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Less is More

Copyright som censur i Control Societies,
och hur mindre censur tenderar att bli mer reglering

Joon Pontén

Sammanfattning
In what French philosopher Gilles Deleuze labelled Control Societies, mechanisms 

reminiscent of censorship – that is, restriction of information that administrators of power wish to 
regulate the spreading of – are present in the concept of copyright. This kind of censorship has the 
advantage of not being scrutinized by public eyes in the way that the work of institutionalized 
censorship agencies such as the Swedish Statens Biografbyrå was. It is not unlikely that expanded 
possibilities for punishing anyone who spreads copyrighted material will result in larger and 
larger areas that may not be accessed, as the avoiding of conflict and repressive actions will 
emphasize the behaviour to take detours around information that is deemed taboo and therefore 
suspicious and dangerous. The ACTA trade agreement is one proposed tool for such extended 
possibilities for punishment. 

This essay does not however claim that copyright and censorship are the same – but rather 
that the institutional execution of power that was previously a matter of state censorship has a lot 
of similarities with current and prognosticated application of copyright laws by corporations. 
While claiming to protect the individual, the disciplinary power executed actually aims to protect 
the one executing it; the purpose of the power structure is to replicate itself.
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Inledning
I det första idéarbetet gällande vad den här uppsatsen skulle handla om så visste jag bara att 

jag ville skriva om s.k. Control Societies. Idén föddes efter att ha bevistat ett seminarium på 
Filmhuset där jag hörde förra chefen för Statens Biografbyrå Gunnel Arrbäck resonera om censur 
och vad som egentligen kan sägas vara tanken bakom institutionell censur – vem som ska 
skyddas, och från vad. 1 Av en händelse blev jag kvar i salongen, sittandes igenom ytterligare en 
föreläsning av en oerhört snabbt och otydligt talande britt, som visade sig heta Seb Franklin enligt  
programmet. I hans föreläsning som hade titeln Cybernetics, Censorship and Surveillance in the 
Control Society 2 uppfattade jag bland fragmenten namnet Gilles Deleuze. Ett par dagar senare 
hade jag snokat fram den text av Deleuze som han refererade till, läst den, och konstaterat att hans 
(Deleuzes) idéer i texten Postscript on the Societies of Control 3 på ett skrämmande sätt hade 
bäring på vår samtida samhällsutveckling med lagstiftning runt informationsrörlighet och 
kontrollmekanismer trots att denna korta text skrevs redan 1992, för tjugo år sedan. Genom 
Deleuze nystade jag mig bakåt till Michel Foucault och dennes inflytelserika teorier runt makt, 
hierarkier och framförallt institutionell kontroll, teorier som Deleuze sedan vidareutvecklat och 
använt som jämförelsepunkter för teoribildningen gällande Control Societies.

Eftersom ett par av mina tidigare arbeten har avhandlat områden som Fan Editing 4 och 
historiken bakom Bulletin Board Systems (BBS) 5 , så kändes steget inte så långt till att på ett mer 
teoretiskt underbyggt sätt undersöka de disciplinsystem för exklusiv äganderätt till kulturella 
objekt som ifrågasätts av de här gräsrots- eller motrörelserna. Rörelser som utgör återerövringar 
av det kulturella utrymmet runt om framförallt filmverk, men även runt musik eller skönlitterära 
texters virtuella universa – ett slags kulturell dialektik där ett verk ges ut, mottas, omvandlas av 
sina fans, och återföds i nya former. 

Men den här cykeln verkar vara alltför anarkistisk för att kunna accepteras av de maktcentra 
som idag utövar disciplin: korporationerna. Man kan helt enkelt inte i ett samhällsklimat som 
bygger på oavbruten maximering av ekonomiskt utfall lita på att sådana här mekanismer inte 
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1 Gunnel Arrbäck, ”Each Period has Its Own Worries: the adult society`s concern over what might not 
be a problem”. På From Censorship to Control? 100 years of Statens biografbyrå and the future of 
censorship, International conference at the Department of Cinema Studies, Stockholm University. 
Filmhuset, Stockholm, 22-23 sep 2011.

2 Seb Franklin, ”Cybernetics, Censorship and Surveillance in the Control Society”. På From 
Censorship to Control? 100 years of Statens biografbyrå and the future of censorship, International 
conference at the Department of Cinema Studies, Stockholm University. Filmhuset, Stockholm, 22-23 
sep 2011.

3 Gilles Deleuze, "Postscript on the Societies of Control", OCTOBER 59, Winter 1992, MIT Press, 
Cambridge, MA, pp. 3-7.

4 Joon Pontén, The final final final cut – Fan Edits och hur de samverkar med filmindustrin. C-uppsats, 
Stockholms Universitet VT 2011.

5 Joon Pontén, Sharing is Caring or Don’t Copy That Floppy – An overview of the software history of 
filesharing. Unpublished paper, Stockholms Universitet HT 2011.



utgör en begränsning av vinstmöjligheterna – att argumentera att den ökade uppmärksamheten 
runt verk som omarbetas eller sprids via andra kanaler än de officiella innebär att de också skapar 
ökad försäljning är vanligen lönlöst trots att undersökningar visar att mediakoncernernas oro i det 
här fallet är starkt överdriven. 6 

För paradoxalt nog tycks det som att de aktörer vilka tidigare ständigt argumenterat för 
självreglering, i själva verket är de som idag ropar högst efter ökad övervakning, mer lagstiftning 
och hårdare straffsatser i de här sammanhangen. Men ökad övervakning har ju historiskt tillhört 
institutionernas och staternas agenda – företagen och entreprenörerna har traditionellt önskat sig 
mindre regleringar och mer frihet att kunna göra sig en dollar på finurliga sätt – så något måste ha 
hänt som flyttat positionerna för aktörerna: företagen vill inte att det ska finnas oreglerade arenor 
där information fritt kan utbytas. I detta ligger latent frågan om detta inte bör klassas som censur.

Företagens krav på ökad reglering av informationsarenor blir därför en fråga för staten. 
Staterna å sin sida verkar inte längre vilja eller kunna hålla en egen linje mellan företagens och 
medborgarnas önskemål: korporationerna vill begränsa genom lagstiftning, medborgarna vill det 
inte. Men eftersom staternas lagstiftningsutrymme i den riktningen är kraftigt beskuret av 
grundlagsfästa yttrande- och tryckfrihetsförordningar, så är det politiskt svårt att inrätta en 
traditionell censur – det är långt lättare att skapa hårdare lagstiftning runt redan etablerade 
begrepp som kan lagföras. 

Här anser jag att copyright kommer in i bilden. Att de förslag till hårdare kontroll, strängare 
straff – och framförallt att genomförandet av verksamhet som hittills fallit under polisen skall 
komma att vila på privata organisationer – är ett tecken på att korporationerna är mäktigare än 
staterna och sålunda kan beställa lagstiftning skräddarsydd för deras behov, och även tilldelas 
makt av staten att upprätthålla denna lag.

Och i detta ligger kärnan i det som jag vill undersöka i den här uppsatsen: är det möjligt att 
identifiera och beskriva den här skiftningen i attityd och maktfördelning som en del av större 
strömningar? Att andra teorier om makt, disciplin och diskurser i själva verket förutsett den här 
utvecklingen och att de omvälvande samhällsförändringar som vi ser idag inte alls borde komma 
som en överraskning. 

Jag arbetar enligt hypotesen att den disciplinerande funktionen som man kan identifiera i 
institutionell reglering i olika former har paralleller till den önskade större övervakningen som så 
starkt torgförs av korporationerna i form av lobbying (och förtäckta hot om minskad ekonomisk 
tillväxt) gentemot lagstiftande politiska instanser. Mitt syfte är att åskådliggöra ett antal av dessa 
paralleller. 

Eftersom jag velat fokusera på att studera sambanden mellan tidigare grunddrag hos 
lagstiftning i informationsblockerande syfte och samhällsutvecklingen som lett fram till ACTA, ett 
EU-lagförslag som befinner sig skrämmande nära fullbordan, kommer jag inte att ge mig in i 
resonemang om de amerikanska förslagen SOPA, PIPA, CISPA etc (och inte heller på vad som 
kan hända om ACTA-förslaget faller – den lärdom man kan dra från den amerikanska arenan är att 
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6 Rudolf Antoni, Morgondagens publik. Attityder och vanor kring film och bio på 2000-talet. SOM/
Göteborgs Universitet http://www.som.gu.se/digitalAssets/
1275/1275053_2007_morgondagens_publik_2006.pdf (kontrollerad 20 maj 2012).

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1275/1275053_2007_morgondagens_publik_2006.pdf
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1275/1275053_2007_morgondagens_publik_2006.pdf
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det kommer att dyka upp fler förslag som liknar detta), utan koncentrerar mig på att begrunda vad 
effekterna av ett lagförslag i ACTA:s anda kan vara, och hur tidigare implementationer av 
disciplinär informationsfiltrering sett ut och fått för effekter.

Att reda ut det här visade sig vara svårare än jag trott. Inte bara för att vi fortfarande 
befinner oss i en malström av händelser som i efterhand kan visa sig vara sammanlänkade på sätt 
som jag inte har kunnat se i farten, utan också för att sammanhangen som är synliga är så otroligt 
många att man måste välja bort mycket; avgränsning av arbetsområdet är nödvändigt och när 
detta val uppstod ansåg jag att det var av större intresse att hålla perspektivet högt, att inte förlora 
överblicken till priset av att kunna koncentrera sig på detaljer. Då får man istället välja bort. Och 
att välja bort innebär tyvärr att en viss dimension av otydlighet smyger sig in i texten: skulle jag i 
detalj beskriva alla de här sammanhangen i text skulle texten bli lång och helt oläslig. Jag har 
därför valt att dela upp texten i ett antal kapitel som var för sig är kortare resonemang, ganska löst 
kopplade sinsemellan, men som sammantaget (tycker jag) låter läsaren förstå grunddragen hos de 
sammanhang som knyter dessa sex kapitel till varandra. Jag pekar ut kopplingar, men man måste 
komma ihåg vid läsningen att antalet kopplingar är långt större än de jag hinner reda ut här: man 
kan likna uppsatsen vid en signalspaning där man genom att ta ut bäring mellan ett antal punkter 
kan se ett område utkristallisera sig inom vilket det man söker finns.

I den här uppsatsen kommer jag att betrakta censur som ett ganska brett begrepp; min 
målsättning innefattar att undersöka dragen hos den utveckling som efter hundra år av filmcensur 
i Sverige resulterade i en nedläggning av densamma, hur synen på Statens Biografbyrå varierade, 
och hur detta kan kopplas till och ses som reflektioner av förändrade samhällsmönster. Som 
jämförelse tittar jag på det amerikanska systemet för anpassande av filmer till olika åldersgrupper, 
eftersom det i kraft av att redan från början ha varit ”självreglerande” utgör en intressant 
kontrapunkt till debatten om svensk filmcensurs vara eller icke vara, framförallt på 1980- och 
1990-talen. 

Jag kommer att titta på internet och hur dess roll som distributionskanal för 
informationsobjekt som film ser ut, men även hur annan information som transporteras via nätet 
censureras eftersom information är information: i datorernas tidevarv består filmer, musik, bilder 
och text av samma mönster av ettor och nollor – man kan därför inte vänta sig att en av 
kateforierna skall behandlas annorlunda än de andra. Jag vill därefter försöka skapa en bild av 
varför vi betraktar internet som en fara som skall regleras, medan vi nyligen i Sverige lagt ner den 
institutionella filmcensuren. 

I förlängningen kommer jag att försöka dra paralleller till samhällsförändringar beskrivna 
av Michel Foucault och Gilles Deleuze – två starkt tongivande franska filosofer i ämnena runt 
disciplin och maktutövande. Michel Foucault är nog att betrakta som en av de mest inflytelserika 
skriftställarna i frågor som rör just institutionell disciplin så som den tett sig i utvecklingen från de 
gamla furstesamhällena till de institutionsbaserade makthierarkier som industrialismen förde med 
sig. Gilles Deleuze i sin tur fortsatte analysen av samhällsutvecklingen till att beskriva ett 
ytterligare utvecklingsstadium: Control Societies. Att välja detta upplägg för resonemangen ger en 
intressant polaritet mellan ett såpass filosofiskt orienterat yttre ramverk och nutida 
internetbaserade källor som till sin natur är flyktiga och åldras snabbt (men som just därför är 
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oslagbara som ögonblicksbilder), vilket i sin tur ger den bredd jag anser behövs för överblick av 
strömningar i samhället. I förlängningen är detta nödvändigt för att kunna dra slutsatser och se 
huruvida inkarnationer av det jag kallar censur faktiskt lever kvar i de nya dominerande aktörerna 
– korporationerna. 
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I: Vad är censur?
Consideration of censorship’s Latin base, censere, which means ’to estimate, rate, assess, 
to be of opinion’ reveals the difficult issues of interpretation and moral relativity which 
any good censor seeks to elide [sic]. 7 

Enligt Wikipedia är censur: 
[…] att genom förhandsgranskning hindra information från att nå en mottagare. 
Tidningar och andra massmedier kan censurera sig själva, så kallad självcensur, men 
oftast syftar ordet på statlig censur. Sådan censur bedrivs vanligen av statliga 
myndigheter eller annat statligt organ och är som regel lagstadgad. […] Censur kan även 
införas för att skydda folket från ‘skadlig’ information, då till exempel meddelanden som 
kan verka förråande på barn är förbjudet att vidarebefordra. Ibland kan det verkliga 
skälet till censur misstänkas vara ett annat än det uppgivna. 8

Censur i vårt allmänna medvetande (som jag menar representeras ganska väl av vad som 
återges i Wikipedia, i och med att det ju är ett uppslagsverk som alla kan redigera) finns alltså 
tämligen väl definierat: en myndighet eller annan statlig representant tilldelas makt att blockera 
viss information som kan anses ”skadlig” – exempelvis förråande på barn. Men i vårt allmänna 
medvetande finns också en medvetenhet om att censur innebär ett döljande av delar av 
verkligheten från oss, och att det inte alltid är tillrådligt att blint lita på den eller de som utför 
censuren. 

Det finns ett antal sätt att se på begreppet censur: dels den institutionella, statliga (som 
gissningsvis – i enlighet med citatet ovan – är det som de allra flesta först tänker på när de hör 
ordet), men också närliggande informationsblockerande apparatus kan betraktas som censur. I de 
allra flesta individer existerar censur på en ganska grundläggande nivå, många företags 
anställningskontrakt innehåller klausuler som vid vite föreskriver total tystnad gällande 
information om företaget och därför utgör en de factocensur, och det finns inom majoritetsgrupper 
massor av funktioner som resulterar i ett socialt tryck som förhindrar många från att uttrycka 
saker som de annars skulle velat få fram – facetterna inom begreppet censur är många. Michael 
Holquist och Anette Kuhn har till exempel båda ifrågasatt om inte bilden av censuren är kraftigt 
förenklad – att censur egentligen alltid existerar eftersom det inte kan antas att det innan censuren 
fanns något sådant som en total frihet i uttryck: 

Censorship is not reducible to a circumscribed and predefined set of institutions and 
institutional activities, but is produced within an array of constantly shifting discourses, 
practices and apparatuses. It cannot, therefore, be regarded as either fixed or monolithic. 
[It ...] is an ongoing process embodying complex and often contradictory relations of 
power. 9

Despite Freud's stoic assertions that censorship is unforgoable, all too often it is still 
treated through a crude axiology, as an absolute choice between pro- hibition and 

9

7 Helen Freshwater, “Towards a Redefinition of Censorship”. In Censorship and Cultural Regulation in 
the Modern Age, Beate Müller (red.), (Critical Studies 22. New York: Rodopi, 2004),  225.

8 Svenska Wikipedia: Censur (http://sv.wikipedia.org/wiki/Censur, kontrollerad 20 maj 2012).

9 Annette Kuhn, Cinema, Censorship, and Sexuality, 1909-1925. (Routledge, London, 1988), 127.
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freedom. This position denies the reality of interdiction and masks the necessity of 
choosing between the myriad specific conditions that embody censorship's fatedness. To 
be for or against censorship as such is to assume a freedom no one has. Censorship is. 
One can only discriminate among its more and less repressive effects. 10

Den franske filosofen Michel Foucault beskriver dessutom censur som ett fenomen från 
vilket en sällsam skapandekraft utgår. Det kan låta motsägelsefullt men blir logiskt i och med att 
en av de mest grundläggande funktionerna i människan är att bli intresserad och nyfiken av sådant  
som är belagt med tabu – uppfinningsrikedom och metaforismer frodas under ett externt påbjudet 
förbud, det är som om externaliserandet av människans inbyggda förmåga till självcensur, 
medveten eller omedveten, resulterar i en större frihet att helt fokusera på det förbjudna. 11

Men i allmänhet när folk talar om censur handlar det om ett demokratiskt sanktionerat 
system av informationsfiltrering – vi uppdrar åt den stat eller institution som representerar oss att 
hantera detta; vanligen gör den detta på ett lite försiktigt sätt. Kanske för att själva ordet censur är 
en smula belastat och farligt och för tankarna till totalitära stater med hårdhänt förföljande av 
dissidenter, och därför skapar misstänksamhet mellan staten och medborgaren. I ett demokratiskt 
samhälle vill man naturligtvis begränsa denna misstänksamhet, och låta statens verksamhet vara 
så transparent som möjligt; förtroendet mellan stat och medborgare är ju det som staten lever av, 
det som motiverar dess existens och dess berättigande till upptagande av skatt.

Vad är det vi fruktar?

Vilken information vi fruktar beror på vad vi lever i för samhälle; vi fruktar också mest det 
vi inte känner till. Det vi är bekanta med mister sin skräckinjagande dimension. I så motto 
fungerar censur bäst i självreglerande form, om man nu vill ha så stort tabuerat område som 
möjligt. Det outtalade regelverket stöter bort oss likt en repellerande magnet: vi går omvägar. Men 
de utmålade fasor som ska komma oss till del om ett eller flera villkor inte uppfylls är nästan 
aldrig lika skrämmande när vi väl har mött dem. Därför är ett system för informationsfiltrering 
mer effektivt om det innehåller okända komponenter, eftersom det då skapas ett större 
undvikandeområde.

Censurens syften är ofta oklara. Det verkar i allmänhet handla om bevarande av 
normsystem. De tacksammaste ämnena att titta på är förstås de två storheterna våld och sex, vilka 
går som en röd tråd genom ämnet; i all censur, institutionell, frivillig eller statlig, så är skildringar 
av sexualitet mer kontroversiella än skildringar av våld (mest kontroversiellt är förstås 
kombinationen sex OCH våld). Varför? Det ligger nära till hands att se dessa två huvudfåror för 
provocerande material som polariteter, motsatt verkande krafter (vilket i sig kan vara bidragande 
till deras starka dragningskraft på människans sinne, speciellt i kombination med varandra); att 
sexualitet skulle utgöra en inifrån verkande och struktursöndrande kraft, medan våld framstår som 
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10 Michael Holquist, ”Corrupt Originals: The Paradox of Censorship”, PMLA , Vol. 109, No. 1 (Jan, 
1994) (http://www.jstor.org/stable/463008, kontrollerad 20 maj 2012), 16.

11 Michel Foucault, The History of Sexuality. Vol. 1, The Will to Knowledge. (Penguin: Harmondsworth, 
1990),15-35.
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en utifrån verkande sammansvetsande kraft. Motpoler, om man så vill. Där sexualitet indikerar 
löften, frihet från konventioner uppbyggda av samhället, så representerar våld istället 
disciplinerande hot, den kraft som krävs för att strukturera, skapa och upprätthålla samhällets 
makthierarkier. Våldsskildringar blir sålunda konservativa till sin natur, medan sex borde utgöra 
en progressivt entropisk kraft.

Den kontroversiella med sex är svårt att sätta fingret på; Michel Foucault konstaterar att 
tabubeläggandet och censurerandet av uttryck relaterade till sex har rötter framförallt i den tidiga 
kapitalismens och den framväxande borgarklassens sena 1600-tal och tidiga 1700-tal, och denna 
tids behov av arbetande skaror, vilka behöver vara på en viss plats under en stipulerad tid och 
utföra uppgifter som föreskrivs. Naturligtvis kan de då inte tillåtas avnjuta nöjen annat än inom 
avgränsade och begränsade rituella system. Nya diskurser växte fram och skapade områden vars 
beträdande omgavs av villkor (och vars filtrering av språk och framsäganderitualer antagligen än 
idag ligger till grund för den tabubeläggning som omger sex – framförallt i de kommunikativa 
mönster som rör sig genom institutionella media som film, TV och press). 12 

Den diskursiva antikraften hos visandet av en obeslöjad sexuell akt kan alltså till sitt 
ursprung sägas vara konstruerad för att kontrollera dem som underkastar sig den. Vår direkta 
reaktion på sex borde vara kopplad till njutning, men är inlärd och omlärd till skam och 
undvikande. Våld befinner sig på den motsatta änden av skalan, bland de saker som vi spontant 
borde rygga tillbaka inför, men som vi lärt oss att njuta av i mer abstrakt form via media. 

Att förstärka detta genom fortlöpande blockering och disciplinering av informationsflöden 
är sålunda logiskt.

Politisk censur

En central, ovanifrån verkande, institution som blockerar information vilken kan anses 
utgöra en fara för statens stabilitet och fortlevnad är på många sätt i i samklang med det nedärvda 
idégodset från 1800-talets starka nationalstater, och ingenstans var väl denna centrala 
censurfunktion mer uttalad och tydlig än i det forna östblocket i Europa – ett utmärkt exempel är 
censuren i Deutsche Demokratische Republik (DDR) och dess myndighetsutövande med täckande 
spritpenna som resulterade i hela sidor där svarta block interpunkterades av enstaka bindeord. 

DDR:s censurfunktion visade upp en logisk vurpa som är lite intressant i relation till att det 
inte alltid kan förutsättas att censur kallas för censur: i DDR:s konstitution från 1949 slogs det i 
artikel 9, § 2 fast att ”Eine Pressezensur findet nicht statt” 13, något som oavbrutet upprepades 
även av censurbyråerna själva – det fanns två censurbyråer i DDR, dels Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel (Överförvaltning av förlag och bokhandel), dels Büro für Urheberrechte 
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12 Michel Foucault. The History of Sexuality. Vol. 1, The Will to Knowledge. (Penguin: Harmondsworth, 
1990), 25-27.

13 DDR Dokumentarchiv: Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (07.10.1949) http://
www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html (kontrollerad 20 maj 2012).
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(Upphovsrättsbyrån) – vanligen motiverade de sina ingripanden med  "...i enlighet med 
principerna i konstitutionen". 

1968 uppdaterades konstitutionen till att i artikel 27 lyda: 
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, den 
Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. 
Dieses Recht wird durch kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis beschränkt. Niemand darf 
benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht.

(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährleistet. 14

Genom att etikettera sin verksamhet som något annat än dess verkliga uppgift, vinklade 
man fram en begreppsförvirring: visst var det censur man utövade, men under namnet upphovsrätt 
(hade det hetat censur hade det varit i konflikt med konstitutionen). Men upphovsrätt skulle 
komma att bli ett ännu mer explicit verktyg för censuren i DDR: 1974 antogs ett regelverk som 
utökade kontrollmekanismerna till att omfatta alla ekonomiska anspråk. Upphovsrättsbyrån fick 
hantera alla de ersättningar som utgick för publicering i västvärlden, varpå de delade ut shopping- 
eller bensinkuponger eller öststatspengar till de upphovsmän som skulle erhålla ersättningen. Den 
som försökte kringgå dessa bestämmelser hotades av två års fängelse eller böter på upp till 10 000 
mark: 

Um Übertretungen wirkungsvoller bekämpfen zu können, verband die DDR 1974 die 
Tätigkeit des Büros für Urheberrechte mit dem Devisengesetz. Honorare aus westlichen 
Publikationen durften nicht mehr direkt an die Autoren, sondern mußten an das Büro für 
Urheberrechte überwiesen werden.

Das Büro zahlte dann dem Schriftsteller den eingegangenen Betrag teils in Ost-Mark 
aus, teils (je nach Autor bis zur Hälfte) in Gutscheinen für "Intertank" und "Intershop?: 
ein Verfahren, bei dem die Staatskasse mitverdiente. Wer sieh nicht daran hielt, riskierte 
Gefängnis bis zu zwei Jahren oder -- wie Heym und Havemann -- Geldstrafen bis zu 10 
000 Mark 15

Socialistpartiet och dess förlängda arm Upphovsrättsbyrån kontrollerade således genom 
denna apparatur i viss mån publiceringen även på andra sidan järnridån – i väst – av misshagliga 
och kritiska röster; möjligheten att strypa ersättningen till dessa dissidenter skapade på det här 
viset en tidig form av ekonomiskt baserad censur (förutom det uppenbara hotet att kastas i 
fängelse i två år genom att anklagas för att ha försökt kringgå denna bestämmelse).

Systematiken bakom vilket material som censurerades i DDR var ganska lätt att begripa; 
det fanns riktlinjer som hyfsat tydligt redogjorde för vad som var lämpligt att visa och vad som 
man kunde vänta sig skulle bli blockerat av censorerna: skildrande av Östtyskland eller andra 
Warszawapaktstater eller deras politiska system i ofördelaktigt ljus var till exempel mycket 
olämpligt, liksom att påtala censurens existens (den existerade ju inte, eftersom det stod så i 
konstitutionen). Ej heller var det tillrådligt att skildra östtyskar som var homosexuella, eller 
inkludera pornografiska skildringar – något som resulterade i utvecklandet av ”smygvägar” där 
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14 DDR Dokumentarchiv: Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (06.04.1968) http://
www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1968.html (kontrollerad 20 maj 2012).

15 Romain Leick/Fritz Rumler: ”Großes Schweigen”. Der Spiegel no 32, 6 aug 1979 http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-40348982.html (kontrollerad 20 maj 2012).
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man genom metaforer och koder ändå uttryckte avvikande meningar och fick dem publicerade 
under förment oskyldiggörande paraplyer. 16 

På det hela taget måste man ändå konstatera att den tabuerade informationen inte skilde sig 
speciellt mycket från det som tabuerades samtidigt genom dåtida ”frivilliga” regelverk i USA; att 
skildra sitt eget politiska system som sämre än ett annat, visa nakna kroppar, kanske i sexuella 
situationer, överdrivet våld, eller utmana normativitet – dessa saker var olämpliga att visa upp var 
i världen man än befann sig. Paradoxalt nog verkar det ha varit lättare i Sverige än i både 
östblocket och USA.

Problemet med den här institutionella formen av censur är att den är för tydlig. Eftersom 
alla vet vad som inte får uttalas, så återskapas informationen som döljs under de svarta strecken i 
funktioner relaterade till lacunae (där ett glapp i informationsflödet läses som en produkt av det 
omgivande sociala och politiska klimatet, vilket medför att den omgivande informationen avslöjar 
vad som uteslutits) 17 – och därmed har censuren förlorat sin verkan; den information som 
tabuerats är inte okänd utan sprids ändå. 

Politik eller ekonomi?

Men i takt med att institutionssamhället förlorat sin dominerande ställning och ersatts av ett 
mer korporativt orienterat samhälle där individer lätt kan producera och distribuera information så 
har också en annan form av informationstabuering blivit alltmer viktig: copyright eller 
upphovsrätt. Man får inte sprida vilken information som helst, men det motiveras inte längre med 
att informationen betraktas som farlig eller omstörtande för ”moral” eller andra luddiga begrepp; 
nu har den mätbara storheten ”ekonomi” kallats in för att ligga till grund för blockering av 
områden vilka visserligen inte är omöjliga att beträda – men beträdandet villkoras av 
korporationer som äger rätten till viss information och att antingen pekuniär ersättning eller 
underkastelse i form av utlämnande av personlig information för marknadsföringsändamål ger 
tillgång till informationen. 

På ett sätt är detta en mer jämlik idé: att pengar utgör biljetten snarare än ursprung, hudfärg, 
sexualitet, intelligenskvot eller andra personliga kategoriserande begrepp. Men det finns ett klart 
exkluderande drag i det också; informationen är inte till för alla. Och naturligtvis påverkas  

Man kan, som fastslogs redan i inledningen, ofta misstänka att det verkliga syftet med 
censur är något annat det uppgivna. Men man kan också notera att många saker som går under 
andra namn egentligen är censur: olika åtgärder som utförs till det allmänna fromma innebär 
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16 I en annan öststat, Tjeckoslovakien, orsakade Milos Formans Det brinner, min sköna! (1967), 
exempelvis hel del rabalder när det stod klart för censorerna att handlingen, under den oskyldiga ytan 
av skönhetstävling som utmynnar i kaos, kunde tolkas som en allegori över det kommunistiska 
roffarstyret och svågerpolitiken i landet (även om Forman själv förnekar att ha haft den avsikten: 
"I didn’t intend to shoot a political allegory – I don’t like it in movies – but in this story of the looted 
raffle, the guiding lights of the Communist Party perceived a satirical swipe at them.” Milos Forman om 
The Firemen’s Ball http://www.milosforman.com/en/movies/the-firemens-ball, kontrollerad 20 maj 
2012.

17 Läsning av lacunae på detta vis sker exempelvis i Giuliana Brunos forskning om Elvira Notari i 
“Fragments of an Analyst’s Discourse: Lacunae”. i Streetwalking on a Ruined Map: Cultural Theory 
and the City Films of Elvira Notari. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993, 147-160. 
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blockerande av tabuerad information. Det kan därför vara mer givande ur en analytisk synpunkt 
att fundera över tabueringens motivation, något som sällan eller aldrig görs av kommersiella 
aktörer. Ethan Zuckerman beskriver i ”Intermediary Censorship” i antologin Access Controlled ett  
fall i USA som i sammanhanget politisk censur är talande: Brenda Burrell, människorättsaktivist 
verksam i organisationen Kubatana med huvudkontor i Harare, Zimbabwe fick den 6 februari 
2009 ett ampert meddelande om att deras webbsajter Kubatana, Women of Zimbabwe Arise, samt 
Island Hospice and Bereavement service skulle stängas ner av deras amerikanska webbleverantör 
BlueHost. Motivationen som angavs var att BlueHost ansåg att dessa hemsidor bröt mot ”U.S. 
Treasury Department restrictions”. Man inkluderade sektion 13 av sina användarvillkor där det 
mycket riktigt fastslogs att Zimbabwe fanns bland de länder som BlueHost ansåg sig oförmögna 
att ha något som helst samröre med: ”Each Sanctioned Country, all governmental, commercial, or 
other entities located therein, and all individuals located in any Sanctioned Country are hereby 
prohibited from registering or signing up with, subscribing to, or using any service of 
BlueHost.Com”. 18 

Brenda Burrell, van att hamna i konflikt med myndigheter gällande information och dess 
frihet, blev ändå ganska överraskad: för det första att propån om filtrering av information kom 
från USA. För det andra hade det inte funnits någon sektion 13 när hon ingick avtalet med 
BlueHost, och hon hade inte erhållit information om dessa förändrade villkor. Och för det tredje 
att BlueHost agerade polis på ett område där de inte rimligen hade möjlighet att göra nyanserade 
bedömningar.

Hon ifrågasatte beslutet, citerande U.S. Treasury Departments originaltext där det tydligt 
framgår att sanktionerna riktar sig mot personer eller organisationer som undergräver 
demokratiska institutioner och processer i Zimbabwe, hjälper organisationer eller personer som 
undergräver demokratiska institutioner och processer i Zimbabwe, familjemedlemmar eller andra 
som agerar på uppdrag av sådana organisationer eller institutioner. BlueHosts agerande 
motverkade alltså rimligen sanktionernas intentioner – de blockerade webbsajterna avsåg ju att 
stödja demokratiska rörelser i Zimbabwe, något som USA inte alls motarbetar; snarare tvärtom. 

Brenda Burrell skickade till BlueHost den lista på personer och organisationer vilka 
omfattas av sanktioner som U.S. Treasury Department ger ut och konstaterade att varken hon eller 
hennes organisationer fanns med där. Inget resultat. Hon startade en onlinekampanj för att få 
BlueHost att ändra sina villkor. Inget resultat mer än att BlueHosts VD skickade henne ett email 
där han tyckte att hennes supporterskaror spammade honom, och att han var ovillig att hjälpa 
henne på grund av detta yttre tryck.

Till slut, den 18 februari, erhöll Brenda Burrell ett email där BlueHost förklarade att de 
mottagit ett telefonsamtal och email från Rachel Nagle på U.S. Treasury Department och att hon 
sagt ifrån att varken Burrell eller hennes organisationer fanns på någon sanktionslista. Burrells 
konto återaktiverades med kommentaren ”We apologize for any inconvenience this may have 
caused you.”
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18 Ethan Zuckerman, ”Intermediary Censorship”. I Access Controlled – The Shaping of Power, Rights, 
and Rule in Cyberspace. Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski and Jonathan Zittrain (red.). 
(Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2010), 75.



Att låta privata aktörer vara poliser är alltså riskabelt. Och då talar vi ändå i fallet ovan om 
helt solklara övertramp gentemot en offentligt publicerad lista – i ett system där det finns mer 
utrymme för tveksamhet kommer svängarna som tas ut runt tabuerade objekt rimligen att vara 
betydligt större.

Filmcensur i Sverige.

Statens Biografbyrå var en av de tidigast grundade institutionerna för central reglering av 
biografrepertoarernas innehåll, och existerade från 1911 till 2011. Men man kan av utvecklingen 
som den beskrivs av förra chefen för Biografbyrån Gunnel Arrbäck i hennes historik Statens 
Biografbyrå 1911-2000 dra slutsatsen att det inte (i alla fall inte under huvuddelen av dess 
existens), som många fortfarande tror, handlade i första hand om en centralmakt som försökte 
blockera information den upplevde som hotfull, utan snarare om ett svar på en stark opinion. Det 
var en bred folklig rörelse som krävde krafttag mot detta nya, okända och därför förskräckande 
medium som hotade att förleda ungdomen och de lägre klasserna till brottslighet och otukt. 19 

Redan 1906 började yttranden och yrkanden från opinionsbildare som Pedagogiska 
Föreningen dyka upp, riksdagsmotioner inlämnades, utredningar tillsattes, och slutligen infördes 
förhandsgranskning 1911 – med den uttryckliga motivationen att man genom detta avsåg avväpna 
de lokala polismyndigheternas (framförallt i Malmö och Hälsingborg) egna förhandsgranskningar 
gjorda av pensionerade folkskollärare, vilka tog sin uppgift på stort allvar; mer än hälften av de 
inlämnade filmerna totalförbjöds av dessa hobbycensorer, skriver Arrbäck. 20 Snarare än att alltså 
bara vilja undanhålla omstörtande information från folket, så verkar det som om statens 
målsättning – också – var att se till att det inte växte fram en kultur av godtyckliga avgöranden 
gällande visningen av kontroversiell film; en likabehandlingsprincip om man så vill. 

Statens Biografbyrå lades inte ner förrän 2011. Då hade byrån inte klippt bort material ur 
biografdistribuerade mainstreamvuxenfilmer (med åldersgränsen 15 år) sedan 1995 då man 
saxade bort bland annat en grov misshandel med baseballträn (följt av att offren begravs levande) 
ur filmen Casino (Martin Scorsese, 1995). Emellertid förekom klipp även efter 1995 i filmer som 
exempelvis Subconscious Cruelty (Karim Hussain, 2000), en film som till och med ganska 
härdade censurmotståndare på sajten Flashback bedömer som rimlig att klippa bort material ur på 
grund av dess extrema karaktär. 21 

Den sista förbjudna filmen blev enligt Statens medieråds hemsida Top 20 Extreme Blow 
Jobs (Candy, Moire, Kerkove, Ribas, 2010) med granskningsdatum 2010-06-11, 
granskningsnummer 147915 och motivationen : ”Inslagen av sexuellt våld och tvång i ett stort 
antal scener där män som håller fast kvinnor i huvud och hår trycker in penis djupt i munnen trots 
kväljningar och tydligt obehag samt den genomgående aggressiva stämningen gentemot dessa 
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19 Gunnel Arrbäck, Statens Biografbyrå 1911-2000. (Stockholm: Statens biografbyrå, 2001), 11.

20 Ibid, 12.

21 Flashback Forum: ”Har statens Biografbyrå hårdnat på sistone?” (https://www.flashback.org/
t272636 kontrollerad 15 maj 2012).
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kvinnor medför att filmen bedöms kunna vara förråande.” 22 Antagligen ganska långt ifrån I det 
stora ögonblicket (Im großen Augenblick, Urban Gad,1911) vilken blev förbjuden av 
Biografbyrån under dess första år. 23

Biografbyrån förde annars under de sista femton åren en tynande tillvaro i kölvattnet av dels 
den förändrade samhällsdiskursen gällande institutionellt förmynderi, dels lagstiftningens 
tilltagande maktlöshet inför tekniska landvinningar som VHS, DVD och internetbaserad 
distribution av lätt mångfaldigade filmverk.

De gradvisa förändringarna i lagtexten

När man betraktar Biografbyråns arbete i det långa historiska perspektiv som dess 
hundraåriga verksamhetsbana medger, slås man av att det borde finnas tydliga fluktuationer i dess 
bedömningar av material – förändringar i samhällets syn på olika företeelser har gradvis inträffat, 
och skildringar som ansetts ”sedlighetssårande”, ”upphetsande” eller ”ohöviska” av 1910-talets 
filmcensorer torde rimligen inte vara något som den sista generationen censorer ens lyfte på 
ögonbrynen för. Spår av förändrade diskurser går att utläsa bl.a i omformuleringar över tid av de 
lagrum som reglerat censorernas skyldigheter att ingripa: i den urspungliga lagtexten anar man 
spår av en oro för att medborgare med lägre intelligens än lagstiftarna själva ska kunna påverkas 
till att göra revolution, påverkas till att omstörta den samhälleliga strukturen. En skugga av 
tidigare samhällsskick skymtar – furstens suveräna makt är hotad och hot om straff för inspiration 
till övergrepp på furstens egendom (i.e. medborgaren, exempelvis genom ”själfmord”) uttrycks:

Granskningsman må ej godkänna biografbilder, hvilkas förevisande skulle strida mot 
allmän lag eller goda seder eller eljest kunna verka förråande, upphetsande eller till 
förvillande av rättsbegreppen. Bilder som framställa skräckscener, själfmord eller grofva 
förbrytelser på sådant sätt eller i sådant sammanhang, att dylik verkan åstadkommes, må 
sålunda icke godkännas. (lagtexten 1911) 24 

Denna paragrafs innehåll förändrades förvånansvärt lite genom åren; ända fram till 
nedläggningen återfinner man ordet ”förråande” i det lagrum som anger bedömningsutrymmet för 
Biografbyrån.

Ej heller må biografbilder godkännas, vilkas förevisande kan anses olämpligt med 
hänsyn till rikets förhållande till främmande makt, eller kan lända till upplysning 
beträffande arméns eller marinens styrka, tillstånd, ställning eller operationer […] 
(lagtext 1914) 25
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22 Statens Medieråd: Filmgranskningsdatabasen http://www.statensmedierad.se/.

23 Gunnel Arrbäck, Statens Biografbyrå 1911-2000 (Stockholm: Statens biografbyrå, 2001), 103.

24 Ibid, 13. Många har genom tiderna – bl.a i många av de segdragna utredningar som gjorts om 
filmcensur i Sverige – undrat över paragrafens nytta i sitt refererande till ”Allmän lag”; att ha en lag 
som säger att lagen ska gälla verkar motstridigt, men paragrafen var seglivad och motiverades med 
hänvisning till att man lättare skulle kunna ingripa mot ärekränkande material. Huruvida det någonsin 
gjorts verkar oklart.

25 Ibid, 14.
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Under bägge världskrigen kommer denna och liknande paragrafer uppseglande, men tas 
ganska omgående bort när freden kommer. Man kan inte se att  framflyttade positioner på detta 
område skulle ha varit något som Statens Biografbyrå kämpat för att behålla – tvärtom var det 
Biografbyrån själv som yrkade på paragrafens borttagande efter andra världskriget slut.

Dock vare byrån berättigad, att därest film befinnes lämpad att förevisas endast för 
manlig eller endast för kvinnlig publik […] göra förbehåll om sådan begränsning av 
visningsrätten. (lagtext 1929) 26

Denna paragraf uppkom enligt Arrbäck med visning av sexualupplysningsfilm i åtanke; 
dock konstateras att i de fall sådan åtskillnad påbjudits hade den snarast motverkat sitt syfte – 
antagligen blev sexualupplysande filmer riktade till det andra könet ytterst lockande för den grupp 
som inte ägde tillträde. 27

1938 lämnade riksdagsledamöterna i andra kammaren Hallén och Åqvist m.fl in en motion 
där de hänvisade till: 

[…] den s k gangsterfilmens suggererande verkan och menade att filmcensurens 
befogenhet måste skärpas beträffande filmer som verkar ‘brutaliserande, förytligande 
och fördummande’. Motionärerna föreslog att eftersom en sådan utökning av 
filmcensurens befogenheter skulle vara en krävande uppgift, det borde tagas under 
övervägande ’om icke prövningen och ansvaret vid denna granskande verksamhet borde 
förankras hos en mera representativ församling för de offentliga och de frivilligt 
verkande krafterna i folkuppfostran och bildningsarbetets tjänst’ 28 

Den här motionen är ganska representativ i sitt yrkande (och liknande motioner hade också 
tidigare lämnats in av den energiske Åqvist: 1935 inkom han exempelvis tillsammans med 
ledamoten Nyblom med en motion ”angående åtgärder till höjande av filmkulturen m m” 29 ): det 
framställs från privata intressenters håll en önskan om att makt över ett område bör tillfalla de 
som har starkast intresse av detta område – oftast med motivationen att obestämt angivna svagare 
grupper ska påverkas negativt av film. Fortfarande är den bakomliggande synen hos motionärerna 
att folk i gemen är för dumma för att fatta beslut på egen hand – men de ska skyddas, inte straffas; 
massan utgör grunden för makthierarkin men enstaka individer utpekas som avvikare genom 
införandet av nya luddiga termer som ”mentalhygien”, en mindre smickrande facett av det sociala 
ingenjörsskapet. 

Under andra världskriget fick inte i Sverige visas journalfilmer med ljud eller text, som inte 
var pålagda i Sverige. Journalfilmer från utlandet föll under andra världskriget under 
Biografbyråns jurisdiktion, istället för att som tidigare vara undantagna central 
förhandsgranskning och falla under lokala polismyndigheters bedömning. Arrbäck menar att detta 
arrangemang framförallt var riktat mot de populära tyska journalfilmerna – flera amerikanska 
journalfilmer undantogs, efter beslut av kungen, från regeln mot slutet av kriget. 30
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26 Ibid, 14.

27 Ibid, 22.

28 Ibid, 17.

29 Riksarkivet: Statens biografbyrås arkiv serie F 6 volym 3.

30 Gunnel Arrbäck, Statens Biografbyrå 1911-2000 (Stockholm: Statens biografbyrå, 2001), 15.



Man kan alltså i anslutning till andra världskriget spåra en politisk styrning i Biografbyråns 
verksamhet; framförallt i att det från överhetshåll finns en skepsis mot hur folk väljer om de får 
välja fritt (man fruktar att de filmer som kommer från Tyskland skall ha en sådan övertygande 
retorik att deras popularitet piskar upp en opinion mot den svenska neutralitetslinjen, exempelvis). 

1938 års motion från Hallén och Åqvist bifölls inte. Efter ett yttrande från Biografbyrån 
(vilket i sanningens namn var ganska uppgivet i tonen, det här var något som de hade hört många 
gånger förut, låter de förstå), lämnades motionen utan åtgärd, liksom alla de andra som yrkat på 
strängare reglering och införandet av ”god smak”, ”sundhet” och andra subjektiva termsystem 
som grund för censurens utövande. 31

Nedläggningen

1949 tillsattes en utredning för att undersöka huruvida filmcensuren fungerade som önskat. 
Anledningen till detta var framförallt att – som vi sett – motioner ofta inkom till riksdagen där det 
yrkades på strängare regler, samt att kriget som just avslutats hade lämnat efter sig ett behov av 
nyorientering i och med att de tyska journalfilmerna inte längre existerade och regelverket ändå 
behövde ses över. 

Utredningen var ytterst noggrann och lämnade inte in sitt slutbetänkande förrän 1951 – ett 
dokument som är genomarbetat och nyanserat och belyser frågan från ett antal vinklar. 
Sammantaget ansåg utredningen dock att filmcensuren borde behållas ännu ett tag, även för 
vuxna, bl.a av följande skäl: 

Med en fortsatt statlig förhandsgranskning av all film elimineras också risken för en 
privat censur från enskilda eller organisationer, t ex efter amerikanskt mönster. Den 
statliga censuren ger en viss garanti åt alla medborgare. Om den upphörde kunde man 
riskera en både godtyckligare och strängare privat censur. Redan nu har sådana ansatser 
förekommit med hot om blockad av biografer, därför att där visats filmer, som varit 
misshagliga för vissa grupper. 32 

Den amerikanska självreglerande modellen hade analyserats och befunnits vara mer 
begränsande än den svenska. Utredningens rekommendation att behålla censuren blev också i 
verkligheten den enda hållbara linjen, eftersom en såpass stark inhemsk opinion ville behålla den. 
Statsrådet Ivar Persson föredrog den resulterande propositionen nr116 1954/55 för riksdagen med 
orden:

Censurens betydelse ligger främst däri att den erbjuder ett skydd för barnen mot skadliga 
filmintryck. Men även när det gäller film avsedd för visning inför en vuxen publik fyller 
censuren en viktig mentalhygienisk funktion. Jag vill därvid särskilt erinra om filmens 
erkänt särskilda förmåga att kunna psykiskt påverka sin publik. […] en fortgående 
anpassning kommer att ske till vad den allmänna opinionen kan sägas godtaga inom 
andra områden av kulturlivet – bildande konst, teater, litteratur, press och radio – där 
censur icke förekommer. 33
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Åter kan man ana det skyddande draget som skall förhindra obestämt definierade 
publikmassor från att svepas med i osunt upphetsande och kanske förråande filmäventyr – något 
som inte drabbar den som tar del av ”riktig” kultur som konst eller teater.

Sedan dess stormade det i perioder: en på många sätt mycket produktiv tid följde, där 
samhällets regelverk som man förut tagit för givet ifrågasattes på bio. Svensk film fick rykte som 
gränsöverskridande och vågad genom att ständigt utmana. Och sedan kom videon.

Videovåldet

Videobandspelaren för konsumentbruk, denna egentligen ringa tekniska landvinning, blev 
oerhört viktig i överträdandet av de gränser som uppdragits för medial konsumtion av 
statsmakten. Plötsligt fanns det inte längre en kontrollstation för vem som ägde tillträde till en 
visning. Med en frenesi som minner om diskussionerna i filmens barndom fördes stark polemik i 
media. 

I TV-programmet Studio S avhandlades den 2 december 1980 den hotande invasionen av 
våld i våra hem på ett sätt som med dagens mått framstår som otroligt mästrande och där 
programledarens kommunikation till tittaren har tonen av förälder-barn. Dåvarande 
utbildningsministern Jan-Erik Wickström (fp) var mycket upprörd över att scener ur våldsfilmer 
visades i TV och spontanciterade Bibeln: ”Ve dem genom vilka förförelsen kommer! Det är bättre 
att en kvarnsten hängs om deras hals och de sänks i havets djup!” 34

En föräldrapanel satt med i studion och chockerades av allt att döma av den kavalkad av 
skräckfilms- och våldsklipp som redaktionen visade dem; rop på snabba ingrepp i grundlagen 
höjdes, bojkotter mot kontorsmaterialjätten Esselte (som var distributör för en del av filmerna) 
planerades spontant. I efterhand har programmet blivit föremål för en hel del kritik då det 
framkom att de två barn som blev intervjuade starkt påverkats till vad de skulle säga, och att man 
helt sonika klippte bort en tredje pojke vars berättelse inte passade i den argumentation för mer 
censur som programmet ville förespråka. 35

Men debatten om ”videovåldet” fortsatte, moralpaniken var startad och ville inte lägga sig i 
och med att den statliga hand man vant sig vid var maktlös i den här nya marknadsorienterade 
världen. De sista uppblossandena i debatten kom under första hälften av 1990-talet.

Generellt kan man se att de här böljande argumentationerna följer återkommande mönster: 
från ”folkligt” håll ivrade en ibland bara stark och ibland ännu starkare opinion för starkare 
reglering av medias utbud. Man ville ha mer censur, helt enkelt. En fruktan för kriminalitet, ökat 
våld, missbruk och alienation är ofta starkt närvarande under ytan i de inlägg som förespråkar den 
här starkare filtreringen: 

[…] Den okrönte experten på filmvåld, Ronny Svensson, uppträdde som en slags 
överdomare i Öholms program Svar direkt. RS har sett allt som går att få tag i, han ägnar 
timmar varje dag åt detta tittande och han kämpar för att alla ska få se de här filmade 
plågorna ’på stor video’. Och varför? Jo för det finns moraltanter som tror att det här är 
skadligt! Och han är själv ett levande bevis på att de har fel! […] ’Vetenskapen har 
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34 Jan-Erik Wickström, dåvarande kulturminister, i Studio S, SVT, 2 dec 1980.

35 Filmkrönikan, SVT, 24 okt 2002.



fastslagit att ingen tar skada!’ säger han [Ronny Svensson]. Men tänk om de förkättrade 
moraltanterna till största delen består av föräldrar? Ensamstående? Utarbetade? Aldrig 
utsövda? Pappan till en tonåring som utsatts för gruppvåldtäkt efter mönster av Saturday 
Night Fever? Den andra: mamma till en pojke som terroriserar kvarteret med 
Rambokniv...osv. Föräldrar tillhålls att ’ta sitt ansvar’ dvs. uppträda som poliser hemma - 
medan filmgrossisterna talar om sin frihet och hånskrattar åt alla som går att lura. 36 

Det har visst blivit någon sorts idé här i Sverige att vuxna människor är fullständigt 
opåverkbara. Ta det senaste, lös- släppandet av den fruktansvärda filmen ’Motorsågs- 
massakern’, som har gått igenom filmcensuren för att hyras ut fritt i videobutikerna. Det 
verkar som att är man bara över 15 år så kan man få se vilken skit som helst. 
(Insändare i Aftonbladet 1994 04 16)

Stoppa den extrema våldsfilmen Motorsågsmassakern. Det är helt orimligt att 
filmcensuren frisläpper denna film som hittills varit totalförbjuden. [...] Släpps denna 
meningslösa våldsfilm fri blir det en signal till dem som gör dessa filmer att öka 
våldsscenerna ännu mer. (Insändare i Jönköpingsposten 1994 04 19)

Jag blir så förb-d när jag läser i VLT 15 april att filmen Motorsågsmassakern får visas 
efter två korta klipp samt med en åldersgräns på 15 år. 
(Insändare i Vestmanlands Läns Tidning 1994 04 28)

Här i Sverige släpps ‘Motorsågsmassakern’ fri [...] av den släpphänta Gunnel Arrbäck på 
Statens biografbyrå. [...] Frisläppandet av ‘Motorsågsmassakern’ är alltför illavarslande 
för att förbigås med tystnad. 
(Cecilia Steen- Johnsson, Arbetet 1994 04 30) 37

Det normativitetsbevarande draget hos dessa opinioners önskningar är tydligt; man målar 
upp hot mot det samhälle man känner och dessa hot utgår från den normativitetsupplösande 
information som sprids av media i allmänhet och film (och senare TV) i synnerhet. Det går också 
att i Argument i repris se en tendens att opinionen för mer reglering och censur blir starkare ju 
längre från storstadsområdena man kommer, vilket ytterligare styrker att det är ett bevarande av 
normativitet som är centralt i dessa opinionsbildares åsikter, då normativitet utmanas starkare och 
oftare i större städer än på landsbygd.

Omvänt kan man konstatera att utredare som tittat på Biografbyråns verksamhet alltid varit 
i stort sett nöjda med den, sällan eller aldrig funnit dess verksamhet godtyckligt eller 
maktfullkomligt utövad, men ofta rekommenderat att Biografbyrån skulle upphöra med ingrepp i 
film för vuxna, dvs med åldersgränsen 15 år eller högre, eftersom vuxna människor inte i gemen 
skall omfattas av statliga ingripanden. Biografbyråns medarbetare har själva också ofta 
förespråkat denna förändring i inlägg i media:

En verksamhet där vissa åldersgrupper helt förbjuds att se vissa filmer och där vissa 
filmer blir nedklippta av statliga tjänstemän känns alltmer omöjlig i den mediesituation 
vi redan har och där vi säkert bara sett början på utvecklingen [...] Men det är just i 
begreppet ”vuxna” som knuten ligger. Vi har världens lägsta vuxengräns. Varken det 
liberala Danmark, det ännu liberalare Holland eller det - i vissa avseenden - liberala 
USA definierar 15-åringar som vuxna. Biografbyrån har länge arbetat för att 18 år ska 
vara gränsen för att skilja barn och ungdomar från myndiga vuxna, som kan klara sig 
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(Stockholm: Våldsskildringsrådet, 1997), 37.



utan vårt förmynderi när det gäller film. [...] det är principiellt rätt att vuxna människor 
utan förhandsgranskning från staten får ta del av vilka bilder de vill [...] Jag skulle vara 
glad att slippa uppgiften att förbjuda eller klippa i filmer för vuxna. 38

Och så blev det då slutligen.
Vår centrala censurinstans är alltså nedlagd, och central institutionscensur är ju, som 

tidigare fastslagits, ganska trubbig som instrument. Andra länder har haft andra former av 
centraliserad filmcensur, ibland förklarlig, ibland egendomlig: flera europeiska länder som 
exempelvis Sverige, Storbritannien, Irland, Norge, Finland, Polen och Österrike hade exempelvis 
en censur som förbjöd kampsportsuttryck i TV-program riktade till barn – Teenage Mutant Ninja 
Turtles blev därför Teenage Mutant Hero Turtles, och sköldpaddan Michelangelo som slåss med 
kampsportvapnet nunchakus klipptes konsekvent bort eftersom ordet nunchakus var förbjudet i 
barnprogram. Svärd och bambukäppar ansågs inte vara lika farligt och passerade. 39

Den centrala instansen för censur har lagts ner. Men vad är alternativet till en central 
institution för censur?

Självreglerande censur i USA

I USA bestämde sig filmbranschen tidigt genom samarbetsorganet Motion Pictures 
Producers and Distributors Association, MPPDA (som senare blev MPAA, Motion Picture 
Association of America 40 ) för att försöka undvika statlig inblandning och censur genom att själva 
applicera en branschstandard för filtrering av kontroversiellt material, den sk Production Code 
eller Hays Code, vilken i detalj beskrev många tänkbara filmiska situationer som skulle kunna 
upplevas som stötande, och därför vanligen redan på manusstadiet rensade bort sådant stoff. The 
Production Code – i uppdaterade versioner – anses ha varit i bruk fram till och med att Bonnie 
and Clyde (Arthur Penn, 1967) slutgiltigt med buller och bång trädde över dess då föråldrade 
gränsdragningssystem och banade väg för det nya systemet med rekommenderade åldersgränser – 
som i likhet med The Code bygger på frivillighet.

Men ett frivilligt system skapar också ogenomskinlighet och blockerar på ett sätt som kan 
vara svårare att se tydligt. Det amerikanska systemet med frivilliga åldersgränser som till en 
början verkade som en uppluckring av den ganska rigida Hays Code har under senare år börjat 
ifrågasättas. The Hays Code var ett slags tydligt skriven manual för vad som ansågs salongsfähigt 
och inte, och som sådan ständigt ifrågasatt, manipulerad och kringgången av finurliga filmskapare 
som drogs till att försöka komma runt avgränsningen kring detta förbjudna och därför ack så 
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Corporation, Universal City Studios LLC, och Warner Bros. Entertainment Inc.
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lockande område. Men när The Code försvann och ersattes av frivilliga åldersgränser växte istället 
ett system av de factocensur fram; biografer och distributionskedjor ville inte ta risken att köpa in 
visningsrätten för filmer som skulle kunna vara kontroversiella, eftersom de ansåg att det kunde 
skada affärerna. Alltså måste filmerna granskas och förses med en åldersrekommendation. Men 
vem gör detta?

Det är samarbetsorganet MPAA som utför granskningen.41 Vilka personer som utför den, 
och grunden för de beslut som tas gällande olika klassificeringar omgärdas av visst 
hemlighetsmakeri. Enligt dokumentären This Film Is Not Yet Rated (Kirby Dick, 2006) hamnar 
överklaganden av klassificeringar hos en panel som bl.a består av representanter från olika 
kyrkliga grupper. Sammansättningen hos denna panel var hemlig fram till att Kirby Dick 
offentliggjorde den genom sin film. Kirby Dick lämnade som en del av filmprojektet in sin 
färdigklippta film för klassificering och fick genast stämpeln NC-17, något som han överklagar – 
även detta har han i efterhand klippt in i filmen. När han kallas till huvudförhandling med 
kommittén som ska bedöma hans fall upptäcker han att de endast bär brickor med nummer, inga 
namn. När han frågar vilka personerna är som är satta att bedöma honom får han beskedet att han 
inte har med det att göra. Kommitténs medlemmar fraktas till och från förhandlingen i en van med 
svarta rutor, utan kännetecken. Så Kafkaartat och så hemlighetsomgärdat är fenomenet med 
frivilliga åldersgränser i USA, om man får tro This Film Is Not Yet Rated. Resultatet av detta 
självreglerande system har blivit att filmskapare ofta väljer att själva klippa ner sina filmer för att 
inte drabbas av den ekonomiska skada som försenad visning innebär – om den ens tas in; många 
biografägare slår ifrån sig när de ser skylten NC-17. 42 

På det här sättet uppstår en självcensur som saknar fast reglering och därför blir än mer 
godtycklig och ogenomskinlig än både den statliga institutionella enligt svensk modell och den 
föregående frivilliga i USA vilken manifesterades i form av uttryckliga anvisningar i The Hays 
Code. För en som klipper ner i syfte att undvika konflikt med ett oskrivet regelverk klipper bort 
mer än nödvändigt; bara lite, men trots allt mer än vad som skulle klippts bort om anvisningarna 
för vad som är tillåtet varit entydiga och klart formulerade.

Ett aktuellt exempel är mediadebaclet om ålderskategoriseringen av två amerikanska filmer: 
Bully (Lee Hirsch, 2011) och The Hunger Games (Gary Ross, 2012), där Bully, en dokumentär om 
mobbning, initialt klassades som NC-17 (ingen under 18 år äger tillträde till visningen) medan 
The Hunger Games, en fiktionsfilm om en framtid där ungdomar hetsas till döden mot varandra i 
en gameshow, fick klassningen PG-13 (föräldrar upplyses om att filmen innehåller scener som 
kan vara olämpliga för barn under 13 år). Motivationerna för de här spretande besluten om 
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åldersgränser ifrågasattes starkt i media, 43 44 45 men betydelsen av att MPAA först godtyckligt 
stämplade Bully med NC-17 och sedan ändrade sin ålderskategorisering till PG-13 tolkas olika; en 
del har tagit detta som ett bevis på att MPAA – som består av representanter från de sex största 
hollywoodstudiorna – gynnar filmer som emanerar från deras egna led genom att behandla dem 
annorlunda än filmer som härstammar från mindre independentbolag. Det skulle alltså vara 
svårare att få igenom samma film om den kom från ett mindre bolag än om den gjorts i ett av de 
stora Hollywoodkomplexen. 

Men enligt This Film Is Not Yet Rated är det inte hela sanningen: visserligen kan man anta 
att granskarna i MPAA:s panel är mer välvilligt inställda till sin arbetsgivare än till andra, men 
Kirby Dick konstaterar också bl.a att det framförallt finns en kultur av kommunikation mellan 
Hollywood och MPAA-panelen som redan i produktionsledet möjliggör bortrensande av  
kontroversiellt material, en kanal som inte är tillgänglig för independentbolagen och som kan 
antas resultera i detaljstyrda omredigeringar av produktioner redan innan de lämnas in för 
granskning. Detta skulle i så fall förklara en del av fenomenet med att MPAA:s ägare får igenom 
fler filmer med lägre åldersgränser som således blir således tillgängliga för en större publik. 

Det här är baksidan med en privat, självreglerande censurinstans: de som har intresse av att 
driva och finansiera den är också de som kan tjäna pengar på den – och därför kan man betrakta 
institutionen som korporativt internaliserad; den är en del av moderbolaget och därför borde man 
inte bli överraskad av att den gynnar sig själv. I detta gynnande är den ogenomskinlig, eftersom 
informationen är en vara som betraktas som egendom. Häri skiljer sig åldersgränssystemet från 
The Production Code, och man kan också ana konturerna av en ändrad samhällsdiskurs: där The 
Code och The Hays Office agerade som en institution med viss öppenhet gällande vad som var 
tillåtet och inte, så fungerar MPAA:s granskning som en företagshemlighet – information som 
man inte är tvungen att ge ut, skall hållas inom företaget. Även informationen om informationen – 
vem som har granskat information, vad som motiverar olika ställningstaganden – är företagets 
egendom.

Det finns förstås många exempel på hur mindre independentbolag utnyttjat MPAAs rigida 
panel och dess utlåtanden till att skapa stormar i massmedia – inte minst i fallet Bully användes 
denna upplevda skriande orättvisa som ett utmärkt marknadsföringsverktyg av producenterna 46 – 
varpå filmen i tysthet klipps en smula, klassas om till en önskad ålderskategori, och presterar 
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hyggligt på biograferna eftersom den fått en massa gratisreklam och blivit något som omges av 
lite spänning och tabu; att sedan släppa den OKLIPPTA versionen på DVD gör också med största 
säkerhet att dessa utgåvor presterar bättre än annars. På så vis har det alltså gått att utnyttja även 
den amerikanska censurmodellen för att skapa mer uppmärksamhet runt kontroversiella filmverk, 
på ett sätt som liknar den polarisering filmskapare – censurinstitution som exempelvis förekommit  
i Sverige. Men det blir ändå egendomligt om man applicerar den tänkta funktionen med kanalen 
för bortrensning av kontroversiella saker – indikationerna på vad som anses kontroversiellt är en 
smula skeva och det går att se ett par oroande tendenser:

• Dels att det skulle vara mer kontroversiellt att låta någon svära i en dokumentär som utspelar 
sig i en autentisk skolmiljö, där alltså barn talar med barn på det språk de till vardags använder, 
än att låta en grupp tonåringar slakta varandra i en fiktiv gameshow. 47 

• Dels att det inte finns någon helhetsbedömning av filmers förankring i sociala funktioner; en 
film som The Hunger Games som i viss mån bygger på att hårddra funktioner från reality-TV 
(en genre som de allra flesta har accepterat som ”normal”) borde enligt klassiskt censurtänkande 
vara mer ”förråande” för unga än en lite känslosam dokumentär om hur det är att vara utstött och 
hånad på högstadiet: det grova språk som används sätts inte i relation till berättelsen där det 
används som verbala tillhyggen vilka skadar ett barn, utan ”ett fuck är ett fuck” och det ordet får 
inte sägas så att någon under 18 kan höra det (eller för den delen läsa det på läpparna, i 
amerikanska TV-program läggs det oskärpa över munnen på svärande personer, medan 
exempelvis hantering av skjutvapen inte i samma grad omges av reglering).

Verkligheten/vardagen stämplas som förbjuden för personer vilka inte har fyllt 18 – det blir 
förbjudet att för personer under 18 återge samma verklighet som dessa unga lever i, vilket kan 
antas resultera i ökad alienation. Fenomenet med det förfrämligande från verkligheten som blir 
resultatet har enligt mig visst släktskap med exempelvis det rutinmässiga utegångsförbud, 
”curfew”, som utövas i flera större amerikanska städer (men även i flera europeiska länder), bl.a i 
Plano, Tx, där personer under 18 år måste ha föräldrarnas tillstånd för att befinna sig utanför 
hemmet efter klockan 22. 48 

Den slutsats man kan dra av hur den frivilliga defactocensuren fungerat i USA är att när 
någon måste utöva disciplin över sig själv, så går den ofta lite längre än vad den måste.  
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47 Man kan dock misstänka att det i någon skrivbordslåda på holländska TVsåpakonceptkoncernen 
Endemol ligger ett patent som beskriver något som liknar Hunger Games.

48 Enligt samtal med Johan Nilsson, boende i Dallas, den 16 maj 2012.



II: Vad är copyright/upphovsrätt?
När man tittar på hur upphovsrätt i sin enklaste form beskrivs som nedan i en läsa-

lättbroschyr från svenska Regeringskansliet slås man av hur pass oskyldigt det framstår – att se till 
att den här lagstiftningen efterlevs kan väl inte vara så kontroversiellt?

De grundläggande ekonomiska rättigheterna

De grundläggande ekonomiska rättigheterna är

– rätten att tillåta eller förbjuda varje form av mångfaldigande (kopiering) av verket, dvs. 
framställning av exemplar i vilken form det vara må, också om det är fråga om tillfälliga 
eller flyktiga kopior t.ex. i en dators minne, och

– rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.

Att göra verket tillgängligt för allmänheten kan ske på fyra olika sätt.

Ett sätt är vad som kallas för ”överföring till allmänheten” vilket innebär att verket på 
trådlös eller trådbunden väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den 
där allmänheten kan ta del av verket. Exempel på sådana överföringar är utsändning i 
radio och TV. Begreppet omfattar också sådana situationer när verket görs tillgängligt på 
ett sådant sätt att olika personer kan ta del av verket från en plats och vid en tidpunkt 
som de själva bestämmer, dvs. typiskt sett sådant som sker vid utnyttjanden över 
Internet.

Ett annat sätt är ”offentligt framförande”. Det innebär att ett verk görs tillgängligt för 
allmänheten på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket och detta 
oavsett om något tekniskt hjälpmedel används eller inte. Typiska fall är när musik spelas 
i en konsertlokal eller på ett diskotek, när en pjäs framförs på en scen i en teater eller när 
ett konstverk förevisas med hjälp av en diabildsprojektor.

Ett tredje situation när ett verk görs tillgängligt för allmänheten är ”offentlig visning”. 
Med detta avser man fall då ett fysiskt exemplar av ett verk visas offentligt utan 
användning av ett tekniskt hjälpmedel. Sådana situationer är när en bok ställs ut i ett 
skyltfönster eller när en tavla visas på en utställning.

Det fjärde fallet slutligen när ett verk görs tillgängligt för allmänheten är vad som kallas 
”spridning till allmänheten”. Detta avser de situationer när exemplar av verket bjuds ut 
till försäljning, uthyrning eller utlåning.

Särskilt i de två sistnämnda rättigheterna finns omfattande inskränkningar vilket innebär 
att det är fritt att visa eller sprida verksexemplar. Men oavsett dessa har emellertid 
upphovsmannen alltid kvar en ensamrätt när det gäller uthyrning av exemplar av verket.

De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas eller licensieras till annan.

De ideella rättigheterna

De grundläggande ideella rättigheterna är

– rätten för upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas,
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– rätten att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten i en form 
eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart.

De ideella rättigheterna kan inte överlåtas men upphovsmannen kan avstå från dem och 
ett sådant avstående kan under vissa förutsättningar vara bindande för honom. 49

Upprinnelsen till copyright är baserad på en ganska rimlig tanke: att någon som utför ett 
arbete som kan klassas som unikt inte ska kunna bli lurad på möjligheten att exploatera det. Men 
det finns ganska tydliga kopplingar mellan denna oskuldsfulla önskan att skydda producenter av 
information från otillbörligt utnyttjande och den blockering som kan klassas som censur.

Ett tidigt exempel på hur censur och copyright kan ligga nära varandra och interagera ser 
man i turerna runt August Strindbergs roman En dåres försvarstal, skriven 1887-88 i Paris. 
Romanen – som Strindberg skrev på franska, delvis för att inte hamna i ärekränkningsmål, sedär 
en ytterligare dimension av föregripande självcensur – vandrade mellan förläggare i flera år innan 
den slutligen gavs ut 1893 i Berlin, då översatt till tyska. Detta utgivande följdes raskt av 
stämningar, för ”spridande av otuktig och sedlighetssårande skrift” – en tidstypisk beskrivning av 
överträdelser relaterade till normativitet, i vilken kan se tydliga konnotationer till traditionell 
institutionell censur, och som dessutom innebar att hela upplagan konfiskerades. 50 Men efter 
debaclet i Tyskland dök boken upp som följetong i den svenska tidningen Budkaflen (som 
Strindberg själv arbetat för några år tidigare), i svensk översättning och helt utan Strindbergs 
godkännande. Strindberg undersökte ingående möjligheterna att stoppa publiceringen med hjälp 
av upphovsrätten – men förgäves. 

Sverige hade nämligen vid denna tid inte anslutit sig till Bernkonventionen och sålunda var 
det fritt fram att ge ut boken i Sverige, till Strindbergs enorma förtret (men när en annan 
förläggare, P E Nilsson, bara tio år senare, 1903, försökte ge ut boken i form av följetongshäften 
reagerade bokbranschen i Sverige helt annorlunda och vägrade befatta sig med utgivningen – men 
mest av de skäl som ligger närmast censur; att Strindbergs utlämnande av personliga relationer 
skulle strida mot ”god sed”. Eftersom Sverige fortfarande 1903 inte ratificerat Bernkonventionen, 
så var utgivningen juridiskt sett inte olaglig, men förläggaren uteslöts ändå under klander från 
bokförläggareföreningen och bokhandlareföreningen gick ut med en propå till sina medlemmar att 
de ”icke borde taga någon befattning” med upplagan.) 51

Från början hade Strindberg alltså själv helst velat avstå från att ge ut texten på svenska, och 
man kan därför konstatera att hans egentliga skäl till att åberopa copyright tycks ha varit att 
censurera sitt eget verk från den svenska publiken, för vilken han inte ville blotta sitt privatliv 
alltför tydligt. Från 1904 och framåt var han mer ambivalent och kunde periodvis tänka sig att den 
skulle få ges ut postumt. Men även under sina sista år 1909-1912 tvekade han tydligen trots 

26

49 Upphovsrätt, Regeringskansliet, http://regeringen.se/sb/d/108/a/2685, (kontrollerad 25 mars 2012).

50 August Strindberg, En dåres försvarstal. Delredaktör: Göran Rossholm (Den franska texten 
redigerad av Gunnel Engwall; svensk översättning av Hans Levander; kommentarer av Göran 
Rossholm) Litteraturbanken. http://litteraturbanken.se/#!forfattare/StrindbergA/titlar/
EnDaresForsvarstal/sida/559 (kontrollerad 20 maj 2012).

51 Ibid, 596.

http://regeringen.se/sb/d/108/a/2685
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påstötningar från olika håll; först 1914 gavs den officiellt ut – men då kraftigt ”förmildrad”, i 
enlighet med Strindbergs uttryckta önskan. 52 

Det är alltså, som Strindberg fick erfara, inte helt lätt att hantera vare sig censur eller 
copyright; det finns inga självklara fall och gråzonerna är stora. Ibland kan det som man tycker 
vore moraliskt rätt sakna stöd i lagen, och ibland kommer istället den självreglerande mekaniken i 
dagen och välter lagen över ända med sina överenskommelser. 

Återigen ser man att självreglering är en kraft som väl mäter sig med (och ofta överträffar) 
institutionell censur, men att den också är oförutsebar i sitt agerande: den styrs av den starkaste 
(först när Strindberg blivit stor som författare agerade utgivningsindustrin till hans fördel – lagen 
hade mindre att göra med detta) och den fluktuerar över tid tillsammans med diskurser i 
samhället. Man kan också tänka sig att självregleringen inte bara resulterade i att P E Nilsson fick 
svårt att ge ut sina häften med En dåres försvarstal; han fråntogs ju också sitt medlemskap i 
bokförläggareföreningen och torde ha fått svårt att få sina nästkommande utgivningar 
distribuerade av den bokhandlareförening som skarpt varnat sina medlemmar för att befatta sig 
med hans alster. 53

Med största säkerhet ett hårdare straff än vad han skulle ha fått av en institution.

Den amerikanska copyrightlagen

I amerikansk lagstiftning (som förstås är mer tongivande internationellt än svensk är) 
accepterades redan 1790 The Copyright Act: "An act for the encouragement of learning by 
securing the copies of maps, charts, and books, to the authors and proprietors of such copies, 
during the times therein mentioned". 54 Den första lagtexten medgav en fredad period på 14 år, 
med möjlighet att förlänga ytterligare 14 år. Man har sedan expanderat skyddet och förlängt den 
fredade perioden till den nuvarande tidsrymden 70 år efter upphovsmannens död, eller 120 år efter 
skapelseögonblicket alternativt 95 år efter publicering om det gäller immateriella rättigheter som 
innehas av företag (att det finns separata regelverk för företag kan indikera vilka det är som har 
sponsrat framtagandet av de förlängda tidsrymderna). 55
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52 ibid, 596. Vare sig i de tyska eller franska originalupplagorna finns de mest kontroversiella 
passagerna med, bl.a en bibel med kondomer som bokmärken eller beskrivningar av symptom på 
veneriska sjukdomar; litteraturvetarna är osäkra på huruvida dessa strykningar av censurkaraktär 
härstammar från förläggare, översättare eller Strindberg själv.  Det vore isåfall inte enda gången som 
Strindberg utövar censur över sig själv: i Ockulta Dagboken förekommer det till och med utskrivet i 
textform att han uteslutit beskrivningar (antagligen av explicit sexuell karaktär) och ersatt dem just 
med ordet ”censur”.

53 Ibid, 596.

54 Engelskspråkiga Wikipedia, ”Copyright Act of 1790” http://en.wikipedia.org/wiki/
Copyright_Act_of_1790 (kontrollerad 20 maj 2012).

55 Cornell University Law School, Legal Information Institute, ”17 USC § 302 - DURATION OF 
COPYRIGHT: WORKS CREATED ON OR AFTER JANUARY 1, 1978” http://www.law.cornell.edu/
uscode/text/17/302 (kontrollerad 15 maj 2012).
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Copyright har alltså genom historien transformerats, och anpassats kontinuerligt för att 
bättre passa samhällskonstruktionen som ju lagen är en indirekt beskrivning av: man kan 
konstatera att det rättsbegrepp som från början var orienterat mot att skydda kartritare och 
författare mot att bli exploaterade av skrupelfria piratkopierare med tryckpressar i den dåvarande 
piratcentralen USA, har svängt till att mer handla om att muta in områden för exploatering, och så 
länge det är möjligt begränsa så stora delar som möjligt av spridningen av gratisinformation, samt 
att lagrummen alltmer kommit att skydda företag istället för privatpersoner. 56 

Detta trots att ”U.S. courts have interpreted this clause of the Constitution to say that the 
ultimate purpose of copyrights is to encourage the production of creative works for the public 
benefit, and that therefore the interests of the public are primary over the interests of the author 
when the two conflict.” 57

28

56 Just tidsrymderna är i det här fallet ganska talande; 70 år efter en persons död har den inget eget 
intresse av att upprätthålla upphovsrätt. Den viljan upphör redan i dödsögonblicket. Företag däremot 
har intresse av att perioden kan förlängas, helst i det oändliga. Därför kallas också den senast 
tillkomna förlängningen av copyrightskyddet allmänt för ”The Mickey Mouse Act”, eftersom den anses 
skräddarsydd för att skydda Disney Corporations flaggskeppsfigur. Det handlar inte om individers 
skydd, utan om korporationers.

57 Engelskspråkiga Wikipedia, ”Copyright Law of the United States” http://en.wikipedia.org/wiki/
Copyright_law_of_the_United_States (kontrollerad 20 maj 2012).

Utvecklingen av amerikansk copyrights utsträckning i tid. Tom Bell har gjort grafen som kommer 
från WikiMedia Commons: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Copyright_term.svg
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Fair Use 

Om man tittar närmare på historien bakom copyright och vad man kan anta var 
upprinnelsen till den, så framstår ett par riktlinjer som viktiga: att enskilda inte ska kunna 
plundras av skrupelfria företag, och att det allmänna behovet av nyttoupptäckter går före den 
enskildes rätt att profitera på dem.

I den amerikanska lagstiftningen finns därför inskränkningar runt den absoluta äganderätt 
som de flesta förknippar med copyright. En framträdande sådan är Fair Use. Fair Use innebär att 
copyright ofta inte är applicerbar i fall som exempelvis rör kommentarer, kritik, 
nyhetsrapportering, forskning, undervisning, arkiv- eller biblioteksverksamhet. I tveksamma fall 
prövas frågan rättsligt – som brukligt är i USA, med deras praxisbaserade rättssystem – och 
bedöms utifrån en mall där fyra faktorer vägs mot varandra: 

1: the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial 
nature or is for nonprofit educational purposes;

2: the nature of the copyrighted work;

3: the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work 
as a whole; and

4: the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. 58

Trots att många av oss här i Europa alltså tror att USA:s lagstiftning runt detta är stenhård, 
exklusiv och tvingande, så är det i själva verket snarare tvärtom: den amerikanska modellen med 
frekventa ”lawsuits” ger lätt uppfattningen att alla dessa stämningar utfaller till den målsägandes 
fördel – vilket ofta är fallet, men inte på grund av att deras lagstiftning i grunden är fullkomligt på 
copyrighthavarens sida utan för att det amerikanska rättssystemet bygger i så hög grad på att man 
måste ha råd med bra advokater för att ha en chans att göra sitt fall tillräckligt tydligt och få rätt i 
en civil domstol där. 

Den grundläggande lagstiftning som är föremål för tolkning är däremot snarare mer 
tillåtande och inriktad på det allmänna bästa än vad motsvarande europeiska lagrum är (även om 
den via just rättspraxis i uppmärksammade mål under de senaste hundra åren har töjts till att i 
högre grad tillvarata copyrightintressen på företagsnivå). Vår svenska citaträtt är exempelvis ofta 
mer beskuren än den amerikanska.

Att copyrightlagstiftningen blivit så viktig under senare år har förstås samband med att 
själva varan information har blivit den dominerande i våra liv; de arbeten som utförs går ofta ut på 
att hämta in, flytta, behandla eller lämna ut information – en allt mindre procentuell del av arbete 
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58 Cornell University Law School, Legal Information Institute, ”17 USC § 107 - LIMITATIONS ON 
EXCLUSIVE RIGHTS: FAIR USE” http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107 (kontrollerad 30 april  
2012).
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som utförs handlar om produktion som är direkt kopplad till vår överlevnad: mat och bostäder. 59  
I ett samhälle där information är en vara som bearbetas, köps och säljs går det inte att ha denna 
vara fritt tillgänglig – den måste regleras och tabueras. 

Hur går det då till att reglera något som finns överallt, och som inte längre kan överblickas 
av centrala institutioner? Det måste ske genom att engagera fler som överblickar, så att varje 
avsteg från normen snabbt framstår i skarp silhuett vid överträdelser.
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59 Men även mat påverkas förstås numera indirekt av copyright; Monsantos genmanipulerade växter 
kan patenteras och frön försäljas – men kan bara växa en gång, eftersom de är steriliserade för att 
tvinga odlare att köpa produkten löpande och sålunda skapa mer inkomst genom det abonnemangs- 
och prenumerationstänkande som är så typiskt för de av Gilles Deleuze beskrivna Control Societies 
(se nästa kapitel) där flödet, inte punkten, är det viktiga. Man vill alltså inte bara sälja en vara – idealet 
är att alla måste abonnera på en tjänst, vilken oavbrutet är i drift. Det är ett sådant samhällsparadigm 
som skapat Internet, smarta mobiletelefoner och datorer. Du köper inte bara en dator – du måste 
också teckna ett avtal som gör den uppkopplad till Tjänsten (det allra mest idealiska exemplet vore att 
patentera luft, så att alla fick abonnera på tjänsten ”andning”).



III: Övervakningen och dess principer 
När det gäller att beskriva utveckling av samhälleliga funktioner för filtrering, 

disciplinering och kontroll är det omöjligt att bortse från Michel Foucaults teoribildningar runt 
ämnet. Därför har jag här valt att inkludera ett kapitel som beskriver hur de olika stadier eller 
samhällsformer som Foucault beskriver i Övervakning och straff: fängelsets födelse kan ses som 
delvis parallella med utvecklingen av informationsfiltreringen; det är ju trots allt genom kontroll 
över information som kontroll av samhällssubjekten sker – en viss information anses farlig och 
förbjuden och tabueras. Sedan måste system inrättas för att upprätthålla och förstärka och 
legitimera tabueringen. Den information som belagts med tabu blir därigenom föremål för mer 
uppmärksamhet än tidigare – censurens inbyggda entropi bildar en motkraft av lika stor styrka 
som det tabu som uttalats, och genom detta uppstår en polaritet mellan tabu och nyfikenhet vilket 
utgör en icke föraktlig kraft i samhällets maktstrukturer.

Sovereign Societies

Under det samhällsskick eller samhällsklimat som Foucault kallar Sovereign Societies 
(vilket sträcker sig fram till slutet av 1600-talet ungefär och bygger mycket på suveräna härskare 
över geografiska områden) behandlas informationen som tabueras på ett sätt som ärvt en hel del 
ritualer från religionen; härskaren, den suveräne, fursten, markerar sin makt genom långtgående 
fysiska straff för överträdelser av informationsspridningens begränsningar. Vid upptäckta 
överträdelser betraktas furstens överhöghet som direkt utmanad, likt i en vargflock; straffet för att 
göra detta är inte bara döden utan ofta dessutom på sätt som innebär långtgående frossande i 
slaktmetoder och grymhet. Stegling, rådbråkning, partering, de rituella kroppsstraffen känner inga 
gränser för sin blodtörst, och utgör folknöjen där kreti och pleti vanligen deltar i förnedrandet av 
den som skall avrättas. Fursten befäster sålunda sin makt genom hårda straff, undersåtarna deltar 
och visar därigenom sin trohet mot fursten, ritualen har sin gång. 60 Detta efterhandsorienterade 
system bygger på att metoderna för informationsspridning ännu är ickemaskinella, att varje bit 
information måste produceras för hand, en teckning måste kalkeras, en text måste skrivas av med 
gåspenna, och för det stora flertalet är information en exklusiv vara som endast existerar i 
ögonblicket genom oral återgivning. 

Att skapa mekanismer för att blockera informationen är således inte kritiskt i ett Sovereign 
Society; den blockerar sig själv genom sin oförmåga till exponentiell spridning. Man kan dock 
notera att den information som tabuerats inte egentligen aktivt undanhålls, utan att det snarare 
handlar om att i oerhört hög grad bestraffa den som använder informationen på ett sätt som 
utmanar fursten (man kan tydligt ana en koppling till kyrkan, som är en av historiens viktigaste 
bevakare av just information – inkvisitionen är det mest tydliga exemplet). Under Sovereign 
Societies är maktfiguren i centrum hela tiden synlig på ett påtagligt sätt: furstens ansikte är på alla 
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60 Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund: Arkiv, 1987), 62-63



mynt, porträtt av fursten hänger vid maktens knutpunkter osv. Fursten är synlig, undersåtarna 
anonyma, osynliga i den massa de utgör. 61

Eftersom centralmaktfiguren är den synlige, och folkmassan anonym i den här sortens 
samhällsbygge så blir laglösheten – de gråzoner som furstens lagar inte i detalj reglerar, eller har 
svårt att effektivt kontrollera – större och därmed istället kontrollerbara för de som befinner sig i 
direkt anslutning till dem; Foucault nämner själv skeppsvarven som ett exempel, där överblivet 
material slängdes på marken, samlades upp av folk som passerade – med skeppsbyggarnas goda 
minne – vilka sedan använde materialet som bränsle, byggmaterial, eller lagade objekt som de 
sedan sålde tillbaka till varvet (som köpte tillbaka det med furstens pengar).62 

Furstens intressområde i ett Sovereign Society är att erhålla skatt vid utförda aktiviteter, inte 
att kontrollera aktiviteternas innehåll. 63 Laglösheten blir därför ett område som är tämligen 
riskfritt att vistas i.

Disciplinary Societies

När Sovereign Societies går över i Disciplinary Societies, i samband med 
industrialiseringen och framväxandet av en borgarklass under 1700-talet, så förändras bl.a sätten 
att straffa; från kroppsbestraffningar av direkt och utmanande typ till att istället institutionalisera 
de som överträder lagen. Det område som Foucault kallar laglöshet krymper kraftigt eftersom 
övervakningen effektiviseras  (och industrialiseras) i likhet med informationsspridningen. Det blir 
svårare att skapa zoner där man gör varandra tjänster och där inte centralmakten är medveten om 
skeendena – helt enkelt för att centralmakten inte längre vilar på en person utan bygger på ett mer 
pyramidalt maktstruktursystem; små trappsteg där alla övervakar och korrigerar den som står 
närmast nedanför. Fursten är inte längre enväldig och utvald av Gud, utan alla anses kunna klättra 
i små steg uppför pyramiden närmare maktens centrum – om man alltså följer den disciplin som 
den som står på trappsteget närmast över föreskriver. Och naturligtvis: att alla upplever sig kunna 
påverka vem som tar plats på pyramidens topp. I Disciplinary Societies begränsas 
informationsflödet genom den klassiska censurerande blockeringen, även om den sällan är så 
entydig och synlig som i exempelvis fallet Statens Biografbyrå eller DDR.

Det disciplinära samhällets institutioner skapar övervakningsapparaturer där det som 
Foucault kallar ”en omkastning av individualiseringens politiska axel” (alltså omkastningen från 
furstesamhällets kraftfulla synliggörande av ledarfiguren/fursten övergår i en fokusering på att 
synliggöra medborgaren, att sätta ljuset på den som avviker från normen – och sålunda kunna 
exponera den felande inför andra) 64 resulterar i att ett större upplevt risktagande blir förenat med 
att vistas i laglösheten; den befinner sig inom det pyramidala övervakningssystemet och kan 
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62 Ibid, 88.

63 Gilles Deleuze, "Postscript on the Societies of Control", OCTOBER 59, Winter 1992, (Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 1992), 3.

64 Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund :Arkiv, 1987), 193-194



således inte som tidigare utgöra ett parallellt system. Tidigare var ju laglösheten osynlig för 
granskning om bara ingen invigd bröt förtroendekedjan mellan parterna. 

Dock går det fortfarande att tankemässigt konstatera att det går att – förutsatt att man tror på 
sådant – ”beat the system”, lyckas genomföra sina aktiviteter (vilka man är medveten om är 
tabuerade) och ändå befinna sig i ett tidsglapp utan övervakning (eftersom övervakningen inte är 
konstant utan dess fokus fluktuerar mellan alla övervakade subjekt).

Panopticon

I slutet av 1700-talet utarbetade den engelske filosofen Jeremy Bentham en arkitektonisk 
uppfinning som skulle komma att få mycket stor betydelse för hur ett samhälle övervakar sina 
medborgare – Panopticon. Panopticon är till det yttre en institutionsbyggnad, där man tänker sig 
förvara de som skall övervakas – interner, patienter, elever eller andra institutionsdeltagare. 
Byggnaden är rund och består av två huvuddelar: enheterna där de som skall övervakas vistas och 
enheten där den som övervakar vistas.

I mitten av den runda byggnaden står ett torn där övervakaren befinner sig, och de 
övervakades vistelserum utgörs av små tårtbitar som alla är riktade med en öppen vägg mot tornet 
och ett fönster i bakkant, vilket får den övervakade att avteckna sig i silhuett mot fönstret för den 
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Presidio Modelofängelset på Kuba anses vara ett av de bättre exempel som existerar på en panoptisk 
fängelsebyggnad. Bilden är tagen av Friman och kommer från WikiMedia Commons. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Presidio-modelo2.JPG
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övervakare som sitter i tornet. Tornet är dock konstruerat så att den övervakade inte kan uppfatta 
huruvida någon övervakare är på plats, eller åt vilket håll dennes uppmärksamhet är riktad. Tornet 
är bara tornet, inte en person – en person skulle kunna innebära emotionell identifikation vilket 
inte är önskvärt. Av samma anledning ser den som vistas i tornet endast den övervakade som en 
silhuett. 65

Men det finns också en inre dimension hos Panopticon. En psykologi av objektifiering som 
träder i kraft i samband med en övervakning utan synlighet, som endast består av en överton av 
vetskap i den övervakade att hon/han i varje ögonblick kan vara övervakad, att det inte sker i alla 
ögonblick, men att det kommer att ske i ett antal ögonblick som inte kommer att vara möjliga att 
skilja från ögonblick utan övervakning. Den övervakade börjar därför övervaka sig själv som om 
hon/han vore konstant övervakad från tornet. Och därigenom förvandlas det övervakade subjektet 
även i sina egna ögon till ett objekt, vars beteende oavbrutet utvärderas och korrigeras – av fången 
själv. 66 Så långt Michel Foucault och Jeremy Bentham. 

Control Societies

1992, sex år efter Michel Foucaults död, skrev hans vän och kollega Gilles Deleuze ett slags 
fortsättning; fem sidor som på ett ganska kusligt sätt pekar ut riktningen på vad som han förutspår 
skall ersätta det disciplinära samhället. 67 Han sållar ut ett antal exempel där stora förändringar 
förebådas och summerar vad som rimligtvis kan bli följden av den genomgripande datorisering 
och privatisering av samhället som då fortfarande var i sin linda, och definierar det han kallar 
Control Societies.68

Control Societies skiljer sig enligt Deleuze från det föregående disciplinära samhällsbygget 
bl.a genom sin än mer långtgående implementation av idén om att aldrig bli färdig; där Foucault 
konstaterar att examinationen i disciplinsamhället är oerhört viktig, och att den inträffar en eller 
flera gånger i varje disciplinär institution; skolan, militärtjänsten, sjukvården – alla har de en 
värderande inspektion som avgränsare för duglighet – så tar Control Societies detta ett steg 
längre: här handlar det om en oavbruten examination. Just att betrakta skillnaden mellan Control 
Societies och föregångaren som representerad av polariteten mellan punkt och flöde är tämligen 
talande; att se exempelvis tidigare samhällens orientering mot avslut – furstesamhällets skråväsen 
och mästarbrev (vilka vanligen betydde livslångt deltagande i en begränsad krets), 
disciplinsamhällets olika institutioners cykler av inskrivning-behandling-examination-utskrivning 
(till nästa institution) – som delvis kontrasterande mot Control Societies med sitt mer 
prenumerationsorienterade kodsystem för subjektets deltagande, och dess konstanta läge av 
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66 Ibid, 202

67 Gilles Deleuze, "Postscript on the Societies of Control", OCTOBER 59, Winter 1992, (Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1992), 3-7.

68 En svensk översättning av begreppet blir lite konstig; ”Kontrollsamhället” har inte riktigt samma 
valör, utan har i svenskan mer kommit att beskriva den föregående varianten av samhällsbygge av 
disciplinär och byråkratisk/institutionell typ. Därför använder jag termen på engelska.



process i vardande. I Control Societies finns också ett framträdande drag av korporativitet; 
ekonomiskt orienterade entiteter som koncerner och korporationer ersätter de politiska 
institutionerna. 69

Man kan se Control Societies som uttryck för en närmast entropisk strävan: varje rörelse 
ska övervakas och direkt kunna följas av en lika stark motrörelse – allt blir orörligt trots de 
oavbrutna kraftutbytena, ett isometriskt stillastående om man så vill. Istället för att som i 
Disciplinary Societies bestå av människor strävande mot toppen av en hierarkisk pyramid, så är 
Control Societies människorna nedsänkta i en extremt trögflytande smet, som inte egentligen 
begränsar rörelsen men gör förflyttning praktiskt omöjlig genom de motsatt verkande krafterna 
och långsamheten. Detta uppnås exempelvis genom den av Gilles Deleuze beskrivna oavbrutna 
examinationen. 70 Examination genom exempelvis övervakning. Utvecklingen av 
informationsklimat vi hittills har sett är alltså i tur och ordning: 

• Sovereign Societies/furstesamhället där informationsfiltrering egentligen inte var nödvändig; 
spridnings- och dupliceringsfaktorerna var i sig begränsning nog (Foucault vidrör dess 
maskinella/tekniska nivå och beskriver den som ”levers, pulleys and clocks” – alltså ganska 
enkel). 

• Disciplinary Societies/disciplinsamhället där spridningen gick att reglera eftersom antalet källor 
var begränsat; disciplinsamhällets maskiner var enligt Foucault ”thermodynamic”, alltså 
orienterade mot att skapa rörelse från värme; förbränningsmotorer, kärnkraftverk, 
massafabriker, pappersbruk, tryckpressar och andra saker som krävde stora investeringar vilket 
exkluderade majoriteten från möjligheten att på egen hand utgöra producenter och framförallt 
distributörer.

• Control Societies, som lutar sig mot datorerna och mot nätverket mellan dem, där 
maktstrukturer snabbt förflyttas och där varje enhet är överkomlig för vem som helst och kan 
göra tjänst som både producent, distributör och mottagare.

I Control Societies fungerar informationsblockering enligt de tidigare samhällenas modeller 
mindre bra. Både produktion och distribution är nu helt losskopplade från den självsanerande boja 
av hög initial produktionskostnad som tidigare möjliggjorde filtrering enligt institutionell modell 
(exempelvis investeringar i tryckeriutrustning, pappersbruk, industriell distribution eller 
utrustning för TV-utsändningar). Informationen mångfaldigas idag på bråkdelen av en sekund och 
transporteras i delar så små att de inte kan definieras klart. De transporteras heller inte från en 
punkt till en annan, utan saknar fysisk begränsning i att de kan flyttas från en enda punkt till 
miljoner andra exakt samtidigt – och vice versa; datainformationens atomer, bitar, kan samlas från 
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miljoner ställen till en enda punkt för att där återskapa en film, ett musikstycke, en bok, ett foto. 
På så vis är vi nu alla atomernas härskare.

Resultatet blir att den area som innehåller laglösheten åter växer. För att upprätthålla den 
disciplin som vårt samhällsbygge kräver behövs en ny Panopticon.
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IV Strategier för filtrering
States no longer fear pariah status by openly declaring their intent to regulate and control 
cyberspace.[…] Whereas Chinese-style national filtering schemes represent the first 
generation of internet filtering, second and third generation techniques are more subtle, 
flexible and even offensive in character. These next-generation techniques employ the 
use of legal regulations to supplement or legitimize technical filtering measures, 
extralegal or covert practices, including offensive methods, and the outsourcing or 
privatizing of controls to ’third parties’, to restrict what information can be posted, 
hosted, accessed, or communicated online. 71  

Enligt Ronald Deiberts och Rafal Rohozinskis studie Control and Subversion in Russian 
Cyberspace 72 kan man urskilja tre generationer av internetcensur: den första generationen, som är 
den klassiska, auktoritära, har en tydlig gräns dragen för vad som är tillåtet och överträdelser 
bestraffas omgående enligt givna straffskalor. Den här sortens censur är offentlig och utgör 
egentligen basen för andra censurformer (som vi snart ska se).

Den andra generationens filtrering av internet består av två parallella aktionsvägar: en 
öppen och en dold. Den öppna utgörs av en målsättning att legalisera kontrollmekanismerna för 
innehåll genom att specificera under vilka förhållanden som sådan kontroll och blockering av 
innehåll ska kunna utövas – ofta hänvisande till befintlig lagstiftning som exempelvis runt förtal, 
ärekränkning, rikets säkerhet (”National Security”) etc, medan det i det fördolda – som en 
förutsättning för att kunna applicera den öppna aktionsvägens lagstadgade åtgärder – inrättas 
procedurer och tekniska lösningar som gör att man sekundsnabbt kan knipa av accessen till 
exempelvis en internetsida. 

När man har skapat dessa mekanismer är det oerhört lätt att börja använda dem, framförallt 
som de inte används konstant, utan missbrukas snarare punktvis för att simulera bristande 
funktion vid de tillfällen då informationen har högst värde, som exempelvis under ett val, en 
debatt eller ett tillfälle då man väntar sig försök till samordning av demonstrationer etc. När 
informationens värde åter faller släpps accessen på igen, utan att någon vet varför den inte 
fungerade under den kritiska tidsrymden. Förutom att i det fördolda använda sig av de öppet 
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installerade blockeringsmekanismerna förekommer sk DDoS-attacker 73 ofta som en del av andra 
generationens internetcensur – något som är i det närmaste omöjligt att spåra källan till. 74

Den tredje generationens filtrering karakteriseras av dess fokus på överröstande, en strategi 
som i mångt och mycket påminner om Noam Chomskys och Edward S Hermans teorier runt 
Manufacturing Consent 75 ; motinformationskampanjer riktade till samma mottagare som den 
subversiva informationen skapar en förment demokratisk dimension vilket i slutändan resulterar i 
att individer i stor utsträckning väljer att sätta tilltro till de informationskällor som är flest och 
hörs bäst. Vanligt är att – i likhet med hur man i andra genrationens kontrollsystem skapar 
legaliserade övervakningssystem – inrätta statliga signalspaningsenheter och genomföra sk ”data 
mining” ur vilken man sedan kan utläsa vilka trender som är på väg att segla upp och vidta 
åtgärder för att överrösta, misskreditera eller avleda uppmärksamheten från ett potentiellt hot.

Dessa tre huvudområden är förstås inte inbördes exkluderande, utan det är mycket vanligt 
att flera av dessa system samverkar; har en stat infört ett första generationens system som innebär 
att man accepterat en grundläggande statlig censur av information så är det mindre kontroversiellt 
att införa lagstiftning som möjliggör installation av utrustning för utökad övervakning enligt steg 
2 och 3. Och omvänt: om man genom att åberopa hot mot samhällets fortbestånd som terrorism 
eller barnpornografi genomdriver lagstiftning som möjliggör steg 2 och /eller 3, så kan man 
argumentera att man ändå håller demokratins och yttrandefrihetens fana högt genom att inte ha 
den grundläggande statliga censuren.

Det är därför lätt att som svensk slå sig för bröstet och utropa: ”Vi har minsann ingen 
censur! Statens Biografbyrå är nedlagd!”. Detta är dock inte entydigt sant: i själva verket har 
Sverige sedan utvecklingen av elektroniska media tog fart legat i framkant för att blockera och 
censurera. Några exempel:

• Vi har infört den sk BBS-lagen (vars främsta argument vid införandet var just 
bekämpandet av barnpornografi, och som är det tidigaste svenska exemplet på hur man 
ökar den upplevda kriminaliteten i copyrightbrott genom att inkludera dessa i samma 
lagstiftning som barnpornografi och hets mot folkgrupp).

•  Vi har Rikskriminalpolisens ”svarta lista”, där strängt förbjudna sidor vilka antas 
innehålla barnpornografi eller länkar därtill listas. Internetsidorna på listan blockeras från 
samtliga svenska internetleverantörer. Eftersom barnpornografi både är olagligt och något 
som de allra flesta starkt känner ska vara olagligt och straffbart, så är stödet starkt för att 
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73 Distributed Denial of Service innebär att man instruerar ett stort antal kapade datorer att oavbrutet 
begära en sida från en server som man vill blockera, varpå servern slutar ta emot nya förfrågningar på 
grund av överbelastning.

74 Ronald Deibert och Rafal Rohozinski: ”Beyond Denial: Introducing Next-Generation Information 
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ha denna blockering. Men listan är hemlig, och inlägg i diskussionsforum på Flashback 
tyder på att det förekommer att sajter utan koppling till barnpornografi finns på listan. 76

• Vi har IPRED, en lag som möjliggör för privata företag att från en internetleverantör 
begära ut information om vem som trafikerat vilka sidor på internet vid vilka tidpunkter. 
Att informationen begärts ut är hemligt – tidigast efter en månad får internetleverantören 
meddela sin kund att en sådan begäran inkommit. Det här är en kombination av flera: 
tidsglappet syftar till att initiera ett slags panoptisk självövervakning (du vet inte i vilket 
ögonblick du är övervakad), medan möjligheten att begära ut information för en tredje part 
är exempel på generation 2:s lagstiftningsstrategi.

• Vi har FRA-lagen , en lag som tvingat alla svenska internetleverantörers servrar att 
installera hårdvara för kontinuerlig övervakning, vilken används för att övervaka all – ja, 
ALL – internettrafik som rör sig genom Sverige. Detta övervakningssystem infördes i 
enlighet med strategierna i informationsfiltrering generation 3. Maskinerna är på plats. 
Hur de utnyttjas imorgon vet ingen. 77

Listan kan förstås göras längre.

Kina

När Kina i mitten av 1990-talet började arbeta på ”The Golden Shield” eller ”The Great 
Firewall of China” framstod censur av internettrafik som något som endast stater av mer tveksam 
demokratisk karaktär sysslar med. Att just Kina blev ett föregångsland i detta kan delvis bero på 
dess långa tradition av kommunistisk auktoritär centralmakt, men också på att Kina alltid varit en 
ekonomi som varit tillräckligt stor för att inte behöva oroa sig för isolering; en marknad som är så 
stor och så oexploaterad utgör en oemotståndlig honungsburk för företag, och Kinas status som 
kärnvapenmakt parat med dess gigantiska befolkning gör att ingen heller vågar ta för starkt 
avstånd från dess agerande.

Att Kina genom att blockera internet saboterade utbyte med omvärlden för sina 
medborgare, framförallt de som deltog i det olagligförklarade Kinas Demokratiska Parti, spelade 
mindre roll – Kina var ju redan klassat som en ickedemokratisk stat efter massakern på 
Himmelska Fridens Torg 1989. Men Kina fortsatte vara en ickedemokratisk stat som det var 
lönsamt att göra affärer med. I ljuset av den senaste tidens rabalder om Sveriges vapenaffärer med 
Saudiarabien, där många verkar förvånade över hur vinst går före demokrati på prioritetslistan, 
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76 Flashback Forum: ”Norsk polis blockerar mitt porrsurfande - va fan??” https://www.flashback.org/
t232199 (kontrollerad 20 maj 2012).

77 BBS-lagen, FRA-lagen och IPRED-lagen är inofficiella samlingsnamn på flera samverkande lagrum, 
men för högre förståelse använder jag begreppen på det sätt som de blivit kända i mediadebatterna. 
BBS-lagen heter Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (https://lagen.nu/1998:112), Lag  om 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet är den egentliga FRA-lagen (https://lagen.nu/
2008:717), och Ipredlagen heter sanktionsdirektivet (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/JuU28/) (kontrollerade 21 maj 2012).
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kan det vara värt att notera att en stor del av exporten till Kina består av knowhow för 
övervakning, övervakning som inte sällan används till identifiera och straffa dissidenter 78; den 
tortyr som utfördes på de arresterade aktivisterna efter massakern på Tiananmen Square/
Himmelska Fridens Torg i syfte att försöka få reda på vilka mer som deltagit i protestmötena var 
onödig: allt polisen behövde göra var att titta på det övervakningsmaterial som spelats in av den 
stora mängd videokameror som fanns uppsatta runt torget, byggda i Storbritannien, levererade och 
installerade av Siemens Plessay och betalade av Världsbanken.79 Hur Kina än beter sig så kan de 
knappast drabbas av utfrysning och isolering på det sätt som drabbat exempelvis Nordkorea. 

Att titta på hur Kina med sin traditionella diktatur hanterar reglering av internettrafik är 
därför viktigt, eftersom det är den största av de ickedemokratiska stater som faktiskt i slutändan 
genom att vara ekonomiskt accepterade av västvärlden som handelspartners (och därmed 
legitimerade i sin maktutövning) sätter gränserna för vad västvärlden tycker sig kunna applicera 
på sina egna länders befolkningar. I samband med en House Judiciary Committee Hearing 
gällande SOPA i USA sade andremannen i MPAA, Michael O’Leary, att ”[…] the internet isn’t 
broken in places like China and Iran.” 80 Eventuella tvivel om att O’Leary skulle varit felciterad 
utraderades före detta senatorn, numera MPAA-chefen Chris Dodd i en intervju i Variety där han 
slog fast att ”When the Chinese told Google that they had to block sites or they couldn't do 
[business] in their country, they managed to figure out how to block sites." 81 

Att se Kina som den – nuvarande – bortre gränsen för vad som är möjligt för politiker i 
västvärlden att genomföra i fråga om kontroll är i ljuset av detta inte speciellt underligt. 

Kinas grundläggande filtrering av internet tillhör den mer gammaldags skolan av censur – 
en tydlig och öppen blockering av information som anses skadlig för statens verksamhet, och som 
kan förleda medborgarna till tokigheter. Det sker genom ett stort antal filtrerande routers som är 
placerade längs Kinas nationsgränser i cyberrymden. 

Den här filtreringen är den mest basala; vissa hemsidor och sökord som anses innehålla 
kontroversiellt material är helt enkelt omriktade till att inte längre leda till dessa sidor, utan till en 
återvändsgränd, samtidigt som myndigheterna får ett meddelande om att någon försökt nå en 
förbjuden sida. Sedan skickas ett reset-meddelande till både den sida som sökts, och den klient 
som försökt nå den, vilket bryter kommunikationen. Men detta system är ganska trubbigt: att man 
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78 Greg Walton: China's Golden Shield: Corporations and the Development of Surveillance Technology 
in the People's Republic of China. (International Centre for Human Rights and Democratic 
Development: 2001), 6. http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?
id=1266&subsection=catalogue (kontrollerad 20 maj 2012).

79 Ibid, 26

80 Mike Masnick: ”Thoughts On The House Judiciary Committee's Hearings On SOPA”. TechDirt 16 
nov 2011. http://www.techdirt.com/articles/20111116/13243616795/thoughts-house-judiciary-
committees-hearings-sopa.shtml (kontrollerad 11 maj 2012).

81 Ted Johnson: ”Dodd slams Google over legislatoin [sic]”, Variety 8 dec 2011http://www.variety.com/
article/VR1118047080 (kontrollerad 11 maj 2012).
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bryter genom ett resetkommando resulterar bl.a i att det är enkelt att kartlägga vilka ord och 
kriterier som är bannlysta. 82

På många sätt tycks Kinas ”Great Firewall” vara ett slags Panopticon där medborgaren blir 
synlig utan vetskap om vem som övervakar. Att dess syfte är att vara tydligt synlig och därigenom 
initiera en utökad självcensur i medborgaren.
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82 ScienceBlog: ”China’s ’Eye On The Internet’ A Fraud”. http://scienceblog.com/14190/chinas-eye-on-
the-internet-a-fraud/ (kontrollerad 11 maj 2012).
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V: ACTA
Acta är ett handelsavtal som reglerar immaterialrätt, alltså till exempel patent och 
upphovsrätt. Till stor del handlar avtalet om otillåtna kopior av medicin eller andra 
fysiska varor, men även upphovsrätt i digitala sammanhang, med andra ord hur 
piratkopiering på nätet ska stävjas. 83

I skrivande stund (april 2012) diskuteras en lagstiftning som på många sätt är att betrakta 
som kontroversiell. ACTA (Anti Counterfeit Trade Agreement) ligger som förslag på väg genom 
den EU-byråkrati som i slutändan har att avgöra huruvida denna lag är lämplig att införa på EU-
nivå, vilket skulle ge den starkare rättslig tyngd än nationell lagstiftning. 84

 Som namnet indikerar rör det sig om ett handelsavtal, vilket skall stävja spridandet av 
”förfalskningar”. Men avtalet rymmer mycket mer: eftersom vi numera betraktar information som 
en av den viktigaste handelsvarorna, så måste även information kunna identifieras, avgöranden 
fällas om huruvida informationen är förfalskad eller ej, ansvar utkrävas och förövare straffas. Det 
handlar inte längre uteslutande om fysiska varor som förfalskade Nikeskor eller Levisjeans, som 
man är rädd ska inkräkta på den immateriella rätt som ett visst varumärke på en fysisk produkt 
utgör, utan även information som endast är just information omfattas. Det ganska luddiga 
begreppet ”immateriell rätt” används flitigt, och avtalet blir därmed applicerbart på all slags 
information, från filmer till recept på patenterade läkemedel och grödor.

De hemliga förhandlingarna

It is alleged that the negotiations are undertaken under a veil of secrecy. This is not 
correct. For reasons of efficiency, it is only natural that intergovernmental negotiations 
dealing with issues that have an economic impact, do not take place in public and that 
negotiators are bound by a certain level of discretion. […] Commission organised a 
stakeholders' consultation meeting on 23 June [2008] in Brussels, open to all – industry 
and citizens and attended by more than 100 participants. 85 

Det europeiska handelsavtalsförslaget ACTA är förstås inget som har seglat upp från 
ingenstans: till kontexten hör att lobbying gentemot amerikanska lagstiftare bedrivits under ett 
antal år av framförallt amerikanska mediakoncerner som sett sig trängda av hotet från 
förfalskningar och intrång i immateriell rätt; lagar som DMCA (Digital Millenium Copyright Act) 
har passerat det juridiska systemet och antagits, lagförslag som COICA (Combating Online 
Infringement and Counterfeits Act) i september 2010, PIPA (Preventing Real Online Threats to 
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83 Linus Larsson, ”Vad är ACTA och varför ska jag bry mig?”. Computer Sweden, 27 jan 2012. http://
www.idg.se/2.1085/1.429235/vad-ar-acta-och-varfor-ska-jag-bry-mig (kontrollerad 2 juni 2012).

84 EU-Upplysningen: EU-lagar gäller framför svenska lagar. http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-
EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/ (kontrollerad 20 maj 2012).

85 EU-kommissionens egen kommentar 2008 gällande påståendena att förhandlingar som påverkar 
drygt en halv miljard EU-medborgare skulle ha förts i hemlighet. European Commission: The Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) Fact sheet, Updated November 2008 http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_140836.11.08.pdf (kontrollerad 20 maj 2012).
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Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act) i maj 2011, SOPA (Stop Online 
Piracy Act) oktober 2011, CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) i november 
2011 har alla hittills stoppats eller tappat momentum på grund av starka opinioner mot dem 86, 
men man kan ändå se indikationer på att frekvensen med vilken dessa lagförslag dyker upp har 
ökat markant, och att de resurser som läggs ner på att få igenom lagstiftning av den här typen är 
avsevärda. Man kan också anta att det bakom denna höga frekvens av nya lagförslag på samma 
område ligger en uttröttningsstrategi.

Att denna lagstiftningsiver nu nått Europa är oroande. Att förhandlingarna gällande ett 
lagförslag som mött så hård kritik av medborgarna och en stor mängd organisationer, och 
dessutom förorsakat dess rapportör till EU-parlamentet, Kader Arif, att avgå under 
uppseendeväckande former 87 i protest mot hemlighetsmakeriet och försöken att smussla igenom 
lagstiftningen utan debatt ändå fortsätter i det tysta  är än mer oroande, även om avtalet försenats. 

Emanuel Karlsten skriver i DN: 
Information som läckt ut om avtalet har varit hårresande, men i det slutgiltiga avtalet var 
de mest kontroversiella delarna borta. I stället fanns en ny paragraf om att en särskild 
Actakommitté ska inrättas med makt att ”ändra regler och processer”. Någon 
begränsning för vad som får ändras anges inte. I praktiken innebär det att kommittén 
skulle få total frihet att göra om avtalet – efter ett godkännande. Paragrafen öppnar 
slussarna för alla möjliga konspirationer för vad som kan införlivas i efterhand. I de 
protokoll som läckt från tidiga Actaförhandlingar fanns idéer om att internetleverantörer 
skulle göras ansvariga för att kontrollera om medborgare mejlar eller länkar till 
upphovsrättsskyddat material. Att medborgare skulle få tre chanser innan de helt stängs 
av från internet. 88
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86 På sajter som Stop American Censorship kan man få en uppfattning om opinionernas storlek och 
styrka: http://americancensorship.org/

87 ”I want to denounce in the strongest possible manner the entire process that led to the signature of 
this agreement: no inclusion of civil society organisations, a lack of transparency from the start of the 
negotiations, repeated postponing of the signature of the text without an explanation being ever given, 
exclusion of the EU Parliament's demands that were expressed on several occasions in our assembly. 

As rapporteur of this text, I have faced never-before-seen manoeuvres from the right wing of this 
Parliament to impose a rushed calendar before public opinion could be alerted, thus depriving the 
Parliament of its right to expression and of the tools at its disposal to convey citizens' legitimate 
demands.” 

Everyone knows the ACTA agreement is problematic, whether it is its impact on civil liberties, the way 
it makes Internet access providers liable, its consequences on generic drugs manufacturing, or how 
little protection it gives to our geographical indications. 

This agreement might have major consequences on citizens' lives, and still, everything is being done 
to prevent the European Parliament from having its say in this matter. That is why today, as I release 
this report for which I was in charge, I want to send a strong signal and alert the public opinion about 
this unacceptable situation. I will not take part in this masquerade.” 

Kader Arif: ”ACTA rapporteur denounces ACTA masquerade”, via La Quadrature du Net https://
www.laquadrature.net/wiki/ACTA_rapporteur_denounces_ACTA_mascarade (översatt från http://
www.kader-arif.fr/actualites.php?actualite_id=147) (kontrollerad 11 maj 2012).

88 Emanuel Karlsten: ”Dags att vakna upp och stoppa lömskt avtal”, DN.se 31 jan 2012 http://
www.dn.se/nyheter/emanuel-karlsten-dags-att-vakna-upp-och-stoppa-lomskt-avtal (kontrollerad 20 
maj 2012).
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Man skulle kunna tro att den här uppfattningen som kommer i dagen hos bloggare och 
kommissionärer om ACTA är överdriven, men i det Memorandum of Understanding 89 som 
företrädare för den avsevärda lobbyistindustri som frodas i gränslanden runt civila rättstvister om 
immateriell rätt skrivit under kan man utläsa att det de ser som det faktiska syftet med denna 
lagstiftning är att skapa en parallell juridisk verklighet, ett större gränsland där företrädare för 
innehavare av immateriella rättigheter skulle få tämligen långtgående befogenheter att beordra 
internet- och tjänsteleverantörer att blockera tillgång till webbtjänster som skulle kunna antas 
inkräkta på dessa rättigheter. Eller bara länka till sidor som skulle kunna tänkas göra det. Man 
tänker sig att detta även skulle kunna ske genom automatiska förfaranden, vilket skulle riskera att 
ytterligare försvaga den juridiska ställningen för andra än finansiellt starka aktörer som 
exempelvis multinationella koncerner. Jämför t.ex med fallet Brenda Burrell på sid 12 i denna 
uppsats.

Paradoxalt nog kan ACTA – hypotetiskt – om den passerar alla instanser också bli ett 
verktyg för empowerment: i och med att information alltid har ett visst tidsbaserat värde så kan 
anmälningar som kommer in till leverantörer vilka antingen automatiserat eller helt rutinmässigt 
tar bort eller blockerar anmäld information, så finns möjligheten att bedriva ett slags gerillakrig 
med detta. Att helt enkelt anmäla information man vill störa ut, under den tidsrymd då den är 
intressantast; kopplingen till Deiberts/Rohozinskis resonemang om tredje generationens 
internetcensur är ganska tydlig (jämför sid 35 i denna uppsats). 

Men just den här möjligheten till paradoxalt empowerment av enskilda individer (som jag 
inte menar är odelat positiv i ljuset av hur stora delar av dagstidningars kommentarsfält på 
webben översvämmats av anonyma hatinlägg innan man infört identifikation för att få 
kommentera) kanske EU-kommissionen via ACTA-kommittén avser att radera ut i ett senare 
skede; det kan vara en av anledningarna att man inkluderat en klausul om att avtalets innehåll 
skall kunna omarbetas även efter att den passerat lagstiftande instans.
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89 European Commission: Memorandum of Understanding, May 2011, http://ec.europa.eu/
internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf (kontrollerad 20 maj 2012).
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VI: Mera övervakning – för vår egen skull 
Under den senaste tjugoårsperioden har den information som vi lämnar efter oss blivit 

alltmer intressant. Vi har alla förvandlats till en potentiell kundstock, vars göranden och låtanden 
är högintressanta för den som önskar bli framgångsrik i sitt försäljande av varor och tjänster till 
oss. Försäljandet av varor och tjänster har dessutom utökats från vårt tidigare samhällsskick där 
viss verksamhet stod under statliga monopol till att istället behöva upphandlas separat per 
medborgare, vilket gör alla till kunder även i situationer som val av äldrevård, val av läkare, val 
av sjukhus, val av teleoperatör etc. 

Vår nya identitet som individuella kunder till samhället har gett oss en hel del nya 
beteenden i anslutning till information: man har styrt om hela samhället från kontant- till 
kortbetalningar, vilket gör det svårare att utföra transaktioner utan att information sparas, att 
betala räkningar sker nästan bara via internetbanker, en plats där information sparas rutinmässigt, 
antalet övervakningskameror är större än någonsin och man har infört samverkande lagar som 
Ipred och Datalagringsdirektivet vilket har gett internetleverantörerna plikt att spara all trafikdata 
på personnivå. Motivationen har vanligen varit att förebygga och bekämpa brott; 
kontanthanteringen drar till sig rånare, videokameror ska identifiera förövare av våldsbrott i 
tunnelbanan och på trafikleder, pedofiler och terrorister måste kartläggas på internet för att deras 
ljusskygga verksamheter inte ska bre ut sig i det tysta. Vi accepterar detta som en del av det 
moderna samhället eftersom vi naturligtvis inte vill att barn ska utnyttjas sexuellt eller människor 
utsättas för övergrepp i offentliga miljöer. 

Vi accepterar det antagligen också eftersom vi hela tiden matas med uppfattningen att dessa 
övervakanden är oss till gagn; CSI Miami (CBS 2002-), CSI New York (CBS 2004-), The X-files 
(FOX 1993-2002), Midsomer Murders (BBC 1997-) – listan över TV-fiktion som löser grova brott 
med forensic evidence är lång. Och de som drabbas av brott vars lösning ges av dessa 
brottsplatsbevis, övervakningsdata och DNA-profileringar är förstås i fiktionens värld oftast 
utsatta, enskilda individer som annars aldrig skulle fått upprättelse och ersättning. Underförstått 
tror vi att vi, i det fall vi hamnar i rollen som brottsoffer, skulle kunna backa tillbaka bland 
informationen, bevisa vår oskuld, och identifiera en brottsling som ställs till svars.

Hoten

Att motivera införandet av möjligheten att övervaka informationsflöden vilka kan tänkas 
bära farlig eller otillåten information är förstås viktigt för den som skall göra det. Man kan 
framförallt se hur media efter större ingripanden mot terrorister eller liknande ofta ger stort 
utrymme till åsikter och idéer som annars skulle varit långt utanför det acceptabla. 2003 
presenterades ett förslag till ökad övervakning, vilket förkastades efter att många ansett det 
oförenligt med personlig integritet. Men den 11 mars 2004 inträffade ett terrordåd i Madrid där 
191 personer omkom och 1 800 skadades. 90 Genast blev allmänheten mer positivt inställd till 
mera övervakning – men inte tillräckligt för att vilja införa förslaget; fortfarande ansåg man att det 
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90 Engelskspråkiga Wikipedia: 2004 Madrid Train Bombings. http://en.wikipedia.org/wiki/
2004_Madrid_train_bombings (kontrollerad 20 maj 2012).
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inte kunde styrkas att ökad övervakning skulle ha kunnat förhindra dådet (utredningar visade i 
efterhand att 34 av 40 av de som misstänktes för inblandning redan stod under polisiär 
övervakning, och att de kunnat genomföra attacken på grund av ett stort antal försummelser och 
misstag från polisens sida). 91  London utsattes året efter – 2005 – för terrorbombningar den 7 juli, 
då 52 dödades och över 700 personer skadades. 92 Tre veckor senare, den 21 juli, misslyckades 
fem terrorister med att utföra ytterligare ett bombattentat i Londons kollektivtrafik, främst på 
grund av att deras bomber var dåligt konstruerade och inte utlöstes. Efter detta attentat (som gick 
åt pipan helt utan polisens hjälp, och som alldeles säkert inspirerat till filmen Four Lions 
(Christopher Morris, 2010)) tippade opinionen för övervakning över till att bli alltmer positiv i 
och med att man i detta övervakningens föregångsland hade kunnat identifiera flera av förövarna 
genom att använda sig av material från kameror som fångat några av terroristerna på video. 93

Ökad övervakning – begränsad effekt

Sedan dess har frågan om långtgående övervakning varit mindre kontroversiell, trots att den 
uppenbarligen inte är direkt träffsäker: Taimour Abdulawahab, den självmordsbombare som i 
julhandeln 2010 sprängde endast sig själv till döds i Stockholm till följd av en felaktigt apterad 
bomb hade inte upptäckts i förväg trots införandet av FRA-lagen – i själva verket hade han till och 
med skickat epost till SÄPO och informerat om sina avsikter, ett meddelande som hamnade hos 
registraturen och inte lästes förrän efter fyra timmar – och inte vidarebefordrades till 
Rikskriminalen förrän de ringde upp Tidningarnas Telegrambyrå vilka upplyste Rikskriminalen 
om att SÄPO också de stod som mottagare. 94

Mohamed Merah, som i Toulouse 2012 kallblodigt avrättade ett antal personer, bl.a tre barn, 
ringades till slut in i sin lägenhet vilken sedermera stormades på ett spektakulärt sätt. Christian 
Prouteau, grundare av landets militära kontraterroriststyrka (GIGN), ifrågasätter rimligheten i att 
Frankrikes samlade resurser på polisområdet inte klarar att gripa en ensam gärningsman levande 
95– och han är inte ensam om denna undran; att storma en lägenhet med en beväpnad galning i är 
mycket farligt, resulterar ofta i skador på de ingripande och nästan alltid i döden för den som 
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91 Casimiro García- Abadillo: ” 34 de los 40 que el juez implica en el 11-M estaban bajo control 
policial”, El Mundo 5 maj 2006. http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/05/espana/1146838657.html 
(kontrollerad 20 maj 2012).

92 Engelskspråkiga Wikipedia: 7 July 2005 London Bombings. http://en.wikipedia.org/wiki/
7_July_2005_London_bombings (kontrollerad 20 maj 2012).

93 BBC News. London alerts: At-a-glance – A timeline of events following the failed London bombings 
on 21 July. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4703853.stm (kontrollerad 20 maj 2012).

94 Linda Hjertén/William Svärd, ”Säpo läste mejlet – efter 4 timmar”, Aftonbladet, 12 dec 2010 http://
www.aftonbladet.se/nyheter/article12706486.ab (kontrollerad 20 maj 2012).

95 Robert Holender, ”Militär: Han kunde ha tagits levande”, DN.se 24 mars 2012. http://www.dn.se/
nyheter/varlden/han-kunde-ha-tagits-levande (kontrollerad 3 juni 2012).
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befinner sig i lägenheten som stormas. Sébastian Roché, specialist på polisarbete vid universitetet 
i Grenoble säger rakt ut att det verkar vara en uppvisning som gagnar inrikesministern. 96

Det finns alltså en möjlighet att man orkestrerade ett extra stort ingripande under 
spektakulära former för att skapa maximal uppmärksamhet runt evenmanget. Syftet skulle 
exempelvis kunna vara att vinna politiska poänger inför det franska valet. I förlängningen skulle 
också syftet kunna innefatta att skapa ökad acceptans för ny lagstiftning som skulle ge möjlighet 
till övervakning i en omfattning som är svår att föreställa sig: åklagaren i Paris, François Molins, 
berättar om den massiva informationsinhämtningen under sökandet efter den som låg bakom 
terrordåden: ” – Vi har granskat sju miljoner telefonsamtal. 700 internetadresser har satts under 
bevakning. 350 objekt har beslagtagits som bevismaterial. 200 förhör har hållits, säger han. Den 
utlösande faktorn var de 576 ip-adresser från personer som tittat på en av de mördade militärernas 
annonser på franska Blocket.” 97 Detta för att hitta en person som redan stod på den lista över 
personer vilka inte tillåts flyga till USA på grund av deras misstänkta inblandning i terrorbrott, 
och som tidigare hörts av flera säkerhetstjänster inkluderande den franska. 98Det är rimligt att 
ställa sig frågan om terrorbekämpning genom informationsövervakning är en effektiv åtgärd.

Hårdare tag

I anslutning till brott av denna karaktär skapas samhällsklimat och stämningar som vanligen 
ropar på hårdare tag och mer långtgående möjligheter till tidiga ingripanden. Frankrikes 
dåvarande president Nicolas Sarkozy var inte sen att ryckas med i denna övervakningsyra med 
löften om hårda straff även för mindre förseelser som exempelvis att upprepade gånger ha besökt 
webbsidor med extremistiskt innehåll: " ’Anyone who regularly consults Internet sites which 
promote terror or hatred or violence will be sentenced to prison,’ he told a campaign rally in 
Strasbourg, in eastern France. ’What is possible for pedophiles should be possible for trainee 
terrorists and their supporters, too.’ " 99 Ett annat uttalande av Sarkozy lyder:

”– Om man reser till Afghanistan utan avsikt att vara turist, att träffa familj eller att 
jobba, utan helt enkelt bara för att indoktrineras i extremism eller terrorism, så ska det 
betraktas som ett brott, säger Sarkozy till radiokanalen France info. […] När jag säger 
brott så menar jag fängelse.” 100
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Naturligtvis kan man välja att se dessa uttalanden som en väldigt mänsklig reaktion på en 
situation där skräck styr tanken och rättmätig oro för det egna livet kommer i dagen, men det är 
också viktigt att komma ihåg internetcensurens olika strukturella stadier som beskrivits av 
Deibert/Rohozinski tidigare i denna text; hur synliga och dolda agendor följs åt och hur lätt det 
blir att använda installerade procedurer och teknik när de väl är införda. Och i ljuset av den iver 
efter mer övervakning som emanerar från korporationerna så blir lagstiftning som införs med 
draghjälp av den dunkla argumentationen ”terroristhotet” ytterligare farlig, eftersom man i 
förlängningen måste förutse att lagar samverkar, att de utökade befogenheter som inrättas kommer 
att kunna utnyttjas av privata aktörer: informationen om oss är så intressant för företag att det 
svårligen kan tänkas att det starkt utökade informationsinsamlandet om oss skulle sakna koppling 
till dessa företags marknadsföring; att en idealiskt suverän statsmakt vars uppgift det är att utgöra 
ett säkerhetsnät för medborgaren i utbyte mot att leva i enlighet med samhällskontraktet skulle 
vara slutstation för dessa gigantiska datamängder är inte rimligt. 

Det ligger närmare till hands att tro att Deleuze har rätt; att staterna fragmenterats till 
företagskoncerner och att dessa företagskoncerner nu konstruerar lagrum i syfte att via den 
insamlade informationen ytterligare konsolidera sin makt och befästa den.
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VII Slutsats
Trots alla påståenden om hur lagstiftningens avsikter sett ut så måste man konstatera att det 

finns inget absolut och enkelt samband mellan copyright och skydd av individer och individuella 
rättigheter; tvärtom har copyright många gånger använts som ett verktyg för censur – och det 
utmålande av copyright som hjälpmedel för utsatta enskilda som copyrightlobbyn ofta använder 
som ett argument för utökad lagstiftning i syfte att skydda immateriell rätt ekar ganska ihåligt i 
ljuset av hur storföretag med möjlighet till oanständigt stora advokatkonton skapar rättspraxis i 
amerikansk lagstiftning och hela tiden flyttar fram gränserna för företags rätt att patentera och 
avgränsa rättigheter för brukare av information (konsekvent använder man uttrycket ”enskild 
rättighetshavare”, trots att de rättigheter som tillfaller enskilda inte står i proportion till det 
ekonomiska utfall som immaterialrättsinnehavande koncerner står för). Det finns otaliga exempel 
på hur lagstiftningen blivit tandlös för den som inte förmår engagera sig i utdragna juridiska 
förehavanden; när Google vill ha något så tar de det, kort och gott. Inte ens MPAA vågar öppet 
konfrontera Google på det sätt som de gjort med The Pirate Bay (i form av tillhandahållare av 
länkar till information som kan misstänkas bryta mot av upphovsrätt); Googles finansiella styrka 
gör dem farliga i amerikansk rätt. MPAA räcker ut handen och vill förhandla.

En praxisbaserad lagtillämpning som den i USA är redan från början orienterad mot att 
gynna finansiellt starka intressenter med möjlighet att driva de extremt kostsamma 
rättsprocesserna, något som ytterligare accentueras när man adderar möjligheten för dessa 
intressenter att sponsra valrörelser för kandidater till lagstiftande organ. Det är i det ljuset man bör 
betrakta de senaste två årens parad av amerikanska lagförslag från kontrollobbyn: SOPA, PIPA, 
och senast CISPA. Och dessa lagstiftningsförslag som alltså inte tagit sig igenom och vunnit laga 
kraft blir på ett sätt en del av motiveringen till att man i Europa får en högre toleranströskel: den 
stora mediauppmärksamhet som omgett de amerikanska förslagen skuggar lite uppmärksamheten 
gällande det mycket mer omfattande och farliga ACTA-förslaget. Det är lätt att den mediala 
uppmärksamheten runt SOPA och PIPA och alla de andra förkortningarna ger uppfattningen att för 
det första: dessa har passerat alla instanser och blivit lagstiftning vilket ju inte är fallet, och för det 
andra: deras större antal skulle göra dem till ett större hot än det ensamma ACTA.

Det finns visst fog för att betrakta ACTA som en lagstiftning som är utformad att underlätta 
företags möjlighet till censurerande av material som stämplas som känsligt eller inkräktande på 
immateriell rätt, och att ge företagen möjlighet att ge order till internetleverantörer att utan 
omsvep blockera hemsidor som anses begå intrång i immateriell rätt, eller ens tillgängliggöra 
länkar till andra sidor där sådant anses förekomma. För en enskild rättighetshavare kommer inte 
ACTA att vara ett fantastiskt verktyg, utan det kommer snarare att slussa in enskilda 
rättighetshavare att abonnera på rättighetsbevakning från tredje part. 

Eftersom denna lagstiftning ger företag såpass långtgående befogenheter att övervaka och 
kriminalisera samhällets subjekt måste man konstatera att staterna och de institutionella 
strukturerna inte längre är de dominerande, utan att företagen nu både dikterar och exekverar 
lagen. Det nödvändiga stödet för att implementera lagstiftningen ges av de vittrande och 
maktbeskurna institutionerna – växlingen till Control Societies är ett faktum. 
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Men: den verkliga faran ligger mindre i att ACTA omedelbart skulle användas till att Sony 
Corporation eller Disney startar en klappjakt på individuella ”hobbyfildelare” (eventuellt kan det 
rentav bli mindre av detta i och med att företag får koncentrera sig på storskaliga intrång istället 
för att som hittills försöka statuera exempel genom att via nödtorftigt maskerade 
lobbyorganisationer som Antipiratbyrån eller Rättighetsallliansen böja bestämmelser och lagar) än 
i att det skapas ett tabuerat område runt att fritt utbyta information; att det skapas en praxis där 
internetleverantörer och privatpersoner väljer att ta omvägar för att undvika att riskera att 
stämplas som förbrytare, att få internetaccess blockerad, eller riskera dyra rättegångskostnader i 
civilrättsliga mål. I ett panoptiskt system som blir resultatet av kombinationen IPRED och ACTA, 
så kommer det område som inte beträds, som blir ”riskområde” att vara större än det faktiskt 
förbjudna, i enlighet med självregleringens princip. 

I det ekonomiska samhället där subjekten snarare är kunder än medborgare blir straffet som 
utmäts i form av astronomiska skadestånd och bötesbelopp katastrofalt – parallellen till de straff 
som utmäts i brottmål blir intressant; för ett överlagt mord kan du i Sverige bli dömd till livstid, 
vanligen ca 18-25 år i fängelse. Men för copyrightbrott i fildelningssammanhang kan du bli dömd 
till hundratals miljoner i böter – belopp som under betydligt längre tid effektivt fråntar dig 
möjlighet att delta i det nya ekonomiska samhälle som bygger på företag/kundrelation. Alltså i 
slutändan ett betydligt hårdare straff, och dessutom utan fasta straffskalor eller relation till 
kränkning av andra samhällsindividers rättigheter – privata polisenheter agerar på koncerners 
uppdrag och raderar ut individers samhälleliga status under hela resten av deras liv. Det här hårda 
straffskalesystemet kommer att göra befattande med fri information misstänkt, och göra att 
”undvikandezonen” blir stor, och att stora informationsområden avgränsas under detta diffusa 
men ohyggliga hot.

Tyvärr finns också möjligheten att företag som Antipiratbyrån gör sig mer fristående från de 
mediekonglomerat som är dess ägare och övergår till ett slags factoringverksamhet där de 
erbjuder sig att med sin vana att ständigt begå små övertramp in på myndighetsterritorium (något 
som visade sig i razzian mot internetleverantören Bahnhof 2005 exempelvis, där Antipiratbyråns 
personal i strid med praxis och bestämmelser deltog i husrannsakan tillsammans med uniformerad 
polis) ta hand om alla de mindre laglösheter som tekniskt kan åtalas under ACTA, och som stora 
mediekoncerner inte finner det värt att själva följa upp. 

Då har vi istället fått en privat företagspolisverksamhet, vilket i sin tur vore ytterligare en 
bekräftelse på Deleuzes påstående att institutioner ersatts av korporationer. Ja, rentav att hela 
staten genom avregleringar och privatiseringar har ätits upp inifrån och blivit ett 
sammansatt företagskonglomerat vars copyrightade information man nu syftar till att 
avgränsa med censurliknande lagstiftning: om företagen är den nya staten, så är copyright 
den nya censuren.

Den viktigaste frågan att snarast få svar på är förstås en följdfråga till lobbyisternas 
påståenden att ACTA inte förändrar den redan befintliga lagstiftningen i EU: Om den inte 
förändrar något, varför är det så viktigt att genomföra den?
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