nya ekonomin’ utan vad texterna gör med dessa begrepp och hur 
de används.  

Digitalisering 

I botten av den argumentation som leder fram till föreställningen om en 
särskild industri beroende av undantag och begränsningar i upphovsrätten 
ligger en föreställning om att digitaliseringen fundamentalt har förändrat 
medieindustrierna. Undantag från upphovsrätten har inte alltid varit lika 
viktiga för en kreativ och välståndsskapande industri och det är först under 
de senaste två decennierna som behovet av lagstiftande åtgärder tippat över 
åt det hållet – vilket har att göra med datorns allt mer centrala roll för 
nästan alla former av produktion och distribution av information och 
symboliska produkter.  

                                                      
66 Som Litman (1990) konstaterar är detta visserligen en truism, men det måste 
ändå påpekas i relation till upphovsrättens originalitetskrav.  
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Detta argument framförs med vissa variationer på olika ställen i mate-
rialet från CCIA. VD:n för CCIA hävdar till exempel att uppfinnandet av 
Internet ställer krav på undantag från upphovsrätten, eftersom dess ”funk-
tion är att kopiera information från ett ställe till ett annat” (Rogers & 
Szamosszegi 2007, s. 4). I domstolsinlagan till stöd för Grokster hävdas på 
ett liknande sätt att digitala teknologier ”fungerar genom att göra kopior 
av miljoner och åter miljoner bitar” och att ”persondatorer är, på samma 
sätt, enorma kopieringsmaskiner” (CCIA 2005, s. 8). I ett annat dokument 
konstateras att ”öppenhet är en inneboende egenskap i nätets natur” 
(CCIA 2010, s. 1). 

Föreställningen om att kopiering är en del av datorns och nätets natur 
känns igen från andra sammanhang. Fildelare använder liknande argument 
för att försvara att de delar med sig av upphovsrättskyddat material (An-
dersson 2010). Även Friedrich Kittler (2004) hävdar att “En Turingma-
skin, precis som en medeltida studerande, är en nästan kostnadsfri kopie-
ringsmaskin, men en perfekt sådan. Internet är ett punkt-till-punkt överfö-
ringssystem som kopierar nästan ofelbart […] från maskin till maskin” (s. 
252).67  

Föreställningen bygger på det tekniska faktum att när en dator arbetar 
lagrar den hela tiden temporära kopior av filer i arbetsminnet för att kunna 
utföra beräkningar på dem. När man öppnar en fil från hårddisken eller ett 
USB-minne skapas en slags kopia på datorn. Detta gäller även när man 
hämtar information från nätet. När man öppnar en webbsida är det inte 
fråga om att innehållet på sidan transporteras till den dator man sitter 
framför, utan bilder och musik från webbplatsen kopieras och sparas tem-
porärt i arbetsminnet eller på datorns hårddisk.  

Parikka (2008) påpekar dock att påståendet att datorer är en slags kopi-
eringsmaskiner inte bör ses som sett tekniskt faktum. Snare bör det förstås 
som en del av en modern ”kopieringskultur” (ibid., s. 70). Denna kopie-
ringskultur innefattar också andra teknologier som tryckpressen, fotografi-
et och filmen. Kring datorn har det skapats en rad föreställningar och en 
särskild estetik, vilken i likhet med till exempel kollaget, bygger på en ruti-
niserad användning av klipp-och-klistra-tekniker (Manovich 2001).  

Det är datorns roll i denna kopieringskultur som reproduceras i och 
möjliggör CCIA:s beskrivning av datorn som en kopieringsmaskin, snarare 
än, som Kittler (2004) påstår, att detta är en del av datorns ’ontologi’. Som 
Parrika (2008) påpekar kallas de tekniska operationer som får datorn att 
fungera också vid andra namn än kopieringsrutiner. I den tekniska littera-

                                                      
67 Citatet refererar till det medeltida systemet med kopister, vilka innan tryckpres-
sen var tvungna att skriva av böcker för hand. 
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turen benämns dessa också som läs- och skrivrutiner. Att beskriva datorn 
som en kopieringsmaskin är således lika mycket en kulturell föreställning 
som en teknisk beskrivning.  

Att beteckna datorn som en kopieringsmaskin innebär att man tar en 
egenskap hos datorn och låter den vara kännetecknande för helheten. Ett 
liknande grepp återfinns i begrepp som Homo Ludens eller Homo Faber, 
där en egenskap hos människan får stå för människans väsen.  

I fallet med datorn är det möjligt att tänka sig andra beskrivningar som 
radikalt skulle förändra CCIA:s argumentation. En sådan möjlig karaktäri-
sering av datorn återfinns i den engelska beteckningen computer, som ur-
sprungligen betecknade den yrkesgrupp som sysslade med beräkningar åt 
bland annat försäkringsindustrin.68 Beräkningsmaskin – precis som under-
hållningsmaskin, eller en rad andra tänkbara beskrivningar – skulle alltså 
kunna ersätta CCIA:s beskrivning av datorn som en kopieringsmaskin.  

Utifrån den fråga som kapitlet utgår ifrån är det viktiga inte hur korrekt 
beskrivningen av datorn som en kopieringsmaskin är, utan vilken funktion 
denna beskrivning har i att etablera nya spelregler för den digitaliserade 
medieindustrin. Poängen är att CCIA har valt ut en av många olika bety-
delser i begreppet digitalisering och att den riktning detta ger begreppet 
stödjer, eller till och med får det att framstå som nödvändigt med, reformer 
av upphovsrätten.            

Marknad 

Medielandskapets digitalisering ses alltså av CCIA som en faktor som för-
ändrat förutsättningarna för medieindustrin. Digitaliseringen har inte bara 
medfört ett behov av att reformera upphovsrätten utan också gett upphov 
till en ’ny ekonomi’ (Rogers & Szamosszegi 2007, s. 11). Rogers och Sza-
mosszegi hänvisar till en artikel av Landefeld och Fraumeni (2001) som 
hävdar att:  

Framförallt är den nya ekonomin förknippad med effekterna av teknologis-
ka innovationer från de senaste decennierna vilka tycks ha börjat bära frukt 
på mitten av 1990-talet […] dessa inkluderar effekterna av betydligt lägre 
priser och förbättrad prestanda på datorer, mobiltelefoner och internet […] 
I medierna har den nya ekonomin beskrivits i översvallande termer som in-
ternetåldern, informationsteknologirevolutionen (IT-revolutionen), och den 
digitala ekonomin (ibid., s. 23) 

                                                      
68 Vilket återspeglas i titeln på Katherine Hayles (2005) bok My Mother Was a 
Computer.  
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Denna nya ekonomi har dock inte bara  möjliggjorts av digitaliseringen, 
utan är enligt CCIA också en följd av att staten sökt ett minimum av re-
glering och givit marknaden tillräckligt med utrymme för att producera 
efterfrågade varor och tjänster. De ’digitala kopieringsteknologier’ som 
rapporterna skriver om, är resultatet, inte av statlig intervention, utan av 
den fria marknaden.  

Rogers & Szamosszegi skriver att: ”Internets utbredning skedde, förstås, 
inte i ett vakuum. Förutom tekniska framsteg har upplysta undantag från 
USA:s upphovsrättslagar försett internetindustrierna med näring och givit 
dem utrymme att utvecklas och expandera” (Rogers & Szamosszegi 2011, 
s. 27). Staten har funnits närvarande i den nya ekonomin men framförallt 
agerat för att öka marknadens handlingsutrymme genom att skänka den 
fler friheter och en mindre tvingande reglering.  

I ett dokument konstateras att internetbranschen i USA åtnjutit ”stora 
framgångar på grund av ett noggrant utmejslat juridiskt ramverk som 
främjar innovativ och aggressiv tävlan” (CCIA, inget datum, s. 5). I ett tal 
inför WIPO:s medlemmar konstaterar man också att undantag från upp-
hovsrätten inte är något att vara ’rädd’ för: “tvärtom, industrin vet att 
begränsningar och undantag kan producera stort ekonomiskt värde” 
(CCIA 2009). Det är i de frizoner som lagstiftarna skapar som innovatio-
ner och ekonomiskt värde skapas enligt CCIA. 

Den roll som staten respektive marknaden spelat i framväxten och popu-
lariseringen av internet-infrastrukturen är dock ett omdebatterat ämne där 
många också framhåller de avgörande bidragen från USA:s statsapparat 
och militär. CCIA ger sig således in på ett område fyllt med diskurser och 
motdiskurser.  

Frischmann (2001) argumenterar till exempel för att USA:s federala re-
gering finansierade utvecklingen av internet under perioden 1960-1985 för 
att främja USA:s militära styrka och för att främja utvecklingen av nya 
teknologier generellt (se också Bickerstaff 1999). Tillkomsten av de tekno-
logier som utgör kärnan i nätets infrastruktur är enligt Frischmann till 
stora delar resultatet av riktade statliga satsningar, snarare än ett resultat 
av tävlan på den fria marknaden.  

Enligt Abbate (1999) gäller detta i viss utsträckning även perioden efter 
1985. Abbate menar att populariseringen av internetteknologin kom till 
stånd tack vare aktiviteterna inom ett stort nätverk av olika aktörer – 
bland annat National Science Foundation och den federala regeringen un-
der Bill Clinton och Al Gore.  

För CCIA har den historieskrivning organisationen använder sig av kon-
sekvensen att organisationens medlemsföretag placeras in i en lång rad av 
lyckade innovationer och tekniska framsteg. Dessutom föreslår denna hi-
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storieskrivning att den minimalt reglerade marknaden även i framtiden 
kommer att leda till ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling. 

Föreställningen att nätet växt fram spontant och oorganiserat, reglering-
ar till trots, delar CCIA med andra som beskriver nätets tillkomst som 
resultatet av osjälviskt samarbete och en idealistisk pionjärsanda (t.ex. 
Minar & Hedlund 2001). CCIA hänvisar inte direkt till skribenter som 
Yochai Benkler (2006), vilken beskrivit framväxten av nya produktionspa-
radigm som sägs vara avhängiga digitala nätverksteknologier och grundade 
i fritt samarbete. Men Benklers och liknande beskrivningar är en resurs, 
om inte i skapandet så åtminstone i etablerandet av den föreställning som 
CCIA företräder.  

Ett grundläggande drag både i CCIA:s rapporter och i argumentationen 
från upphovsrättsmotståndare som Benkler (2006) och Lessig (2008) är 
nämligen vikten av att inte reglera, att lämna utrymme, för att på så sätt ge 
möjligheter till innovation. Enligt både förespråkare för marknadslösningar 
och för dem som tror på fritt samarbete finns det en kraft som är redo att 
fylla det utrymme som uppstår så snart restriktioner i form av lagar och 
regleringar tas bort.  

Till skillnad från Benkler beskriver dock CCIA syftet med avregleringen 
i termer av tävlan och konkurrens. Medieregleringens främsta syfte är, 
enligt CCIA:s motto, att främja öppna marknader och öppen konkurrens.69 
Att motverka konkurrenshämmande mediemonopol är en av hörnstenarna 
i medielagstiftningen i de flesta länder, men det intressanta utifrån syftet 
med kapitlet är hur CCIA talar om monopol som ett försvar för ’öppenhet’ 
som affärsmodell.  

I domstolsinlagan till förmån för fildelningsapplikationen Grokster häv-
das till exempel att hotet mot utvecklingen av nya digitala teknologier 
kommer från ”en liten grupp av innehållskonglomerat (content conglome-
rates)” (CCIA 2005, s. 29). Medielagstiftningens imperativ att stävja mo-
nopolbildning inom till exempel tidningsbranschen eller på TV-marknaden 
används alltså här på ett annat sätt än det brukliga – inte för att tala om 
ägarkoncentration och likriktning på en specifik marknad, utan för att tala 
om förhållandet mellan ’innehållsföretag’ och den digitala medieindustrin. 

Kreativitet  

Monopolbegreppet är ett av flera begrepp som genomgår en betydelseglid-
ning i det analyserade materialet. Det sätt som kreativitetsbegreppet an-
vänds i materialet visar på en liknande glidning mellan olika betydelser. 

                                                      
69 Se ovan. 
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Enligt Negus och Pickering (2004) är kreativitet ett begrepp som explode-
rat betydelsemässigt under de senaste decennierna, på ett sätt som har bru-
tit ned de distinktioner som tidigare var förknippade med begreppet. Att 
undersöka hur det används i materialet från CCIA bidrar till förståelsen av 
hur organisationen tänker sig att den industri de företräder kan ersätta 
upphovsrättsindustrin.  

I likhet med diskursen om de kreativa industrierna hävdar CCIA att 
upphovsrättens roll är att ”berika allmänheten genom att ge den tillgång 
till kreativitet” (CCIA 2005, s. 13). Men de använder samtidigt de många 
olika betydelserna i kreativitetsbegreppet för att visa hur även industrier 
beroende av undantag och begränsningar från upphovsrätten kan tillgodo-
se det påstådda kreativitetsbehovet. Med fler undantag från upphovsrätten 
menar de att man låter ”de mest kreativa hjärnorna att uppfinna” (CCIA 
2005, s. 13). De menar också att ”utvecklingen och spridningen av internet 
som ett medium för både affärer och personlig användning har varit krea-
tiv och transformativ” (Rogers & Szamosszegi 2007, s.11). Ytterligare 
hävdar man i en juridisk argumentation för Googles sökmotor att det är 
viktigt att Googles affärspraktiker erkänns av lagen eftersom upphovsrät-
ten annars ”skulle strypa den kreativitet lagen är designad för att gagna” 
(CCIA 2006, s. 19). Kreativitet har således en bred betydelse i det analyse-
rade materialet och förknippas både med internetbaserad affärsverksamhet 
och med allt från tekniska nyheter till vetenskapliga uppfinningar.  

Raymond Williams diskuterar i Keywords (Williams 1976/1988) den 
språkliga förändringen och expansionen av kreativitetsbegreppet. Från att 
framförallt varit förknippat med gudomligt skapande kom ordet från och 
med renässansen också att innefatta mänskligt skapande. I och med ro-
mantiken kom ytterligare vikt att läggas vid mänsklig kreativitet och kopp-
lingen till konstnärligt skapande blev tydligare. På senare tid, skriver Willi-
ams, har begreppet dock kommit att användas i så många olika samman-
hang att begreppet kommit att skiljas från de tidigare betydelserna: ”Varje 
imitativt eller stereotypt litterärt verk kan kallas, genom den konventionel-
la användningen, kreativt skrivande” (ibid., s. 84). 

Kreativitetsbegreppet innefattar således både en vardaglig betydelse – 
vilken pekar ut något som ett litterärt verk utan att ställa några krav på 
originalitet – och en mer exceptionell betydelse som innefattar att man 
värderar något som nyskapande (Negus & Pickering 2004). Att dessa be-
tydelser kan existera sida vid sida är upphovsrätten ett bra exempel på. I 
retoriken från film- och skivbolag, är den kreativitet som upphovsrätten 
hävdas försvara av den mer exceptionella typen, men i doktrinen och i 
sentida utvecklingar av upphovsrätten – som de närstående rättigheterna – 
ställs inga höga originalitetskrav (Craig 2007).   
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Även tekniska uppfinningar kan förknippas med kreativitet. På grund av 
kreativitetsbegreppets koppling till konsterna är det dock vanligare att man 
i relation till teknik och teknologier talar om innovationer och innovations-
förmåga istället för kreativitet. Även i CCIA:s rapporter omnämns den 
sorts företag som organisationen företräder som centrala i att förse samhäl-
let med nya innovationer.70 Att rapporterna också använder sig av kreativi-
tetsbegreppet kan förstås på två sätt. För det första återspeglar använd-
ningen den mycket omfattande betydelsen hos begreppet i det vardagliga 
språkbruket. Kreativitet är inte ett värde som bara förknippas med den 
konstnärliga kontexten – man kan vara kreativ inom alla sorters yrken. 
Som begrepp används de ’kreativa industrierna’ inte bara för att peka på 
att det jobbar ’kreativa människor’ inom denna industri utan också för att 
industrins ekonomiska aktiviteter i sig uppfattas som kreativa (Negus & 
Pickering 2004). Enligt detta språkbruk, där även företag kan betecknas 
som kreativa, kan teknikindustrin följaktligen förstås som en kreativ indu-
stri. 

Användningen av kreativitetsbegreppet i CCIA:s rapporter bör dock inte 
bara ses som att denna användning återspeglar kreativitetsbegreppets breda 
betydelse, utan också som att denna användning skapar en koppling mel-
lan internet- och upphovsrättsindustrin. Genom att använda kreativitetsbe-
greppet på detta sätt placeras öppenhetsindustrin bredvid upphovsrättsin-
dustrierna,  och det som de producerar blir egentligen samma sak. Båda 
blir på detta sätt ’kreativa’ industrier. Den ena industrin framställs dock 
som att den är på uppgång och den andra framställs som att den är på 
nedgång. Användningen av detta breda kreativitetsbegrepp i just denna 
kontext gynnar således teknikindustrin på bekostnad av de industrier som 
på olika sätt sysslar med att producera ’kreativa’ produkter i den smalare 
bemärkelsen av begreppet. 

Demokrati 

Det sista temat i det analyserade materialet som jag vill lyfta fram är hur 
fair use-industrin kopplas samman med en stark och livskraftig demokrati. 
Det regulativa ramverk som fair use-industrin kräver hävdas främja den 
demokratiska principen om yttrandefrihet och fair use-industrins produk-
ter anses bidra till en fungerande offentlighet.  

Rogers & Szamosszegi (2007) argumenterar för att undantag och be-
gränsningar i upphovsrätten ”stödjer grundläggande rättigheter som ytt-

                                                      
70 Att stödja fair use-industrierna är till exempel ett sätt att i ”hårda ekonomiska 
tider bevara Amerikas innovationsmotor” (Rogers & Szamosszegi 2011, s. 2).   
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randefrihet” (Rogers & Szamosszegi 2007, s. 5). Genom att  citera ur en 
dom från Högsta domstolen hävdar man att ”digital kopieringsteknologi” 
har lagt grunden till ett nätbaserat ”stort demokratiskt forum” (CCIA 
2005, s. 8).71 I en inlaga till förmån för YouTube i rättegången mot Via-
com citerar man både president Barack Obama: ”Jag tror starkt på öppen-
het när det gäller det fria flödet av information”  och Hillary Clinton: ”Vi 
kommer att stödja ett fritt och öppet Internet”, för att få fram sin poäng 
(CCIA 2011a, s. 3).  

I de dokument som CCIA publicerat utnyttjas på detta sätt det faktum 
att ’öppenhet’ används både för att tala om ett öppet samhälle och för att 
tala om internetteknologier och ett motstånd mot upphovsrätten. Genom 
att återigen citera från Högsta domstolen hänvisar man till att nätet är 
”både ett stort bibliotek med miljontals tillgängliga och indexerade publi-
kationer och en vidsträckt galleria som erbjuder varor och tjänster” (ibid., 
s. 2-3). På så vis länkar inlagan samman främjandet av demokratiska vär-
deringar som informationsfrihet med både affärslivet och existerande in-
formationsallmänningar. 

Argumentationen i de ovanstående citaten utnyttjar kombinationen av 
den breda betydelsen och den positiva laddningen i begreppet 'öppenhet' – 
vilket därmed kommer att fungera i likhet med hur Ernesto Laclau (1997) 
har beskrivit att en tom signifikant fungerar. Enligt Laclau finns det ord 
som i ett visst avseende saknar betydelse och därmed kan fyllas med många 
olika sorters meningar. På så sätt kan dessa ord också rekryteras av många 
olika sorters intressen. Även om ett begrepp som öppenhet knappast är helt 
tomt finns det någonting i Laclaus beskrivning som är träffande för hur 
begreppet används i det analyserade materialet.  

I CCIA:s slogan kopplas öppenhet ihop med marknader, teknologier, 
innovation och kreativitet. I den kontext som citatet från Obama hämtades 
ur – ett statsbesök i Kina – hade begreppet en annan betydelse och handla-
de framförallt om att motverka censur. Genom att koppla samman öppen-
het i en slags politisk/kommunikativ mening med intressena från den inter-
netbaserade medieindustrin – att inte begränsa konkurrensen på markna-
den och att främja utvecklingen av informationsteknologier – ges dessa 
intressen en ökad legitimitet med hjälp av de positiva konnotationerna i 
begreppet. Ingen i Europa eller USA kan med trovärdighet säga sig vara för 
ett ’stängt’ internet eller att vara emot öppenhet. Genom att skapa före-
ställningen om en slags industrier som verkar för öppenhet höjer man såle-
des dessa ovanför all eventuell kritik av industrins ekonomiska intressen.   

                                                      
71 Rapporten citerar från domen Reno v. American Civil Liberties Union (1997). 
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Utifrån Dean (2009) kan denna sammankoppling av informationstekno-
logier, demokrati och marknad förstås som ett exempel på vad hon kallar 
för kommunikativ kapitalism. Enligt Dean är den kommunikativa kapita-
lismen en ideologisk föreställning som hävdar att ökad cirkulation alltid 
betyder stärkt demokrati. Oavsett innehållet i kommunikationen, och oav-
sett om någon hinner uppfatta och förstå innehållet, betyder ökad kom-
munikation enligt denna föreställning alltid mer demokrati. Detta medför 
att de företag som cirkulerar information blir till viktiga demokratiska 
institutioner. Inom föreställningen om den kommunikativa kapitalismen 
ser, enligt Dean, de värden som vi vanligtvis förknippar med demokrati ut 
att ha materialiserats i nätet och i andra digitala kommunikationsteknolo-
gier: ”tillgänglighetsideal, inkludering, diskussion och deltagande realiseras 
i och genom expansioner, intensifieringar, och sammankopplingar av glo-
bala telekommunikationsnätverk (ibid., s. 22-23). CCIA drar nytta av och 
reproducerar denna föreställning i citaten ovan, i vilka det är underförstått 
att den representerade industrins teknologier bidrar till att stärka demokra-
tiska värden. 

Användningen av begreppet öppenhetsindustrin för att beskriva den fö-
reställning som kommer till uttryck i materialet från CCIA är utifrån det 
ovanstående resonemanget inte bara passande för att det beskriver ett eko-
nomiskt motiverat motstånd mot upphovsrätten. Begreppet öppenhetsin-
dustrin pekar också på hur ett motstånd mot upphovsrätten, enligt denna 
föreställning, är ett försvar för öppenhet i en bredare, politisk och kommu-
nikativ bemärkelse.  CCIA:s slogan om öppen konkurrens och en öppen 
marknad påminner dock om att det handlar om en öppenhet på markna-
dens villkor och att denna öppenhet därmed har andra begränsningar, även 
om den bygger på en vilja att upphäva de gränser som upphovsrätten ska-
par.  

I öppenhetsindustrins utkanter 

Jag har med hjälp av dokument från branschorganisationen CCIA analyse-
rat en föreställning om en ny slags industri som jag benämner öppenhets-
industrin. Eftersom det visar sig att de företag som pekas ut av föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin är samma företag som ingår i definitionen 
av de kreativa industrierna verkar det som att de två föreställningarna är 
inkompatibla med varandra. Den ena är övertygad om att stärkt upphovs-
rätt ökar innovationstakten och det ekonomiska värdet inom medieindu-
strierna medan den andra är övertygad om att en försvagad upphovsrätt 
kommer att ha samma resultat. Det kan därmed vara lockande att dra 
slutsatsen att det rör sig om två olika ’paradigm’ vars skilda utgångspunk-
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ter och premisser gör att argument konstruerade inom det ena paradigmet 
inte kan bedömas inom det andra och vice versa.72  

Jag vill istället argumentera för att likheterna mellan föreställningen om 
öppenhetsindustrin och föreställningen om de kreativa industrierna är 
övervägande. Båda diskurserna tar sin utgångspunkt i samma slags reduk-
tionism, i det att de behandlar frågan om upphovsrätter, kreativitet och 
innovation som något som kan utvärderas med ekonomiska modeller. 
Denna sorts reduktionism är visserligen vanlig inom mediepolicykretsar 
där ekonomiska mätvärden ofta används för att diskutera en viss reglerings 
för- och nackdelar. Att den är vanlig betyder dock inte att den är neutral 
utan tvärtom privilegierar den vissa intressen på bekostnad av andra. Det 
finns ett ideologiskt moment i reducerandet av upphovsrättsliga frågor till 
ekonomiska mätvärden. En sak som utelämnas på grund av denna reduk-
tionism är nämligen de individer som producerar de symboliska produkter 
som är föremål för den upphovsrättsliga regleringen. Den följande diskus-
sionen tar avstamp i Ned Rossiters (2006) kritik av de kreativa industrier-
na, vilken jag argumenterar för är än mer träffande för kombinationen 
öppenhetsindustrin/de kreativa industrierna.  

Rossiters (2006) börjar sin kritik av begreppet de kreativa industrierna i 
en större diskussion om svårigheterna med att bedriva ideologikritik i sam-
hällen som präglas av ett överflöd av information. Den person Rossiter 
utser till meningsmotståndare är Scott Lash (2002), som har argumenterat 
för att informationella samhällen inte har någon ’utsida’ gentemot vilken 
en ideologikritik kan ta spjärn. Informationssamhället löser enligt Lash 
upp motsättningen mellan bruksvärde och bytesvärde som var viktig i in-
dustrisamhället. Istället för paret bruks- och bytesvärde bör vi enligt Lash 
tänka oss ”ett immanent plan av aktörsnätverk: av människor och icke-
människor, av kulturella och materiella objekt” (ibid., s. 9). Rossiter menar 
dock att diskursen om de kreativa industrierna visar på att en del av indu-
strisamhällets dualismer fortfarande är närvarande, men att föreställningen 
om de kreativa industrierna försöker att osynliggöra detta. Jag menar att 
detsamma kan sägas om föreställningen om öppenhetsindustrin.  

Definitionen av de kreativa industrierna innefattade, som redan diskute-
ras, de industrier som genererar och exploaterar ’intellectual property’ 
(DCMS 1998). CCIA:s definition på mer eller mindre samma sektor är 
”industrier som producerar varor och tjänster vars aktiviteter till stor grad 
är beroende av att det finns begränsningar och undantag” i upphovsrätten 
(Rogers & Szamosszegi 2007, s. 14). Även om den kreativa individen ingår 

                                                      
72 Konstruktionen och övergången mellan olika vetenskapliga paradigm har disku-
terats av bland annat Kuhn (1962). 
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i definitionen av de kreativa industrierna är det utmärkande draget för 
båda definitionerna att de fokuserar på den juridiska konstruktionen av 
den informationella varan. En anledning till detta i fallet med de kreativa 
industrierna, och att frågor om fackföreningar och organisering av arbets-
kraften lyser med sin frånvaro i den hyllande litteraturen om denna indu-
stri, är enligt Rossiter (2006) den motsättning mellan kapital och arbete 
som finns inbyggd i definitionen av industrin.  

Diskursen om de kreativa industrierna förordar en maximal exploate-
ring av upphovsrätter, vilket givetvis innebär att vinsten för företagen ökar 
om kostnaderna för upphovsrätterna minskar. Med detta enkla faktum 
följer en motsättning i litteraturens hyllande av den kreativa arbetaren. 
Samtidigt som litteraturen om de kreativa industrierna förespråkar ska-
pandet av utbildningsprogram inom kultur och media och hävdar att indu-
strin tillåter individens självförverkligande, säljs industrin in som ekono-
miskt lönsam genom att den erbjuder billig arbetskraft (Terranova 2000). 
På det sättet utgör den kreativa arbetskraften enligt Rossiter (2006) en 
’konstitutiv utsida’ för de kreativa industrierna – i det att den på en gång är 
beroende av arbetskraften och samtidigt försöker att exkludera den från 
vinsterna i industrin.  

En liknande analys är tillämpbar på hur CCIA definierar öppenhetsindu-
strin i det material som har undersökts i kapitlet.  Öppenhetsindustrin är 
beroende av att kreativa människor (och företag) producerar och kommu-
nicerar symboliska produkter som kan cirkulera på industrins plattformar 
och nätverk, men samtidigt är det grundläggande budskapet i texterna från 
CCIA att dessa producenters rättigheter bör begränsas. I både fallet med de 
kreativa industrierna och öppenhetsindustrin utgör således det kreativa 
arbetet en konstitutiv utsida till diskurserna. Istället för det kreativa arbetet 
står den rätta konstruktionen av upphovsrätten för maximalt ekonomiskt 
värdeskapande i fokus för föreställningen om öppenhetsindustrin.  

Diskurserna om de kreativa industrierna och öppenhetsindustrin utgör 
således varsin sida av samma mynt. Att de båda diskurserna är varandras 
spegelbilder gör dem dessutom mer ideologiskt effektiva. Föreställningen 
om de kreativa industrierna har hela tiden haft sina kritiker, till vilka öp-
penhetsindustrin nu till synes ansluter sig. Öppenhetsindustrin framstår 
därmed som en efterlängtad motvikt mot de kreativa industrierna, eller 
mot ’Big Content’ (se ovan). I och med uppkomsten av föreställningen om 
en öppenhetsindustri finns det nu en utmanare till de kreativa industrierna, 
och genom räkneövningar har båda industrierna tagit på sig uppgiften att 
förklara varför just deras modell är den bästa. I valet mellan upphovsrätts-
industrin och öppenhetsindustrin presenteras dock bara argument som 
speglar varandra. Tillsammans skapar de därmed en slags symbolisk 
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stängning som skapar illusionen av att frågan om de rättigheter som till-
kommer enskilda individer kan avgöras mellan upphovsrätts- och öppen-
hetsindustrin och endast har att göra med det samlade ekonomiska värdet 
av respektive industri.  

Slutsats 

Med hjälp av rapporter och inlagor från branschorganisationen CCIA har 
kapitlet analyserat den kunskap och det språk som ligger till grund för 
organisationens beskrivning av en industri som är beroende av begräns-
ningar och undantag i upphovsrätten. För att sammanfatta har analysen 
diskuterat fyra olika teman: 1) Först analyserades hur föreställningen om 
öppenhetsindustrin förutsätter existensen av en ny produktionsordning där 
datorn befinner sig i centrum. Istället för att förstå digitaliseringen som att 
den främjar utvecklingen av ett kontrollerat och låst system för distribution 
av symboliska produkter framställs det som att datorn och internet är ko-
pieringsmaskiner vilka låter information flöda okontrollerat i alla riktning-
ar. 2) Föreställningen om öppenhetsindustrin förutsätter också att det är 
självklart att marknaden ska ges fritt spelrum i att bestämma förhållandena 
mellan upphovsrättsindustrierna och öppenhetsindustrin. Kan de senare 
tillgängliggöra upphovsrättsindustriernas material mer kostnadseffektivt är 
det rationellt att låta dem göra det. Det är inte statens uppgift att avgöra 
vilken industri som ska gynnas utan detta val ska göras av marknaden. 3) 
Detta argument understöds ytterligare av det breda kreativitetsbegrepp 
som används i beskrivningen av öppenhetsindustrin, vilket innefattar tek-
niska uppfinningar såväl som det som traditionellt beskrivs som kreativa 
produkter. 4) Slutligen ingår föreställningen om öppenhetsindustrin i vad 
Dean (2009) kallar för ideologin om den kommunikativa kapitalismen, 
enligt vilken främjandet av nya kommunikationsteknologier automatiskt 
stärker yttrandefriheten och ett samhälles demokratiska institutioner.   

Den tematiska analysen av föreställningarna om öppenhetsindustrin bi-
drar med en beskrivning av de idéer som ingår i föreställningen om öppen-
hetsindustrin. Men analysen försökte inte bara beskriva de olika begrepp 
som användes i materialet utan också att problematisera den föreställning 
som kom till uttryck. Genom att uppmärksamma hur föreställningarna 
skrivs fram med användandet av ett visst språk och genom att referera till 
viss specifik kunskap och erfarenheter, på bekostnad av andra möjliga 
beskrivningar, var meningen att också en skapa kritisk distans till det ana-
lyserade.  

I den avslutande delen av kapitlet analyserades en ideologisk aspekt av 
konstruktionen av föreställningen om öppenhetsindustrin. Analysen under-
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sökte hur föreställningen om öppenhetsindustrin och de kreativa industri-
erna tillsammans skapar en stängd diskurs som utesluter det arbete som 
producerar materialet som de båda industrierna använder för att skapa 
ekonomiska värden. Trots att båda föreställningarna handlar om upphovs-
rätten lyser de enskilda upphovsmännen med sin frånvaro och bildar istäl-
let en sorts utsida till diskursen. Denna symboliska operation frikopplar 
det ekonomiska värdet från de faktiska producenterna och är därmed di-
rekt relaterad till maktförhållandena inom medieindustrierna. Existensen 
av de båda motstridiga diskurserna ger intrycket av att det finns en kon-
flikt inom medieindustrin men denna konflikt döljer i sin tur en annan 
konflikt som handlar om förhållandet mellan de enskilda producenterna 
och företagen. 
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5. MASSAN, GEMENSKAPEN, ENTREPRENÖREN 

Upphovsrättslagstiftningens syn på den kreativa processen är att det är en 
individuell, snarare än en kollektiv, process. Upphovsrättens juridiska kon-
struktion har därmed begränsat de former av skapande som har belönats 
historiskt, både i kulturen och i ekonomiska termer (se kap. tre). Detta 
kapitel handlar om andra former av kreativitet än den som lyfts fram av 
upphovsrätten: masskreativitet istället för individuellt skapande, kreativitet 
i grupp istället för den romantiska bilden av det ensamma geniet. Den dis-
kurs som utgör kapitlets analysmaterial handlar dock inte bara om att ge 
erkännande åt förbisedda former av kreativitet, utan också om att visa hur 
dessa kan vara ekonomiskt lönsamma.    

Till skillnad från materialet som analyserades i förra kapitlet, vilket hu-
vudsakligen försökte kartlägga den sammanlagda storleken på öppenhets-
industrin, är texterna som analyseras i detta kapitel inriktade på att förkla-
ra hur ’öppenhet’ kan fungera som en affärsmodell. ’Öppenhet’ betyder i 
det här fallet att de affärs- och produktionsmodeller som beskrivs i materi-
alet utgår från att den enskilda individen är en otillräcklig källa till kreati-
vitet och att företag måste öppna upp sig mot omvärlden för att kunna dra 
nytta av andra sorters kreativa energier. Detta för i sin tur med sig potenti-
ella konflikter mellan de nya affärsmodellerna och upphovsrättslagstift-
ningen.  

Konkret beskriver analysmaterialet nätbaserade produktionsmodeller, 
vilka också brukar benämnas som en del av Web 2.0 eller som en del av 
den sociala webben. I analysmaterialet beskrivs hur dessa produktionsmo-
deller kan skapa samhälleliga och ekonomiska värden och hur de motive-
rar individer att producera och vara kreativa utan upphovsrättens ekono-
miska incitament. I materialet ingår tre böcker: Massans vishet av James 
Surowiecki (2007), Crowdsourcing av Jeff Howe (2008) och Wikinomics 
av Don Tapscott och Anthony Williams (2008). Samtliga av dessa är popu-
lärt hållna böcker inom genren affärs- eller managementlitteratur. De frå-
gor som utforskas genom detta material är: 1) Med vilka begrepp och ut-
ifrån vilka premisser beskriver det analyserade materialet affärs- och pro-
duktionsmodeller som sägs komplettera eller ersätta upphovsrättsbaserade 
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modeller? 2) Hur föreställs öppenhetsindustrins produktionsmodeller mo-
tivera och engagera människor att delta i produktionen av symboliska 
produkter?  

Kapitlet inleds med en översikt av materialet. Översikten visar att i lik-
het med förra kapitlet handlar det materialet beskriver i stor utsträckning 
om digitala nätverkbaserade teknologier och den ’nya’ ekonomin. Eftersom 
böckerna vill fungera som en slags guider, läggs dock fokus på fungerade 
produktionsmodeller. I materialet förekommer både kommersiella och 
icke-kommersiella exempel på sådana framväxande modeller, bland annat 
operativsystemet Linux. Författarna hävdar att dessa produktionsmodeller 
innebär en vinst för både näringslivet, samhället och nätanvändarna. De 
vinster som diskuteras är både ’hårda’ ekonomiska och ’mjuka’ känslomäs-
siga vinster. För det mesta ser fördelningen ut så att de ekonomiska vins-
terna går till företagen och de känslomässiga vinsterna tillfaller nätanvän-
darna. De modeller som beskrivs bygger på att en hård upphovsrättslig 
linje byts ut mot mer ”tillåtande modeller” (Howe 2008, s. 267). 

Efter översikten fokuserar analysen på tre teman som bygger på centrala 
begrepp i det analyserade materialet. 1) Massan framhålls i texterna som 
ett nytt och kraftfullt kreativt subjekt, men analysen visar samtidigt hur 
texterna gör den kreativa potentialen i massan beroende av något slags 
yttre ingripande. 2) Gemenskapen skrivs fram som en produktionsform 
utan hierarkier, men även den konstrueras i relation till något yttre. I båda 
fallen handlar detta om 3) entreprenören, som befinner sig i positionen att 
kunna utnyttja massans och gemenskapens kreativa potential.  

Masskreativitet, teknologi, alienation 

James Surowieckis Massans vishet har undertiteln Hur det kommer sig att 
flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar 
affärsverksamheter, ekonomier, samhällen och nationer. Titeln illustrerar 
hur författaren positionerar sig retoriskt mot vad han hävdar är den veder-
tagna uppfattningen om massan. Klichéer och talesätt som ’massmentali-
tet’, ’flockbeteende’, ’att följa med strömmen’ etc., utgör bakgrunden till 
vad han beskriver som bokens kontroversiella hypotes. Samma tankefigur 
återkommer i de båda andra böckerna vilka också vill uppvärdera, om inte 
den kollektiva visdomen, så åtminstone massans ’kreativitet’ eller ’produk-
tivitet’ (Howe 2008), eller visa hur ”när folksamlingar samarbetar kollek-
tivt kan de föra konsten, kulturen, vetenskapen, utbildningen, styret och 
ekonomin framåt på överraskande men i slutändan lönsamma vägar” 
(Tapscott & Williams 2008, s. 3).  
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Den svenska titeln på Surowieckis bok travesterar Gustave Le Bons 
Massans psykologi från 1896 (Le Bon 1896/1912). Le Bons bok är en av 
flera sekelskiftesskildringar av massans socialpsykologi som Surowiecki 
refererar till och inleder med att ta avstånd ifrån. Massan framstod för Le 
Bon och många av hans samtida som en farlig, oberäknelig och svårstyrd 
organism och som ett hot mot den individuella rationaliteten. Den diskurs 
jag analyserar i det här kapitlet positionerar sig mot Le Bon och hans likar. 
I analysmaterialet beskrivs massan som vis och rationell istället för som 
oberäknelig och farlig, åtminstone så länge som förutsättningarna och 
utmaningarna för massan är de rätta. Böckerna hävdar att de förebådar en 
kulturell omvärdering av massan, att de visar vägen mot en syn på massan 
som något nyttigt och positivt. 

Författarna förespråkar således att massan bör ses som en resurs och 
som en outnyttjad möjlighet snarare än som ett hot. De föreslår att det kan 
finnas både samhälls- och företagsekonomiska skäl att uppvärdera massan, 
bland annat för att den kan bidra till produktionen av innovationer, kun-
skap och symboliska produkter. Massan samlar potentialen från en mängd 
enskilda personer vars individuella kreativitet tidigare inte kunde få utlopp 
eller stannade i hemmet, men som nu att flödar fritt och kan samlas in på 
nätets plattformar. Även om mycket av det som massan producerar är av 
undermålig kvalitet är den totala mängd kreativitet som görs tillgänglig 
över nätet tillräckligt stor för att det alltid kommer att finnas något värde-
fullt.  

Om företagen uppmärksammar den outnyttjade kreativa potential som 
finns på nätet, så kommer enligt Howe (2008): ”Framtidens underhållning 
[…] att, åtminstone delvis, outsourcas till massan” (s. 76). Att outsourca 
produktionen av symboliska produkter är företagsekonomiskt rationellt 
eftersom de produktionsmodeller som beskrivs i analysmaterialet sällan 
involverar någon direkt ersättning till användarna. Enligt Tapscott och 
Williams är internetanvändare i första hand inte motiverade av pengar, 
utan av att ”knyta an till andra människor, skapa en identitet online, ut-
trycka sig själva – och, inte minst, att få andra människors uppmärksam-
het” (Tapscott & Williams 2008, s. 206).73 I många av de produktionsmo-
deller som diskuteras handlar det dessutom inte om att utnyttja internetan-
vändarnas primära förmågor, utan om att dra nytta av deras ”överskotts-
kapacitet” (Howe 2008, s. 29). Detta underlättar också för företagen att 
erbjuda andra saker än pengar i utbyte mot det som användarna har att 
erbjuda.  

                                                      
73 Tapscott & Williams återger i citatet en åsikt från en känd webbentreprenör, 
men bekräftar i det följande stycket att de godtar påståendet som sant. 
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Produktionsmodeller som bygger på masskreativitet medför, enligt för-
fattarna, inte bara vinster för företagen utan också för användarna. Enligt 
Howe (2008) orsakar den demografiska relationen mellan höjda utbild-
ningsnivåer och de jobb som stora delar av befolkningen erbjuds på ar-
betsmarknaden en utbredd vantrivsel. Demokratiseringen av den högre 
utbildningen i kombination med inriktningen på många av utbildningarna 
– att de i första hand är bildande och generellt inriktade snarare än specifi-
ka yrkesutbildningar – gör att det finns stora grupper av människor med en 
utbildningsnivå som gör dem kapabla att ta sig an kreativa och mångsidiga 
arbeten.74 Många av dem som går igenom utbildningssystemen får dock 
inte användning av sin kunskap och sina talanger på den existerande ar-
betsmarknaden och känner sig därför överutbildade och otillfredsställda i 
sina yrkesroller. Av den anledningen vänder sig många människor som 
tagit sig igenom utbildningssystemen någon annanstans än den reguljära 
arbetsmarknaden för att tillfredställa sina behov av ett meningsfullt arbete 
(ibid., s. 29). Denna känsla av alienation bland stora lager i befolkningen 
utgör en förutsättning för de produktionsmodeller som drar nytta av mas-
sans kreativitet. Produktionsmodellerna utgör dessutom botemedlet mot 
känslan av alienation. Deltagande i den digitala ekonomin erbjuder en 
meningsfull sysselsättning för dem som inte finner någon mening i sina 
vanliga arbeten och ger en möjlighet för människor att ”hålla på med nå-
gonting som de älskar att göra” (Howe 2008, s. 29). 

En annan anledning för internetanvändarna att delta i de produktions-
modeller som beskrivs i analysmaterialet är att dessa organiseras på ett sätt 
som avviker från de hierarkiska modeller som gäller på många arbetsplat-
ser. Kreativiteten på nätet kommer till uttryck under mer flytande förhål-
landen där de sociala relationerna inte avgörs av vem som har ett anställ-
ningskontrakt eller vem som har arbetat längst på företaget. Det är massan 
själv som bestämmer hur produktionen ska organiseras.  

De företag som vill dra nytta av masskreativiteten måste vara ”noggran-
na så att de inte bryter mot gemenskapernas normer” (Tapscott & Willi-
ams 2008, s. 207). Företagen måste visa att de känner sig förpliktigade 
gentemot den gemenskap de använder för att skapa ekonomiskt värde. Det 
rör sig inte om en ”en gratis lunch [utan] i avsaknad av det sedvanliga 
lönekuvertet kommer folk att vilja ha en känsla av ägande till sina bidrag” 
(Howe 2008, s. 181).  

När gemenskapen ersätter både företagets hierarkiska och ordnade för-
hållanden samt den ekonomiska ersättningen i form av lön eller royalties, 

                                                      
74 Howe diskuterar här den typ av utbildning som bedrivs enligt den anglosaxiska 
’liberal arts’-traditionen.  
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måste företaget således låta massan känna att den har en viss grad av kon-
troll över det som den är med om att bygga, även om den inte erbjuds det 
formaliserade ägande som finns institutionaliserat i patent- eller upphovs-
rätten. Den relation som skapas mellan företaget och gemenskapen är en 
inte kontraktsmässig relation utan bygger på känslomässiga band och för-
troende.   

Utvecklingsprocessen för operativsystemet Linux är det exempel som har 
den mest framträdande positionen i det analyserade materialet, när det 
gäller att beskriva hur masskreativitet fungerar i praktiken. Att utveckla ett 
operativsystem är en extremt avancerad uppgift och det unika i fallet med 
Linux är att denna har lösts med hjälp av tusentals personer som arbetat 
på frivillig basis. Trots detta kan operativsystemet konkurrera med mot-
svarande produkter från världens största mjukvarutillverkare.  

Enligt Surowiecki (2007) visar exemplet Linux att bäst resultat inte nöd-
vändigtvis uppnås med den mest kompetenta personalen. Företag brukar 
vanligtvis söka efter dem som är mest meriterade inom sitt område, men 
utvecklingen av Linux visar att detta kan vara ett misstag. Att öppna upp 
produktionsprocessen och låta vem som helst delta kan, enligt Surowiecki, 
ge bättre resultat än att söka efter den främsta expertisen. Linux självorga-
niserade gemenskap visar att det slutna och hierarkiska företaget inte nöd-
vändigtvis är det mest effektiva sättet att organisera arbete på. Open sour-
ce-rörelsen, viken Linux är en del av, har försett oss med ”en ritning för 
hur människor kan jobba tillsammans – med entusiasm, kompetens och 
utan lön” (Howe 2008, s. 70).75  

Linux är inte ett vinstdrivande företag och utgör enligt författarna först 
och främst en modell som andra kan ta efter. Andra exempel visar på hur 
masskreativitet också kan vara en affärsmodell. Företaget Threadless har, 
på ett sätt som avlägset liknar Linux utvecklingsprocess, outsourcat de-
signprocessen till sina kunder, genom att låta dem ladda upp designförslag 
via företagets hemsida. Kunderna får sedan rösta på den design de gillar 
bäst och företaget får på det viset både kostnadsfria designförslag och en 
tillförlitlig marknadsundersökning. Ett ytterligare exempel som förekom-
mer i materialet är patentfirman Innocentive som annonserar om tekniska 
problem som deras kunder vill ha en lösning på. Besökare till Innocentives 
webbplattform tävlar sedan om att komma fram till den bästa lösningen på 

                                                      
75 I motsats till de båda andra författarna tror dock Surowiecki (2007) inte att 
Linux kan stå som förebild för vinstdrivande företag (s. 84). 
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de utannonserade problemen, inom  ramarna för företagets ’öppna innova-
tionsmarknad’.76  

Om massan ska komma på bättre lösningar än experten krävs det enligt 
Surowiecki att massan uppfyller tre kriterier: mångfald, oberoende och 
decentralisering (Surowiecki 2007, s. 18ff). Massan, som Surowiecki före-
ställer sig den, är inte en odifferentierad massa med ett gemensamt mål, 
utan tvärtom krävs det, för att massan ska vara vis, att den består av en 
mängd individer som råkar sträva efter samma sak. De måste dock göra 
detta utifrån sina egna premisser och individuella världsbilder. ”Det bästa 
sättet för en grupp att agera på ett intelligent sätt är paradoxalt nog att låta 
varje gruppmedlem tänka och agera så självständigt som möjligt” (ibid., s. 
18). Grupper fattar de rätta besluten när varje gruppmedlem inte bryr sig 
om vad andra personer i gruppen har för åsikter (ibid., s. 76). Kraven på 
att massan ska vara decentraliserad, oberoende och spegla en mångfald 
hänger ihop. Om massan är decentraliserad ökar chanserna att de enskilda 
medlemmarna ska vara oberoende från varandra och därmed uppvisa en 
viss mångfald.  

Att massan både är decentraliserad och består av från varandra obero-
ende individer betyder att det också krävs någon form av central struktur, 
om inte det massan producerar ska gå till spillo.  För att massan ska vara 
vis krävs det en möjlighet att aggregera och göra ett urval ur den informa-
tion massan producerar (ibid., s. 29). Surowiecki använder bisamhället 
som en metafor för att beskriva hur detta fungerar (ibid., s. 43 och s. 83). 
Enskilda bin arbetar oberoende av varandra på var sitt håll, men åter-
kommer till kupan som fungerar som en central struktur för binas ackumu-
lerade arbete. Biologiska metaforer och analogier har varit populära under 
flera decennier för att beskriva alltifrån datorer och nätverk, till organisa-
tioner och företag: flockar, svärmar och myrsamhällen har använts för att 
beskriva diverse kollektiva mänskliga aktiviteter (se t.ex. Kelly 1994). Men 
den balans mellan decentralisering och centralisering som bikupemetaforen 
erbjuder är den som bäst tycks beskriva hur masskreativiteten är organise-
rad.  

I relationen mellan de decentraliserade enskilda användarna och den 
centraliserande struktur som i slutändan realiserar värdet i det som produ-
ceras finns det en potentiell konflikt som författarna måste förhålla sig till. 
Konflikten döljs delvis av att kommersiella och icke-kommersiella exempel 
blandas i de analyserade böckerna (jfr van Dijck & Nieborg 2009). I det 

                                                      
76 Innocentives VD, tillsammans med en av företagets grundare, har publicerat sina 
erfarenheter i boken The Open Innovation Marketplace (Bingham & Spradlin 
2011).  
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icke-kommersiella exemplet Linux frånsäger sig bidragsgivarna till projek-
tet medvetet den exklusiva rätten till sina bidrag. I det kommersiella ex-
emplet Threadless övergår upphovsrätten automatiskt via de klickavtal 
användarna ingår i när de skickar in sina alster. I det senare fallet handlar 
det följaktligen inte om medvetna användarkollektiv som uttryckligen av-
säger sig sin exklusiva upphovsrätt för att bidra till projektets bästa. Vad 
böckerna beskriver är därför produktionsmodeller som både syftar till att 
förstärka och underlätta för internetanvändarna att uttrycka sina kreativa 
förmågor och att samtidigt exploatera dessa förmågor.  

Jag har i det ovanstående försökt att skriva fram en linje som är gemen-
sam för argumentationen i de tre böckerna, men ett par skillnader mellan 
böckerna behöver också tas upp. Det är främst Howe och Tapscott och 
Williams som diskuterar massan som en källa till innehåll för företag som 
säljer och distribuerar symboliska produkter. Surowieckis bok handlar 
istället om tre sorters problem som massan är bra på att lösa – kognitiva 
problem, koordinationsproblem och samverkansproblem – vilka inte har 
några uppenbara upphovsrättsliga implikationer.77 Howe liksom Tapscott 
och Williams refererar till Surowieckis idé om att omvärdera bilden av 
massan, men de menar att de tar idén ett steg längre. Frågan om vem som 
äger rätten till massans produktion tas inte upp, eller berörs endast flyktigt, 
av Surowiecki.  

Det är också Howe och Tapscott och Williams som för majoriteten av 
resonemangen om hur massan kan motiveras till att göra saker. Surowiecki 
diskuterar inte varför massan bidrar med sin kunskap, tid eller arbetsin-
sats. Tapscott och William är de som för flest resonemang i förhållande till 
upphovsrätten och hur den kan fås att fungera i relation till de affärsmo-
deller som beskrivs. De diskuterar inte bara hur nya förhållningssätt till 
upphovsrätten kan underlätta för de framväxande produktionsmodellerna, 
utan också hur upphovsrätten relaterar till den kritik som har riktats mot 
de affärsmodeller som beskrivs. Kritiken går ut på att affärs- och produk-
tionsmodellerna endast utnyttjar internetanvändarna som en källa till billig 
arbetskraft.78 Tapscott och Williams menar att i vissa fall kommer inter-
netanvändarna att kräva ekonomisk ersättning för det som de producerar, 

                                                      
77 Kognitionsproblem kan till exempel handla om att förutsäga epidemier, valresul-
tat eller börsresultat. Koordinationsproblem handlar om hur resurser bör fördelas. 
Samverkansproblem är sådana som kräver att vi försakar omedelbara individuella 
vinster till förmån för långsiktiga gemensamma vinster. 
78 Franska Canal+ producerade till exempel en TV-dokumentär 2007 om affärsmo-
deller liknande de som Tapscott och Williams diskuterar. På svenska fick dokumen-
tären namnet Cyberrymdens slavar (Kanban 2007) 
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men Tapscott och Williams ser inga givna lösningar på detta problem. 
Ibland kommer företagen att vara tvungna att ersätta vissa medlemmar i 
massan ekonomiskt, men i andra fall kan det räcka med andra sorters be-
löningar.   

Omvärderingen av massan?  

Omvärderingen av massan är ett genomgående tema i det analyserade ma-
terialet. Författarna tar avstånd från uppfattningen om massan som något 
farligt, oberäkneligt och bortom kontroll och menar tvärtom att den kan 
vara samhälls- och företagsekonomiskt lönsam. Men som redan nämnts 
gäller detta endast under vissa förutsättningar. Genom att närmare analy-
sera de olika sätt som massan figurerar i det analyserade materialet går det 
att skapa en bättre förståelse för de produktionsmodeller som beskrivs.  

Surowieckis krav på massan är att den ska präglas av mångfald och obe-
roende eftersom massans tendens till konsensustänkande och likriktning då 
den formerar sig mot ett gemensamt mål inverkar negativt på massans 
vishet. Tapscott och Williams (2008) gör en liknande distinktion mellan 
godartade och farliga massor. Den godartade massan ska inte resultera i en 
”kvävd individualism” (s. 17). Det rör sig alltså inte om en fullständig 
omvärdering av massan, utan en villkorad omvärdering. Trots att Surowi-
ecki tar avstånd från den sorts beskrivningar av massan som representeras 
av Le Bon, finns vissa likheter mellan 1800-talets masspsykologi och det 
analyserade materialets centrala tankefigur. 

I folksamlingen, menade Le Bon (1896/1912), förlorar människan sin 
individualitet. I individens ställe uppstår massan som en egen entitet med 
en egen riktning. Men på nätet finns det inga folksamlingar och det är det 
som är anledningen till att massan kan vara produktiv på nätet. Till skill-
nad från massor som samlas på gator och torg kan massorna på nätet vara 
’decentraliserade’. Nätet kan föra människor samman utan att föra dem 
för nära varandra.  

På ett paradoxalt vis framstår det som att ”individen […] är i centrum” 
för de modeller som beskrivs i böckerna (Howe 2008, s. 134). Kollektivt 
handlande och beslutsfattande genom konsensus äventyrar visheten hos 
massan. Det är i den sammanlagda effekten av allas individuella handlande 
som massans godartade effekter återfinns, men så fort individerna börjar 
samarbeta mot ett gemensamt mål övergår genialiteten i galenskap. Mas-
sans vishet är därför inte en egenskap hos en grupp, utan hos en samling 
individer.  

För att de enskilda individernas handlingar ska resultera i någonting 
större än de enskilda delarna krävs någon slags yttre struktur. Det är denna 
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struktur som medierar och som tillåter visheten eller genialiteten att upp-
stå. På nätet är det enligt Tapscott och Williams (2008) individer som pro-
ducerar, men det är företagen som har som har uppgift att tygla produk-
tionen (s. 33), och som har uppgiften att operera ”ovanpå” nätets ekosys-
tem för att utvinna värde ur dem (s. 93). Det är dessa företag som förser 
massan med den struktur som krävs för att den ska bli värdefull.  

Massan kan därför inte ta del av frukterna av sitt eget arbete, annat än i 
andra hand. Att fördela resurserna inom massan på ett rättvist sätt skulle 
kräva mer samordning och mindre decentralisering, vilket riskerar att un-
derminera själva förutsättningarna för produktionen. Endast en aktör som 
kan inta ett makroperspektiv till massan har möjligheten att förädla mas-
sans potential och fördela de resurser som skapas i processen.  

Nationalekonomen Friedrich Hayek är en referens som återkommer i 
alla tre böckernas diskussion om hur massan kan göras produktiv. Enligt 
Howe (2008) har Hayek visat att massans problem inte är att den saknar 
kunskap utan att kunskapen är utspridd. Det är ’civilisationens’ roll att 
samla ihop och göra kunskapen användbar enligt Hayek. För Howe och de 
andra författarna är det någonting annat som står för den civiliserande 
kraften. Googles PageRank-algoritm är ett exempel som återkommer i alla 
tre böckerna.79 Istället för civilisationen är det datoralgoritmer som ska 
samla ihop massans kunskap.  

I likhet med John Lockes teori om egendomens ursprung i arbetet för-
vandlas i Googles informationsfabrik natur till kultur, då massans råa in-
telligens – tidigare utan ägare, auktoritet eller kvalitetsgarantier – sätts 
samman till ekonomiskt värdefull information. Passande nog är det stati-
stiken, samma vetenskap som under 1800-talet gav upphov till föreställ-
ningen om en möjlighet att kunna kontrollera massorna genom social in-
genjörskonst (Hacking 1990), som även här ligger bakom de omtalade 
algoritmerna.  Med hjälp av komplicerad matematik kan det som framstår 
som slumpartat och kaotiskt förvandlas till värdefull information och mas-
san som ett ”råmaterial” av ”mänskligt kreativt arbete” kan omvandlas till 
ekonomiska värden (Howe 2008, s. 115). 

Populationsstatistik är en återkommande liknelse för hur massans krea-
tivitet ska kunna tyglas, vilket också ger upphov till ett återkommande 
bruk av organiska metaforer. Författarna talar om ’bikupor’, ’flockar’ och 

                                                      
79 PageRank fungerar på det sättet att den räknar inkommande länkar till en webb-
sida för att räkna ut sidans relevans i förhållande till ett visst sökord. Det vill säga, 
sidor som många webbanvändare länkar till kommer att hamna högre upp i Goog-
les sökresultat än sidor som få webbanvändare länkar till. Nätanvändarnas infor-
mationspraktiker används för att bestämma vad som är relevant information. 
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’svärmar’, om att ’skörda’ uppfinningar, om att ’tygla’ innovationskraften 
liksom att ’tappa ur’ och att ’tappa upp’ kreativitet. Nätet beskrivs som ett 
’ekosystem’ som måste vårdas och underhållas. Innovationer och kreativi-
tet så väl som kommunikation och känslor sprids som ’virus’ i nätverken: 
med potentialen att “väva hela den mänskliga massan på internet samman 
till en spirande, oändligt kraftfull organism” (Howe 2008, s. 11).  

Organiska metaforer används, som redan nämnts, ofta i den genre som 
de tre böckerna tillhör. Som jag nämnde i avhandlingens första kapitel 
hänger detta delvis samman med de historiska kopplingarna till cyberneti-
ken och sextiotalets motkultur. Cybernetiken hämtade sin styrka just i att 
på ett metaforiskt vis kunna överskrida gränserna mellan tekniska, biolo-
giska och kulturella system. Analogier mellan system av olika slag har varit 
centrala i cybernetiken från Norbert Wiener (1948) till Humberto Matura-
na och Fransico Varela (1980). Men i texterna som analyseras här paras 
statistik och populationstänkande också ihop med darwinistiska resone-
mang, vilket gör att de organiska metaforerna får en annan betydelse än i 
cybernetiken:  

Vad som utmärker ett fungerande system är dess förmåga att identifiera för-
lorarna och ta livet av dem så snabbt som möjligt. Eller formulerat på ett 
annat sätt – ett framgångsrikt system har förmågan att generera en stor 
mängd förlorare, identifiera dem som det och därefter utrota dem (Surowi-
ecki 2007, s. 45).  

Howe laborerar med siffror för att på ett liknande sätt visa hur massans 
kreativitet kan utnyttjas: om en procent bidrar med något värdefullt, och 
om tio procent fokuserar på att välja ut det som är värdefullt spelar det 
ingen roll om de övriga 89 procenten inte åstadkommer mer än trivialiteter 
(Howe 2008, s. 76). Massan behöver egentligen inte vara särskilt vis om 
den är tillräckligt stor, på nätet är problemet inte tillgången till användbart 
material utan ’urvalet’. Utmaningen ligger framförallt i att konstruera algo-
ritmer som skiljer ut vinnarna från förlorarna. Tapscott och Williams 
(2008) citerar Wikipedias grundare Jimmy Wales som gör kopplingen till 
darwinismen manifest: ”Wales kallar det för en darwinistisk evolutions-
process, genom vilken innehållet förbättras genom att genomgå iterationer 
av förändringar och redigeringar” (s. 73). Genom dessa referenser till dar-
winismen kopplas de organiska metaforerna samman med 1800-talets 
teorier och metaforiska förståelse av samhället som en organism (Mattelart 
1996). 

Texternas resonemang om ett slags naturligt urval ger en annan bild av 
masskreativiteten än den tidigare diskuterade positivt laddade beskrivning-
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en av den självorganiserade gemenskapen som ett botemedel mot arbetsli-
vets alienation. För många är det säkert också en bild som avskräcker från 
att vilja vara en del av ’massan’. Om endast en procent kommer att lyckas 
och få den ’uppmärksamhet’ som sägs vara en del av belöningen för att 
delta verkar oddsen göra det mindre tilltalande att deltaga. Detta kan ses 
som ett exempel på den motsättning mellan konkurrens och samarbete som 
karaktäriserar postfordistiska organisationsformer och många av nätets 
produktionsmodeller (Fuchs 2008b).  

Det böckerna beskriver liknar på många sätt det som Dean (2009) be-
skriver som fantasin om frihandel. Den nyliberala ideologin om frihandel 
måste täcka över ”marknadsmisslyckandena, den strukturella ojämlikheten 
och monopolens framskjutna ställning” (Dean 2009, s. 56). Frihandelns 
tävlan och konkurrens kan visserligen vara motiverande, men skapar också 
ett motstånd mot frihandelns konsekvenser. Den nyliberala ideologin måste 
därför, enligt Dean, trycka extra hårt på det faktum att marknaden i slut-
ändan gör alla till vinnare. I likhet med detta försöker de analyserade tex-
terna att balansera vissheten om att de flesta kommer att förlora, med 
övertygelsen om att ”vinnarna kommer att vara mer talrika” och att den 
nya ekonomin  kommer att leverera ”större effektivitet, kreativitet, och 
innovation genom hela ekonomin” (Tapscott & Williams 2008, s. 17).80  

Den produktiva gemenskapen 

Löftet att alla i slutändan är vinnare är inte det enda skälet till att delta i de 
diskuterade produktionsmodellerna. Howe samt Tapscott och Williams, 
diskuterar också de sociala relationer som upprättas i produktionen som 
ett skäl till att deltaga. För att kunna utnyttja massans kreativitet måste 
företagen skapa en känsla av gemenskap mellan deltagarna och mellan 
företagen och deltagarna.  

Innan den industriella revolutionen, skriver Howe (2008, s. 98), organi-
serades den samhälleliga produktionen i lokala gemenskaper, men efter den 
industriella revolutionen kom företag istället att bli den form som det mes-
ta av produktionen organiserades genom. Detta gav vissa effektivitetsvins-
ter, men som diskuterades ovan finns det också många som upplever sig 
alienerade på arbetsmarknaden. De produktionsmodeller i vilka massan 
utgör den produktiva motorn bär dock på ett löfte om att överskrida de 
nuvarande produktionsförhållandena. Gemenskapen kan återigen komma 
att bli den form genom vilken arbetet organiseras.  

                                                      
80 Min kursivering. Se också Fuchs (2008a). 
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Som Howe pekar på är motsättningen mellan gemenskap och mark-
nad/samhälle ett tema som aktualiserades i och med 1800-talets tilltagande 
urbanisering och industrialisering. En känd formulering av denna motsätt-
ning är Ferdinand Tönnies (1887/2001) beskrivning av Gemeinschaft och 
Gesellschaft som han såg som olika samhällstyper där den ena bygger på 
lojalitet och känslomässiga band och den andra organiseras enligt operson-
liga och rationella affärsrelationer. Även om Tönnies inte själv avsåg det så 
har många läst honom som att han förespråkade gemenskapen som ett 
normativt ideal.81 Senare sociologer som Zygmunt Bauman (2001) har 
däremot en omvänd syn på förhållandet mellan gemenskap och samhälle 
och framhåller den frigörelse som övergången till ett modernt samhälle 
medförde.  

Olika sociologer har således associerat gemenskapen med antingen posi-
tiva egenskaper som altruism, tillhörighet, informella relationer, självstyre 
och gemensamma projekt, eller med negativt laddade egenskaper som un-
derkastelse, homogenitet och ojämlikhet (Pargman 2000, s. 255). I be-
skrivningen av de produktionsmodeller som drar nytta av massans kreativi-
tet framhåller dock Howe och Tapscott och Williams de positiva egenska-
perna hos gemenskapen, på det nostalgiska vis som brukar förknippas med 
Tönnies. Internetgemenskapen sägs erbjuda något som både arbetsmark-
naden, staten, och samhällsinstitutionerna misslyckats med att leverera.  

Skillnaden mellan hur produktionen organiseras i ett företag och hur 
den gemenskapsbaserade produktionen organiseras beskrivs av Howe som 
att reglerna i gemenskapen förhandlas fram gemensamt – inom gruppen av 
användare och tillsammans med företaget (se t.ex. Howe 2008, s. 287). 
Förhållandet mellan internetanvändarna och företaget som vill dra nytta av 
deras produktivitet måste bygga på gemensam respekt.  

Detta aktualiserar den skillnad i produktionsförhållandena som enligt 
upphovsrättshistorikern Mark Rose (1993) präglade tiden innan och efter 
de första upphovsrättslagstiftningarna. Den egendomsregim som instiftades 
i och med upphovsrätten föregicks inte av en rättslös ordning enligt Rose. 
Tiden innan den första upphovsrättslagstiftningen bestämdes reglerna för 
den litterära produktionen av det gille som också kontrollerade produk-
tionsmedlen för tryckta skrifter. I England var detta det tidigare omnämn-
da The Stationer’s Guild. Till skillnad från gillena är nätplattformarna 
öppna för vem som helst, men i likhet med ett gille sätts reglerna för pro-
duktionen av ’medlemmarna’ i gemenskapen.  

Eftersom företagen har den fördelen framför användarna att de kontrol-
lerar distributions- och produktionsmedlen så haltar dock jämförelsen med 

                                                      
81 Se Jose Harris förord i Tönnies (1887/2001). 
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gillet något. Företagen måste därför agera som en slags ”välvilliga diktato-
rer” (Howe 2008, s. 284).  

Den moraliska ekonomi som de analyserade texterna föreslår ska reglera 
förhållandet mellan företaget och gemenskapen kan illustreras med Goog-
les motto ’Don’t be evil’. I linje med det nostalgiska återblickandet på ge-
menskapen som en förmodern produktionsform hänvisar Google till en 
förmodern moralisk ekonomi baserad på motsättningen mellan ont och 
gott. Budskapet är att användarna ska lita på att Google använder företa-
gets resurser på ett sätt som kommer alla till godo. Den ’välvilliga dikta-
torns’ auktoritet baseras inte på de lagar som reglerar marknaden utan 
”diktatorns auktoritet är moralisk och grundas på förmågan att övertyga” 
(ibid., s. 287).  

Det slags ekonomi som Howe och Tapscott och Williams beskriver är en 
blandning av olika produktionsformer. Internetanvändarnas produktion 
sker inom en gemenskap, men de företag som utvinner värdet ur gemen-
skapernas produktion verkar samtidigt på den reguljära marknaden. Howe 
(2008) menar att Threadless affärsidé inte är att sälja T-shirtar: ”De säljer 
gemenskap” (s. 6). Gemenskapen är därför både en vara som säljs på en 
marknad och en form av samhörighet som står utanför förhållandena på 
marknaden. Genom att formulera affärsmodellerna som ett sätt att ’sälja 
gemenskap’ framstår det som att företagen visserligen verkar inom den 
vanliga marknadsekonomin: företagen erbjuder en tjänst (gemenskap) vil-
ken användarna betalar för med sin arbetskraft. Men samtidigt sägs ge-
menskapen erbjuda någonting bortom det rena utbytet – en plats för krea-
tivitet och skapande där medlemmarna inte säljer sin arbetskraft eller pro-
dukterna av sitt arbete utan deltar för glädjen att skapa. Gemenskapen 
verkar därmed existera på och utanför marknaden på samma gång.  

Entreprenören 

Hitintills har jag diskuterat två centrala teman i de analyserade böckerna, 
massan och gemenskapen, och den ambivalenta ställning som de båda har 
inom den diskurs som skrivs fram. Det första temat handlade om en om-
värdering av massan i förhållande till den enskilde kreatören och det andra 
temat om gemenskapen som ett sätt att organisera produktionen utanför 
den reguljära marknaden. I det här avsnittet diskuteras hur texterna försö-
ker att lösa upp de motsättningar i texterna som jag pekade på i analysen. 
Jag kommer att analysera hur entreprenören introduceras i texterna som 
ett sätt att skilja godartade från farliga massor och därmed som en legiti-
mering av fördelningen av vinsterna från massans kreativitet, samt som ett 
sätt att överbrygga klyftan mellan Gemeinschaft och Gesellschaft. Genom 
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att på samma gång kunna förkroppsliga företaget och anta rollen som en 
del av gemenskapen löser entreprenören upp de motsättningar som disku-
terats. Med entreprenören som en enande gestalt framstår massan som 
möjlig att tygla samtidigt som motsättningen mellan kommers och gemen-
skap försvinner.  

I texterna tydliggörs entreprenörens roll genom den plats som enskilda 
framgångshistorier intar i böckerna. I Wikinomics nämns redan på första 
sidan Goldcorps VD Rob McEven, den första av många framgångsrika 
entreprenörer som Tapscott och Williams lyfter fram som exempel på per-
soner som lyckats tygla massans kreativitet. Även Surowieckis och Howes 
böcker inleds med varsin historia om personer som plötsligt insett den 
’vishet’ eller ’kreativitet’ som massan besitter. I alla tre böcker presenteras 
en rad detaljerade framgångshistorier, från Wikipedias frontfigur Jimmy 
Wales, Linuxprogrammeraren Linus Torvalds till Googles radarpar Sergey 
Brin och Larry Page. De flesta exemplen i böckerna inleds med att introdu-
cera den eller de personer som ’uppfunnit’, ’skapat’, eller ’grundat’ ett 
framgångsrikt koncept och samtidigt skapat sig en förmögenhet.  

Personerna som figurerar i historierna har vanligtvis kommit på en lös-
ning som påstås gå emot konventionen och som förebådar ett helt nytt 
förhållningssätt inom den bransch de är verksamma inom. Dessa personer 
får sedan representera företaget som helhet och deras personlighet sägs 
avspegla sig i företagets affärsmodeller och affärsetik. Deras genialitet, 
manifesterad i en uppfinning, förädlar gemenskapen och gör den värdefull, 
samtidigt som de också genom att framträda i rollen som enskilda personer 
kan vara en del av gemenskapen. Som Howe skriver: ”Under denna nya 
arketyp för företag – i vilken gemenskapen kommer först – spelar person-
lighetskulten en avgörande roll i byggandet av gemenskapen” (Howe, s. 
188). Som exempel används bland annat den en gång framgångsrika socia-
la nätverkssidan Myspace, där den första person man hälsas välkommen av 
är Tom, som också är en av grundarna till nätverket.  

Böckernas återberättande av enskilda framgångshistorier skapar en bild 
av vem eller vilka det är som förmår skapa värden från massans kreativitet: 
”bördan att sätta sin idé i arbete ligger inte hos massan; den ligger på före-
tagen, entreprenörerna, och alla andra som har en bra idé” (Howe 2008, s. 
116). Ansvaret att dra nytta av nätverkets intelligens faller alltså inte på 
massan utan på enskilda entreprenörer. Det är entreprenören som kommer 
med idéerna och massan som tillför arbetskraften.  

Om man ser på de tre böckerna som en berättelse om var kreativitet och 
innovationer kommer ifrån, och vilka som ska belönas för att de tillför 
denna kreativitet, så har entreprenören en huvudroll i denna berättelse. Det 
är entreprenören som ser till att massans oorganiserade energi förvandlas 
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till samhälleliga eller ekonomiska värden. Trots att böckerna retoriskt posi-
tionerar sig mot synen på kreativitet som en individuell process framstår 
det som att de delar den upphovsrättsliga synen på skapande. Böckerna är i 
stora delar berättelser om individuell initiativkraft och originalitet. Förfat-
tarna bygger vidare på upphovsrättens berättelse men har bytt ut det sub-
jekt som berättelsen handlar om. Massan och de enskilda internetanvän-
darna får spela en sekundär roll i förhållande till det entreprenörskap som 
bär nyckeln till nya former för innovation och värdeskapande. Genom att 
framhålla den roll som entreprenören spelar lyckas böckerna åstadkomma 
en slags lösning på den potentiella konflikten kring vem som ska belönas 
ekonomiskt för det som massan producerar. 

Även motsättningen mellan gemenskap och kommers får en slags lös-
ning genom entreprenören. Denna lösning kan förstås genom Slavoj Zizeks 
(1989) omtolkning av Marxs beskrivning av varufetischismen. Enligt Marx 
(1867/1976) medför övergången från feodalism till kapitalism att sociala 
relationer börjar anta egenskapen av relationer mellan ting. Zizek beskriver 
detta som att värdet av en enskild vara, vilket bestäms av relationerna mel-
lan olika varuproducenter, antar formen av värdet hos en annan vara, det 
vill säga pengar. Varufetischism består således i ett misskännande av en 
strukturell relation till förmån för ett av dess element. Vi beter oss som att 
det pris som står på prislappen återspeglar ett värde hos varan i sig när 
värdet egentligen är en produkt av de sociala relationer under vilka varan 
producerats. Marx hävdar visserligen att det feodala samhället inte är nå-
got att eftersträva, men ”de sociala relationerna mellan individer i utföran-
det av deras arbete framträder i alla fall som deras egna personliga relatio-
ner, och är inte förklädda som sociala relationer mellan ting” (Marx  
1867/1976, s. 170). Zizeks poäng är dock att även det feodala samhället 
byggde på fetischistiska relationer, men att dessa handlade om relationer 
mellan människor och inte relationer mellan ting. Att-vara-kung är till 
exempel:   

en effekt av ett nätverk av sociala relationer mellan en ’kung’ och hans ’un-
dersåtar’; men – och här är det fetischistiska misskännandet – för deltagarna 
i detta sociala band, framträder relationen nödvändigtvis i inverterad form: 
de tror att de som undersåtar behandlar kungen kungligt för att han är kung 
i sig själv, utanför relationen till sina undersåtar (Zizek 1989, s. 21).  

Till skillnad från Marx hävdar således Zizek att det feodala samhället ock-
så byggde på fetischistiska relationer, men att det handlar om två olika 
former av fetischism. Ett kapitalistiskt samhälle präglas av varufetischism – 
det vill säga att varor framstår som att de har ett värde bortom deras plats 
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i det sociala nätverket, men relationerna mellan människor är inte fetischis-
tiska, utan framstår istället som kontraktsbundna relationer mellan fria 
individer. I det feodala samhället däremot saknas varufetischismen efter-
som produktionen av varor inte är riktad mot marknaden, men istället är 
det relationen mellan människor som präglas av ett fetischistiskt misskän-
nande.   

Utifrån detta resonemang kan man förstå hur entreprenören i de tre ana-
lyserade böckerna framstår som en lösning på motsättningen mellan kom-
mers och gemenskap. Eftersom produktionsmodellerna skapar varor för en 
gemenskap och inte för en marknad är masskreativiteten ett botemedel mot 
den alienerande arbetsmarknaden. Men istället antar relationerna inom 
gemenskapen karaktären av en slags fetisch, i det att entreprenören tar 
’kungens’ plats som den naturliga knutpunkten i gemenskapen. Med hjälp 
av en webbplattform eller en algoritm lyfts sociala relationer, amatörens 
skapande verksamhet och vardagliga kreativitet – saker som tidigare inte 
sågs som att det hade något ekonomiskt värde – in som grunden för en ny 
slags ekonomi.  

Att användarna accepterar att det som tidigare var produkten av deras 
egna, individuella skapande, istället blir ’gemenskapens’ egendom – det vill 
säga att produkten tillfaller den som har förmågan att utnyttja det som 
gemenskapen producerar – föreslås bero på att användarna kommer att 
acceptera ’gemenskapen’ som en mer tillfredställande form för skapande 
och social samvaro. Att ’entreprenören’ är den som har möjlighet att ex-
ploatera produktionen framstår som en naturlig konsekvens av dennes 
centrala plats i gemenskapen. Egentligen är det dock entreprenörens möj-
lighet att kontrollera plattformen och nätverket som gör att entreprenören, 
eller snarare företaget, kan dra nytta av den samlade produktionen. Genom 
att entreprenören personifierar företaget och plattformen, framstår relatio-
ner mellan ting som relationer mellan människor.  

Zizek har själv poängterat den roll som entreprenören spelar i många 
berättelser om den samtida ekonomin:  

Redan på 1930-talet uppmärksammade Frankfurtskolans första generation 
[…] hur idén om det karismatiska ’affärsgeniet’ åter hävdade sig i den ’spon-
tana kapitalistiska ideologin’ […] Och är inte detta ännu mer sant idag, då 
marknadsrelationerna som styr vårt liv blir allt mer abstrakta. […] på ett 
sätt är man frestad att vända Marxs formel på huvudet: i den samtida kapi-
talismen tenderar objektiva marknadsrelaterade ”relationer mellan saker” 
att anta illusoriska former av pseudoindividualiserade ”relationer mellan 
människor” (Zizek 2009, s. 142) 



 PETER JAKOBSSON  Öppenhetsindustrin I 115
 

Detta resonemang kan också belysas med hjälp av vad Boltanski och Chia-
pello (2005) har beskrivit som The New Spirit of Capitalism, även om det 
ovanstående resonemanget på sätt och vis kastar om Boltanskis och Chia-
pellos argument. Deras utgångspunkt är att på grund av kapitalismens 
ekonomiska realitet, det vill säga att ett litet antal människor kommer att 
bli rika på majoritetens bekostnad, behöver människor någon slags moti-
vering att delta bortom de rent ekonomiska fördelarna. Detta kallar de för 
kapitalismens anda. De beskriver tre faser som denna anda har genomgått 
under 1900-talet. Från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet var 
det den entreprenöriella andan som dominerade. Att delta i den kapitalis-
tiska ekonomin framställdes som ett äventyr, i vilket allt fanns att vinna. 
Efter andra världskriget betonades istället tryggheten som det stora företa-
get kunde erbjuda. Detta var en epok som bäst fångades av Whytes (1957) 
The Organization Man. Den anda som följde därefter är den nuvarande, 
det vill säga nätverkskapitalismens, vilken bygger på den kritik som riktats 
mot den organiserade kapitalismens tillkortakommanden. Nätverkskapita-
lismen betonar individens deltagande i företaget, och förespråkar plattare 
organisationer och ett mer informellt beslutsfattande.  

På ytan verkar det som om att de böcker som analyserats här är en del 
av nätverkskapitalismens ideologi, eftersom de framhåller masskreativite-
ten som ett botemedel mot den fordistiskt organiserade marknadens till-
kortakommanden. Men utifrån resonemanget om entreprenörens roll i att 
förena kommers och marknad framstår det också som att de analyserade 
böckerna förordar en entreprenöriellt driven kapitalism. I de böcker jag 
har analyserat finns åtminstone två sorters entreprenörer. Den första sorten 
är de nätanvändare som hoppas på att de kommer att tillhöra den minori-
tet av användarna som via sin talang får ta del av de ekonomiska värdena i 
de beskrivna produktionsmodellerna. Detta är internetanvändare som be-
finner sig utanför den traditionella kreativa industrin, men som har en 
önskan om att befinna sig på insidan. Den andra sortens entreprenörer är 
de som kan göra en vinst på den första sortens entreprenörer, och för vilka 
den ekonomiska vinsten ligger i konflikten mellan den drivna amatören 
och den som redan befinner sig på insidan av de kreativa industrierna. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis föreslår de analyserade texterna ett alternativ till den 
traditionella individbaserade synen på kreativitet och innovation. De vill 
uppvärdera den kreativitet som finns tillgänglig i myllret av röster på nätet. 
Massans kreativitet, föreslår författarna, är en bortglömd resurs som det är 
ekonomiskt vettigt att ta tillvara på. För medlemmarna i massan finns det 
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ett värde i detta eftersom de föreslagna produktionsmodellerna överbryg-
gar klyftan mellan kommers och gemenskap och erbjuder nätanvändarna 
en möjlighet att utnyttja sina kreativa färdigheter och förmågor under mer 
tillfredställande former än på den reguljära arbetsmarknaden. 

Jag har ägnat en del av analysen åt att diskutera hur texterna överbryg-
gar motsättningen mellan kommers och gemenskap, med slutsatsen att 
bilden av den heroiska och karismatiska entreprenören förser texterna med 
en möjlighet att skapa en sådan överbryggning. Eftersom entreprenörens 
person både kan representera företaget och vara en del i gemenskapen 
skapar entreprenören en symbolisk brygga mellan marknad och gemen-
skap. Entreprenören är dessutom vad som i texterna skapar förutsättning-
arna för den goda massan, då entreprenören är den som realiserar massans 
värde. En visionär företagsledare är någon som kan få syn på massans 
inneboende kreativitet och som kan utnyttja den för att skapa ekonomiska 
värden.  

I ljuset av detta hävdade jag att de analyserade böckerna, istället för en 
negering av, till viss del kan läsas som en fortsättning på 1800-talets dis-
kurser om massan. Åtminstone i det avseendet att de båda diskurserna 
delar en tankefigur som skiljer på massan och den som kan styra massan. I 
det ena fallet är det demagogen eller uppviglaren och i det andra fallet är 
det den högteknologiskt rustade entreprenören.  

Idag är det vanligt att man läser Le Bon som ett symptom på den gryen-
de massdemokratin och på det hot som denna utgjorde för den bildade och 
besuttna borgerligheten (t.ex. Petersson 2009). Men Le Bon (1896/1912) 
själv hävdar att det inte är den ”den allmänna rösträtten” som utgör det 
främsta tecknet på massornas uppvaknande, utan massornas tilltagande 
makt märks framförallt i grundandet av ”syndikat” och ”arbetsbörser” 
som ”i strid med all ekonomisk lagstiftning vilja reglera villkoren för arbe-
te och aflöningar” (s. 3-4). Det är sammanslutningen av arbetare i fackfö-
reningar och de krav som dessa sammanslutningar ställer på arbetsgivare 
och samhälle som utgör hotet från massan.  

 Jag hävdade att även de analyserade texterna kan läsas som att de legi-
timerar en form av kapitalism där reglerna på marknaden sätts av företa-
gen. Visserligen i samråd med löst sammansatta, distribuerade producen-
ter, men inte genom förhandlingar mellan de organiserade parterna på 
arbetsmarknaden eller genom statlig reglering. Med hjälp av entreprenören 
legitimeras förhållandet att belöningarna i gemenskapen inte ska regleras 
genom äganderätten utan genom de sedvanor och ritualer som utvecklas 
inom gemenskapen. Entreprenören får ansvaret för att respektera gemen-
skapens regler och att administrera de rikedomar som skapas ’tillsam-
mans’.  
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Jag hävdade också att den framträdande position som entreprenören har 
i de analyserade texterna gör att deras påstådda omvärdering av massan 
framförallt är retorisk. För trots att texterna uttryckligen tar avstånd från 
den individualiserade bilden av upphovsmannaskap verkar samma figur 
återvända, om än i annan form. Entreprenören intar samma roll som för-
fattaren har i upphovsrättsideologin. Masskreativitetsmodellens utmaning 
av upphovsrätten behåller således formen på den berättelse som den säger 
sig utgöra ett alternativ till, men ersätter subjektet. Därför ska texterna inte 
bara ses som en utmaning av den upphovsrättsliga traditionen eller av me-
dieindustrins påstådda förlitande till upphovsrätten, utan också som att de 
etablerar öppenhetsindustrins rätt till vinsterna från webbekonomin. 

Nästa kapitel handlar om webbplattformen YouTube, vilken har många 
beröringspunkter med de modeller som har diskuterats i det här kapitlet. 
Även i nästa kapitel berörs därför gemenskapen som ett incitament som 
erbjuds enskilda nätanvändare för att bidra med idéer och andra symbolis-
ka produkter till öppenhetsindustrin. Merparten av kapitlet kommer dock 
att fokusera på den alternativa 'uppmärksamhetsmarknad' som YouTube 
upprättar, som ett alternativ till upphovsrättens ekonomiska incitament. 
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6. YOUTUBE, ÖPPENHET,  
UPPMÄRKSAMHETSEKONOMIER 

Ursell (2006) frågar sig varför så många vill arbeta inom medieindustrin. 
För att få ett sådant jobb krävs det ofta en lång utbildning eller att man har 
erfarenheter som tar tid att skaffa sig. Det är också svårt att få sådana 
jobb, inte sällan krävs det kontakter, att man känner någon, har släktingar 
i branschen eller att man har skaffat sig ett brett nätverk. Dessutom är det 
inte särskilt bra betalt. Löneskillnaderna är stora och de i botten av pyra-
miden förväntas emellanåt arbeta gratis (Terranova 2000).  

Ändå är det många som söker sig till medieindustrin och är beredda att 
ställa upp på de dåliga villkoren. En förklaring till detta, enligt Ursell, ut-
går från Foucaults och Roses beskrivning av makt som någonting som 
utövas genom det personliga valet, genom att erbjuda människor en möj-
lighet till identifikation. Den typiskt moderna styrningsrationaliteten är 
inte skolans eller kyrkans disciplinerande funktion, utan marknadens sätt 
att dra nytta av vår vilja att bli lyckade individer. Ursell menar att detta 
resonemang kan förklara medieindustrins attraktionskraft eftersom medie-
industrin utlovar (även om den kanske inte alltid levererar) både självkäns-
la och ett mått av självbestämmande till dem som arbetar där.  

Uppfattningen att det är attraktivt att ’arbeta med media’ produceras 
och reproduceras, enligt Ursell, av medierna. Som en central instans för 
produktionen av drömmar och fantasier om vilka liv som är värda att leva 
och vilka roller som är värda att spela utövar medierna ett inflytande över 
människors önskningar och livsmål. Utifrån detta kan produktionen av de 
kulturella dispositioner och föreställningar som gör att människor vill ar-
beta inom medieindustrin ses som en del av medieindustrins styrningsra-
tionalitet. Ursell hävdar också att medieindustrins attraktionskraft produ-
ceras och reproduceras av människor utanför medieindustrin. Att männi-
skor ger uttryck för föreställningen om att medierna är en central samhälls-
institution samt att arbete inom medierna är eftersträvansvärt är också en 
del i förklaringen till att människor söker sig till medieindustrin för att få 
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arbete. Det är viktigt för många av oss att även andra uppfattar vårt arbete 
som meningsfullt.  

Det finns dock olika idéer om vad som är det mest effektiva sättet att 
producera de kulturella dispositioner som gör att människor söker sig till 
medieindustrin och till andra ’kreativa yrken’. I kapitel ett citerades WIPO 
som hävdade att: ”Kopplat till utvecklingen av humankapital resulterar 
[upphovsrätten] i utbildade, kunniga och motiverade individer” (WIPO 
2003, s. 6). Enligt den styrningsrationalitet som kommer till uttryck i cita-
tet är de kulturella föreställningar som upphovsrätten bär på, om originali-
tet och individualitet, tillsammans med upphovsrättens ekonomiska inci-
tament av avgörande betydelse för att styra människor mot medieindustrin. 
Det här kapitlet handlar om hur YouTube, som en representant för öppen-
hetsindustrin, arbetar med andra medel än upphovsrätten för att skapa 
motiverade och engagerade användare/producenter.  

I den delstudie som kapitlet redogör för har jag analyserat dels innehål-
let i YouTubes officiella blogg, Broadcasting ourselves, och dels strukturen 
på YouTubes webbplattform.82 Frågan för kapitlet handlar om hur You-
Tube, som ett paradigmatiskt exempel på öppenhetsindustrins webbplatt-
formar, fungerar för att uppmuntra människor att delta i den produktion 
och konsumtion som pågår på plattformen. Det bör påpekas att analysen 
knyter an till de modeller som diskuterades i det föregående kapitlet, men 
inte är tillämplig på alla de företag som ingick i CCIA:s definition (se kap. 
fyra) av industrier som är beroende av undantag och begränsningar i upp-
hovsrätten, till exempel telekomföretag eller internetoperatörer. Det som 
diskuteras i kapitlet är den del av öppenhetsindustrin som populärt går 
under beteckningen Web 2.0. Eftersom plattformen uppvisar många likhe-
ter med andra Web 2.0-plattformar bidrar analysen med insikter inte bara 
om YouTube utan om Web 2.0 som en ny sorts produktionsmodell för 
medieindustrin. 

På den officiella YouTube-bloggen reflekterar representanter för You-
Tube kring användarnas motiv till att delta i produktionen på YouTube. 
Implicit ställer de samma fråga som Ursell gjorde ovan, när de konstaterar 
att: 

Trots mångfalden i YouTube-gemenskapen, har ni allihop en sak som ni de-
lar: hängivenheten. Det är häpnadsväckande att stanna upp och tänka på 

                                                      
82 youtube-global.blogspot.com 
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hur mycket tid som läggs på att skapa, redigera, titta på och dela med sig av 
videos, samt att bygga och upprätthålla relationer.83 

Företaget uppvisar ett reflexivt förhållningssätt till frågan om hur använ-
darna kan motiveras till att skapa mer och bättre innehåll till plattformen. 
Via sin blogg kommunicerar YouTube med sina användare och försöker 
att involvera dem i en diskussion om hur företaget kan arbeta för att få 
motiverade användare. Genom att hela tiden förändra och utveckla platt-
formens funktionalitet försöker de också komma på nya sätt att motivera 
användarna. Som påpekats ovan kallar Vonderau (2009) YouTube för ett 
laboratorium för testandet av nya affärsmodeller och i detta laboratorium 
har nya modeller hela tiden ersatt varandra under sidans livstid, med avsik-
ten att entusiasmera användarna att skapa ett mer attraktivt innehåll till 
sidan. 84 Om man får tro Gehl (2009) har YouTube också lyckats med 
detta och blivit en av den nya tidens centrala medieinstitutioner, ett ’my-
tiskt centrum’ dit ’vanliga användare’ kommer för att ”skaffa innehåll och 
producera det” (s. 45).85 

  Jag visar i analysen att det är två strategier för att motivera användarna 
som dominerar och som också knyter an till Ursells förklaring till varför 
människor vill jobba inom medieindustrierna. Båda strategierna erbjuder 
möjligheter till identifikation för användarna. För det första handlar kapit-
let om hur YouTube försöker att skapa en gemenskap där den enskilda 
användaren kan identifiera sig med och finna en plats inom YouTube-
gemenskapen. För det andra handlar kapitlet om hur YouTube samtidigt 
uppmuntrar användarna till att sträva individuellt genom att identifiera sig 
som deltagare i en tävling om popularitet och om andra användares upp-
märksamhet – i enlighet med den uppmärksamhetsekonomi som plattfor-
men upprättar. Jag diskuterar också hur YouTube försöker att förena ge-
menskap och individuell strävan inom ramarna för plattformens styrnings-
rationalitet och ideologi, samt likheter och skillnader mellan YouTube och 
andra tävlingsbaserade medieformat i vilka ’vanliga’ mediebrukare deltar.  

                                                      
83 youtube-global.blogspot.com/2007/12/2007-year-in-review-part-1.html, 2011-
05-28. 
84 Strukturen på webbsidan har ändrats sedan kapitlets analyser genomfördes. Att 
verkligheten hinner förändras innan texten går i tryck är en risk man får räkna med 
när det empiriska materialet endast finns i elektronisk form. Utan att ha gjort nå-
gon närmare undersökning av saken verkar det dock som att kapitlets analyser är 
giltiga även för YouTubes nya design. 
85 Gehl utgår från Couldrys (2003) beskrivning av ’myten om det medierade cent-
ret’.  
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Videoplattformen YouTube 

Innan jag går in närmare på hur produktionen är organiserad på YouTube 
behövs en kontextualiserande diskussion som placerar plattformens ideo-
logi och styrningsrationalitet inom den omgivande webbekonomin.  

Domännamnet YouTube.com registrerades den 15 februari 2005.86 Som 
med många andra IT-relaterade entreprenöriella framgångssagor är den 
officiella historien att idén till sidan kom från ett personligt behov hos 
upphovsmännen: att dela med sig av ett par videoklipp från en middags-
bjudning.87 Redan ett halvår efter registreringen av domännamnet hade 
dock företaget fått en investering på 3,5 miljoner US-dollar från en av de 
mer kända amerikanska riskkapitalisterna inom dator- och kommunika-
tionsteknologibranschen.88  Därmed började försöken med att hitta en 
fungerande affärsmodell för plattformen. Inledningsvis var det många som 
såg problem med att omvandla teknologin till en fungerande affärsmodell. 
I ett reportage från 2006 berättar den utsända reportern från Forbes.com 
om hur sidan används av många företag för att sprida reklam gratis, om 
förekomsten av upphovsrättsskyddat material och om svårigheten att tjäna 
pengar på en sida där allt material är kostnadsfritt. Möjligheten att fylla 
sidan med annonser fanns visserligen att tillgå, men detta hävdade man 
kunde skada relationen till ’fansen’ (Wooley 2006).  

Trafiken till webbsidan växte väldigt snabbt och i juli 2006 rapportera-
de mediemätningsföretaget Nielsen att den på ett halvår ökat med nästan 
300 procent.89 Denna tillväxt var säkerligen en av orsakerna till att sökfö-
retaget Google bara ett par månader senare tillkännagav att man köpt 
YouTube för 1,65 miljarder US-dollar. Vid denna tidpunkt beräknades det 
att YouTube hade 46 procent av marknaden för video online (La Monica 
2006). 

Googles köp av YouTube räknas av de flesta som en vattendelare i si-
dans utveckling och som ett steg från hype till etablerad aktör på markna-
den för videoklipp på nätet. Det brukar argumenteras för att Google angav 
en ny kurs för sidan och övergav tidigare vägledande ideal om att det i 
första hand är användarna som ska sätta sin prägel på sidan (Andrejevic 

                                                      
86 www.alexa.com/siteinfo/youtube.com, 2011-05-28. 

87 en.wikipedia.org/wiki/YouTube, 2011-11-30. Jämför med till exempel Ebay 
som enligt historien startade som ett sätt för samlare att kunna köpa, byta och sälja 
Pez-figurer. 

88 www.marketwire.com/press-release/YouTube-Receives-35M-in-Funding-From-
Sequoia-Capital-736129.htm, 2011-05-28. 

89 www.nielsen-online.com/pr/pr_060721_2.pdf, 2011-05-28. 
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2009). Det är dock möjligt att detta är en något romantiserad bild av tiden 
före Google. Men direkt efter köpet lanserades nya initiativ för att göra 
sidan lönsam. Ett av dessa var ett så kallat tumavtryckssystem kallat Con-
tentID som är avsett att uppmärksamma när upphovsrättsskyddat material 
laddas upp på sidan, vilket görs genom att jämföra uppladdade filer med 
filer i YouTubes referensbibliotek. När upphovsrättsskyddat material upp-
täcks ges rättighetsinnehavarna valet att ta bort materialet eller att, genom 
att vara med i YouTubes partnerskapsprogram, skapa intäkter genom an-
nonsering i anslutning till klippen. Annonspengarna delas mellan rättig-
hetsinnehavaren och YouTube.90   

Andrejevic (2009) hävdar också att Googles köp ledde till att YouTube 
började satsa mer på professionellt innehåll. Ett problem för YouTube, 
som följt med från första början, har nämligen varit att det är svårt att 
sälja annonser bredvid användargenererat innehåll. Eftersom sådant inne-
håll kan vara av varierande kvalitet och ta upp ämnen och perspektiv som 
inte alltid är ’företagsvänliga’ har YouTube endast lyckats sälja annonser 
bredvid en liten del av det totala antalet videoklipp. Samtidigt har kostna-
derna för bandbredd ökat i och med den ständiga strömmen av nytt mate-
rial.91 Samma problem har drabbat även andra företag som satsat på an-
vändargenererat innehåll, vilket har lett vissa till att hävda att tjänster som 
istället satsar på professionellt innehåll kommer att vinna i längden.92  

Trots den ’nya’ riktning som Google angav för företaget har det använ-
dargenererade materialet fortsatt att spela en stor roll på YouTube. Även 
om annonsintäkterna inte är lika höga som för materialet från etablerade 
aktörer inom medieindustrin finns det andra anledningar till att användar-
genererat innehåll är ekonomiskt rationellt. Rent krasst fyller YouTubes 
användare många av de funktioner som inom andra sorters medieföretag 
utförs av avlönad personal – förutom att användarna förser sidan med 
innehåll utför de också en mängd andra uppgifter åt företaget. Till exempel 
arbetar YouTube aktivt med att engagera användarna i att moderera och 
hålla ett redaktionellt öga på sidans innehåll, bland annat genom ett flagg-
ningssystem som kan användas för att anmäla stötande innehåll eller inne-

                                                      
90 Referensbibliotek har YouTube skapat med hjälp av rättighetsinnehavare. Film- 
och musikbolag laddar upp sina filer till YouTube som sedan automatiskt kan 
upptäcka om samma filer laddas upp av en annan användare. Se 
www.youtube.com/t/contentid, 2011-05-28.  

91 adage.com/digital/article?article_id=135859, www.multichannel.com/article/ 
191223-YouTube_May_Lose_470_Million_In_2009_Analysts.php, 2011-05-28. 

92 www.slate.com/id/2216162/pagenum/2, 2011-05-28. 
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håll som antas bryta mot upphovsrätten.93 YouTubes egen personal kan 
därmed ägna sin tid och uppmärksamhet åt att granska ett material som 
redan har gått igenom en första granskningsomgång. Användarna uppma-
nas också att själva moderera kommentarerna till sina videoklipp och de 
har fått möjligheten att både blockera och plocka bort kommentarer från 
användare som de anser missbrukar kommentarsfunktionen.94 Även urva-
let av de klipp som presenteras som ’featured content’ uppmanar man an-
vändarna att hjälpa till med. Denna hjälp kan behövas med tanke på den 
stora mängd material som laddas upp varje dag.  

Det är också möjligt att argumentera för att användarna skapar ekono-
miska värden åt YouTube genom de kommunikativa praktiker som äger 
rum utanför den direkta kontext som anges av webbplattformen.  Eftersom 
konsumtionen av medieinnehåll oftast äger rum i ett socialt sammanhang 
blir konsumtionen i sig produktiv, då den bidrar till att sprida medieinne-
hållet, och att öka dess meningspotential och dess känslomässiga betydelse. 
Detta benämns ibland som de sociala mediernas viralitet. I likhet med hur 
användarna uppmuntras att redigera innehållet på YouTube uppmuntras 
även denna produktiva konsumtion av plattformen: genom tillhandahål-
landet av länkar, genom möjligheten att ’bädda in’ videos på andra sidor 
och genom öppna så kallade API:n.95 Denna produktiva konsumtion kan 
förstås i analogi med det sätt som varumärkens värde produceras genom 
konsumenters identifikation med ett visst varumärke (Arvidsson 2005). 
Skillnaden är att här produceras den intäktsgenererande uppmärksamheten 
kring många tusentals enskilda videoklipp snarare än kring ett samlande 
varumärke. Konsumtionen av videoklipp behöver inte nödvändigtvis kopp-
las till YouTube som varumärke så länge den ger upphov till ’klick’ och 
därmed till annonsintäkter.  

Av intresse för det här kapitlet är dock framförallt hur YouTube arbetar 
för att främja användarnas produktion av videoklipp – något som platt-
formen verkar ha lyckats bra med. Enligt företagets egna uppgifter läggs 
över 24 timmar videomaterial upp på sidan varje minut, vilket i sin tur 
genererar över 2 miljarder visningar varje dag.96 Det är visserligen svårt att 

                                                      
93 youtube-global.blogspot.com/2007/11/improvements-to-video-flagging-
system.html, 2011-05-28. 
94 youtube-global.blogspot.com/2006/11/dealing-with-haters.html, 2011-05-28. 
95 API är en förkortning för Application Programming Interface. Att tillhandahålla 
ett API innebär att man ger andra möjligheten att programmera applikationer som 
kan använda sig av det innehåll och den funktionalitet som man erbjuder via sin 
egen applikation. 
96 www.youtube.com/t/press_timeline, 2011-05-28. 
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avgöra hur stor del av klippen som kommer från medieindustrin och hur 
stor del som kommer från ’vanliga’ användare. Men genom att navigera 
runt på sidan kan man i alla fall konstatera att det inte är en obetydlig del 
av klippen som har sitt ursprung utanför de etablerade mediekanalerna.  

Sättet som YouTube arbetar på för att få användarna att skapa mer och 
bättre innehåll till sidan skiljer sig dock från hur mer traditionella mediefö-
retag arbetar och från hur upphovsrätten i teorin är tänkt att fungera som 
ett incitament för skapande. För det första handlar det för YouTube, som 
redan nämnts, om att använda gemenskapen och möjligheten att uttrycka 
sig inför och inom denna gemenskap som ett slags incitament för använ-
darnas produktion. I detta fall handlar det alltså överhuvudtaget inte om 
ekonomisk ersättning utan man tänker sig att det istället är andra saker 
som stimulerar användarnas kreativitet. Men för det andra har YouTube 
börjat arbeta med en modell som involverar ekonomiska incitament. Ge-
nom ett så kallat partnerskapsprogram finns möjlighet även för vanliga 
användare att under vissa förutsättningar få en del av annonsintäkterna 
från sidan. Partnerskapsprogrammet är en del av den popularitetstävling 
eller uppmärksamhetsekonomi som YouTube har skapat med hjälp av 
strukturen på plattformen. Med syftet att generera annonsintäkter är såle-
des gemenskapen och popularitetstävlan de två viktigaste teknikerna i Yo-
uTubes styrningsrationalitet. Dessa två kommer att diskuteras närmare i 
det följande.  

Vi gör det för gemenskapen 

Ett återkommande tema i den diskurs som analyserades i kapitel fem var 
att nätanvändarnas motivation för att producera innehåll åt nätföretagen 
är uppgåendet i den gemenskap som genereras kring nätets plattformar. 
Det hävdades att samarbete, personliga band och lojalitet är de grundläg-
gande drivkrafterna för masskreativiteten. YouTubes företagsimage och 
företagets professionella kommunikation med sina användare berättar 
samma sak. Gemenskap är ett centralt värde i den bild av företaget som 
kommuniceras via företagets blogg, i pressmaterial och i företagets policy 
(Wasko & Erickson 2009). Detta kan illustreras med det videoklipp som 
grundarna Steve Chen och Chad Hurley lade upp på sidan till följd av Go-
ogles köp av plattformen:  

Tack till alla som har bidragit till YouTube-gemenskapen. Vi skulle inte va-
rit i närheten av var vi är nu utan hjälpen från gemenskapen […] Den mest 
tilltalande biten av detta [YouTubes köp] är att vi nu verkligen kan kon-
centrera oss på tillägg och funktioner för gemenskapen […] Vi är verkligen 
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motiverade att omorganisera våra ansträngningar mot att återigen bygga 
upp gemenskapen och lösa de problem som ni haft.97   

På Broadcasting ourselves, som YouTubes officiella blogg heter, kan man 
läsa att YouTube alltid har försökt att ”integrera sig med YouTube-
gemenskapen”.98  Viljan att integrera sig med gemenskapen uttrycks på det 
hjärtliga managementmanér (Boltanski & Chiapello 2005) som diskutera-
des i det föregående kapitlet: ”vi behöver er. Vi behöver ett öppet och är-
ligt samtal med våra användare [och] Vi vill att ni ska lära känna oss, hur 
vi arbetar, vad vi gör och de utmaningar vi möter”.99 Med syftet av använ-
darna ska lära känna personerna bakom YouTube återfinns ett videoklipp 
med sidans grundare i anslutning till bloggposten. Klippet är filmat och 
redigerat på ett väldigt amatörmässigt sätt. Ljudspåret på filmen under-
stryker amatörmässigheten ytterligare genom att personen bakom kameran 
ger de andra regianvisningar, som till exempel ”titta inte in i kameran”.100 
Klippet understryker på så sätt likheterna och kopplingarna mellan sidans 
grundare och dess användare. 

Schröter (2009) påpekar dock att när man ”öppnar ’gemenskaps’-sidan 
på YouTube är ett av de första ord man ser ’tävlingar’” (s. 343). Detta 
skulle kunna förstås som att det finns en motsättning inbyggd i YouTubes 
styrningsrationalitet, men som framgår av företagets kommunikation med 
användarna ser företaget ingen motsättning mellan gemenskap och tävling-
ar. Tvärtom ser man precis som inom idrottsvärlden på tävlingar som ett 
sätt att bygga gemenskapen. Tävlingar har nämligen varit ett återkomman-
de inslag bland de aktiviteter som YouTube ordnar för att främja både 
gemenskapen samt kvaliteten och kvantiteten på materialet till sidan. You-
Tube Underground, för att nämna ett exempel, lanserades i september 
2006 och riktade sig till musiker som uppmuntrades att ladda upp klipp 
med egenhändigt komponerad musik. Bland priserna fanns saker som ut-
rustning från gitarrtillverkaren Gibson, en resa till New York och ett fram-
trädande på ett morgon-TV-program. Efter YouTube Underground har 
man bland annat haft komeditävlingar (YouTube Sketchies), kortfilmstäv-
lingar (Project Direct) och vad man kallade för YouTube Scholarship 
Competition. I den senare hade man möjligheten att vinna ett stipendium 
till en filmskola. Precis som i den årligt återkommande tävlingen YouTube 

                                                      
97 www.youtube.com/watch?v=QCVxQ_3Ejkg, 2011-05-28. Mina kursiveringar. 
98 youtube-global.blogspot.com/2005/12/welcome-to-our-world.html, 2011-05-28. 
99 youtube-global.blogspot.com/2005/12/welcome-to-our-world.html, 2011-05-28. 
100 www.youtube.com/watch?v=qgHJNxo0W-0, 2011-05-28. 
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Awards är det oftast användarna som får rösta fram den bästa videon i 
tävlingarna.101   

En annan teknik som YouTube använder för att främja en känsla av 
gemenskap för de mest involverade användarna och ge en föreställning om 
YouTube-gemenskapen till mer perifera användare, är de fysiska YouTube-
möten som ordnas världen över. Exakt vilken roll som YouTube har i des-
sa möten varierar och många av mötena är helt användardrivna, men Yo-
uTube har gjort det till sin praxis att informera om dem, att uppmuntra till 
dem och att publicera dokumentation från mötena.102 I september 2011 
fanns information om kommande möten i 234 städer på YouTubes blogg. 
103 I dokumentationen från tillställningarna används en retorik som under-
stryker känslan av gemenskap – träffarna beskrivs som ’get-togethers’ – 
men den visar också upp bilder på så kallade YouTube-kändisar. Genre-
mässigt rör sig dokumentationen därmed i gränslandet mellan kändisrepor-
tage och bilder från en klassträff.104  

För att ytterligare integrera företaget med ’gemenskapen’ har YouTube 
inrättat ett så kallat Community Council. Detta råd består av en grupp 
’vanliga’ medlemmar som ska fungera som en länk mellan användarna och 
företaget. Gruppen har bland annat besökt YouTubes högkvarter, där 
medlemmarna enligt företaget har kommit med idéer och förslag på hur 
YouTube kan förbättra sin tjänst och sin relation till användargemenska-
pen. På den officiella YouTube-bloggen presenteras medlemmarna i rådet 
med hjälp av sina profilsidor, via vilka andra medlemmar kan ta kontakt 
med dem.105  

Precis som med andra så kallade sociala medier finns det en diskussion 
kring huruvida det användarna på YouTube erfar är ’verklig’ gemenskap. 
Men som Bakardjieva (2003) påpekat handlar dessa diskussioner oftare 
om skillnaden mellan olika ideologiska positioner än om känslan av ge-
menskap. Diskussionen har velat skilja mellan ’verklig’ och ’föreställd’ 
gemenskap, men också mellan virtuell gemenskap, det vill säga mellan 
människor som möts på avstånd, och gemenskaper mellan människor som 

                                                      
101 T.ex. youtube-global.blogspot.com/2008/04/vancouver-film-
schoolyoutube.html, 2011-05-28. 
102 youtube-global.blogspot.com/2007/08/youtube-user-gatherings.html, 2011-05-
28. 
103 youtube-global.blogspot.com/ 
104 youtube-global.blogspot.com/2009/07/789-gathering-in-video-pictures.html, 
2011-05-28. 
105 youtube-global.blogspot.com/2008/01/community-council-update.html, 2011-
05-28. 



128 I PETER JAKOBSSON Öppenhetsindustrin 
 

är fysiskt närvarande. Men eftersom definitionen av gemenskap är om-
stridd bidrar dessa diskussioner oftast, enligt Bakardjieva, inte med något 
mer än en analys av själva definitionen. För att klargöra syftet med det här 
kapitlet ska det dock sägas att detta är en fråga som ligger utanför den 
föreliggande diskussionen. Intresset här är för gemenskap som en styr-
ningsteknik (Rose 1999) och inte som en faktisk upplevelse.106  

Popularitet och uppmärksamhetsekonomier 

Den första av två framträdande styrningstekniker kan alltså spåras främst 
genom retoriken i företagets kommunikation och genom olika aktiviteter 
som företaget anordnar eller uppmuntrar användarna att delta i. Den and-
ra styrningstekniken som analysen kommer att uppmärksamma finns där-
emot inte uttryckt explicit i företagets kommunikativa praktiker utan åter-
finns i plattformens struktur och gränssnitt. De navigeringsverktyg som 
plattformen erbjuder användaren ska enligt kapitlets analys också ses som 
en del av YouTubes styrningsrationalitet, eftersom dessa förutom att er-
bjuda navigationshjälpmedel också utgör en slags incitamentsstruktur.107 
Denna incitamentsstruktur menar jag kan förstås i relation till idéer om en 
alternativ ekonomi som inte är baserad på pengar, utan på utbytet av tid, 
engagemang och uppmärksamhet.    

Det finns flera teorier om vad som kallas för en uppmärksamhetseko-
nomi (Davenport & Beck 2001; Goldhaber 1997, 2006; Lanham 2006). 
Dessa teorier utgår från att digitaliseringen av medielandskapet har fört 
med sig ett överflöd av information. Detta har i sin tur medfört att upp-
märksamhet, den tid vi kan ägna åt varje enskild bit av information, har 
kommit att bli en bristvara. Det ekonomiska värdet på information har 
därmed sjunkit, samtidigt som priset på ’uppmärksamhet’ har stigit. Gold-
haber (1997) argumenterar för att uppmärksamhetsekonomin, åtminstone 
delvis, kommer att ersätta den ’gamla’ ekonomin baserad på varor och 
pengar.  

I relation till föreställningen om en öppenhetsindustri är idén om upp-
märksamhetsekonomin intressant eftersom den har implikationer för synen 
                                                      
106 Man kan dock notera att på YouTube, precis som van Dijck (2010) har argu-
menterat för i fallet med fotoplattformen Flickr, handlar det ’delande’ av erfarenhe-
ter som finns implicit i begreppet gemenskap oftare om etablerandet av tekniska 
kopplingar än om ’delande’ som en ”medveten, mänsklig aktivitet” (s. 2). Det mes-
ta av delandet pågår i bakgrunden genom plattformens automatisering av saker 
som ’rekommendationer’ och ’tips’. 
107 I sammanhanget ska verbet ’erbjuda’ förstås i enligt med affordance-begreppet 
(se Hutchby 2001). 
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på upphovsrätten. Enligt Goldhaber (2006) är det i en uppmärksamhets-
ekonomi mer rationellt med affärsstrategier som är baserade på ’öppenhet’, 
än på att försöka stänga in information och begränsa tillgången på den. I 
en uppmärksamhetsekonomi är en bit information bara värd någonting om 
den drar till sig uppmärksamhet, vilket den kan göra om den tillåts cirkule-
ra. Det finns fortfarande vissa likheter mellan den upphovsrättsbaserade 
ekonomin och uppmärksamhetsekonomin eftersom även den senare lägger 
stort värde vid originalitet.  Uppmärksamhetsekonomin är enligt Goldha-
ber (1997) ”baserad på ändlös originalitet”, eftersom originalitet är en 
förutsättning för att få uppmärksamhet. I Goldhabers tappning bygger 
uppmärksamhetsekonomin på ekonomiska incitament för skapande och 
kreativitet, men vinsterna skapas genom öppenhet istället för genom kon-
troll och inhägnader.  

Jag menar att YouTube-plattformen är designad med ’uppmärksamhet’ 
som det viktigaste navigationsverktyget och att den tävlan kring ’uppmärk-
samhet’ som detta möjliggör utgör ett komplement till gemenskapens funk-
tion att främja och styra användarnas kreativa initiativtaganden. Detta 
märks dels genom de verktyg som YouTube tillhandahåller deltagarna i 
företagets partnerskapsprogram och dels genom det sätt som plattformen 
implementerat de rankningsmekanismer och menyer som är typiska för de 
flesta Web 2.0-plattformar. YouTubes interna uppmärksamhetsekonomi är 
också kopplad till den vanliga ekonomin eftersom den är ett sätt att skapa 
ekonomiska värden för plattformen genom att uppmuntra användare att 
skapa ett mer attraktivt ’innehåll’ för både konsumenter och annonsörer.  

Att YouTube-plattformen är utformad som en slags uppmärksamhets-
ekonomi syns i det att plattformen i första hand är utformad för konsu-
menterna av sidans innehåll, snarare än för producenterna. När man öpp-
nar sidan möts man av en kanallista, inte av ett uppladdningsformulär. 
Sidan är utformad för att underlätta för konsumenterna att navigera mel-
lan och ge uppmärksamhet till olika videoklipp. Genom automatiserade 
sorterings- och rangordningsprocesser är det också användarna som be-
stämmer vilket innehåll som kommer att lyftas fram och visas upp. Platt-
formen som helhet ger således intrycket att det är ’tittarna’ som avgör vad 
som är värt någonting på plattformen, det är deras uppmärksamhet som 
skapar stjärnorna på YouTube. Till skillnad från mer specialiserade foto- 
eller fan-fiction-sidor är detta inte en sida som riktar sig till producenter, 
utan till en stor publik som är intresserad av att titta på videoklipp.  

Navigationsstrukturen på YouTube följer det schema som identifierats 
av Rettberg (2009): den grundläggande sorteringen av material på sidan 
sker i en samverkan mellan semantiska, temporala, sociala och geografiska 
principer. Den semantiska organisationen av materialet uppstår i sidans 
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textsökfunktion (Fig. 2), med hjälp av vilken en användare med egna ord 
kan specificera sin sökning. Även de kategorier som sidans redaktörer an-
vänder för att sortera materialet är en form av semantisk sortering (Fig. 3). 
Till kategorierna hör bland annat Nöje, Sport, Musik och Mest sedda. 
Varje semantisk sökning sorteras i sin tur socialt och/eller temporalt. Varje 
text- eller kategorisökning sorteras antingen utifrån klippens nyhetsvärde – 
det vill säga hur länge de har funnits tillgängliga på sidan – eller utifrån 
deras popularitet: mätt i rankning och antal visningar. Nya klipp och klipp 
som fått många visningar eller taggats som favoriter av användarna privi-
legieras således av plattformens sökfunktion. Förutom detta finns också en 
geografisk sortering genom vilken olika innehåll visas beroende på var 
YouTube tror att tittaren befinner sig.   

 

 

Fig. 2. YouTubes textsökfunktion, ovanför en reklambanner. Bild: Google Inc. 

Den sociala sorteringen privilegierar klipp som många tittar på genom 
positiv feedback. Detta eftersom populära videoklipp klättar uppåt på 
visningslistorna, vilket ökar chanserna för att klippet ska nå ännu fler titta-
re. Den temporala organisationen innebär dock att varje video tävlar mot 
en ständigt tilltagande entropi i systemet. På första sidan presenteras bara 
de populäraste klippen från samma dag. En användare måste aktivt välja 
att vidga sökningen för att visa klipp från en vecka, en månad eller från ett 
år tillbaka. När sökningen vidgas ökar sökunderlaget så att konkurrensen 
mellan klippen tilltar. Ett klipp som är det mest populära idag är inte nöd-
vändigtvis synligt om en vecka, eller om en månad, eftersom det ständiga 
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inflödet av nya videoklipp gör att varje klipp förr eller senare faller nedåt 
på de tidsmässigt sorterade listorna. Systemet belönar således producenter 
som laddar upp ’populära’ klipp, men också dem som laddar upp klipp 
ofta, eftersom detta också är en garanti för att åtminstone något av 
producentens klipp kommer att vara synligt. 

Fig. 3. YouTubes kategorisökfunktion. Bild: Google Inc. 

Så långt har jag diskuterat de mest lättillgängliga verktygen och strukturer-
na, vilka är tillgängliga också för användare som bara använder plattfor-
men för att titta på videoklipp. Från ett sådant konsumentperspektiv ser 
det ut som att YouTube främjar en ständig cirkulation och ett ständigt 
inflöde av nytt material. Men utifrån de verktyg som erbjuds videoklipps-
producenterna kan man se att plattformen också erbjuder sätt att motverka 
den tilltagande entropin. Insight är ett sådant verktyg med hjälp av vilket 
YouTube vill att man som producent ska ”lära sig hur man skapar ett mer 
attraktivt innehåll som på bästa sätt kan engagera de publiker du vill nå” 
och att kunna göra de rätta valen för att ”öka antalet visningar av dina 
videos och förbättra din popularitet på sidan”.108  

Med hjälp av Insight kan producenterna få detaljerad information om 
vem som tittar och hur de tittar på det uppladdade innehållet. Verktyget 
tillhandahåller information om kön och ålder samt populariteten för ett 

                                                      
108 youtube-global.blogspot.com/2008/05/demographics-now-available-in-
youtube.html, youtube-global.blogspot.com/2008/03/youtube-reveals-video-
analytics-tool.html, 2011-05-28 
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klipp inom olika målgrupper och olika geografiska områden (fig. 4 och 5). 
Förutom detta kan man “dyka djupare in i livscykeln för ens videos, och få 
information om hur lång tid det tar för en video att bli populär och om vad 
som händer med antalet visningar när en video når toppen av sin populari-
tet”.109 Verktyget ger även information om vid vilken punkt i ett specifikt 
klipp som publiken börjar tappa uppmärksamheten, genom att analysera 
vad som kallas ’heta’ och ’kalla’ sekvenser i ett klipp. Med hjälp av uppgif-
ter om vilka sekvenser som spelas förbi och vilka som tittas på flera gånger 
ger verktyget information om huruvida det finns sekvenser i ett klipp som 
får tittarnas uppmärksamhet att avta. Verktyget ger således tillräckligt med 
information för att en producent inte bara ska kunna reflektera över val av 
ämne och perspektiv utan även över de rent dramaturgiska aspekterna av 
videoproduktionen (fig. 6).  

 

Fig. 4. YouTube Insight. Geografisk information om ett videoklipps popularitet. 
Bild: Google Inc. 

Både från ett producent- och från ett konsumentperspektiv är således 
’uppmärksamhet’ en central del av YouTube-plattformen. Utifrån ett af-
fordance-perspektiv (Hutchby 2001) kan man se ’uppmärksamhet’ som 
den struktur YouTube erbjuder användaren för att förstå och förhålla sig 
till plattformen. För användaren syns inte det bakomliggande matematiska 
mått som YouTube använder för att sortera klippen, men måttet görs syn-
ligt och greppbart genom plattformens navigationsstrukturer. ’Uppmärk-
samhet’, eller ’popularitet’, blir därmed den struktur med hjälp av vilken 
användaren kan navigera på sidan, men också den kognitiva resurs som 
användaren har tillgänglig för att förstå hur de individuella klippen och 
videoproducenterna relaterar till varandra och vilka klipp som är mest 
                                                      
109 youtube-global.blogspot.com/2008/03/youtube-reveals-video-analytics-
tool.html, 2011-05-28 
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sevärda.110 Om man utifrån strukturen på sidan frågar sig vad YouTube 
handlar om ligger ’uppmärksamhet’ nära till hands, då det är genom detta 
mått som i princip all interaktion filtreras. Vad YouTubes struktur gör är 
alltså inte bara att erbjuda ett smidigt gränssnitt för navigation, utan möj-
liggör också för både konsumenter och producenter att inta ett specifikt 
förhållningssätt till videoklippen. Genom plattformen blir ’uppmärksam-
het’ någonting som det blir möjlig att diskutera, försöka förstå, att tävla 
om och att samlas kring. Strukturen på sidan är inte neutral i förhållande 
till innehållet eller användarnas interaktion med sidan, utan ger också 
mening och betydelse till dessa. 

Fig. 5. YouTube Insight. Demografisk information om ett videoklipps popularitet. 
Bild: Google Inc. 

Att uppmärksamhet på detta sätt görs till ett värde kring vilket interaktio-
nen på sidan kretsar vill jag förstå som att det ger uttryck för en styrnings-
rationalitet som ligger i linje med idéer om en uppmärksamhetsekonomi. 
Denna styrningsrationalitet förlitar sig till stor del på att immateriella be-
löningar i form av uppskattning eller uppmärksamhet ska ersätta pengar 
som incitament för att producera symboliska produkter. Den uppmärk-
samhetsekonomi som YouTube konstruerat kombinerar dock immateriella 
belöningar med löftet om materiella ekonomiska belöningar. Detta kallar 
YouTube för sitt Partnerskapsprogram, vilket riktar sig dels till den tradi-
tionella medieindustrin och dels till vanliga användare som är intresserade 
av att tjäna pengar på sina videoklipp. 

                                                      
110 YouTube blandar begreppen ’uppmärksamhet’ och ’popularitet’, vilka fungerar 
mer eller mindre som synonymer. Om det finns någon skillnad mellan begreppen så 
är det att ’popularitet’ används oftare i funktionerna riktade mot konsumenterna 
och ’uppmärksamhet’ i produktionsverktygen. 
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Partnerskapsprogrammet är ett av de initiativ som lanserades efter att 
Google köpt YouTube. När Google tog över sidan infördes ett par tekniker 
för att stävja de skadliga effekterna av uppladdningen av piratkopierat 
innehåll. En av dessa var, vilket nämndes tidigare, ett tumavtryckssystem 
som uppmärksammar när upphovsrättsskyddat material laddas upp på 
sidan. Vid upptäckten av sådant material kontaktas rättighetsinnehavaren, 
som kan välja att antingen ta bort materialet eller att bli en ’partner’ och ta 
del av intäkterna från de annonser som visas i anslutning till klippet. På så 
sätt lyckades man vända på effekterna av användarnas praktik att ladda 
upp stora mängder upphovsrättsskyddat material och försäkrade sig också 
om högre intäkter till sidan (McDonald 2009). Under 2007 utökades möj-
ligheten att ta del av annonsintäkterna till att också omfatta dem som pub-
licerar sitt material direkt på YouTube. Man lovade därmed att ge samma 
möjligheter till ’vanliga’ användare som man givit till medieföretag med 
professionell status. I första omgången valde YouTube ut ett antal använ-
dare:  

Eftersom de har byggt och vidmakthållit en stor, återkommande publik ge-
nom skapandet av engagerande videos, har deras innehåll blivit attraktivt 
för annonsörer, vilket har hjälpt dem att förtjäna möjligheten att delta på 
YouTube som partners. 111  

Mottagandet av partnerskapsprogrammet bland YouTubes användare har 
varit blandat och det har främst uppmärksammats av den lilla del av sidans 
användare som står för den mesta produktionen av videoklipp. Att så är 
fallet  kan ses om man söker i YouTubes databas efter klipp relaterade till 
partnerskapsprogrammet. I maj 2011 genererar en sökning på ”partnership 
program” cirka 13 000 videoklipp, varav de mest sedda klippen har cirka 
100 000 visningar. Detta ska jämföras med YouTubes mest populära klipp 
som har en miljonpublik. Fem teman visar sig vara återkommande i klip-
pen om partnerskapsprogrammet: 1) Klipp som visar glada användare som 
berättar att de har blivit antagna till programmet. 2) Klipp med upprörda 
användare som berättar att de har blivit nekade eller att de har sparkats ut 
ur programmet. 3) Klipp som diskuterar godtyckligheten i programmets 
antagningsprinciper. 4) Klipp som lovar att avslöja ’the do’s and dont’s’ för 
att bli antagen. 5) Slutligen humoristiska klipp och klipp som utgör en 
slags metakommentarer till partnerskapsprogrammet. Bland dessa finns till 
exempel ett klipp om ”the cult of the YouTube partnership” i vilket an-

                                                      
111 youtube-global.blogspot.com/2007/05/youtube-elevates-most-popular-users-
to.html, 2011-05-28 
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vändaren på ett skämtsamt sätt beskriver hur han som partner stängdes in i 
ett rum och tvingades titta på videos för att se om de levde upp till riktlin-
jerna för YouTube-gemenskapen, hur han tvingas be till Google-altaret, 
osv.112  

Fig. 6. YouTube Insight. Mäter intresset för ett videoklipp från start till slut. Bild: 
Google Inc. 

Klipp med titlar som How to be popular on YouTube, How to make it on 
YouTube, How to make money on YouTube och How to become a You-
Tube partner har en mängd tips om hur man ska gå tillväga för att bli ac-
cepterad till partnerskapsprogrammet.113 Att dessa hör till de mest populä-
ra klippen relaterade till partnerskapsprogrammet visar att idén om vikten 
av att få uppmärksamhet och att bli populär har fått respons bland åtmin-
stone en del av användarna. Detta understryks ytterligare av kategorin med 

                                                      
112 www.youtube.com/watch?v=0Le_gTVtkTo, 2011-05-28 
113 T ex. www.youtube.com/watch?v=SE9nYTAAD4Q och 
www.youtube.com/watch?v=cCn8z32CaVc, 2011-05-28 
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videoklipp som handlar om att uppladdaren inte får så mycket uppmärk-
samhet som han/hon förtjänar. En del av dessa innehåller uppmaningar om 
att prenumerera på användarens kanal, eller att ge ett positivt betyg till 
dennes videoklipp: ”Jag gör den här videon för att få deras [YouTubes] 
uppmärksamhet” som ett videoklipp uttrycker det.114 Andra videoklipp, 
från användare som redan är med i partnerskapsprogrammet, men som 
inte tillhör de mest populära användarna klagar istället på att de inte till-
hör en av sidans ”’Stora YouTube Partners’”115 Ett återkommande tema i 
klippen är också andra YouTube-användare: andra användares populari-
tet, hur många prenumeranter och visningar de har, etc. Videoklippen an-
vänds som en möjlighet att ventilera sitt missnöje över den uppmärksamhet 
som andra användare får.  

Begärsproduktion och mimesis 

Jag har undersökt gemenskap och uppmärksamhet som två komponenter 
av YouTubes styrningsrationalitet. Eftersom olika ideologiska aspekter av 
gemenskapstemat analyserades redan i förra kapitlet kommer det här ka-
pitlet fortsättningsvis fördjupa analysen av vad ’uppmärksamhet’ är och 
kan vara för någonting.  

Tapscott och Williams (2008), vars bok diskuterades i förra kapitlet, 
hävdar att uppmärksamhet är ett av flera icke-monetära incitament för att 
bidra till masskreativiteten (s. 206). I detta kapitel har även andra mediete-
oretiker som diskuterat olika former av uppmärksamhetsekonomier lyfts 
fram. Bland dessa är Davenport och Beck (2001) framförallt intresserade 
av hur företag kan dra till sig uppmärksamhet. De intresserar sig också för 
hur människor och grupper fungerar, men främst för att de vill veta hur 
företag kan fånga deras uppmärksamhet. För Tapscott och Williams och 
även för Goldhaber (1997) är uppmärksamhet dock någonting som söks av 
enskilda individer. Det är ett grundläggande motiv till människors hand-
lingar och agerande. Goldhaber (ibid.) hävdar att ”alla söker inte nödvän-
digtvis mycket uppmärksamhet […] Men precis som att pengar är nödvän-
digt för att överleva i en penningekonomi  är uppmärksamhet i viss mängd 
också en förutsättning för överlevnad, och uppmärksamhet är till och med 
ännu mer grundläggande”. Det är enligt Goldhaber en del av den mänskli-
ga naturen att söka uppmärksamhet.  

                                                      
114 www.youtube.com/watch?v=R7kMzThX-iQ, 2011-05-28 
115 www.youtube.com/watch?v=Yb60BNgw860&feature=watch_response_rev, 
2011-05-28 
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På den officiella YouTube-bloggen nämns inte ’popularitet’ eller tävlan 
efter ’uppmärksamhet’ explicit. Uppmärksamhetsekonomin på YouTube är 
en effekt av plattformens utformning och inte, på det sättet som gemen-
skapen är det, en uttalad del av YouTubes styrningsrationalitet. Jag vill 
dock hävda att YouTube, precis som Goldhaber i citatet ovan, naturalise-
rar uppmärksamhetsekonomin och bidrar till att göra den till en ’naturlig’ 
del av internet. Thrift (2005) har använt begreppet det ’teknologiska un-
dermedvetna’ för att beskriva hur tekniska infrastrukturer tenderar att 
sjunka in i bakgrunden och framstå som en nödvändig och naturlig del av 
verkligheten. Jag menar att det sätt som popularitets- och uppmärksam-
hetsmått används som en del av Web 2.0-plattformarnas produktionsmo-
deller, i likhet med Thrifts beskrivning, är en del av produktionsmodeller-
nas ’undermedvetna’. Plattformen framstår som ett neutralt medium vilken 
hjälper användaren att navigera genom en naturligt existerande uppmärk-
samhetsmarknad. Plattformens roll i att skapa denna marknad blir därmed 
osynliggjort.   

Jag menar dock att ’popularitet’ och ’uppmärksamhet’, som de har dis-
kuterats i det här kapitlet, bör ses som en del av öppenhetsindustrins af-
färsmodeller och inte som en ’naturlig’ del av internet. I likhet med hur 
Hearn beskrivit det relaterade begreppet ’digitalt rykte’ menar jag att de 
bör förstås som ”en kulturell produkt” och att de därför är beroende av de 
”produktionsförhållanden” under vilka de produceras (s. 423-424).116 
Varje mediesystem skapar sin typ av uppmärksamhet och sitt eget sätt att 
mäta och värdesätta uppmärksamheten. Detta visas inte minst av det fak-
tum att det finns många olika sätt att mäta ’popularitet’. Klout.com säger 
sig till exempel erbjuda en ’inflytelsestandard’ vilken rankar en person på 
en skala över 1-100 beroende på det inflytande som personen utövar ge-
nom samtliga av sina digitala nätverk.117 Till skillnad från YouTube är det 
popularitetsmått som Klout producerar inte avsett att motivera användar-
na att producera något för webbsidan. Klout kan därför inte ses som en del 
av öppenhetsindustrins styrningsrationalitet. Det perspektivet kan man 
däremot anlägga på andra Web 2.0-plattformar med liknande utformning 
som YouTube. 
                                                      
116 Jämför Smythe (1977) om publiken och publikvaran.  
117 På fester som anordnats av reklamföretag har måttet använts för att avgöra vem 
som ska bjudas in och vem som har tillträde till festen. Högre värde betyder att en 
person är populär, får mycket uppmärksamhet, och därför är en person som kan 
sprida vidare reklamfirmans budskap. Se thenextweb.com/socialmedia/2011/09/10/ 
you-must-have-a-klout-score-of-40-or-more-to-get-into-this-fashions-night-out-
party/, 2011-11-30. 
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För att tydliggöra webbplattformarnas roll i att konstruera uppmärk-
samhetsekonomier kommer jag att använda Rene Girards (2005) teori om 
mimetiskt begär. Med hjälp av Girards teori är det möjligt att problemati-
sera naturaliserande och reifierande föreställningar om uppmärksamhets-
ekonomier, och istället förstå dessa som resultat av specifika mediesystem. 
I likhet med Goldhabers (1997, 2006) teori om uppmärksamhetsekonomi-
er kan man förstå Girards teori som en antropologisk teori om människans 
natur. Min avsikt är dock inte att använda teorin på de grunderna, utan att 
i ett ideologikritiskt syfte använda den för att belysa uppmärksamhetseko-
nomiernas sociala dimensioner.     

Enligt Girards teori är det mänskliga begäret alltid medierat genom nå-
gon annan och är därmed socialt bestämt. Vi begär, enligt teorin, inte saker 
på grund av deras inneboende egenskaper eller på grund av individuella 
psykologiska dispositioner, utan på grund av vår relation till ett annat jag. 
Till skillnad från teorier som ser begäret som en relation mellan ett jag och 
ett objekt har begäret för Girard en triadisk struktur, mellan ett objekt och 
två eller flera individer. Begäret som sådant uppstår på grund av relatio-
nerna mellan individerna och inte genom någon slags länk mellan det be-
gärda och den som begär. Enligt detta perspektiv uppstår och intensifieras 
således begäret att till exempel vilja bli sedd, att få uppmärksamhet, att 
befinna sig högst på listan, bara under speciella omständigheter under vilka 
de triadiska begärstrukturerna tillåts mångfaldigas.  

Teorin kan ses som att den har konsekvenser inte bara för föreställning-
ar om uppmärksamhetsekonomier utan för ekonomiska teorier i allmän-
het. Andrew Feenberg hävdar att Girards teori utgör en grund till att ifrå-
gasätta flera saker som tas för givna inom den ekonomiska filosofin, till 
exempel “tron att brist är ett naturligt fenomen, tron att konsumenters 
beteende kan härledas till en tävling efter en på falska grunder hypostase-
rad substans kallad ’prestige’, och tron att priser ’representerar’ en annan 
hypostaserad substans som nytta eller arbete” (Feenberg 1988, s. 136). 

Som antyds redan i Feenbergs citat menar jag att teorin om det mimetis-
ka begäret kan användas för att ifrågasätta och relativisera påståendet att 
produktionen på webbplattformar som YouTube drivs framåt av ett inne-
boende begär efter uppmärksamhet eller prestige. Girards teori ger en möj-
lighet att diskutera den specifika form som begäret antar i de sociala medi-
erna och en möjlighet att diskutera det specifika bidrag som den öppna 
arkitekturen, rankandet, sorterandet och länksystemet ger till det begär 
som driver praktikerna på plattformar för användargenererat innehåll. 
Teorin ger anledning att närmare analysera de förutsättningar under vilka 
’uppmärksamhet’ kommer att tillskrivas värde och förstås i ekonomiska 
termer.  
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Figur 7 och 8. Från videoklippet ”YouTube partnership: denied”. Bild: Slyth66. 

Som ett exempel kan en kort analys av ett videoklipp från YouTube kon-
kretisera hur teorin kan användas för att förstå praktiker på den sociala 
webben. Klippet YouTube Partnership: Denied är gjort av en användare 
som försöker komma med i partnerskapsprogrammet och handlar om själ-
va antagningsprocessen. I klippet framställs antagningsförfarandet till pro-
grammet som en arbetsintervju mellan en Google-anställd, bakom ett stort 
skrivbord, och den hoppfulla användaren mitt emot som arbetssökande. 
Då kameran zoomar förbi väggen bakom skrivbordet kan man se ett dia-
gram som visar kopplingarna mellan YouTube och ett antal andra stora 
medieföretag (fig. 7), samt ett antal porträtt, föreställande YouTube-
stjärnor, under vilka namnen på stjärnorna finns inskrivna på små guld-
plaketter (fig. 8). Under porträtten finns en stor grå hög. vilken enligt en 
inskription på en annan plakett utgörs av: ”De andra”. 118 YouTubes på-
stådda favorisering av dels dess företagspartners och dels sidans mest po-
pulära användare framstår i klippet som en del av drivkraften till att upp-
hovsmannen till klippet också vill bli intervjuad för att bli antagen till pro-
grammet – målet för användaren är att stiga från att vara en av ”De and-
ra” till att bli en av de utvalda. Att relationerna mellan sidans användare 
står i centrum för klippet gör att det på ett tydligt sätt åskådliggör hur man 

                                                      
118 www.youtube.com/watch?v=fxOSKAylj5s, 2011-05-28. 
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kan förstå YouTubes struktur i enlighet med Girads teori om det mediera-
de begäret.119 

Att Girards teori bidrar med ett användbart perspektiv på produktions-
plattformar som YouTube syns inte bara i det här enskilda exemplet utan 
också utifrån de tidigare diskuterade klippen om partnerskapsprogrammet. 
Som påpekades handlade många av de klippen om andra användare och 
hur många prenumeranter de ’andra’ hade. Många av klippens upphovs-
män och upphovskvinnor var missnöjda med partnerskapsprogrammet och 
klagade på att de själva fick mindre uppmärksamhet än andra användare. 
Klippen handlade om att de ville få den uppmärksamhet som ’YouTube’ 
istället, på ett orättvist sätt, gav till andra uppladdare. Att ’uppmärksam-
het’ får detta värde ska enligt Girards teori inte förstås som att det speglar 
något inneboende i användarna, utan som en effekt av att uppmärksamhet 
är det  enda värde som plattformen låter användarna att spegla sig i. Om 
inte plattformen hade skapat ’uppmärksamhet’ som något som det går att 
tävla om hade interaktionen mellan användarna sett annorlunda ut. Jag 
menar därför att Girards teori är användbar som en påminnelse om att 
plattformens ’undermedvetna’ (Thrift 2005) är resultatet av ett val, snarare 
än att vara en del av nätets natur.  

Tävlan i olika medieformat 

Girards teori kan också användas för att analysera skillnader mellan olika 
medieformat som fungerar enligt liknande principer som YouTube. Att bli 
en partner på YouTube kan liknas vid att gå vidare till finalen i Idol, Mäs-
terkocken, eller något annat tävlingsprogram där deltagarna tävlar om 
anställnings- eller skivinspelningskontrakt. Dessa och liknande format har 
beskrivits som att de artikulerar kärnvärden i den nyliberala diskursen om 
social mobilitet genom tävlan och konkurrens (McCarthy 2007; Couldry 
2008). Popularitetstävlingen på YouTube liknar onekligen den ohämmade 
konkurrens som många av TV-formaten uppmuntrar till. Men det finns 
också skillnader mellan de olika medieformerna. En jämförelse mellan 
YouTube och TV-formaten kan användas för att fördjupa förståelsen av 
YouTube-plattformens styrningsrationalitet och diskutera vad som är spe-
cifikt för YouTube och Web 2.0.  

Reijnders, Rooijakkers och van Zoonen (2007) diskuterar holländska 
Idol med hjälp av just Girards teori. Deras argument överensstämmer med 

                                                      
119 Redan Walter Benjamin (1968) jämförde för övrigt kameran med ett test för att 
utvärdera en persons lämplighet för ett yrke. Enligt Benjamin bjuder kameran in 
publiken till att utvärdera personen framför kameran. 
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mitt såtillvida att de inte ser programformatet som del av en mer övergri-
pande struktur – i deras fall som en del av en kändiskultur (Rojek 2001) – 
utan som att formatet till viss del genererar sin egen logik. Interaktionen 
mellan deltagarna i TV-programmen ger inte bara uttryck för en allmänt 
spridd önskan att bli känd utan denna önskan genereras också genom del-
tagandet i mediernas ritualer. Reijnders och hans kollegors diskussion av 
Idol fokuserar dock inte i första hand på hur det mimetiska begäret produ-
ceras, utan tvärtom hur det genom skapandet av ’syndabockar’ neutralise-
ras allteftersom en säsong av programserien fortskrider.  

I Girards (2005) teori är ’syndabocken’ en figur som kan samla det 
mimetiska begäret i en enad gestalt, vilken sedan kan förgöras och på så 
sätt upplösa situationen innan den övergår i konflikt. Genom att det mim-
etiska begäret riktar in sig mot en enskild rival kan tävlan således övergå i 
gemenskap. Till skillnad från begäret efter till exempel uppmärksamhet 
kan aggressionen mot en rival delas av många och därmed ligga till grun-
den för en gemenskap. I fallet med Idol iscensätts detta i de första omgång-
arna av serien där de dåliga deltagarna röstas ut en efter en. Dessa blir på 
så sätt seriens syndabockar, vilket möjliggör skapandet av gemenskap i 
programmets finalavsnitt, i vilka domarnas negativa kommentarer har 
bytts ut mot genomgående positiva omdömen. TV-formatets symboliska 
iscensättning av det mimetiska begäret tillåter således en övergång från 
tävlan till gemenskap.  

En skillnad mellan tävlingarna i de olika TV-formaten och hur de gestal-
tar sig på nätplattformarna är därmed den ritualiserade karaktär tävlingen 
har i TV-programmen. I TV-formaten iscensätts en utröstningsprocess med 
hjälp av en jury som ska motivera vem som får stanna och vem som får 
åka hem. På så sätt ges händelseförloppet en rationalitet. På YouTube, och 
andra liknande plattformar, är reglerna tvärtom inte kända för deltagarna 
och kan därför inte användas för att avgöra och avsluta tävlingen. Frågan 
om vem som har vunnit och vem som förlorat har inget tydligt definierat 
svar, vilket gör att rivaliteten kvarstår.  

TV-formaten har därmed en karaktär av regelstyrd, idrottslig tävlan, 
vilken de sociala medierna saknar. Sociologen Johan Asplunds diskussion 
av Girards teori (Asplund 1989), med framväxten av den moderna idrotten 
som exempel, är därför användbar för att ytterligare diskutera skillnaderna 
dem emellan. Asplund anger samhällsomvandlingarna i de europeiska 
samhällena under slutet av 1800-talet som en bakgrund till födelsen av den 
moderna idrottsrörelsen. Samtidigt som Pierre Coubertin, en av den mo-
derna idrottens aristokratiska grundare, lade grunden till den olympiska 
rörelsen utmanades de rådande vertikala samhällstrukturerna av en rörelse 
mot en mer horisontell och egalitär struktur. Samhället hade ditintills varit 
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fingraderat och statiskt – alla hade sin plats i strukturen och rörelserna i 
höjdled var små. Den horisontella modellen som istället började växa fram 
var enligt Asplund mer dynamisk, med fler rörelser uppåt och neråt, och 
karaktäriserades av att antalet nivåer var mycket färre. Den första model-
len tedde sig tidlös och reste sig över samhället medan den andra verkade 
vara i ständig rörelse.  

Enligt Asplund kan man se det som att Pierre Coubertin sökte sig till 
sporten för att hitta ett sätt att medla mellan dessa två strukturer och för 
att motverka den tilltagande samhälleliga rivaliteten som präglade de euro-
peiska samhällena vid den här tiden. Att Coubertin sökte lösningen i just 
idrotten beror på de strikt reglerade och organiserade former under vilka 
idrottsmässigt tävlande äger rum. Enligt Asplund bryter ett idrottsevene-
mang den elakartade mimetiska begärsstrukturen genom att ett resultat 
som uppnåtts är för alltid fixerat och inte kan bestridas. När en idrottstäv-
ling är slut finns det inte längre någon mening att fortsätta konflikten efter-
som resultatet redan är avgjort. Asplund hävdar därför att det vi tävlar om 
i idrott är ’troféer’ som ligger bortom mimetisk rivalitet. Inom idrotten 
uppnås en otvetydig rankning som en gång för alla distribuerar troféerna 
mellan deltagarna. Det typiska för situationer som karaktäriseras av mim-
etisk rivalitet är tvärtom att de inte har ett fixerat mål och att begäret där-
för fortsätter att intensifieras. 

Enligt Lovink (2008) tittar vi inte längre på TV utan på databaser – det 
vill säga att TV-flödets logik har ersatts av databasens selektionslogik. 
Detta gäller förstås i högsta grad YouTube, trots plattformens många refe-
renser till TV-mediet. För Manovich (1999) är databasen en av två domi-
nerande symboliska former i digitala medier. Som symbolisk form består 
databasen enligt Manovich av ”en samling individuella föremål, där varje 
föremål är av samma värde som alla andra” (s. 80). Databasen är en radi-
kalt horisontell struktur, vilken som kulturell form representerar ”världen 
som en lista som den vägrar att sortera” (ibid., s. 85).120 För Manovich 
utgör detta ett kulturellt ’databaskomplex’ i en postmodern, digitaliserad 
tidsålder, och utifrån kapitlets diskussion kan detta sägas gälla inte bara 
databasen som symbolisk form utan som produktiv praktik. Vägran att 
ordna eller fixera en rankning, den fullständiga flexibiliteten hos YouTube 
som produktionsform, ger upphov till ett slags komplex, vilket utifrån 
Asplund kan beskrivas som resultatet av en tilltagande mimetisk tävlan 
mellan formellt jämlika deltagare. Till skillnad från TV-formatens tävlingar 

                                                      
120 Åtminstone i en slutgiltig form, bör man lägga till här. De flesta webbdatabaser 
ordnas och sorteras hela tiden. De karaktäriseras av ständig omorganisering snara-
re än av en vägran att ordna.  
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uppnås aldrig en slutgiltig rankning som inte kan bestridas – och som sät-
ter ett slut för tävlan. Det ständiga fluktuerandet som kännetecknar den 
sociala produktionen på webben undviker ett sådant avslut.  

Slutsats 

Det här kapitlet har utforskat en komponent i öppenhetsindustrins styr-
ningsrationalitet och ideologi genom webbplattformen YouTube. Eftersom 
plattformen innehar en central plats i föreställningen om öppenhetsindu-
strin har YouTube använts som ett paradigmatiskt exempel på öppenhets-
industrins styrningsrationalitet. Jag hävdade att plattformen skapar ’upp-
märksamhet’ eller ’popularitet’ som ett mått vilket kan användas för att 
kontrollera och maximera plattformens produktion. Detta kan förstås 
utifrån vad många medieteoretiker har kallat för en ’uppmärksamhetseko-
nomi’. Enligt Goldhaber (2006) utgör uppmärksamhetsekonomin ett alter-
nativ till upphovsrättsekonomin eftersom ekonomiska värden skapas ge-
nom maximal cirkulation och öppenhet inom uppmärksamhetsekonomin. 
Enligt upphovsrättsideologin gör förlusten av kontroll över innehållet att 
det blir omöjligt att upprätthålla en marknad och att incitament för ska-
pande därmed försvinner. Jag hävdade att YouTubes uppmärksamhets-
ekonomi skapar en annan slags systemisk bristvara som kan fungera som 
grunden för ekonomiskt handlande. På YouTube, i likhet med andra Web 
2.0-plattformar, används  en rad mät- och styrtekniker genom vilka popu-
laritet och uppmärksamhet kan fungera som en slags plattformslokala 
valutor.  

Med hjälp av analysen är det också möjligt att säga något om hur sam-
spelet mellan YouTubes två styrningstekniker föreställs fungera. YouTubes 
idé om gemenskapen som alternativ belöningsform liknar den som diskute-
rades i förra kapitlets.  Utifrån kapitlets analys kan man se det som att 
gemenskapen kan fås samspela med uppmärksamhetsekonomin om den 
senare görs till en del av plattformens ’teknologiska undermedvetna’ 
(Thrift 2005). Om uppmärksamhetsekonomin inte erkänns som en pro-
dukt av plattformen som sådan, utan plattformen endast antas förmedla en 
redan existerande uppmärksamhetsekonomi finns ingen konflikt mellan de 
två rationaliteterna. Gemenskapen blir istället ett slags skydd från konkur-
rensen på uppmärksamhetsmarknaden. Jag ifrågasatte dock denna natura-
lisering av uppmärksamhetsekonomin utifrån Girards (2005) teori om 
mimetiskt begär. Girards teori användes också för att jämföra YouTube 
styrningsrationalitet med den rationalitet som kommer till uttryck i andra 
tävlingsbaserade medieformat. Den avgörande skillnaden mellan dessa är 
den ritualiserade form som tävlan antar i TV-formaten. 
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Patricia Lange (2009), som har gjort etnografiska studier på bland annat 
YouTube, hävdar att idén om en uppmärksamhetsekonomi är en missupp-
fattning av vad som egentligen händer på den sociala webben. Uppmärk-
samhet, som en av hennes respondenter säger, är något av det finaste man 
kan ge någon annan. Enligt Lange förmår ekonomiska teorier om Web 2.0 
inte greppa uppmärksamhetens gåvoform. I sina studier har hon studerat 
klipp som saknar artistiska ambitioner och inte heller syftar till att få upp-
märksamhet på grund av klippens originalitet. Klippens värde ligger istället 
i den roll de spelar vad gäller att initiera och upprätthålla sociala relatio-
ner. De har en känslomässig funktion både för dem som skapar och för 
dem som tittar på klippen. Dessa videoklipp, argumenterar Lange, ”trotsar 
logiken i uppmärksamhetsekonomiskt drivna modeller” (ibid., s. 84).  

För att klargöra argumentet i det här kapitlet så ifrågasätter det egentli-
gen inte Langes observationer. Syftet med kapitlet har inte varit att dra 
några slutsatser om användandet av YouTube, även om material från platt-
formen har använts som belysande exempel. Argumentet är istället att 
YouTube och många andra Web 2.0-plattformar är konstruerade på ett 
sätt som skapar lokala uppmärksamhetsekonomier, i enlighet med olika 
teorier om alternativ till upphovsrättsekonomin. Skaparna av videoklippen 
i Langes studie kan mycket väl försöka trotsa denna idé – men deras käns-
lor, de sociala band de skapar och de videoklipp som de producerar är 
likväl, genom att de visas och sprids via YouTube, delar av en uppmärk-
samhetsekonomi. Att deltagarna i Langes studie inte uppfattar det som att 
deras videoklipp är ekonomiskt värdefulla beror främst på, som Alison 
Hearn (2010) uttrycker det, att ”vad som utvinns ur uttryckandet av en 
viss känsla är värdefullt endast för dem som utvecklar, kontrollerar och 
licensierar utvinningsmekanismerna” (s. 423). Den subjektiva upplevelsen 
av YouTube kan således variera, men för plattformens ägare är uppmärk-
samhetsekonomin ett styrmedel de har att tillgå för att försöka kontrollera 
och rikta användarnas kreativa energi i ekonomiskt lönsamma riktningar. 
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7. INNEHÅLL, AMATÖRER OCH PROFESSIONELLA  

I detta kapitel utforskar jag hur idén om ökad konkurrenskraft genom en 
mindre omfattande upphovsrättslig reglering tas emot och formas inom 
EU:s policykretsar. Då de tre föregående empiriskt inriktade kapitlena har 
utforskat föreställningen om öppenhetsindustrin på ett branschnära sätt 
vänder jag nu blicken mot den politiska sfären. Idén om de kreativa indu-
strierna har fått starkt stöd från politiskt håll och i vissa länder till och med 
fått formen av ett statlig sponsrat projekt (Flew 2011). Till följd av detta 
har även upphovsrätten haft ett starkt stöd från politiskt håll. Detta gör det 
intressant att utforska om det också finns ett utrymme för konkurrerande 
idéer om en försvagad upphovsrättslagstiftning till förmån för nya affärs-
modeller inom medieindustrin. Kapitlets analyser visar att EU:s mediepoli-
tik åtminstone till viss del rymmer en föreställning om en öppenhetsindu-
stri, även om stödet för upphovsrätten är fortsatt stark. Ett mindre omfat-
tande upphovsrättsligt skydd föreställs till exempel kunna öka de ekono-
miska värden som internet- och tjänsteleverantörer skapar genom att dis-
tribuera och tillhandahålla upphovsrättsindustriernas produkter. 

I en svensk kontext har detta argument framförts av regeringspartiet 
Moderaterna, från vilket två profilerade politiker i december 2009 skrev en 
debattartikel i vilken de argumenterade för att Sverige behöver en mer 
dynamisk upphovsrättslagstiftning (von Sydow & Schlingmann 2009). 
Artikeln anspelar på Sveriges historia som teknologiskt föregångsland med 
många banbrytande uppfinningar som givit upphov till framgångsrika 
industrier. Denna historia kopplas i artikeln till dagsläget och till svenska 
digitala distributörer av film och musik som utlovar att bli framtida storfö-
retag. Företag som Spotify och Voddler och fildelningsteknologier (p2p-
pionjären Niklas Zennström är svensk) kan i framtiden bli de sätt på vilka 
vi får tillgång till film och musik.  

Dessvärre, hävdar artikelförfattarna, sätter den nuvarande utformningen 
av upphovsrättslagen käppar i hjulet för denna framtid, eftersom lagstift-
ningen inte är tillräckligt flexibel. Det finns ett stort behov av innehåll till 
de nya tjänster som industrin utvecklar – ett behov som i dagsläget inte kan 
fyllas. För att möjliggöra för teknisk utveckling och tillväxt inom den 
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svenska digitala industrin föreslår artikeln därför nya regler för licensiering 
och rättighetsklarering, samt att Sverige inför ”ett standardförfarande ge-
nom vilket upphovsmän kan välja att frivilligt korta ned eller avskaffa sin 
upphovsrätt [och] enklare kunna sprida sina verk till den ’intellektuella 
allmänningen’” (ibid.). Ökad ’öppenhet’ for att främja en växande svensk 
medieindustri är således en fråga som har fått uppmärksamhet från svens-
ka politiker. 

Ett annat exempel som indikerar att öppenhet som ekonomisk logik bör-
jat bli en fråga för politiken är diskussionen om konsekvenserna av så kal-
lat användargenererat innehåll. Ett dokument från i2010 High Level 
Group (EU 2006) hävdar att: 

Med tanke på det ökande beroendet mellan teknisk innovation och inne-
hållsproduktion är en av de största utmaningarna att se till att immaterial-
rätterna spelar en roll för att främja både innovation och skapande. Även 
om ett starkt skydd är grunden för innovation och skapande, kan det i långa 
loppet bli nödvändigt att noggrant bevaka vilka effekter skyddet av artis-
tiskt skapande kan ha på teknisk innovation, och tvärtom. Tillräckligt ut-
rymme måste ges till kumulativ, kollaborativ och kombinerat skapande, så 
väl som användargenererat skapande (s. 14).  

I flera dokument från EU konstateras att marknaden för användargenere-
rat innehåll har potential att växa och bli ekonomiskt betydelsefull, bland 
annat genom att driva på framväxten av annonsdrivna webbplattformar 
och försäljningen av internetabonnemang och teknisk apparatur. I likhet 
med argumentationen från CCIA (se kap. fyra) konstaterar politikerna 
därför att upphovsrättslagstiftningen kan behöva justeras för att inte för-
hindra denna potentiella tillväxt.  

Dessa två inledande exempel på uppmärksammandet av idéer om öp-
penhet som industriell logik är grundade i två policyfrågor som utgör fokus 
för de följande analyserna: dels frågan om licensiering av upphovsrätts-
skyddat material och dels frågan om den ekonomiska potentialen hos an-
vändargenererat innehåll. Det empiriska materialet i kapitlet kommer från 
EU:s strategiska program i2010 – det europeiska informationssamhället för 
tillväxt och sysselsättning (Com/2005/229). Programmet är en del av den 
så kallade Lissabonagendan som var ett övergripande handlingsprogram 
för EU som löpte mellan 2000 och 2010. Målet för Lissabonagendan var 
att skapa ekonomisk tillväxt inom Europa genom att satsa på innovation 
och lärande. År 2005 utvärderades och reviderades handlingsprogrammet 
och en av de nya strategier detta resulterade i var i2010-initiativet. Kom-
missionären Viviane Reding beskriver målet med initiativet så här: 
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Utmaningen för policymakarna är tydlig. Om vi vill ha den tillväxt som den 
här sektorn kan leverera behöver vi en gemensam europeisk informations-
ekonomi, med ett enhetligt och avskalat juridiskt ramverk som inte har någ-
ra artificiella barriärer som hindrar konkurrensen och tillhandahållandet av 
tjänster (IP/05/900). 

i2010 innefattar en omfattande översyn av den europeiska mediepolitiken 
vilket bland annat innefattar en ny frekvenspolitik för EU. I översynen 
ingår också en diskussion av upphovsrättens roll i informationssamhället 
och jag använder denna diskussion för att undersöka hur idéer om öppen-
het tar form i den europeiska mediepolitiken. 

Eftersom de frågor som aktualiseras av föreställningen om en öppenhets-
industri är relativt nya är de inte huvudfokus för någon av EU:s aktiviteter. 
Däremot finns det exempel på skrivelser och initiativ där sådana idéer har 
diskuterats inom ramen för en mer övergripande diskussion. Det redan 
refererade diskussionsdokumentet från i2010 High Level Group är ett ex-
empel. Ett annat är ett Green paper (Com/2008/466) och den medföljande 
kommunikationen från kommissionen om Copyright in the Knowledge 
Economy (Com/2009/532). Dessa diskuterar undantag och begränsningar i 
upphovsrätten, men framförallt utifrån syftet att främja biblioteks- och 
forskningsverksamhet och i mindre utsträckning utifrån en idé om en öp-
penhetsindustri.  

Jag har valt att fokusera närmare på två exempel i vilka öppenhet som 
industriell logik har en mer framträdande plats. Dels rapporten User-
Created-Content: Supporting a Participative Information Society (Le Borg-
ne-Bachschmidt, et al. 2008) och dels de skrivelser som blev resultatet av 
den så kallade Content Online-plattformen. Den senare är namnet på ett 
samrådsförfarande genom vilket EU-kommissionen samlade in åsikter från 
företag och allmänhet om hur framtidens onlinemarknad ska regleras. Ett 
par andra dokument lyfts också in för att belysa några av resonemangen 
ytterligare.  

Något som gör just Content Online-plattformen intressant, förutom att 
den behandlar användargenererat innehåll, är den tidsperiod under vilken 
plattformen fanns till: den första rundan av tre hölls 2006 och de sista 
slutsatserna publicerades 2010. Det betyder att när den första rundan hölls 
hade frågor om ’användargenererat innehåll’ och ’crowdsourcing’ ännu 
inte slagit igenom på bred front. Inte heller hade företag som YouTube, 
vars intäkter delvis är beroende av det användargenererade innehållet, 
börjat ses som exempel på lovande nya produktionsmodeller. Intressant är 
alltså att se hur frågor om upphovsrätt och öppenhet gradvis arbetas in i en 
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policyprocess som från första början håller fast vid det tidigare fastlagda 
målet att stärka respekten för upphovsrätten.  

Materialet i kapitlet kommer från den Europeiska kommissionen som är 
det organ inom EU som oftast initierar lagstiftningsprocessen.121 De skri-
velser som analyseras är förslag, utredningar och texter som ska skapa 
förutsättningar inför kommande förslag till direktiv och förordningar. Det 
rör sig inte om färdiga lagtexter. Mycket av materialet kommer från ett 
konsultationsförfarande genom vilket kommissionen samlat in åsikter från 
industrin och allmänheten. Syftet med konsultationen beskrivs  som: ”i det 
korta perspektivet, att förespråka pragmatiska lösningar […] och i ett mel-
lanlångt perspektiv undersöka behovet av regulativa interventioner” (EU 
2009b, s. 1). Att materialet har denna preliminära karaktär gör det dock 
inte mindre viktigt eftersom det är i denna fas av lagstiftningsprocessen 
som de begrepp och tolkningsramar etableras som kommer att vara sty-
rande för den framtida lagstiftningen (jfr Braman 2006).  

Syftet med kapitlet är att analysera det språk och den kunskap som eta-
bleras i lagstiftningsprocessen för att förstå hur EU föreställer sig att en 
öppenhetsindustri kan bidra till att främja kreativitet och ekonomiskt väl-
stånd. Som redan framhållits handlar de policyfrågor som analysen fokuse-
rar på dels om licensiering och dels om användargenererat innehåll. Jag 
riktar framförallt in mig på hur diskussionen i det analyserade materialet 
tar som utgångspunkt en distinktion mellan medierna och det innehåll som 
cirkulerar genom medierna. Istället för att se medieindustrin som en inte-
grerad enhet där produktion, distribution och konsumtion hänger samman, 
skiljs innehållet ut som en egen kategori. Innehållet blir därmed något som 
inte nödvändigtvis produceras inom medieindustrin. Att symboliska pro-
dukter på detta sätt görs till ’innehåll’ möjliggör nya föreställningar om var 
innehållet kan komma ifrån och hur det kan produceras. Det blir till ex-
empel möjligt att tala om användargenererat innehåll, eller amatörprodu-
cerat innehåll, vilket föreställs vara skiljt från professionellt innehåll. Ana-
lysen handlar om hur dessa olika begrepp används och vilken betydelse 
begreppen har för formandet av en föreställning om en öppenhetsindustri.  

Policykontexten 

För att kontextualisera de följande analyserna kommer jag börja med att 
knyta an till den idéhistoriska bakgrund som tecknades i första kapitlet. 
EU har länge haft en gemensam politik med syfte att dra nytta av och vara 

                                                      
121 De två andra viktiga organen i lagstiftningsprocessen – Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd – är aktiva först i ett senare stadium. 
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pådrivande i utvecklandet av en informationsekonomi. I denna politik har 
föreställningen om ett kunskaps- eller informationssamhälle spelat en vik-
tig roll (Lundblad 2008). I början av 2000-talet sjösattes till exempel initia-
tivet eEurope med ”syftet att föra ut fördelarna med informationssamhället 
till alla européer”.122 På 1990-talet företräddes idén om ett informations-
samhälle av industrikommissionären Martin Bangemann som författade 
den så kallade Bangemann-rapporten (EU 1994). Rapporten förutsåg att 
Europa var på väg in i en ny epok i och med att informationsbaserade 
tjänster och produkter fick allt större samhällelig och ekonomisk betydel-
se.123 I dessa förutsägelser fanns en positiv grundton som även delades av 
människor på andra sidan Atlanten. Bill Clinton och Al Gore talade om 
vikten av att bygga informationsmotorvägar för att främja framväxten av 
det nya samhället – i likhet med Eisenhowers initiativ att bygga det ameri-
kanska motorvägsnätet på 1950-talet. Bangemann-rapporten kan ses som 
Europas svar på den amerikanska offensiven, men också på Japans sats-
ningar inom samma område.124 Det gällde att skapa internationellt sett 
gynnsamma förutsättningar för den europeiska data- och telekomindustrin 
(Garnham 1997).  

Sammankopplingen mellan informationspolitik och ekonomisk politik 
återkommer även i materialet i det här kapitlet. Det övergripande syftet för 
i2010 anges vara att skapa ”tillväxt och jobb i informationssamhället och 
medieindustrierna” (IP/05/643), bland annat genom att skapa en gemen-
sam marknad för tjänster och innehåll på nätet.  

Bangemann-rapporten förutspådde framväxten av en betydande tjänste-
ekonomi på nätet, vilken skulle ge konsumenterna tillgång till ett större 
utbud av audiovisuella tjänster. Samtidigt skulle informationssamhället 
erbjuda de som skapar innehållet nya möjligheter att nå ut med det till en 
publik. Teleoperatörer och hårdvarutillverkare sades också vara två aktö-
rer som hade mycket att vinna på utvecklingen eftersom det skulle krävas 
stora investeringar i bandbredd och datorkapacitet. Allt detta är teman 
som återkommer även i i2010. 

Men det finns också skillnader i den förda politiken mellan då och nu, 
inte minst i synen på möjligheterna att reglera informationssamhället. En-
ligt Nicklas Lundblad (2008), som har tittat närmare på EU:s informa-
tionspolitik från 1990-talet till början på 2000-talet, utgick den då förda 

                                                      
122 ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/index_en.htm, 2011-11-30. 
123 Se Karlsson (2005) om informationssamhällets ’epokala’ karaktär. 
124 Initiativet till Bangemann-rapporten togs tre månader efter att Al Gore hade 
presenterat en strategi för att förverkliga den amerikanska informationsmotorvägen 
(Andrews 1993).  
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politiken från en snäv världsuppfattning enligt vilken datorteknologin sågs 
som en oproblematisk källa till ökad effektivitet och kontroll. Teknologin 
gav ökade möjligheter till politiken att styra samhällsutvecklingen. Digitala 
teknologier antogs kunna överbrygga avstånd och föra människor närmare 
varandra. Därmed antogs datorn också erbjuda politikerna ökad kontroll 
över hur människor kommunicerar och interagerar med varandra. Svårig-
heterna med att skapa en informationsmiljö där tekniska system och lagar 
och normer fungerar tillsammans var en fråga som trivialiserades i policy-
diskussionen vid den här tiden. Lundblad noterar också den självklarhet 
med vilken Bangemann-rapporten skiljer mellan ’kreatörer’ och ’konsu-
menter’. I policydokumenten från den aktuella tidsperioden finns, enligt 
Lundblad, ingen tanke på att en konsument eller en användare också skulle 
kunna vara en producent eller en jämbördig deltagare i ett informationsut-
byte. Jämfört med detta är man i dokumenten från i2010-initiativet mycket 
försiktigare vad gäller politikens roll och man ser hellre att marknaden tar 
initiativet. Dessutom har användarna fått en mycket mer aktiv roll än tidi-
gare. 

Som en del av policykontexten finns också de direktiv som blev det kon-
kreta resultatet av visionerna, rapporterna och utredningarna. När det 
gäller direktiv som rör upphovsrätten har EU under 2000-talet producerat 
två mycket omdiskuterade sådana. Det första med den långa titeln Direkti-
vet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället (Direktiv 2001/29/EG). Detta direktiv 
går också under det mer koncisa tilltalsnamnet InfoSoc-direktivet. Det 
andra direktivet heter Direktivet om säkerställande av skyddet för immate-
riella rättigheter (Direktiv 2004/48/EG), men är mest känt under sitt smek-
namn IPRED.  

Syftet med InfoSoc-direktivet var att implementera delar av innehållet i 
WIPO-fördraget om upphovsrätt från 1996 – en överenskommelse inom 
FN-organet World Intellectual Property Organization – och skapa större 
samstämmighet mellan de europeiska staternas lagstiftning.125 Direktivet 
förstärker kraftigt det skydd som upphovsrätten ger upphovsrättsinnehava-
re och därmed har direktivet setts som en seger för de ekonomiska intres-
sen som ägnade sig åt intensiv lobbying för att få igenom det (Adams 
2006). Den mest påtagliga förändringen gentemot tidigare upphovsrättsre-
gleringar var det juridiska skydd som gavs åt tekniska kopieringsskydd. 
Direktivet skyddar industrins rätt att hårdkoda in användarens rättigheter 
direkt i produkten. Konsekvensen blev, åtminstone i teorin, att man gav 

                                                      
125 Direktivet handlar också om att harmonisera den europeiska lagstiftningen med 
den övriga världens, inte minst USA:s. 



 PETER JAKOBSSON  Öppenhetsindustrin I 151
 

branschen möjligheten att bestämma hur konsumenterna ska kunna an-
vända sitt inköpta upphovsrättsskyddade material (Schollin 2008). 

IPRED handlar i sin tur om de åtgärder som medlemsstaterna måste vid-
ta för att se till att upphovsrättslagstiftningen respekteras och att dess be-
stämmelser efterlevs. Bland annat föreskriver direktivet att upphovsrättsin-
nehavare, det vill säga upphovsmän, förlag, skivbolag och andra rättighets-
innehavare, ska ha fler handlingsmöjligheter om de har anledning att tro 
att deras rättigheter kränks. På begäran ska en domstol eller annan juridisk 
myndighet kunna kräva att en tredje part lämnar ut information till rättig-
hetsinnehavaren som kan vara relevant i relation till ett misstänkt upp-
hovsrättsbrott. Direktivet ger också möjligheter för domstolar att utfärda 
order om beslag av teknisk utrustning i väntan på en riktig utredning, om 
en upphovsrättsinnehavare har skäl att tro att ett upphovsrättsbrott kan 
vara på väg att begås. Implementeringen av direktivet i Sverige föranledde 
diskussioner kring huruvida skiv- och filmbolag nu skulle agera som en 
slags privatpoliser och bedriva spaning mot fildelare. I alla fall stärker di-
rektivet kraftigt skyddet som upphovsrätten ger upphovsrättsinnehavare. 
EU:s upphovsrättspolitik har därmed varit en av pådrivarna i en interna-
tionell trend mot starkare upphovsrätter på upphovsrättsindustriernas 
villkor (se t.ex. May 2009). 

En marknad online 

Innan i2010 lanserades bedrev EU således en informationspolitik som prio-
riterat ett starkt och omfattande upphovsrättsligt skydd. Men också en 
politik vilken ser informationspolitiken som en del av den ekonomiska 
politiken. Dessa båda synsätt kommer i konflikt med varandra i i2010, i 
och med att en politik baserad på fortsatt stärkta upphovsrätter kommer i 
konflikt med en föreställning om medieindustrins behov av öppenhet. Av 
de analyserade dokumenten blir detta tydligast i Content Online-initiativet 
som syftar till att ta fram ny lagstiftning för att gynna framväxten av inne-
hållstjänster på nätet. Arbetet inom Content Online bedrevs i formen av ett 
samrådsförfarande, vilket kan liknas vid de svenska remissrundorna. I 
samrådsförfarandena handlar det dock inte om att samla in åsikter om ett 
färdigt lagförslag utan om att få berörda aktörers reaktioner på öppet 
ställda frågor. I det aktuella fallet var det dessa frågor:  

Vilka ekonomiska och regulativa barriärer finns för onlinetjänster inom den 
gemensamma europeiska marknaden? Hur står sig konkurrenskraften hos 
den europeiska onlinebranschen för innehåll, i jämförelse med andra regio-
ner? Skulle kreativa företag tjäna på ett europeiskt eller multiterritoriellt li-
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cens- och klareringsförfarande?  Behövs det förbättringar när det gäller inte-
roperabiliteten hos de europeiska DRM-systemen? (IP/06/1071, s. 1) 

Efter avslutad samrådsrunda presenterade kommissionen 2007 resultatet i 
form av ett meddelande till parlamentet och ministerrådet ”om kreativt 
innehåll på internet inom den inre marknaden” (Com/2007/836). Medde-
landet anger en handlingsplan för framtiden och pekar ut fyra problemom-
råden. Det första och mest övergripande problemet är: ”Brist på tillgång 
till kreativt innehåll för spridning på internet och brist på aktiv licensiering 
av rättigheter på nya plattformar” (ibid., s. 4). För att den förutspådda 
tillväxtökningen från onlinemarknaden ska komma till stånd krävs det 
enligt kommissionen att de berörda aktörerna i större utsträckning är villi-
ga att tillgängliggöra sitt material i digital form över nätet. Problemet med 
bristen på innehåll hänger ihop med de tre andra problemområdena. För 
det första krävs vad som kallas för multiterritoriella licenser, för det andra 
måste systemen för så kallad Digital Rights Management – det vill säga 
automatiserade system för rättighetsklarering – göras mer driftskompatibla 
och standardiserade, och för det tredje krävs det åtgärder för att motverka 
den utbredda praktiken att olovligen kopiera film och musik över nätet.  

Utifrån syftet med delstudien är det intressant att notera att kommissio-
nen formulerar det som att det är bristen på innehåll som förhindrar ut-
vecklingen av onlinemarknaden. I pressmeddelandet som bjöd in till sam-
rådet menade kommissionen att de såg ”fantastiska möjligheter för Euro-
pas innehållsindustri att expandera” och att de ville ”uppmuntra en ut-
veckling av innovativa affärsmodeller [och] ta reda på hur europeiska tek-
nologier och apparater kan vara framgångsrika på marknaden online” 
(IP/06/1071, s. 1). Att kommissionen i detta senare dokument ser det som 
att det är bristen på innehåll som hindrar utvecklingen av marknaden tyder 
på att det inte är innehållet i sig som utgör marknaden. Det finns en kon-
flikt mellan de som tillhandahåller innehållet och de som utgör online-
marknaden – det vill säga, olika tjänsteleverantörer och internet- och 
kommunikationsplattformar. Denna konflikt om tillgången på innehåll 
leder kommissionen till att lägga större vikt vid ’öppenhet’ än vad man har 
gjort tidigare. Det betyder inte att kommissionen överger den tidigare lin-
jen med en stark upphovsrätt på nätet, utan bekämpningen av olovlig ko-
piering och överföring över nätet är fortfarande prioriterad. Men kommis-
sionen ser en möjlighet till att intervenera i relationen mellan de företag 
som producerar innehåll och de som tillgängliggör innehåll över nätet. 
Framförallt menar man att ”[r]ättsinnehavarna behöver kunna uppskatta 
de potentiella vinsterna med gränsöverskridande licenser” (ibid., s. 6). Vad 
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kommissionen därför vill åtgärda är den marknadsposition som de natio-
nella rättighetsorganisationerna innehar.  

I komplexa och transnationella mediesystem är det omöjligt för upp-
hovsmän att på individuell basis bevaka sina rättigheter och att på egen 
hand samla in ersättning från olika användare av de egna upphovsrättighe-
terna. Istället representeras de flesta yrkesgrupper som arbetar med att 
producera upphovsrättsligt material av organisationer som tar hand om 
denna hantering: så kallade rättighetsorganisationer. Dessa organisationer 
licensierar verk och samlar in ersättning på schablonmässig basis, från till 
exempel radio- och TV-stationer, konsertorganisatörer, auktionsfirmor, 
museer, etc. De europeiska rättighetsorganisationerna innehar en stark 
position inom sina respektive mediesystem, både i relation till användarna 
av upphovsrättsskyddade verk (till exempel radiostationer) och i relation 
till rättighetsinnehavarna (Kretschmer 2002). Ofta finns inget alternativ 
tillgängligt för någon av parterna, vilket skapar en effektiv monopolsitua-
tion och ger organisationerna en stark förhandlingsposition. Rättighetsor-
ganisationerna i Europa organiserar sig traditionellt på nationell basis, 
vilket betyder att varje land har sina egna rättighetsorganisationer. Dessa 
samlar till exempel in alla avgifter från musikanvändningen i det aktuella 
landet. Det är alltså inte möjligt att betala en licensavgift i Frankrike om 
man vill använda ett musikstycke i Tyskland, även om kompositören är 
fransk. Den här principen har ifrågasatts av bland annat skivbolag som har 
försökt att hitta enklare och billigare sätt att framställa fonogram, genom 
att göra upp med en organisation istället för flera nationella. Detta förfa-
rande har också delvis gjorts möjligt av kommissionen, vilken har ansett 
att rättighetsorganisationernas praktiker går emot den europeiska konkur-
renslagstiftningen (Wallis, et al. 1999).  

Det återstår dock enligt kommissionen fortfarande en nationell och mo-
nopolistisk tendens i det europeiska systemet med rättighetsorganisationer, 
vilket kommissionen ser som ett problem. Följaktligen försöker de att lägga 
fram nya regleringar och skapa en mer konkurrensutsatt marknad för li-
censer. Detta görs inom i2010 och mer specifikt i relation till ambitionen 
att skapa en ‘inre informationsrymd’ (‘single information space’) 
(Com/2005/229), eller som det också formuleras: en ’digital europeisk inre 
marknad (’European digital single market’) (EU 2009a). Målet för medie-
politiken läggs alltså i linje med det övergripande målet för EU att skapa en 
inre marknad, vilket visar på den fortsatta närheten mellan mediepolitiken 
och den ekonomiska politiken. Den inre marknaden brukar vanligtvis be-
skrivas som att den innefattar varor, tjänster, kapital och arbetskraft. 
i2010-initiativet gör en poäng av att utvidga den inre marknaden till att 
också gälla på internet.  
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För att åstadkomma en inre informationsmarknad gör kommissionen 
det till sin uppgift att åtgärda de nationella rättighetsorganisationernas 
monopolistiska marknadsposition. För Content Online-plattformen är 
utvecklingen av så kallade multiterritoriella licenser en av de viktigaste 
frågorna (Com/2007/836). Förhoppningen är att nya licenser som går över 
de nationella gränserna kan motverka monopolen och vara ett steg mot att 
skapa en inre informationsrymd där innehåll kan flöda mellan, såväl som 
inom de europeiska staterna. Några av de nationella rättighetsorganisatio-
nerna har haft invändningar mot detta eftersom de fruktar att det kan få 
konsekvenser för ersättningen till upphovsrättsinnehavarna (t.ex. STIM 
2009). Det finns en rädsla för att multiterritoriella licenser kommer att leda 
till en konkurrenssituation där ersättningen kommer att närma sig noll.  

Frågan är då hur man ska förstå kommissionens inställning gentemot 
rättighetsorganisationerna. Det finns utifrån avhandlingens perspektiv två 
intressanta vägar att utforska, vilka på intet sätt utesluter varandra. Det är 
för det första möjligt att se den drivna politiken som ett exempel på en 
nyliberalt formulerad mediepolitik där konkurrens och tävlan är två av de 
viktigaste politiska värdena. Men det är också möjligt att se politiken som 
formulerad utifrån en idé om öppenhet som en ny och mer ekonomiskt 
gynnsam mediepolitik. Den senare tolkningen har stöd av kommissionens 
utgångspunkt att inte behandla ’innehåll’ som värdefullt i sig, utan att se 
det som att värdet av innehållet realiseras genom att det fungerar som en 
drivkraft för teknik- och internetindustrin.  

Anledningen till att rättighetsorganisationerna uppfattas som problema-
tiska är, som redan angivits, att de inte är utsatta för tillräcklig konkurrens 
och att de verkar på nationell basis i en globaliserad värld. Diskussionen 
inom EU mobiliserar således återkommande teman i den nyliberalt influe-
rade mediepolitiken från de senaste decennierna. Att dessa värderingar 
kommer till uttryck i EU:s mediepolitik kan också förstås, utifrån Cuilen-
berg och McQuail (2003), som en del av en internationell trend där eko-
nomiska överväganden sedan 1980-talet har fått en plats i medie- och in-
formationspolitiken. Som nämndes i avhandlingens första kapitel har Cui-
lenberg och McQuail identifierat tre mediepolitiska paradigm varav det 
senaste, som började växa fram under perioden 1980 till 1990, söker främ-
ja ett allmänintresse formulerat i ekonomiska termer. Detta närmande 
mellan mediepolitiken och den ekonomiska politiken kan förklara varför 
frågan om upphovsrätter avgörs med den inre marknaden som det mer 
övergripande ramverket. Utifrån diskussionen i kapitel tre, om relationen 
mellan nyliberalismen och upphovsrätten, kan man också notera att upp-
hovsrätten i det föreliggande exemplet inte förstås som privat egendom 
utan som ett monopol reglerat av staten. Utmaningen för politiken är såle-
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des att reglera och justera upphovsrättslagstiftningen så att den skapar 
förutsättningarna för en ideal marknad.  

Samtidigt måste det understrykas att kommissionen endast diskuterar 
vissa möjliga uppluckringar av upphovsrättslagstiftningen. De menar också 
att det är viktigt att skapa respekt för upphovsrätten och se till så att skyd-
det mot piratkopiering upprätthålls. En av diskussionspunkterna i Content 
Online-plattformen är till exempel det samförståndsavtal som tecknats i 
Frankrike mellan musik- och filmindustrin, internetleverantörer och den 
franska staten, som gör det möjligt att stänga av medborgare från nätet om 
de bryter mot upphovsrättslagen (Com/2007/836). Att kommissionen tar 
en sådan drastisk lagstiftning som utgångspunkt för diskussionen visar att 
de har en fortsatt hård hållning i denna fråga.  

Sammantaget visar dock dessa två prioriteringar – upphovsrätter och 
konkurrens – ett dilemma för den ekonomiskt formulerade europeiska 
mediepolitiken. Upphovsrättslagstiftningen skapar visserligen en marknad 
för symboliska produkter, men kan samtidigt leda till en situation där de 
etablerade rättigheterna upplevs som att de motverkar konkurrensen på 
marknaden. Att mediepolitiken och upphovsrättsregleringen ses som en del 
av den ekonomiska politiken relativiserar värdet av ett starkt upphovsrätts-
skydd. Tvärtemot vad en del andra har argumenterat (Harvey 2005a; 
Hesmondhalgh 2008), leder en nyliberalt formulerad mediepolitik inte till 
ett fundamentalistiskt försvar av immaterialrätten. Den leder istället till en 
situation där värdet av upphovsrätten måste avgöras genom dess funktion 
på marknaden.  

Jag menar dock att det inte bara är konkurrens- och marknadstänkande 
som leder kommissionen till denna upphovsrättspolitik. Det finns också en 
skillnad mellan hur kommissionen föreställer sig att den ’digitala’ mediein-
dustrin fungerar och den tidigare etablerade föreställningen om de kreativa 
industrierna. Skillnaden ligger i att ’innehåll’ inom ramarna för i2010 ses 
som en drivkraft för andra delar av ekonomin snarare än som ett värde i 
sig. Innehåll är visserligen ett centralt begrepp för Content Online-
plattformen, men främst för att innehållet driver människor till att exem-
pelvis köpa abonnemang och tillgång till tjänster. Till skillnad från fallet 
med de kreativa industrierna är innehållet inte nödvändigtvis en vara, utan 
kan också vara en del av en tjänst eller en del av en slags plattformseko-
nomi. Detta leder till att den tidigare upphovsrättscentrerade rationaliteten 
omprövas, till förmån för en reglering som låter ’innehållet’ flöda mer obe-
hindrat. I den mediepolitik som formuleras inom i2010 ses inte skiv- och 
filmbolag, eller artister och författare, som ståendes i centrum för mediein-
dustrins ekonomiska värdeskapande.  
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Denna tanke, att de kreativa industrierna har positiva effekter på andra 
delar av ekonomin, är visserligen inte ny. Exempelvis Richard Florida 
(2002) menar att en politik som gynnar den kreativa klassen kommer att 
skapa positiva ekonomiska bieffekter. Men föreställningar om de kreativa 
industrierna utgår från de företag som producerar symboliska produkter. 
Utgångspunkten för i2010 är en annan. Innehållsproducenterna ses istället 
som noder i ett komplext nätverk, där ekonomiskt värde kan skapas på 
nya sätt och ibland genom oprövade modeller. Jag menar därför att ut-
gångspunkten för den föreslagna mediepolitiken kan förstås som en före-
ställning om en öppenhetsindustri.  

Användargenererat innehåll 

Att informationssamhällets tjänster behöver ett ’innehåll’ är således en av 
premisserna för EU:s informationspolitik. Detta är också en orsak till att 
kommissionen fått upp ögonen för användargenererat innehåll, eftersom 
det kan utgöra ytterligare en källa till innehåll för olika onlinetjänster. 
Samtidigt aktualiserar det användargenererade innehållet fler värden än 
ekonomiska. Kommissionen diskuterar konsekvenserna av ett mediesystem 
som tillåter mer deltagande från mediekonsumenterna och som tillåter 
konsumenter att bli producenter. I diskussionen prövas olika sätt att kon-
ceptualisera dessa förändringar, till exempel att se det som en möjlighet till 
en utökad yttrandefrihet. Man ser det också som en framväxt av nya hy-
brida subjekt som rör sig mellan tidigare etablerade kategorier – vad som 
kallas för prosumenter eller produsenter. Oftast förekommande är dock 
uppdelningen mellan professionellt och amatörproducerat innehåll.  

Användargenererat innehåll nämns i flera av dokumenten från i2010, till 
exempel i ett Green paper om kunskapsekonomin (Com/2008/466), i dis-
kussionerna kring Content Online-plattformen och i en särskild rapport 
om användargenererat innehåll: User-Created-Content: Supporting a Parti-
cipative Information Society (Le Borgne-Bachschmidt, et al. 2008). Flera 
dokument refererar till en tidigare rapport från OECD (Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling) från vilken de hämtar definitionen 
av användargenererat innehåll.126 I rapporten från OECD utreds effekterna 
av vad rapporten kallar för ’user-created content’ och vad uppkomsten av 
sådant innehåll bör ha för inverkan på framtida lagstiftning. Rapporten 
definierar användargenererat innehåll som innehåll som ”publicerats” över 

                                                      
126 OECD är en samarbetsorganisation med säte i Paris som arbetar med att utvär-
dera ekonomin och den ekonomiska politiken i organisationens medlemsländer. 
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Internet och krävt ”ett visst mått av kreativ ansträngning” samt är skapat 
”utanför professionella rutiner och praktiker” (OECD 2006, s. 8).127  

I det första publicerade materialet från Content Online-plattformen 
(Sec/2007/1710) ägnas ganska mycket utrymme åt användargenererat in-
nehåll. Web 2.0 omnämns som ett nytt fenomen, exemplifierat med blog-
gar, wikis och videotjänster. Dessa förutspås ge konsumenter och använda-
re en ny roll i informationssamhället – ”en mer aktiv och kollaborativ roll i 
skapandet av innehåll” (ibid., s. 15). Användargenererat innehåll beskrivs 
som en naturlig del av nätet, men det hävdas att medieindustrin först nu 
har insett att detta material kan användas som en källa till billigt innehåll 
för sina egna tjänster. Eftersom tillgången på innehåll, som sagt, identifie-
rats som det största hindret på väg mot en livskraftig marknad online ses 
detta innehåll som ett välkommet bidrag till denna marknad. Arbetsmate-
rialet från Content Online-plattformen (ibid.) hävdar till och med att det 
användargenererade innehållet har börjat tävla med annat innehåll när det 
gäller inkomsterna från online-marknaden. För att förstärka denna trend 
menar man att det vore värdefullt att: ”främja användarnas aktiva roll i 
urvalet, distributionen och skapandet av innehåll” (ibid., s. 22).  

Enligt arbetsmaterialet är det dock ännu inte helt klart hur den nya käl-
lan till kreativt innehåll ska hanteras från ett lagstiftarperspektiv. Med 
tanke på den ekonomiska potentialen i det användargenererade innehållet, 
förutspås att det kan uppkomma lägen där användarna också vill ha er-
sättning för sitt innehåll. Det föreslås inga lösningar för detta, men man 
konstaterar, lite vagt, att denna nya sorts innehåll både behöver tillräckligt 
med utrymme och tillräckligt med skydd för att utvecklas (ibid., s. 16). 
Vad och vem som behöver skyddas utreds dock inte närmare (jfr Jakobs-
son & Stiernstedt 2010).  

I en senare rapport från Content Online-plattformen konstateras att an-
vändargenererat innehåll är något som har diskuterats livligt av deltagarna 
i samrådet, framförallt ”möjligheten att tjäna pengar på [monetisation] 
’användargenererat innehåll’” (EU 2009b, s. 2). Rapporten noterar att de 
traditionella mediebolagens affärsmodeller på nätet bygger på att de äger 
och kontrollerar ett visst innehåll som de kan ta betalt för genom (digital) 
exemplarförsäljning, eller genom prenumerationsavgifter och försäljning av 
annonsutrymme. Nya aktörer (rapporten nämner YouTube) har dock in-
troducerat modeller där medieföretagen endast erbjuder en plats till an-
vändarna, som själva kan skapa sitt innehåll.  

De frågor som börjar ta form i Content Online-plattformen diskuteras 
mer utförligt i rapporten User-created-content: supporting a participative 

                                                      
127 Kursiv i original. 
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information society (Le Borgne-Bachschmidt 2008) som specifikt handlar 
om att ta fram policyrekommendationer till EU:s lagstiftare. I denna rap-
port konstateras att användargenererat innehåll växer i sådan utsträckning 
att det på sikt kan utgöra ett substitut för traditionellt innehåll som de 
europeiska TV-bolagens utsändningar. Det konstateras att skaparna av det 
användargenererade innehållet tillhör en ny generation av medieanvändare 
som inte finner sig i den ”passiva” roll som hon/han har i den traditionella 
medielagstiftningen (ibid., s. 13). Med Wikipedia som enda undantag kon-
staterar rapporten att de ’tjänster för användargenererat innehåll’ som 
finns på internet är kommersiella tjänster och att dessa utgör en ny slags 
aktörer som utmanar de traditionella medieföretagen (ibid., s. 173). Medie-
lagstiftningen, som enligt rapporten är baserad på centraliserade system 
och stora marknadsaktörer, kan därmed komma att behöva förändras. 
Rapporten undersöker därför de nya värdekedjor och affärsmodeller som 
möjliggörs av plattformar för användargenererat innehåll. De värdekedjor 
som rapporten beskriver består av användare som producerar innehåll, 
konsumentelektronikföretag, mjukvaruföretag, internetleverantörer, inter-
netplattformar och användare som konsumerar innehåll (ibid., s. 137). Till 
största delen liknar dessa värdekedjor det som CCIA definierade som kär-
nan i en ekonomi som kräver undantag och begränsningar i upphovsrätten 
(se kap. fyra).  

I rapporten (Le Borgne-Bachschmidt 2008) ses det användargenererade 
innehållet inte bara som att det förser internetmarknaden med mer inne-
håll. Rapporten har också en ambition att utreda de kulturella och sociala 
konsekvenserna av de nya användardrivna produktionspraktikerna. Samti-
digt knyts det användargenererade innehållet hela tiden till vissa specifika 
internettjänster. Även om rapporten i sin analys av olika sorters användar-
genererat innehåll – från privat kommunikation till semiprofessionellt 
publikt innehåll – utgår från ett användarperspektiv snarare än plattfor-
marnas uppdelning i musik-, filmtjänster och bloggar, är det endast ’inne-
håll’ som produceras för eller på dessa kommersiella plattformar som dis-
kuteras i rapporten. Det vill säga, även om internet till en väldigt stor del 
består av, i en mening, användargenererat innehåll, är det innehåll som 
rapporten och Content Online-plattformen diskuterar alltid definierat i 
förhållande till kommersiella aktörer (som sagt med undantag från Wiki-
pedia). För det mesta diskuteras det användargenererade innehållet i rela-
tion till en kort lista med exempel: främst YouTube och Flickr.  

Kommissionen har alltså uppmärksammat vad de hävdar vara ett nytt 
fenomen: att människor skapar kreativa, symboliska produkter utanför de 
reguljära kreativa industrierna. Hur lagstiftningen för detta innehåll bör se 
ut diskuteras närmare i ett så kallat reflektionsdokument från direktoratet 
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för den inre marknaden och direktoratet för informationssamhället och 
medierna (EU 2009a). Dokumentet börjar med en genomgång av utveck-
lingen under de senaste åren inom musik-, förlags-, film- och spelbranschen 
och slår fast att upphovsrätten har en fortsatt viktig roll för dessa bran-
scher. Diskussionen förs sedan vidare in på vad som för tillfället är de stora 
utmaningarna inom medieindustrin, och vad EU som lagstiftare eventuellt 
kan göra för att möta utmaningarna inom dess olika branscher. Målet 
anges vara att skapa ett ”modernt, konkurrensfrämjande och konsument-
vänligt juridiskt ramverk för en verkligt gemensam marknad för kreativt 
innehåll på nätet” (ibid., s. 3).128 I detta inkluderar man utjämnandet av 
styrkeskillnaderna mellan olika företag och att på så sätt ge utrymme ”för 
nya affärsmodeller och innovativa lösningar för distributionen av kreativt 
innehåll” (ibid., s. 3). Angående användargenererat innehåll konstaterar 
man att det ”spelar  en ny och viktig roll bredvid professionellt producerat 
innehåll” (ibid., s. 3).129 I anslutning till detta ger man också förslag på vad 
de två typerna av innehåll behöver för slags reglering: “Samexistensen av 
dessa båda typer av innehåll kräver ett ramverk som är designat för att 
garantera både yttrandefrihet och en lämplig ersättning för professionella 
kreatörer” (ibid., s. 3-4). Rimligtvis betyder detta att vad lagstiftaren behö-
ver göra är att se till att professionella upphovsmän får ett fullgott skydd 
för sina verk, samtidigt som internetanvändarnas rätt att uttrycka sig själva 
också garanteras av lagen (jfr Jakobsson & Stiernstedt 2010). Denna upp-
delning mellan amatörer och professionella  behöver diskuteras närmare 
för att förstå den föreslagna politiken.  

Amatörer och professionella 

Dokumentet som citerades ovan, vilket gjorde en uppdelning mellan an-
vändargenererat och professionellt innehåll, inleds med ett konstaterande 
om att ”upphovsrätt är kreativitetens grund” och att den är en av ”grund-
pelarna i Europas kulturarv” (EU 2009a, s. 2). I samma dokument konsta-
teras också att ’vanliga’ internetanvändare bidrar till att producera det 
innehåll som är ”en avgörande drivkraft för upptaget av nya teknologier, 
framförallt bredband, digital-tv och mobil kommunikation” (ibid., s. 2). 
Detta innehåll kopplas dock inte ihop med upphovsrätten. Hur går det 
ihop med deklarerandet av upphovsrätten som kreativitetens grund?  

                                                      
128 Fetstil i original. 
129 Fetstil i original. Citatet är i original försett med en not som hänvisar till 
OECD:s definition av användargenererat innehåll.  
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En möjlig förklaring är att argumentationen bygger på en åtskillnad mel-
lan olika sorters kreatörer och olika sorters drivkrafter. Definitionen av 
användargenererat innehåll som ofta återkommer i materialet från EU och 
som ursprungligen kommer från OECD, definierar användargenererat 
innehåll som innehåll skapat ”utanför professionella rutiner” (OECD 
2006, s. 8). Detta kan förstås i enlighet med den uppdelning som görs i 
kommunikationen om Copyright in the Knowledge Economy: som en di-
stinktion mellan amatörer och professionella (Com/2009/532). Det vill 
säga att den bottnar i en föreställning om kreatörer med olika sorters driv-
krafter inom olika produktionskontexter. Motsatsen till en person som 
följer de ’professionella rutinerna’ är då en amatör. Ordet amatör har sitt 
ursprung i latin och betyder på franska någon som älskar eller älskare av – 
en amatör drivs alltså av sin kärlek till det skapade, till skillnad från den 
professionella kreatören som drivs av ekonomiska incitament.130 Detta är 
en distinktion som ligger bakom uppdelningen mellan professionellt upp-
hovsrättsskyddat och amatörproducerat yttrandefrihetsskyddat innehåll.  

Jag vill dock hävda att distinktionen i det analyserade materialet mellan 
professionellt och amatörproducerat innehåll också bygger på en annan 
föreställning. Detta eftersom uppfattningen om att amatörer och professio-
nella har olika drivkrafter bygger på en sorts resonemang som annars inte 
används i materialet. Synsättet att upphovsrätten är ett incitament för en-
skilt individuellt skapande är inte det perspektiv som dominerar i det ana-
lyserade materialet. Rapporten User-Created-Content: Supporting a Parti-
cipative Information Society (Le Borgne-Bachschmidt 2008) innefattar en 
översikt över de europeiska upphovsrättslagstiftningarna och diskuterar då 
visserligen de så kallade moraliska rättigheterna. Ett av dokumenten kon-
staterar också, som redan nämnts, att ”upphovsrätt är kreativitetens 
grund” (EU 2009a, s. 2). Men dessa omnämnanden av relationen mellan 
enskilda individer och upphovsrätten utgör undantag i materialet.131 I öv-
rigt behandlas upphovsrätten framförallt som ett branschskydd för de kre-
ativa industrierna. Upphovsrätten framstår som en lagstiftning som är till 
för att bok-, skiv-, film- och spelindustrin ska kunna ta betalt för sina pro-
dukter. Om det finns ett samband mellan detta och kreativitet som en indi-
viduell praktik eller egenskap tas det för givet eller lämnas utanför diskus-
sionen. 

Av samma anledning, att upphovsrätten ses som ett branschskydd, 
kommer nätanvändare, även om de är aktiva producenter av innehåll, bara 

                                                      
130 http://www.ne.se/lang/amatör, Nationalencyklopedin, 2011-11-30. 
131 Det är inte självklart att kreativitet ska tolkas som en individuell egenskap i det 
senare citatet, men det kan vara det som åsyftas. 
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på fråga i relation till upphovsrätten om de bryter mot den – inte som 
självständiga kreatörer. Nätanvändare beskrivs som aktiva producenter av 
användargenererat innehåll men de betecknas sällan som kreatörer eller 
rättighetsinnehavare. Dessa beteckningar tillkommer istället de som befin-
ner sig i de traditionella medieindustriernas värdekedjor. Därför diskuteras 
också användargenererat innehåll för det mesta skiljt från upphovsrättsfrå-
gorna. I dokumenten från i2010 finns det kreatörer, mellanhänder, distri-
butörer och användare – vilka har olika rättigheter och ramverk som till-
godoser deras stipulerade intressen beroende på deras plats i den industriel-
la värdekedjan: för rättighetsinnehavare är det respekt och ekonomisk 
ersättning, för nätanvändare är det användarvänlighet och rätten att ut-
trycka sig.  

Den föreställning som ges uttryck för i de analyserade dokumenten lig-
ger dock långt ifrån den som tidigare har tillskrivits EU:s lagstiftare, enligt 
vilken nätanvändarna skulle vara passiva konsumenter av innehåll (se 
Lundblad 2008). Det finns i det analyserade materialet inget som kan be-
skrivas som ett ’fordistiskt’ tänkesätt, enligt vilket ett litet antal specialise-
rade industrier producerar för en stor och relativt enhetlig marknad. I lik-
het med vad som påstås av till exempel Yochai Benkler (2006) och Eric 
von Hippel (2005), hävdas det i analysmaterialet att vanliga människor 
och nätanvändare utgör en ny källa till innovationer, kreativitet och sym-
boliska produkter. Nätanvändare uppträder således som producenter, men 
inte som kreatörer eller rättighetsinnehavare, eftersom de inte ingår i den 
bransch som upphovsrätten har utformats för att skydda.  

Det finns dock undantag från denna tendens i dokumenten från i2010. 
Framförallt Le Borgne-Bachschmidt (2008) uppmärksammar att upphovs-
rätter skulle kunna tillkomma skapare av användargenererat innehåll och 
att detta också kunde vara en drivkraft i utvecklingen av detta innehåll. 
Rapporten uppmärksammar också att den dominerande branschpraktiken 
på plattformar för användargenererat innehåll inte alltid upplevs som rätt-
vis av användarna, då företagen via licenser utnyttjar det användargenere-
rade innehållet på ett sätt som bryter mot praxis i de vanliga kreativa indu-
strierna. Det är dock inte denna sorts upphovsrättsliga problematik som 
dominerar det analyserade materialet. Kommissionens ståndpunkt måste 
därför ses som att användargenererat innehåll bör behandlas på ett annat 
sätt än ’professionellt’ producerat innehåll.  

Denna ståndpunkt är inte är unik för kommissionen utan förespråkas 
från fler håll. Bland annat är den amerikanska juristen Lawrence Lessig en 
förespråkare för parallella regelsystem för de kreativa industrierna och vad 
han kallar för remix-kulturen. Som en uttalad kritiker av en stark upp-
hovsrättsregim vill han underlätta för folkliga kulturella praktiker som 
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bygger på lån och appropriation, vilka han hävdar har marginaliserats på 
grund av upphovsrätten (Lessig 2004). Detta har gjort att Lessig ibland 
etiketterats som motståndare mot kapitalismen, men som han själv argu-
menterar för i introduktionen till sin bok Remix har hans mål hela tiden 
varit att “försvara industrier som aldrig blir till på grund av rädslan för 
[…] den nuvarande upphovsrättsregimen” (Lessig 2008, p. xvi). En av de 
reformer han föreslår i denna bok är, likt kommissionen, att lagen bör 
skilja på skapande av amatörer och professionella. Han medger att detta är 
en distinktion som är svår att göra, men menar att samma sak gäller 
många andra begrepp i upphovsrättslagstiftningen: till exempel skillnaden 
mellan privat och offentligt och skillnaden mellan självständigt skapande 
och imitation.  

Eftersom amatörer, i det analyserade materialet, förknippas med använ-
dare av plattformar för användargenererat innehåll och professionella med 
personer med anknytning till de kreativa industrierna kan man sluta sig till 
att distinktionen mellan amatörer och professionella går tillbaka på en 
åtskillnad mellan två olika branscher. Kommissionen skiljer på skiv-, film- 
och förlagsbranschen – de branscher som brukar räknas till de kreativa 
industrierna – och en annan industri, som passar in på avhandlingens be-
skrivning av öppenhetsindustrin. Lessig (2008) gör inte en lika entydig 
uppdelning mellan amatörer och professionella som kommissionen gör. 
Detta kan bero på att han inte bara är intresserad av att främja internetfö-
retag som sysslar med användargenererat innehåll utan också av att främja 
kulturella uttryck som bygger på lån och approprieringar. Sådana kulturel-
la praktiker och uttryck existerar även utanför Web 2.0-ekonomin och det 
räcker därför inte för Lessig med att bara göra undantag för den sortens 
företag. Denna vidare problematik är dock till största delen frånvarande i 
det analyserade materialet.  

Kommissionens behandling av de upphovsrättsliga frågorna aktualiserar 
den inneboende spänningen mellan de upphovsrättsliga idealen och den 
historiska utvecklingen av upphovsrätten som diskuterades i kapitel tre. I 
England tillkom upphovsrätten till viss del som ett ’bransch’-skydd för 
tryckargillet och lagstiftningen har med tidens gång visat sig vara anpass-
ningsbar till de ekonomiska förhållandena inom olika medieindustrier (Bet-
tig 1996). Tillkomsten av nya medieformer har inneburit att upphovsrätten 
skrivits om eller omtolkats för att kunna hantera nya verkstyper och nya 
upphovsmän. Trots detta har retoriken kring upphovsrätten fortsatt att 
utgå från en idealiserad bild av en ensam upphovsman (Craig 2007). Den-
na retorik, med bakgrund i den liberala politiska filosofin och den litterära 
romantiken, kan sägas utgöra en slags dialektisk motpol till de rent eko-
nomiska motiven bakom upphovsrätten (Hemmungs Wirtén 2004). Som 



 PETER JAKOBSSON  Öppenhetsindustrin I 163
 

många påpekat är det dock idag det ekonomiska perspektivet på upphovs-
rätten som är det dominerande. Personliga rättighetsresonemang är därmed 
relativt ovanliga (Koelman 2004; Montagnani & Borghi 2007). Utifrån 
analyserna ovan kan man konstatera att kommissionens uppmärksam-
mande av en industri beroende av undantag från upphovsrätten följer den-
na trend. Tendensen i kommissionens argumentation är att upphovsrätten 
återigen bör anpassas utifrån de industriella intressen som formas kring en 
ny teknologi – på samma sätt som när fotografier och film introducerades 
på 1900-talet (Edelman 1979). I detta fall är de ändringar som diskuteras 
dock inte att uppfinna en ny verkskategori eller en ny sorts upphovsmän, 
utan att införa undantag och begränsningar i upphovsrätten som passar de 
affärsmodeller och resonemang som ingår i föreställningen om en öppen-
hetsindustri.  

Slutsats 

Jag har i denna delstudie analyserat hur upphovsrättens roll för medieindu-
strin diskuteras inom EU-programmet i2010. För det första undersökte jag 
hur begreppet ’innehåll’ används i det analyserade materialet. För det and-
ra analyserade jag distinktionen mellan professionellt innehåll och amatör-
producerat, eller användargenererat, innehåll.  

EU-kommissionen framhåller behovet av ’innehåll’ för utvecklingen av 
en marknad online. Behovet bottnar i ’innehållets’ förmåga att driva på 
utvecklingen av olika tjänster på nätet. För att tillgodose detta behov näm-
ner kommissionen att det behövs ett ökat samarbete mellan innehållsleve-
rantörerna och internet- och tjänsteleverantörerna. Men det kommer också 
att krävas juridiska reformer som ska ta bort de ’barriärer’ som hindrar 
utvecklingen av onlinemarknaden.  

Denna hållning framkom i en diskussion om multiterritoriell licensie-
ring, där kommissionen menar att de nationella upphovsrättsorganisatio-
nernas monopol har lett till en situation där de kan ta ut för höga priser på 
respektive marknad. För att skapa ett ’gemensamt informationsområde’ 
och en ’gemensam marknad på nätet’ behöver dessa monopol konkurrens-
utsättas. Detta kommer enligt kommissionen att leda till mindre byråkra-
tiskt krångel och till lägre priser för dem som vill använda sig av upphovs-
rättsskyddat material.  

I anslutning till denna diskussion hävdade jag att den politik som EU fö-
reslår skiljer sig från en politik som formuleras utifrån upphovsrättsindu-
striernas intressen, eftersom innehållsproducenterna bara ses som en del i 
ett nätverk av olika branscher och affärsmodeller.  
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EU-kommissionen har också uppmärksammat att internetanvändare inte 
bara är konsumenter av innehåll utan också producenter. Det så kallade 
användargenererade innehållet kan, precis som det som benämns som pro-
fessionellt innehåll, fungera som en drivkraft för upptaget av ny teknik och 
nya tjänster. För att främja denna nya källa till innehåll hävdas det i ana-
lysmaterialet att det i vissa fall behövs göras undantag från upphovsrätten. 
Jag uppmärksammade hur användargenererat innehåll för det mesta disku-
terades i förhållande till kommersiella webbplatser. Därför menade jag att 
uppdelningen mellan professionellt och användargenererat innehåll i första 
hand handlar om vilken bransch och affärsmodell som kan realisera det 
ekonomiska värdet från ’innehållet’.  

I anslutning till detta resonemang noterade jag att tidigare reformer av 
upphovsrätten som följt på tekniska uppfinningar och nya affärsmodeller, 
har handlat om att uppfinna nya verkstyper och nya sorters upphovsmän. I 
relation till tjänster för användargenererat innehåll handlar det istället om 
att göra undantag i upphovsrättslagstiftningen.  

Diskussionen i det analyserade materialet handlar framförallt om hur 
upphovsrätten kan reformeras för att skapa de bästa förutsättningarna för 
skapandet av ekonomiska värden. För kommissionen innebär detta dock 
inte nödvändigtvis en stärkt upphovsrätt, även om det analyserade materia-
let också innehåller sådana förslag. Att kommissionen diskuterar behovet 
av en mindre strikt upphovsrättslagstiftning visar att kommissionen inte 
utgår från den etablerade föreställningen om att upphovsrättslagstiftningen 
är grundläggande för medieindustrins värdeskapande. Därför menar jag att 
man kan se det som att kommissionen utgår från en föreställning om me-
dieindustrin som inkluderar en uppfattning om en öppenhetsindustri.  

EU-kommissionens syn på upphovsrätten kan förstås utifrån den medie- 
och informationspolitik som tidigare har bedrivits inom EU. Enlig Garn-
ham (1997) har EU:s mediepolitik, i Bangemann-rapportens efterföljd, till 
stor del varit inriktad på att öka EU-ländernas konkurrenskraft vad det 
gäller utvecklingen av data- och telekomindustrin (Garnham 1997). I en 
annan analys, av policydiskussionen i Storbritannien, har Garnham (2005) 
pekat på hur föreställningen om de kreativa industrierna försökt att utnytt-
ja de ekonomiska förhoppningar som knutits till IT-industrin. Den politik 
som formades utifrån begreppet de kreativa industrierna var, enligt Garn-
ham, ett sätt att för kultursektorns räkning dra nytta av de positiva värden 
som var förknippade med teknikbranschen. I den politik som formuleras 
inom i2010 ställs däremot innehållsproducenter och IT-industrin mot var-
andra. Multiterritoriella licenser ska införas för att bryta innehållsprodu-
centernas monopol och för att gynna IT-industrin.  
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8. ÖPPENHETSINDUSTRIN 

I avhandlingen har jag analyserat vad jag menar är fyra särskilt intressanta 
uttryck för en föreställning om hur medieindustrin kan fungera vid sidan 
om, eller genom undantag och begränsningar i upphovsrättslagstiftningen. 
Det empiriska materialet har analyserats dels som en ideologi och dels som 
uttryck för en styrningsrationalitet. Detta analytiska perspektiv har syftat 
till att bidra med ett kritiskt förhållningssätt till det analyserade materialet 
och till att möjliggöra andra synsätt och tolkningsmöjligheter än de som 
föreslås i materialet. Förhoppningen är att avhandlingen både ska ha bi-
dragit med en beskrivning av öppenhet som medieindustriell logik och till 
en fruktbar kritik av denna idé. 

De analyserade exemplen förenas av att de hävdar, eller ses som, att de 
företräder något nytt och unikt. Men avhandlingen visar att de åtminstone 
i ett avseende inte är unika, i det att samtliga företräder en idé om hur 
upphovsrätten kan överskridas, eller åtminstone reformeras, för att åstad-
komma en mer konkurrenskraftig medieindustri. Även om de analyserade 
exemplen skiljer sig åt på många sätt är detta vad de har gemensamt. Det 
är denna gemensamma kärna jag föreslår kan kallas för en föreställning 
om en öppenhetsindustri. 

I detta avslutande kapitel sammanfattar jag och vidareutvecklar avhand-
lingens slutsatser. Jag gör det genom att gå tillbaka till och utveckla av-
handlingens jämförelser mellan föreställningen om öppenhetsindustrin och 
andra liknande föreställningar. Dessa redogjordes för i avhandlingens för-
sta kapitel, i forskningsöversikten och i den historiska bakgrunden. Jag 
kommer dels att relatera föreställningen om öppenhetsindustrin till andra 
policybegrepp som informationssamhället och de kreativa industrierna och 
dels till andra alternativa idéer om öppenhet, vilka inte i första hand före-
språkar öppenhet som en strategi för medieindustrin. Syftet med det avslu-
tande kapitlet är att ytterligare argumentera för användbarheten av det 
begrepp som avhandlingen föreslår och att bredda avhandlingens perspek-
tiv genom att peka ut intressanta områden som kan göras till föremål för 
fortsatt forskning. 
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Ekonomiska perspektiv på medier, kultur och kommunikation 

I avhandlingens första kapitel konstaterades att föreställningen om de krea-
tiva industrierna hade sin bakgrund i tidigare föreställningar om kunskaps- 
och informationssamhället (Hartley 2005). Flera av dessa föreställningar 
hade en instrumentell syn på kunskap och kreativitet, vilkas värde i första 
hand sågs ligga i att de kunde bidra till den ekonomiska tillväxten, inte 
minst genom att främja den växande elektronik- och telekomindustrin 
(Garnham 1997).132 Denna fokusering på ekonomiska värden kan till viss 
del tillskrivas den nyliberala syn på mediereglering som var tongivande vid 
denna tidpunkt (Freedman 2008). I föreställningen om de kreativa indu-
strierna fanns en liknande syn på kreativitet, men inom denna lades större 
vikt vid de industrier som producerade symboliska produkter. Dessa indu-
strier tillskrevs en ledande position i utvecklingen av samhällsekonomin 
(Garnham 2005). I Sverige har begreppet upplevelseindustrin spelat en 
liknande roll som begreppet de kreativa industrierna. Upplevelseindustrin 
har också förknippats med föreställningar om ’det svenska musikundret’, 
’det svenska datorspelsundret’ och det ’svenska modeundret’ (se Fleischer 
2009). Föreställningen om de kreativa industrierna riktade kultur- och 
mediepolitiken mot specifikt ekonomiska mål. En central tankegång bland 
förespråkarna för de kreativa industrierna var den roll som upphovsrätten 
spelade för den ekonomiska tillväxten genom att främja kreativ verksam-
het.  

I avhandlingen har jag analyserat flera exempel på en annan uppfattning 
om hur medieindustrin kan skapa tillväxt genom innovationer och ökad 
konkurrenskraft. Denna framhåller också kommunikation, kunskap och 
kreativitet som viktiga för den samtida ekonomin. Den tillskriver också 
upphovsrätten en central plats i den ekonomiska utvecklingen, men menar 
att upphovsrätten utgör ett hinder för den ekonomiska utvecklingen. Före-
ställningen om öppenhetsindustrin utgör därmed en slags motdiskurs till 
föreställningen om de kreativa industrierna men delar också mycket med 
denna. 

I kapitel fyra beskrevs hur CCIA, en organisation som representerar fö-
retag som Google, Yahoo och Facebook, försöker beräkna det ekonomiska 
värdet på de industrier som är beroende av undantag från upphovsrätten. 
Detta kan beskrivas som att de beräknar det ekonomiska värdet på vad 
andra har beskrivit som en kulturell allmänning (Boyle 2003; Lessig 2004). 
WIPO, en internationell organisation som bevakar det immaterialrättsliga 
området, försöker beräkna värdet på det som upphovsrätten ’stänger in’. 

                                                      
132 Se Webster (2006) för andra konkurrerande perspektiv på informationssamhället. 
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CCIA försöker tvärtom beräkna det ekonomiska värdet på det som är ’öp-
pet’.  Genom sina rapporter försöker CCIA visa vad USA:s och Europas 
ekonomier kan vinna på ökad öppenhet. För dem som likt Lawrence Lessig 
och James Boyle stödjer idén om en utvidgad kulturell allmänning finns det 
ett stort värde i dessa uträkningar. Att sätta ett värde på den kulturella 
allmänningen är ett sätt att uppmärksamma och lyfta fram allmänningen i 
den offentliga diskussionen.  

Samtidigt är det värt att fundera på vad som saknas i CCIA:s beräkning-
ar och vilken betydelse det har. I en bemärkelse är beräkningarna en ensi-
dig beskrivning av allmänningen eftersom endast vinstdrivande företag 
lyfts fram som representanter för det som allmänningen hävdas bidra med, 
till exempel i form av kulturellt nyskapade och informationsspridning i 
demokratisk anda. Inte heller uppmärksammar CCIA:s beskrivning de 
enskilda kreatörernas bidrag till den kulturella allmänningen. Den ekono-
miska utgångspunkten för föreställningen om öppenhetsindustrin har såle-
des sina begränsningar. 

Värdeskapande och affärsmodeller 

Föreställningen om öppenhetsindustrin pekar ut vissa företag och bran-
scher som mer centrala än andra för den framtida ekonomin. Framförallt 
rör det sig om företag inom internet- och telekomindustrin. I till exempel 
Crowdsourcing (Howe 2008) och Wikinomics (Tapscott & Williams 2008) 
beskrivs en rad internetbaserade affärsmodeller byggda kring webbplatt-
formar. Inom i2010 är det också framförallt företag som sysslar med digi-
tal distribution och digitala tjänster som föreställs som vinnare på en mind-
re strikt reglerad ’innehålls’-marknad. CCIA försöker dock göra gällande 
att även skiv-, film- och spelbranschen inkluderas bland de branscher som 
skapar värde genom undantag i upphovsrätten. Skillnaden mellan före-
ställningen om öppenhetsindustrin och det som begreppen de kreativa in-
dustrierna eller upplevelseindustrin beskriver ligger dock i vilka företag och 
affärsmodeller som är de mest centrala. Som jag har argumenterat för ingår 
det i föreställningen om öppenhetsindustrin att det är entreprenörer och 
företag inom IT- och tekniksektorn som är bäst skickade att realisera vär-
det av de symboliska produkter som kommer från både internetanvändare 
och de kreativa industrierna.  

Många av de företag som ingår i kärnan av föreställningen om öppen-
hetsindustrin skapar värde genom att transportera information och mäta 
hur information cirkulerar i digitala nätverk. Den vara som dessa företag 
producerar har Elizabeth van Couvering (2008) kallat för ’trafikvaran’ 
(’traffic commodity’). Detta är en utveckling av den inom medieindustrin 
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traditionella publikbaserade affärsmodellen enligt vilken medieföretag 
säljer vidare tillgången till den publik som företagens produkter attraherar 
(Bolin 2011). För att skapa intäkter måste till exempel YouTube omvandla 
den uppmärksamhet och den trafik som genereras kring plattformens vi-
deoklipp till ’klick’ på sidans webbannonser.  

I detta avseende liknar webbföretagen en annan central kategori i före-
ställningen om öppenhetsindustrin: telekomoperatörer och internetleveran-
törer. Eftersom dessa företag får inkomster från trafikavgifter skapar även 
dessa företag värde genom att cirkulera information. Därav telekomföreta-
get Telenors reklamslogan ’obegränsad kommunikation’, vilken också har 
vissa likheter med slagordet ’information wants to be free’ (jfr Jakobsson 
2010).  

Anledningen till att föreställningen om öppenhetsindustrin fokuserar på 
upphovsrätten är att den reglerar och förhindrar den fria cirkulationen av 
information och symboliska produkter.  Detta framkom bland annat i 
analysen av i2010-initiativet som diskuterar hur en onlinemarknad kan 
skapas med fler begränsningar av upphovsrätten. 

Öppenhets- och upphovsrättsindustrin  

Föreställningen om en öppenhetsindustri är relaterad till beskrivningen av 
vissa medieföretag som tillhörande en upphovsrättsindustri (Wikström 
2006). Att beskriva medieföretag som del av en upphovsrättsindustri inne-
bär att man sätter upphovsrätten i centrum för hur denna industri skapar 
ekonomiska värden. Upphovsrätten innefattar också en rad kulturella före-
ställningar om skapande och kreatörer. Även dessa finns implicerade när 
vissa företag beskrivs som en upphovsrättsindustri. Den individuella upp-
hovsmannen är den viktigaste av de föreställningar som ingår i upphovsrät-
ten. Denna syn på upphovsmannaskap ifrågasätts dock, åtminstone till 
synes, av företrädare för idén om en öppenhetsindustri.    

Föreställningen om en öppenhetsindustri inkluderar en idé om masskrea-
tivitet som ett alternativ till upphovsrättens individbaserade ideal för ska-
pande. I både skapandet och urvalet av symboliska produkter föreslås att 
massan kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till individbaserade model-
ler. Under 1990-talet användes begreppet massmedier på ett nedlåtande 
sätt i relation till digitala medier. De digitala medierna, som också kom att 
kallas för ’nya medier’ eller ’personliga medier’ ansågs överlägsna massme-
dierna (jfr Bolin 2011). Om massan sågs som passiv i relation till massme-
dierna, ses den inom föreställningen om öppenhetsindustrin istället som 
produktiv. Samtidigt skiljer sig inte föreställningen om öppenhetsindustrin 
och den om upphovsrättsindustrin från varandra i alla delar. Som jag före-



 PETER JAKOBSSON  Öppenhetsindustrin I 169
 

slagit kan entreprenören ses som en gestalt vilken liknar upphovsrättens 
ideala subjekt. Inom föreställningen om öppenhetsindustrin framstår ent-
reprenören som den som garanterar och är ytterst ansvarig för att massans 
energier ska utmynna i något produktivt.  

I relation till upphovsrättsmodellens ekonomiska incitament är dock fö-
reställningen om öppenhetsindustrin annorlunda genom att den föreslår 
alternativa strukturer för att motivera och belöna de enskilda producenter-
na. Två av avhandlingens kapitel diskuterade hur gemenskapen kan funge-
ra som en sådan struktur. Genom att erbjuda användarna en möjlighet till 
att söka bekräftelse och identifikation i en gemenskap kan öppenhetsindu-
strin, enligt denna föreställning, främja kreativitet och innovationer utan 
att använda sig av ekonomiska incitament. I kapitlet om YouTube analyse-
rades också en annan incitamentsstruktur som kretsade kring ’popularitet’ 
och ’uppmärksamhet’. Jag argumenterade för att YouTube och andra lik-
nande webbplattformar är designade på ett sätt som möjliggör tävlan kring 
ett abstrakt uppmärksamhetsmått. 

Alternativa uppfattningar om öppenhet  

Ämnet för avhandlingen har varit uppfattningen om att öppenhet är viktigt 
för en konkurrenskraftig och värdeproducerande medieindustri. Jag har 
valt att i analysen skilja ut denna uppfattning från annan kritik av upp-
hovsrätten som har en annan syn på varför upphovsrättslagstiftningen 
behöver reformeras och varför den för tillfället verkar vara indragen i så 
många konflikter.  Både liberala kritiker som Benkler (2006) och Jenkins 
(2006) och neo-marxistiska kritiker som Hardt och Negri (2009) och 
Dyer-Witheford (2002) har diskuterat sådana konflikter. Dessa kritiker ser 
dock andra värden i ökad öppenhet än ökad konkurrenskraft för mediein-
dustrin. Benkler (2006) argumenterar för att upphovsrätten inverkar men-
ligt på det offentliga samtalet och att en mindre omfattande upphovs-
rättslagstiftning stärker demokratin. Jenkins (2006) menar att konflikterna 
kring upphovsrätten uppstår i förhållande till ’deltagarkulturens’ demokra-
tiska förhållningssätt till kulturproduktion. Hardt och Negri (2009) och 
Dyer-Witheford (2002) hävdar i sin tur att konflikterna kring upphovsrät-
ten förebådar en mer omfattande samhällsomvandling, mot ett samhälle 
där det ’gemensamma’ (’the common’) ersätter både ”kapitalismens privata 
egendom och socialismens offentliga ägande” (Hardt 2010, s. 131).  

CCIA hävdar också att öppenhetsindustrin stärker demokratin eftersom 
den underlättar det globala informationsflödet. Under den så kallade ara-
biska våren 2011 har många visat sig beredda att hålla med om detta, då 
digitala medier har tillskrivits en framträdande roll i dessa händelser. Ut-
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ifrån det sammanhang där CCIA:s argumentation förekommer – bland 
annat i ett rättsligt inlägg till försvar för en p2p-tjänst – argumenterade jag 
dock för att den demokratiuppfattning som de ger uttryck för är vad Dean 
(2009) har beskrivit som kommunikativ kapitalism. Detta är en ideologisk 
föreställning enligt vilken ’mer’ kommunikation alltid betyder ’mer’ demo-
krati. Enligt uppfattningen om den kommunikativa kapitalismen är därför 
alla företag som sysslar med att producera och sprida information demo-
kratiska förkämpar. Jag hävdade att CCIA:s argumentation – och därmed i 
viss utsträckning föreställningen om en öppenhetsindustri – är grundad i en 
föreställning om en kommunikativ kapitalism.   

I det följande kommer jag att göra fler jämförelser mellan den liberala 
och marxistiska kritiken av upphovsrätten och kritiken av upphovsrätten 
utifrån föreställningen om öppenhetsindustrin. 

Användardriven och teknikdriven öppenhet  

I forskningsöversikten i avhandlingens första kapitel noterades att mycket 
av den upphovsrättskritiska forskningen diskuterar upphovsrätten som ett 
problem som rör relationen mellan ’vanliga’ konsumenter och upphovs-
rättsindustrierna. Upphovsrätten anses enligt detta synsätt kriminalisera 
vanliga mediepraktiker. Den anses även försvåra för vanliga människor att 
utnyttja sina rättigheter som konsumenter och ger oproportionerligt myck-
et makt åt företagen, vilka kan ta ut orimligt höga priser för sina produk-
ter. Även forskare som försvarar en fortsatt stark upphovsrätt genom att 
framhålla konflikten mellan ’fildelare’ och ’kreatörer’ slår fast att detta är 
en konflikt mellan två parter, även om det i detta fall är internetanvända-
ren som svartmålas. Betydligt mindre av forskningen problematiserar upp-
hovsrätten utifrån relationen mellan olika industrier – som i det förelig-
gande fallet mellan de kreativa industrierna och öppenhetsindustrin (se 
dock Farchy 2009).  

Jenkins (2006) bok Convergence Culture är ett exempel där författaren 
beskriver de konfliktytor som upphovsrätten skapar mellan upphovsrätts-
innehavare och ’fans’ eller ’användare’. Samtidigt ignorerar boken den 
industriella logik som möjliggör och uppmuntrar den situation som ställer 
upphovsrättsinnehavare och användare mot varandra. En poäng med Jen-
kins bok är visserligen att lyfta fram och belysa mediekonsumenters agens, 
men diskussionen blir onyanserad eftersom agensen hos de industriella 
aktörerna inte synliggörs. Utan tvekan är företagen som pekas ut av före-
ställningen om öppenhetsindustrin en stark drivkraft bakom utvecklingen 
av den deltagarkultur som Jenkins beskriver. Att omslaget på Jenkins bok 
pryds av en iPod kan leda läsaren till att tro att boken skulle uppmärk-
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samma just denna aspekt. Istället blir omslaget en symbol för teknologins 
tendens att bli en slags andra natur – en osynlig del av vår omgivning, neu-
tral och utan någon agenda: mp3-spelare dyker upp från ingenstans och 
ger ’användarna’ möjlighet att utmana ’medieindustrin’.  

Även i Benklers (2006) bok Wealth of Networks spelar den individuella 
agensen hos enskilda användare en stor roll, men huvudrollen spelas av 
teknologin. Benkler diskuterar företag som medvetet arbetar utanför upp-
hovsrätten men detta diskuteras snarast som en effekt av teknologin. Före-
tagen framstår inte som att de är aktivt pådrivande i utvecklingen. Även i 
Benklers bok saknas en redogörelse för den industriella rationalitet som är 
en av drivkrafterna i den kamp mellan ’öppenhet’ och ’stängningar’ som 
beskrivs. Denna kamp menar jag får ytterligare en dimension om man be-
aktar idén om öppenhet som en industriell logik. Inte för att Benkler skulle 
vara kritisk mot denna idé, men för att den skulle fylla ett hål i analysen. 

Nätets materialitet  

Jag hävdar alltså att Benkler i en mening fokuserar för mycket på den tek-
niska utvecklingen i sin beskrivning av kampen mellan öppenhet och in-
hägnader. Men i ett annat avseende vill jag hävda att han, och även Hardt 
och Negri, fokuserar för lite på tekniken och för mycket på juridiken.  

En av de saker som blir synliggjorda genom uppmärksammandet av fö-
reställningen om en öppenhetsindustri, är industriella logiker som inte är 
beroende av upphovsrättens juridiska skydd för att kontrollera produk-
tionsprocessen. Enligt föreställningen om öppenhetsindustrin är upphovs-
rätten onödig eftersom öppenhetsindustrin istället kontrollerar de teknolo-
gier och plattformar på vilka symboliska produkter produceras och distri-
bueras. En industri som kan kontrollera de vägar som de symboliska pro-
dukterna måste ta för att nå en publik saknar behovet av att äga produk-
terna i sig. Detta är tydligt redan från upphovsrättens barndom då tryckar-
na och den så småningom framväxande förlagsbranschen inte hade något 
problem med att hantera den individuella upphovsrätten, eftersom deras 
organisationer och företag fungerade som en slags grindvakter för varje 
bok som skulle nå marknaden (jfr Feltes 1986).  

Benkler (2006) hävdar att digitaliseringen av mediesystemet har sänkt de 
trösklar som tidigare hindrat många från att själva producera och distribu-
era innehåll. Han argumenterar vidare för att många uppgifter som idag 
utförs av marknaden i framtiden kommer att produceras inom nätbaserade 
allmänningar. De uppgifter han menar är särskilt lämpade för detta är 
modulära arbetsuppgifter där varje uppgift är så liten att den kan utföras 
utan alltför hög kostnad för individen. Eftersom dessa uppgifter består av 
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många små moment som var för sig inte kräver någon ansträngning kom-
mer nätets distribuerade produktion att utmana marknaden om att produ-
cera sådana nyttigheter. Enligt Benkler kommer allmänningsbaserad pro-
duktion i framtiden att utgöra ett komplement till marknadsbaserad pro-
duktion.  

Hardt och Negri (2009) föreställer sig också hur löst organiserade sam-
manslutningar av individer frigör sin produktion från marknaden och upp-
rättar en slags allmänningar. Även om Hardt och Negri inte är lika specifi-
ka i sin beskrivning av de teknologier som möjliggör detta pekar bland 
annat den rika användningen av nätverksmetaforer på att även de ser digi-
taliseringen som en av förutsättningarna för denna utveckling. I boken 
Multitude (Hardt & Negri 2004) för de också en ingående diskussion om 
open source-rörelsen. Immaterialrätten är för både Benkler och Hardt och 
Negri ett hot mot framväxten av dessa alternativa produktionsformer ef-
tersom den privata egendomen försvårar för framväxten av produktiva 
allmänningar.  

Jag menar dock att denna fokusering på ägandets juridiska form tende-
rar att ta bort fokus från den minst lika viktiga kontrollen över produk-
tions- och konsumtionsmedlen. Föreställningen om öppenhetsindustrin 
tillskriver visserligen hela värdet i den kulturella allmänningen till vinstdri-
vande företag, trots att mycket av allmänningen existerar helt oberoende 
av marknaden. Dock är det så att en mycket stor del av internetinfrastruk-
turen idag är kommersialiserad och kontrollerad av privata intressen (Shah 
& Kesan 2007). Richard Barbrook diskuterade den på nätet levande dia-
lektiken mellan öppenhet och inhägnader redan i slutet på 1990-talet med 
slutsatsen att statsbidrag, upphovsrätt och fri cirkulation av symboliska 
varor samexisterade på nätet och att nätet därför institutionaliserade en 
avancerad form av socialdemokrati (Barbrook 1998/2005). På grund av 
både pragmatiska och tekniska skäl gav även de nyliberala marknadsföre-
språkare, som han och Andy Cameron tidigare skrivit om, frivilligt ifrån 
sig frukterna av sitt arbete på nätet (Barbrook & Cameron 1996). Att dela 
med sig av information på nätet var helt enkelt effektivt, och dessutom var 
det alldeles för krångligt att stoppa människor från att komma åt informa-
tionen. Men om den progressiva mix av skilda ideal som Barbrook notera-
de på 1990-talet – mellan fria marknader och en ’högteknologisk gåvoeko-
nomi’ – då skapade en slags socialdemokrati är situationen idag annorlun-
da. De kommersiella intressenas dominans på webben har ökat med tiden, 
även om plattformar som Wikipedia fortfarande ser till att det finns en viss 
blandning. På Alexa Top 500, som rangordnar de mest trafikerade webb-
sidorna, toppas listan av Google, följt av Facebook, YouTube och Yahoo, 
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med Wikipedia på femte plats.133 Om nätet på 1990-talet institutionalise-
rade en blandekonomi där olika organisationsformer samsades och drog 
ömsesidig nytta av varandra finns det idag en mycket mer uttalad vilja och 
mer raffinerade metoder för att utnyttja nätets gråzoner. I föreställningen 
om öppenhetsindustrin finns som nämnts en vilja att effektivisera webben, 
att skapa ekonomiska värden från det som blir över – av resterna från nät-
användarnas vardagliga kreativitet. Det vill säga från de embryonala all-
männingar som Hardt och Negri tillskriver en revolutionär potential. 

Eftersom de företag som dominerar webben har andra modeller än den 
upphovsrättsliga för att genomföra denna effektivisering av webbanvän-
darnas vardagliga praktiker menar jag att det inte är nog att fokusera på 
upphovsrätten om man vill bedöma allmänningens politiska potential. För 
att bedöma om nätet kan utgöra ett alternativ till marknaden måste man ta 
hänsyn till att den nätbaserade, i en mening immateriella, ekonomin i sin 
tur är kopplad till en materiell ekonomi och ekologi bestående av kablar, 
mikrochip och processorer. Eftersom det till stora delar är de företag som 
pekas ut av föreställningen om en öppenhetsindustri som tillhandahåller de 
teknologier som möjliggör de allmänningsbaserade produktionsformerna 
är det i dagsläget också dessa företag som är bäst placerade att dra nytta av 
dem.  

En idé inom både den liberala och den marxistiska kritiken av upphovs-
rätten går ut på att immaterialrätten utökar marknadens inflytande till 
saker som tidigare låg utanför marknadens kontroll. Denna idé kan dock 
inte begränsas till immaterialrätten eftersom webbföretagen också privati-
serar kreativa praktiker och platser där den vardagliga konsumtionen och 
produktionen av symboliska produkter äger rum, men utan hjälp av upp-
hovsrätten. 

Egendom och allmänningar  

För Benkler (2006) och Hardt och Negri (2009) befinner sig allmänningen 
i ett motsatsförhållande till upphovsrättens form av egendom. Öppenhet är 
motsatsen till ägande. Detta förhållande kompliceras, som diskuterades 
ovan, av att många av de allmänningar som existerar på nätet är beroende 
av privat ägda produktionsplattformar. Men det finns ytterligare en sak 
som komplicerar uppfattningen att ägande och allmänningar står i motsats 
till varandra.  

Pedersen (2010) argumenterar för att många existerande allmänningar 
bygger på ett slags ägande, även om det ser annorlunda ut än det individu-

                                                      
133 www.alexa.com/topsites, 2011-10-24. 
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ella ägande som vanligtvis förknippas med ägandebegreppet. Till exempel 
förutsätter den sorts allmänningar som utgörs av gemensamt brukad åker-
mark eller skog att brukarna har möjlighet att kollektivt råda över de re-
surser som både investeras i och tas ut från marken. Om externa aktörer 
också skulle ha rätten att dra nytta av allmänningen, kan det system enligt 
vilket marken brukas falla samman. En sådan allmänning skulle upphöra 
att fungera om till exempel ett multinationellt företag med tillgång till ka-
pitalintensiva metoder för skogsavverkning eller jordbruk skulle börja ta 
del av det som allmänningen producerar. Sådana allmänningar bygger 
således på rätten att förbjuda vissa användningar av allmänningen. Detta 
menar Pedersen i praktiken är en slags äganderätt. 

Även immateriella allmänningar som skapas med hjälp av alternativa li-
censer, så kallad copyleft, förutsätter ett visst ägande. Syftet med exempel-
vis Creative Commons-initiativet är att ge upphovsmän större kontroll 
över den slags spridning av sitt material som de önskar – kommersiell, 
icke-kommersiell, etc. – och att samtidigt skapa en allmänning av symbo-
liska produkter. Sättet som denna allmänning är konstruerad på kräver 
dock en fortsatt stark upphovsrätt som ger upphovsmannen en möjlighet 
att diktera villkoren för spridningen av sitt material. Makten att bestämma 
att något endast ska kunna användas i icke-kommersiellt syfte kommer 
från upphovsrätten. Detsamma gäller rätten att bestämma att en person 
som återanvänder en algoritm eller ett kodavsnitt i ett eget datorprogram, i 
sin tur måste låta resultatet bli en del av allmänningen. Även i fallet med 
Creative Commons och Free Software är äganderätten en förutsättning för 
upprätthållandet av allmänningen. 

Den uppdelning mellan professionellt och amatördrivet skapande som 
diskuterades i kapitel sju skulle potentiellt göra att Creative Commons-
projektet och Free Software-rörelsen inte längre skulle fungera. Detta efter-
som att en av poängerna med dessa rörelser är att sprida innehåll på icke-
kommersiell basis, vilket enligt den logik som diskuteras inom i2010 skulle 
göra det till amatörproducerat innehåll. Därmed skulle materialet hamna 
utanför upphovsrätten. ’Innehållet’ skulle dock kunna tas från allmänning-
en och göras upphovsrättsskyddat av någon annan, som istället vill exploa-
tera det i ekonomiskt vinstsyfte. Den öppenhet som förespråkas inom före-
ställningen om öppenhetsindustrin syftar just till att ta från producenterna 
möjligheten att kontrollera sina produkter och att istället ge entreprenörer 
och företag möjligheten att generera intäkter från dessa. Alternativa upp-
fattningar om öppenhet, som syftar till andra saker än medieindustriell 
konkurrenskraft, bör således ha denna relation mellan ägande och allmän-
ningar i åtanke. 
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Individualism och kollektivism 

Den individualiserade upphovsman som utgör upphovsrättens ideala sub-
jekt har inte bara kritiserats på politiska grunder utan också på estetiska. 
Till exempel Sharon Daniel (2007) diskuterar bristerna i detta ideal och 
förordar en estetik som upphäver det som Foucault (1969/1991) kallar för 
’författarfunktionen’. Förutsättningen för denna estetik är enligt Daniel 
digitala medier och databaser. Hon beskriver databasen som ”en materiell 
förutsättning för försvinnandet av författarfunktionen” (Daniel 2007, s. 
149). Databasen är ett system där ”subjektiviteten är socialiserad” och 
”motsättningen mellan individuell autonomi och gemenskap”  kollapsar 
(ibid., s. 147). Därmed menar Daniel att databasteknologin uppfyller vad 
Foucault förespråkade i teorin. 

Daniel är inte först med att komma med liknande påståenden. Den post-
strukturalistiskt influerade hypertextteori som var populär under 1980- 
och 90-talet påstod också att den digitala teknologin förebådade upplö-
sandet av författaren som en stabil subjektsposition (t.ex. Landow 1992). 
Detta tema återkommer även hos Manovich (1999) i hans analys av data-
basen som symbolisk form, vilken diskuterats ovan. Databasen – vilket är 
ett annat sätt att tala om hypertexten –  är för Manovich en symbolisk 
form som saknar hierarkier: den är modulär och varierbar. I databasen är 
det upp till användaren att skapa ett meningsfullt mönster, vilket innebär 
att författaren, som en privilegierad källa till mening löses upp. 

Detta tema diskuterades i kapitel fem där massan lyftes fram som en al-
ternativ källa till kreativitet. Det finns därmed anledning att närmare dis-
kutera likheterna och skillnaderna mellan det estetiska idealet och den 
affärsmässiga rationaliteten bakom hyllandet av massan och gemenskapen. 
För trots Barthes påstående att författaren är ett ”koncentrat och kulmen 
av den kapitalistiska ideologin” (Barthes 1968/1977, s. 143) erbjuder be-
visligen massan, förutom nya estetiska möjligheter, också nya affärsmöjlig-
heter för medieindustrin.  

Relationen mellan kreatör och företag inom medieindustrin är oftast 
strukturerad på samma sätt som inom andra branscher: genom relationen 
mellan ägare och anställd. Men inom medieindustrierna kompliceras detta 
av att kreatören är en ”namngiven individ med obundet kreativt kapital 
[vilket] medför stora svårigheter för kapitalisterna att inkorporera dem i 
produktionsprocessen som arbetskraft” (Ryan 1992, s. 28). Till viss del har 
denna situation också institutionaliserats genom kreatörernas lagstadgade 
upphovsrätt. Det har därför alltid varit problematiskt för medieindustrier-
na att använda sig av fordistiska produktionsmetoder där varje arbetare är 
mer eller mindre utbytbar. Ryan argumenterar därför för att produktions-
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systemet inom medieindustrierna alltid erbjudit en viss grad av kreativ 
frihet för kreatörerna. Det gäller framförallt enskilda kreatörer som genom 
att visa sig vara ekonomiskt värdefulla har fått ett ökat kulturellt kapital 
och därmed lyckats erövra en position med en högre grad av frihet (ibid.).  

Masskreativiteten kan därmed ses som att den erbjuder medieindustrin 
vissa organisatoriska fördelar genom att reducera detta subjektiva element 
till ett minimum. Genom att överskrida individen som en källa till kreativi-
tet – dels genom att sönderdela individen som en samling information i en 
databas och dels genom att skapa aggregat (massor, populationer, etc.) – 
har öppenhetsindustrin funnit ett nytt slags råmaterial. 134 Massan kan 
också försöka göra motstånd mot industrins försök att forma och styra 
dess kreativitet men måste hitta nya vägar att göra det. Jag menar därför 
att de estetiska och politiska teorierna om massan som ett nytt subjekt 
måste sättas i relation till hur massan föreställs i de företagsekonomiska 
teorierna. En upphovsrättskritik som riktar in sig på upphovsrättens indi-
vidualiserande funktion och vill ”tänka om författaren, inte som en källa, 
ursprung, eller auktoritet, utan snarare som en deltagare” (Craig 2007, s. 
234) bör också tänkas i relation till föreställningen om en öppenhetsindu-
stri.135  

Den nyliberala ideologin och upphovsrätten – Revisited 

Här på slutet vill jag passa på att återvända till diskussionen om nylibera-
lismen som en ideologisk ram inom vilken föreställningen om öppenhetsin-
dustrin kan förstås. Jag vill återigen understryka att jag inte ser föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin som en ’produkt’ av den nyliberala ideolo-
gin. Däremot är det nödvändigt att kontextualisera föreställningen om 
öppenhetsindustrin och fundera över vad det är som gör en sådan före-
ställning möjlig. Anledningen till att jag introducerar den nyliberala ideo-
login som en del av kontexten till mina analyser är det stora och breda 
inflytande som ideologin har haft under de senaste decennierna. I en under-
sökning av ett transnationellt fenomen som föreställningen om öppenhets-
industrin är nyliberalismen ett begrepp som förmår sammanfatta en lång 
rad olika inflytelserika idéer och praktiker inom många sfärer av samhället 
i flera olika länder (Harvey 2005a). Som många har argumenterat för är 

                                                      
134 Jämför Terranova (2004) som hävdar att ”vetenskapen om multituderna slutgil-
tigt har givit upp tanken på individen, vilken den avfärdar som ett epifenomen som 
helt enkelt är för grovkornigt och rigidt för att vara mer än en emergent biprodukt” 
(ibid. s. 123). 
135 Min kursivering. 
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det dessutom särskilt relevant att beakta nyliberalismen i förhållande till 
mediereglering (Freedman 2008) och upphovsrättslagstiftningen (Hes-
mondhalgh 2008). 

Till skillnad från Hesmondhalgh (2008) och Harvey (2005a) har jag ar-
gumenterat för att en nyliberal inriktning på mediepolitiken inte nödvän-
digtvis medför ett fundamentalistiskt försvar av upphovsrätten. Bland an-
nat eftersom upphovsrätt enligt nyliberal teori inte nödvändigtvis bör för-
stås som en äganderätt. Avhandlingens analyser har styrkt denna slutsats 
genom att visa hur marknadsliberala argument används både för och emot 
en stärkt upphovsrätt, både av CCIA och inom EU:s policykretsar. En del 
av de teman som dykt upp i analysen har dock problematiserat förhållan-
det mellan den nyliberala ideologin och föreställningen om öppenhetsindu-
strin. Detta gäller bland annat ’gemenskaps’-temat som återkommit i flera 
kapitel. Det gäller också det faktum att flera av de texter som analyserats i 
avhandlingen lyfter fram Google som en slags förebild för den industri de 
föreställer sig. På grund av Googles dominerade marknadsställning, vilken 
när det gäller sökmarknaden närmar sig en monopolställning, är det svårt 
att förena detta med nyliberalismens betoning av tävlan och konkurrens. 
Därför finns det anledning att återbesöka nyliberalismen och knyta sam-
man en del trådar i analysen 

I kapitel fem diskuterades hur deltagandet i medierna motiverades med 
möjligheten att förverkliga sig inom en gemenskap, där deltagande innebär 
att man underordnar sig företaget och dess karismatiska chefsgestalter. 
Snarare än en nyliberal föreställning om marknadskrafternas fria spel kan 
detta tas för en konservativ vision om ett samhälle innan kapitalismen. Den 
nyliberala teorin eftersträvar ett samhälle med en stark – om än minimal – 
stat där lagar upprätthålls och ingångna kontrakt efterlevs, inte en situa-
tion där reglerna på marknaden är avhängig nyckerna hos en enskild per-
son eller ett kollektiv. Det är dock skillnad på en ideologi i teorin och det 
uttryck den får i praktiken och i fallet med nyliberalismen är, enligt Harvey 
(2005a), övergången mot mer paternalistiska styrelseformer en återkom-
mande tendens. Harvey hävdar att nyliberalismen i grunden är instabil. 
Han menar att den antingen är en övergångsform eller så behöver den 
kompletteras med andra ideologiska ramverk som erbjuder större stabilitet. 

Marknadens anarki, tävlan och ohöljda individualism (individuella för-
hoppningar, begär, farhågor och rädslor; livsstilsval och sexuella vanor och 
läggningar; sätt att uttrycka sig själv och beteendet gentemot andra) genere-
rar en situation som blir allt mer svårstyrd (ibid., s. 82). 
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Enligt Harvey är det således naturligt att nykonservativa strömningar upp-
står där nyliberalismen varit mest framgångsrik. Som diskuterades i av-
handlingens första kapitel kan också samtida diskussioner om allmänning-
en – precis som diskussioner inom affärsvärlden om affärsetik, tillit och 
vikten av socialt kapital – ses som sätt att rädda nyliberalismen från sig 
själv. Genom att erkänna gränserna för det nyliberala projektet och återin-
föra principer som visserligen är främmande för ett marknadsfundamenta-
listiskt förhållningssätt kan man ändå rädda kärnan i projektet (Caffentzis 
2010). Översatt till uppkomsten och styret av nätverkade digitala allmän-
ningar visar ambivalensen i föreställningen om öppenhetsindustrin på be-
hovet av en komplementär ideologi till konkurrens och tävlan (jfr Fuchs 
2008b). Som ett sätt att motivera människor till ökat och mer aktivt delta-
gande visar exemplet YouTube att det fungerar att strukturera interaktio-
nen mellan människor som en slags tävlan, men om samma människor 
skulle uppmanas att försvara eller förklara de sociala mediernas attrak-
tionskraft fungerar tävlan antagligen inte på samma sätt. Ett mer attraktivt 
erbjudande än ren konkurrens är deltagande i en gemenskap och en möj-
lighet att tävla. Den individualistiska opportunism som förespråkas kan 
leda till konflikter och svårkontrollerade situationer. Gemenskapens mora-
liska ekonomi har därför en roll att spela i att upprätthålla någon slags 
balans.  

En annan problematik som berörs i avhandlingens analyser är den spän-
ning som finns i den nyliberala ideologin mellan att stödja etablerade eko-
nomiska intressen och att uppmuntra ständig konkurrens och tävlan. Jag 
har lyft fram nyliberalismens syn på staten som ett verktyg för att skapa 
förutsättningarna för en konkurrensutsatt marknad. Men samtidigt har 
nyliberalismen i praktiken ofta inneburit ett oreserverat stöd för stora och 
redan etablerade företag med en dominant marknadsposition. På så sätt 
har den i vissa situationer istället kommit att sätta företagsekonomiska 
intressen framför individuell frihet (Harvey 2005a; Crouch 2011). Frågan 
är då varför en nyliberal politik skulle utmana upphovsrätten för dess ten-
dens till att skapa monopol. En nyliberal politik borde, om dess modus 
operandi är att stödja etablerade marknadsaktörer, istället stödja upphovs-
rättens roll i att säkra de kreativa industriernas konkurrenskraft.  

Som ett svar till detta kan man dock påpeka att den konflikt som be-
handlats i avhandlingen står mellan två viktiga delar av den postindustriel-
la ekonomin. Det som ligger i vågskålen är hårdvaru-, nätverks- och platt-
formsindustrierna gentemot de kreativa industrierna. Därför finns det ing-
en motsättning i att utifrån nyliberala principer ifrågasätta de kreativa 
industrierna, även om dessa historiskt har uppvisat både tillväxt och kon-
kurrenskraft.  
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Även om entreprenören, som visats i avhandlingen, har en central plats i 
föreställningen om en öppenhetsindustri, är denne entreprenör inte alltid 
en entreprenör i den heroiska bemärkelse som Joseph Schumpeter en gång 
beskrev (se Hardt & Negri 2009, s. 298f) – utan lika gärna någon, som likt 
Googles chefer, företräder ett företag som kan skapa stora ekonomiska 
värden med hjälp av sin dominanta marknadsposition. 

Varför öppenhet? 

Det borde ha framgått vid det här laget att min användning av ordet öp-
penhetsindustrin inte saknar en viss ironi, då den öppenhet som föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin omfattar är en högst begränsad och specifik 
öppenhet, med lika många ’stängningar’ som ’öppningar’. Avslutningsvis 
vill jag därför göra ytterligare en kommentar till valet av detta begrepp.  

Det finns givetvis alternativ till att tala om öppenhet. Det som ligger 
närmast är att med ett mer konkret språkbruk tala om reglering, avregle-
ring och omreglering. Det som många av avhandlingens analyser handlar 
om är just olika former av reglering. Att tala om omreglering skulle kunna 
vara ett sätt att konceptualisera de konflikter som finns mellan föreställ-
ningen om öppenhetsindustrin och de kreativa industrierna.  

Mark Andrejevic (2007) har valt en annan strategi än min, i det att han 
beskriver flera av de affärsmodeller som diskuteras i denna avhandling som 
att de syftar till att upprätta en ’digital inhägnad’. I denna inkluderar han 
medieformer som inbegriper övervakningsteknologier och som är utforma-
de enligt en slags övervakningens estetik. Den digitala inhägnaden är för 
honom ”en interaktiv sfär inom vilken varje handling och transaktion ge-
nererar information om sig själv” (ibid., s. 2).  

Andrejevics definition passar in på annonsbaserade modeller – från Yo-
uTube till p2p-nätverk – inom vilka det inte är ’innehållet’ som kommodi-
fieras, utan istället användarens navigation och meningsskapande innanför 
den ’digitala inhägnaden’. Andrejevic använder alltså inte inhägnadsmeta-
foren för att beskriva den juridiska inhägnaden av symboliska produkter 
genom upphovsrätten, utan för att beskriva det sätt som användarna av 
medierna stängs in på de digitala mediernas plattformar – genom applice-
randet av diverse teknologier som kan spåra och katalogisera deras rörelser 
på nätet.  

Denna omorientering av begreppsparet öppenhet/inhägnader inom ra-
men för diskussionen om digitala medier fångar effektivt det sätt som me-
dierna i en viss mening stänger in, ibland medvetna och ibland ovetandes 
medieanvändare, i olika tekniska system. Det är också en intressant an-
vändning av metaforen för att den visar hur en inhägnadsmekanism ersät-
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ter en annan – när upphovsrätten inte är tillämpbar eller tillräckligt effektiv 
för en viss sorts symbolproduktion uppfinns istället en annan slags inhäg-
nad som skapar en annan slags varor.  

Jag menar dock att denna användning av begreppsparet öppen-
het/inhägnader är problematisk för att den, för det första, missar en viktig 
dimension i vad den försöker att beskriva och, för det andra, tappar kopp-
lingen till hur begreppen har använts historiskt. Därmed försvinner en del 
av den retoriska kraften i inhägnadsmetaforen. Den ’första’ inhägnadsrö-
relsen stängde inte in bönderna på sina fält, tvärtom hindrades ’användar-
na’ från att bruka de resurser som inhägnades genom att de stängdes ute 
från fälten. I de affärsmodeller som Andrejevic diskuterar eftersträvas 
tvärtom att användarna ska delta så aktivt och så mycket som möjligt. Vad 
som söks är ”informationell och kommunikativ excess genom att främja 
frihet och öppenhet, och att förstärka vissa typer av kommunikation” (Ja-
kobsson & Stiernstedt 2010). Att kalla detta för en digital inhägnad bryter 
därmed inte bara med begreppets historiska rötter utan missar också en 
viktig aspekt i det som begreppet är avsett att beskriva. 

En poäng med begreppet öppenhetsindustrin är att det är ett mer dialek-
tiskt begrepp än vad begreppet den ’digitala inhägnaden’ är. De aktuella 
idéerna och de företag som ingår i öppenhetsindustrin verkar för ökad 
öppenhet i ett visst avseende. Denna öppenhet är visserligen begränsad av 
ekonomiska överväganden och intressen, men likväl finns det en rörelse i 
två olika riktningar. Värdet av den öppenhet som idén om öppenhetsindu-
strin kan ge upphov till ska inte förringas. Typiskt för de produktionsmo-
deller som ingår i föreställningen om öppenhetsindustrin är att konsumen-
terna/producenterna byter en frihet mot en annan. Min förhoppning är att 
begreppet öppenhetsindustrin kan användas för att belysa båda sidor av 
den öppenhet som erbjuds.  
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SUMMARY 

Over recent decades several competing descriptions of the media and 
cultural industries have been put forward. The media and cultural 
industries have been described as creative industries, copyright industries, 
and as constitutive of an experience economy. One key element in these 
descriptions has been the importance of copyright law in a post-industrial 
economy.  

The present study is an analysis of  an emerging idea of an industry that 
functions, in part, outside of the market created by copyright law, and by 
exploiting, or by building markets on top of, digital, cultural and 
informational commons. The study is about how this idea is expressed in 
various forms by business organisations, companies, consultants and 
policymakers. I have invented the concept of the openness industry to 
denote the businesses that these organisations and policy makers claim are 
forerunners and promoters of the idea of ‘openness’ as a business model 
for the media industry. The purpose of the thesis is to analyse the 
governmentality and ideology of the openness industry. 

Background 

From the 1950s onwards many ideas have circulated about how the 
economies of the modern and industrialised countries have undergone 
fundamental changes. Many have claimed that information, knowledge, 
symbols or services now occupy the centre stage of the economy, instead of 
the traditional manufacturing of material goods (Machlup 1962; Bell 1973; 
Porat 1977). The concept of the information society, for example,  
proposes that such a radical change has occurred.  

One concept that has tried to replace or supplement the notion of the 
information society is that of the creative industries (Hartley 2005). The 
popularity and the dissemination of this concept within media policy 
circles have been extraordinary (Flew 2011). The notion of the creative 
industries has spread to many countries and varied slightly in form, 
depending on context. One of the main ideas propagated on the basis of 
the notion of creative industries is the importance of copyright for 
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economic growth and for creativity as a factor in the economy. The 
importance ascribed to copyright by policymakers and by representatives 
of the creative industries has led some researchers to instead postulate the 
concept of the copyright industries (Wikström 2006). 

Another aspect of the background to the present study is political 
ideologies that have shaped the formation of media policy during recent 
decades. Following other authors (Freedman 2008; Harvey 2005a; 
Hesmondhalgh 2008) this means that I situate the notion of the openness 
industry within the context of neoliberalism. I argue that ‘neoliberalism’ 
provides a comprehensive framework that summarizes several tendencies 
and developments that have had a significant impact on media policy since 
the 1980s.    

Previous research 

Most research within media studies so far, has analysed and emphasised 
the important role played by copyright law for the media industries (e.g. 
Towse 2002; Hesmondhalgh 2007; Freedman 2008). A lot less attention 
has been awarded to media business logics that call for a less strict 
regulation of copyright (see, however, Potts et. al. 2008). 

The point of departure for the critique of copyright is the uneven 
balance between private and public interests within the contemporary, 
global copyright regime (May 2009). Parts of this critique are also 
grounded in a more general description of the media system as a system of 
control and enclosures (Mosco 1988; Bettig 1997).  

Some researchers claim that the copyright regime is currently under 
pressure. This situation is thought to have come about either due to the 
agency of media users (Jenkins 2006), or because of technological 
developments (Benkler 2006).  

I contend that the notion of the openness industry contributes to existing 
research by highlighting a business rationale that so far has not received 
much attention. 

Method and material 

The material chosen for the analysis highlights different aspects of the idea 
of openness as a media business logic. I have chosen the material for the 
study to facilitate comparing the concept of the openness industry to  
related concepts such as the creative industries. The selection of the 
material has been guided by the following criteria: 1) the material must be 
based on the idea of 'openness' as a media industrial rationality and not 
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(primarily) in support of other things, such as freedom of speech or a 
certain form of culture; 2) the material has to identify certain companies or 
industries as part of a specific part of the economy with unique conditions 
and opportunities; 3) the material has to include a theory of how 
individuals and groups can be motivated and guided in creative directions, 
using different techniques and incentive structures; 4) the material has to 
include a notion of how to formulate a policy which supports that part of 
the economy identified by the notion of the openness industry.  

Four studies that analyse four different kinds of material have been 
made on the basis of the above criteria. One chapter examines reports from 
the business organisation CCIA. This organisation has members such as 
Google, Facebook, Yahoo and Microsoft. The primary material in this 
study is a number of reports attempting to measure the size of what the 
reports call “the fair use economy”. This economy is also described as an 
economy dependent on “limitations and exceptions to copyright”. Another 
chapter analyses three popular books that present models for how ordinary 
internet users can be  sources of knowledge, information and symbolic 
products. The books are The Wisdom of Crowds by James Surowiecki 
(2004), Wikinomics by Tapscott & Williams (2008) and Crowdsourcing 
by Jeff Howe (2008). A third chapter is an analysis of YouTube: an 
internet platform for online video. The analysis focuses on how the 
technology of the platform is structured in order to create incentives for the 
users’ production and distribution of video clips. A final chapter looks at 
media policy documents from the EU initiative i2010. The documents 
concern the creation of a single market for digital goods within the EU.  

In the analysis of the material I have looked for concepts in the texts 
that are relevant to my research questions, my analytic perspective and to 
previous research. I have analysed how the texts introduce these concepts, 
what meanings the texts ascribe to the concepts, and how the concepts are 
used in the texts. Using this method I have managed to identify several 
relevant and important themes within the idea of openness as a media 
industrial rationality.  

Results and analysis 

Four empirically-oriented chapters are aimed at discussing different aspects 
of the idea of an openness industry. The reports produced by CCIA to 
measure the size of the economic contribution from industries dependent 
on exceptions and limitations in copyright law are compared to the notion 
of the creative industries. Rossiter (2006) claims that within the literature 
on the creative industries, the creative workers constitute an ‘outside’ to 
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the industry. The literature on the creative industries discusses the benefits 
of working within these industries while at the same time examining ways 
of exploiting that labour. Starting from Rossiter's analysis I discuss how 
the notion of the openness industry emphasizes the importance of creativity 
and innovation while it also underlines the need to remove some of the 
rights that are meant to protect the labour supplying that creativity. I 
conclude that in this respect the notion of the openness industry is the 
obverse of the notion of the creative industries, rather than its opposite.  

In the analysis of the business and management literature on new 
internet-based production models, I discuss how the entrepreneurs within 
the internet industry are pictured as a substitute for the author within the 
ideology of copyright. I contend that by personifying the company the 
entrepreneur is depicted as someone who can overcome the opposition 
between commerce and community which marks the production models 
discussed in the management literature. The open production models are 
meant to create a place beyond the market, while at the same time creating 
profits on the market. This is made possible by the figure of the 
entrepreneur, who can place him or herself in a personal relation to the 
community while using the community to create profits. By inventing new 
methods of value creation the entrepreneurs thus share many 
characteristics with the author in the copyright ideology. Yet the analysed 
literature claims to advocate mass creativity instead of individual creativity. 

YouTube is discussed as another example of a model that is supposed to 
motivate and involve internet users in the production of symbolic products 
without the economic incentives of copyright. Like the business and 
management literature, YouTube points to the community as constituting 
one such incentive. YouTube is however also constructed to encourage 
competition between the site’s users. The interface of the site creates a 
popularity measure that can be used both to navigate the site and to 
compare oneself with other users of the site. The interface thus creates the 
prerequisites for a kind of popularity or attention economy. In the official 
ideology of YouTube, the competition between the site’s users should be 
understood according to how competitions are understood in the world of 
sports – as a way of linking community and competition.   However, by 
comparing YouTube with other media genres that also invite users to 
compete against each other, I argue that YouTube is not structured in a 
way that invites users to compete in a manner similar to that of a sports 
event. The competition on YouTube is instead structured as a market 
where the competition never ceases. The site is constructed to intensify 
competition in order to motivate users to produce more and better material 
for the company.  
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The final empirical chapter is an analysis of documents from the EU. 
The media policy within the EU has always favoured strong copyrights. 
However, in the analysed policy material I see that the policymakers 
discuss how European companies that are distributing symbolic products 
should be given better conditions to compete on the global market. For this 
to happen a new competitive media policy would need to be constructed, 
something which would also include reforms of copyright that would 
challenge the current monopoly situation of copyright holders. User-
generated content is, in the policy material, also seen as something that can 
drive the development of the European digital market. User- generated 
content might also call for reforms of copyright. In accord with CCIA, the 
analysed policy material thus favours technology companies over the 
creative industries. I claim that this shows a continuity within the media 
policy of the EU since there is a tradition within the EU of viewing 
creativity and knowledge in an instrumental manner and as driving forces 
within the technology industries (Garnham 1997).  

In the last chapter of the thesis I make further comparisons between the 
idea of the openness industry and other similar concepts. I also discuss 
similarities and differences between the notion of the openness industry 
and alternative conceptions of openness that are directed towards other 
values than economic values. 
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