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Abstract 

Research shows that almost 30 per cent men and 20 per cent women at the age of 16-24 in 

Sweden download music on a regular basis instead of buying records. Thanks to modern 

technologies teenagers of today have become used to downloading music illegally from the 

Internet. Even though legal alternatives, such as Spotify, have become popular, the behavior 

of illegal download of music still persists. What do record companies do to prevent this 

phenomenon and why do they go to such length to stop this widespread movement? The 

question is, why is illegal download of music a problem – and for whom? 

To investigate this I’ve read books about the subject, analyzed web pages of alternative record 

companies and interviewed a drummer in a local band. As a conclusion I discuss the pros and 

cons of free download of music in Sweden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt en rapport som Statistiska Centralbyrån publicerade 2008 uppgav nästan 30 % av 

männen mellan 16-24 att de i stor utsträckning laddat ner musik istället för att köpa skivor. 

Siffrorna för kvinnorna i samma ålder var 20 %. När man kommer upp i åldrarna är illegal 

nedladdning av musik inte lika vanligt, men i genomsnitt laddar 10 % av den manliga och 6 % 

av den kvinnliga befolkningen ner musik istället för att köpa skivor.
1
 Med tanke på statistiken 

verkar den illegala nedladdningen blivit något av en ungdomsrörelse, så hur kommer det sig 

då att en hel generation plötsligt blivit kriminella i lagens ögon? 

Mediekonsulterna på Mediavision
2
 gav 2011 ut en rapport om fildelning och nedladdning, där 

de redovisar en graf som visar att antalet personer som laddar ner musik minskat sedan 2009. 

Det framgår inte tydligt att det är illegal nedladdning som menas, men med tanke på att det 

även finns ett alternativ som handlar om betald nedladdning kan man anta att det är illegal 

nedladdning som åsyftas. Samtidigt ökade användningen av det legala alternativet Spotify 

markant under 2009 och låg på en relativt stadig nivå fram till rapporten gavs ut 2011.
3
 

Motpolen till den illegala fildelningen är naturligtvis den legala, det vill säga musik som görs 

tillgängligt på internet av upphovsrättsinnehavarna själva. Eftersom skivbolagen och 

upphovsmännen oftast vill att konsumenterna ska köpa fysiska och digitala skivor istället för 

att ladda ner musiken gratis är legala fildelningsalternativ inte ett vanligt förekommande 

fenomen i musikindustrin som den ser ut idag. Med tanke på de lagliga alternativen som finns 

kan man ställa sig frågan varför dessa människor, som i de flesta fall är laglydiga i den fysiska 

verkligheten, väljer att begå lagbrott i den digitala världen. 

1.2 Uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsning 

Fildelningsdebatten verkar vara ständigt aktuell, inte minst då nya lagar tillkommit och 

fildelningssidor blivit stämda. Rättegången mot fildelningssidan The Pirate Bay 2009 fick stor 

uppmärksamhet i media, liksom de senast tillkomna lagarna om fildelning, exempelvis 

IPRED som stadgades 2009. Intresset för upphovsrättsdiskussionen är så pass stor att det 

                                                           
1 Hemsida: Statistiska Centralbyrån (2014-02-05) 
2
 Hemsida: Mediavision (2014-02-06) 

3
 Hemsida: Musiksverige – Fildelning och nedladdning (2014-02-06) 
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2006 bildades ett politiskt parti med avsikt att ta upp frågorna - Piratpartiet, som i 2010 års 

riksdagsval fick 0,65 % av rösterna
4
, samt två mandat i Europaparlamentet som följd av att de 

fått 7,13 % av Sveriges röster efter EU-valet 2009.
5
 Eftersom intresset för fildelning är så pass 

stort tyckte jag det vore intressant att undersöka båda sidornas argument för fildelningens vara 

eller icke vara. Statistiken från Statistiska Centralbyrån som redovisades i inledningen visar 

att så pass stor del av ungdomarna laddar ner musik illegalt att det är viktigt att ta reda på 

varför detta fenomen fortfarande är så pass stort även efter uppkomsten av gratis 

musiktjänster som exempelvis Spotify. Teknologin för att spela upp och spela in musik har 

utvecklats snabbt sedan fonografen uppfanns, och fram tills mp3-teknologin lanserades har 

det alltid varit musikindustrin som fört teknologin framåt. Vad händer när det är någon annan 

som utvecklar teknologin, och vad blir konsekvenserna av att tekniken utvecklas snabbare än 

upphovsrättslagarna hinner uppdateras?  

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur illegal fildelning kunnat bli ett så pass stort 

fenomen. Jag kommer även undersöka vad skivbolagen har gjort för att stoppa den nya 

ungdomsrörelsen och varför de så aktivt försöker bekämpa fildelningskulturen istället för att 

försöka vända det till något positivt. Uppsatsen behandlar med andra ord kärnfrågan Varför är 

den illegala nedladdningen av musik ett problem – och för vem? 

Jag har valt att avgränsa min uppsats till situationen i Sverige eftersom detta trots allt endast 

är en C-uppsats och en undersökning om hur det sett ut i hela världen eller Europa hade blivit 

alldeles för omfattande. 

1.3 Metod 

För att få svar på min frågeställning har jag av det insamlade materialet gjort en textanalys. 

Jag har avvägt relevansen och omfånget av materialet jag har tagit del av och därefter gjort 

sammanställningen som redovisas i delar av uppsatsens tredje och fjärde kapitel. 

Det insamlade materialet är bland annat hämtat från böcker som ingående skildrar gränsfall 

där nedladdningen av musik har lett till konflikter med lagen, exempelvis Trevor Merridens 

bok Irresistible forces – The business legacy of Napster & the growth of the Underground 

Internet (2001). Dessutom har jag följt diskussioner kring den illegala nedladdningen av 

musik i dagspress och på internet. Jag har även valt att samla in röster som förespråkar illegal 

                                                           
4
 Hemsida: Valmyndigheten: Val till riksdagen 2010 (2014-02-05) 

5
 Hemsida: Valmyndigheten: Beslut angående Europaparlamentet (2014-02-05) 
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nedladdning av musik. Detta har inte varit lätt eftersom det rör sig om en i dagsläget illegal 

handling som kan ha juridiska följder. Dessutom har jag lyckats hitta en grupp oberoende 

svenska skivbolag som samlats under namnet The Swedish Model. Eftersom det inte gavs 

möjlighet till en personlig intervju med någon av deras företrädare har jag valt att analysera 

deras ståndpunkt utifrån deras hemsida. I min slutdiskussion försöker jag väga de olika 

sidornas argument för att komma fram till ett svar på min frågeställning. 

För att fördjupa uppsatsen genom aktuell empiri valde jag att göra en kvalitativ intervju med 

en musiker. Valet föll på Fredrik som är i tjugoårsåldern och  spelar trummor i ett oetablerat 

band inom en alternativ rockgenre. Anledningen till att jag valde att intervjua just Fredrik är 

för att han stämmer in på åldersgruppen som utgör den största delen av illegala fildelare, samt 

att han själv spelar i ett band och därför själv kan tänkas uppleva eventuella baksidor med 

piratkopiering. Fördelen med en intervju är att man får ta del av en individs åsikter angående 

ett specifikt ämne. Man får även veta vad de har för erfarenhet av det specifika 

samhällsfenomenet, och vad de har upplevt omkring det. Svagheterna med en kvalitativ 

undersökning är dock att intervjun är ett resultat av vad respondenten uppger vid ett specifikt 

tillfälle, och dessutom finns risken att intervjuaren tolkar svaren fel. Ytterligare en nackdel är 

att man endast får en begränsad bild som kan behöva kompletteras med fler metoder.
6
 Denna 

nackdel tycker jag mig undgå genom att även göra textanalyser och hitta information från 

andra källor angående mitt ämne. Att göra kvantitativa undersökningar genom enkäter hade 

på ett sätt inte gett mig så mycket eftersom det redan finns statistik att gå på. Däremot hade 

det kanske gett mig en bredare uppsats då jag hade kunnat få reda på varför och vad folk 

laddar ner illegalt. På grund av tidsbrist kunde detta dock inte genomföras. 

Fredrik heter egentligen något annat och jag har valt att exkludera information som kan 

avslöja hans identitet. Intervjufrågorna utformade jag i förhand utifrån min frågeställning och 

intervjun hölls sedan i mitt vardagsrum där risken för yttre störningar var minimal. Sedan 

spelade jag in intervjun och transkriberade den, därefter skickade jag materialet till honom för 

att godkännas. Intervjufrågorna bifogas i Bilaga 1. 

 

 

                                                           
6
 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB, s. 56f 
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1.4 Material 

1.4.1 Litteratur 

I just detta ämne är det svårt att hitta helt objektiv information. Litteraturen som finns 

tillgänglig i form av artiklar verkar i stort sett endast handla om att illegal fildelning är fel och 

att utövarna är kriminella. Diskussionen om varför det blivit som det blivit eller vad som kan 

göras för att förändra läget tas sällan upp. Böcker som handlar om illegal fildelning är inte 

många till antalet, och de jag har hittat har oftast varit vinklade åt ett eller annat håll. Ett 

exempel på detta är Anders Rydell och Sam Sundbergs bok Piraterna – Historien om The 

Pirate Bay, Piratpartiet och Piratbyrån (2010), som redogör för Piratpartiet, Piratbyrån och 

rättegången mot The Pirate Bay. Boken är visserligen aktuell både till årtal och i 

diskussionssyfte, men å andra sidan kan den ses som vinklad då den förskönar bilden av 

pirater, och dessutom är den på gränsen till skönlitterär. 

De litterära källorna jag använt mig av har i vissa fall inte varit helt nyutgivna, vilket kan ses 

som ett problem i delarna som handlar om DRM-teknologi och iTunes. Både Kristoffer 

Schollins bok Digital Rights Management – The new copyright och Musik som levebröd av 

Kent Wennman och Per Boysen är utgivna 2008 och därmed inte helt uppdaterade. För att 

komplettera dessa böcker och få en insyn i hur det ser ut i dagens läge har jag därför letat upp 

mer aktuella källor, så som iTunes hemsida och artistinformationen från Spotify där man kan 

anta att informationen är aktualiserad. 

Statistiken från SCB som jag använder mig av i första stycket av uppsatsen är inte heller helt 

nyutgiven, så siffrorna är onekligen inte helt aktuella. Mycket har hänt sedan 2008, bland 

annat har nya lagar stiftats och den lagliga musiktjänsten Spotify har blivit allt mer populär. 

Jag anser dock att statistiken ändå är relevant för uppsatsen då den om inte annat visar att 

fildelningen har varit väldigt utbredd. 

Eftersom rapporterna från SCB och Mediavision inte är helt aktuella har jag även tagit del av 

rapporten Svenskarna och internet som Stiftelsen för internetinfrastruktur (som betecknas 

”.se”) ger ut varje år där de ”kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos 

den svenska befolkningen”.
7
 I 2013 års rapport anger de att fildelningen ligger på samma nivå 

som 2008
8
, men eftersom de när undersökningen gjordes inte uppgav om det var illegal, legal 

                                                           
7
 Hemsida: Stiftelsen för infrastruktur s. 81 (2014-02-06) 

8
 Ibid. s. 6 (2014-02-06) 
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eller båda sorters nedladdning som åsyftades
9
 kan inga direkta slutsatser om den illegala 

nedladdningen dras. Dessutom avser statistiken inte endast nedladdning av musik utan även 

film och spel. 

1.4.2 Informanter 

Inför denna uppsats har jag valt att göra en muntlig intervju med Fredrik som är trummis i ett 

band inom en alternativ rockgenre. Frågorna jag ställde handlade om olika delar av 

upphovsrättsdiskussionen, bland annat om hans syn på illegal nedladdning av musik och 

skivbolagens makt. Dessutom ställde jag frågor om hur han ser sin egen musik ur ett 

upphovsrättsligt perspektiv. Att intervjua en musiker kändes självklart då deras situation lätt 

kan leda till en intressekonflikt: å ena sidan vill man som musiker tjäna pengar genom sin 

musik, å andra sidan utnyttjar man gärna de senaste teknologiska lösningarna för att själv 

ladda ner musik illegalt.  

1.4.3 Övriga källor 

The Swedish Model (www.theswedishmodel.org) är en organisation som består av de sex 

oberoende skivbolagen Adrian Records, Flora & Fauna, Hybris, Nomethod Records, Songs I 

wish I had written och A TenderVision Recordning. Organisationen har öppet gått ut med att 

illegal fildelning inte behöver innebära något negativt och därför kände jag att det vore 

relevant för min uppsats att kontakta något av skivbolagen för att försöka få ett personligt 

möte med en representant. Hybris var det enda av skivbolagen som vid uppsatsstarten
10

 

hösten 2011 var öppna med att ha samma åsikter som The Swedish Model förmedlar på sin 

hemsida, därför var det just det skivbolaget jag kontaktade för att försöka få en intervju där 

jag genom att ställa kritiska följdfrågor hade hoppats att fördjupa diskussionen kring 

nedladdningen av musik ytterligare. Efter att ha kontaktat dem via mail avböjde de tyvärr 

förfrågan om en intervju i sista stund med anledning av tidsbrist.  

Eftersom en intervju inte var möjlig får jag tolka deras ståndpunkt enligt de uppgifterna som 

finns på deras hemsida där det finns entydig information om deras inställning till 

nedladdningen av musik. Nackdelen med att utgå från en hemsida och inte en intervju är att 

allt man vill veta kanske inte står på hemsidan och dessutom kan jag endast se den sida de 

                                                           
9
 Hemsida: Svenska Dagbladet: Var fjärde svensk fildelar fortfarande (2014-02-06) 

10
 Hemsidan har innan uppsatsen färdigställdes ändrats och informationen om deras ståndpunkter har tagits 

bort. 
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själva har valt att visa upp för allmänheten. Även om det finns en risk att man inte hade fått 

helt ärliga svar om en intervju hade varit möjlig, så kan man ändå anta att det hade funnits 

större chans att de öppnat upp sig och berättat mer vid ett personligt möte. 

1.5 Teori 

Utifrån min frågeställning har jag bestämt mig för att utgå från Siva Vaidhyanathans teorier 

om oligarki och anarki som behandlas i boken The anarchist in the library – How the clash 

between freedom and control is hacking the real world and crashing the system (2004). 

Oligarki och anarki är inte några nya påfund, utan är några av våra äldsta ideologier som 

uppstår och återuppstår med jämna mellanrum i vår historia. Dessa två ideologier beskriver 

symbiosen mellan auktoriteten i samhället och rörelsen som bekämpar denna, därför kan man 

lätt applicera teorin på den illegala fildelningen och dess kamp mellan rätt och fel. Denna 

kraftkamp leder ofta till en spiral där nya förutsättningar skapas för att sprida information och 

motparten svarar med att stifta nya lagar eller på annat sätt motarbeta det som skapats av 

meningsmotståndarna. 

Oligarkin är auktoritetens ideologi och legitimeras genom en verklig eller föreställd bild av 

det anarkisterna kan åstadkomma i sin strävan mot frihet. Därmed får oligarkin stöd genom att 

vara tryggheten och stabiliteten i ett samhälle där laglöshet ses som ett hot.
11

 Oligarkin 

förespråkar en hierarkisk kulturvärld där stater, företag, museum och andra institutioner får 

lägga sig i förutsättningslöst.
12

 Teknologisk fundamentalism är ett ord Vaidhyanathan 

använder för att beskriva oligarkins nuvarande framfart i dagens informationssamhälle. Med 

denna fundamentalism åsyftas att oligarkin inskränker informationsflödet genom att med 

tekniska lösningar åtgärda sociala och kulturella problem utan att ta hänsyn till eventuella 

konsekvenser. Genom att använda nya och gamla tekniker för att blockera och övervaka kan 

man upprätthålla auktoriteten och åtminstone tillfälligt förhindra anarkisters strävan mot ett 

fritt informationsflöde. 

Anarkin är den ständigt återkommande motpolen som verkar för att motarbeta auktoritetens 

hot om ett kontrollerande samhälle och får sitt genomslag när hotet om maktmissbruk blir för 

stort.
 13

 Anarkismen är en bred ideologi med många olika värderingar, men den uppstår alltid 

                                                           
11

 Vaidhyanathan, Siva (2004) The anarchist in the library – How the clash between freedom and control is 
hacking the real world and crashing the system. New York: Basic Books (s. xi-xii) 
12

 Ibid. s. 83  
13

 Ibid. s. xi-xiv 
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som en motpol till statens styrande över folket. Organisationen är decentraliserad och istället 

för en hierarkisk styrning drivs anarkismen av överenskommelser, konventioner, enighet och 

konversation, därför kan ingen enskild individ ställas ansvarig för en annan medlems 

handlingar.
14

 Anarkismen verkar för att kultur och information ska vara förutsättningslöst och 

fritt utan någon yttre påverkan.
15

 

2. Historiska förutsättningar 

2.1 Tidiga teknologier för musikens reproduktion 

Den första maskinen som patenterades för att spela in och spela upp ljud uppfanns år 1877 av 

Thomas Edison. Uppfinningen döpte han till fonograf och fungerade genom att man spelade 

in i, eller pratade in i, en tratt. Ljudet graverades sedan in med en metallnål på en tunn bit 

folie som satt fast på en cylinder, och kunde sedan återspelas med hjälp av nålen. Nackdelen 

med fonografen var att cylindern som ljudet spelades in på inte kunde kopieras. Musikerna 

var alltså tvungna att spela in musiken flera gånger för att få flera exemplar av inspelningen. 

Kravet på en mer kommersiellt hållbar maskin var stor och 1887 patenterade Emile Berliner 

en apparat som kom att bli grunden för största delen av 1900-talets skivindustri. Uppfinningen 

kallade han för grammofonspelare och skivorna som musiken spelades in på var lätta att 

kopiera, vilket löste det största problemet Edison hade med sin fonograf.
16

  

Även om grammofonspelaren var en revolutionerande uppfinning fanns det en efterfrågan 

efter mer praktiska spelare och medium att lagra musiken på.
 
1935 presenterade AEG en ny 

musikspelare som de kallade Magnetofonen, vilken spelade in ljud på magnetband. 

Rullbandspelaren, som den i folkmun kom att kallas, blev en av historiens viktigaste 

uppfinningar inom musikinspelning och –lyssning. Den nya spelaren möjliggjorde längre 

inspelningar och innebar att man nu dessutom kunde klippa i låtarna, därmed slapp man göra 

en helt perfekt inspelning från början till slut. Vidare var formatet av spelaren praktiskt då den 

var relativt portabel och därmed kunde användas av såväl privatpersoner som företag. I slutet 

av 1960 lanserades den mer kompakta kassettspelaren, som var ännu mindre och mer portabel 

än rullbandspelaren. Kassettspelaren var dessutom billig att framställa, vilket gjorde att vem 

som helst kunde köpa och ha i hemmet. Den nya spelaren möjliggjorde kopiering av redan 

                                                           
14

 Ibid. s. 3-4 
15

 Ibid. s. 83 
16 Cook, Nicholas & Clarke, Eric & Leech-Wilkinson, Daniel & Rink, John (2009) The Cambridge companion to 

recorded music. Cambridge: Cambridge University Press, s. 120 f 



12 
 

utgiven musik vilket ledde till en massiv våg av piratkopiering världen över. Dels i liten skala 

där privatpersoner kopierade kassettbanden och delade med sina vänner, men även storskaligt 

i utvecklingsländerna där upphovsrättsskyddet inte var lika effektivt.
17

 

2.2  Digitala lösningar för musikens reproduktion 

Under slutet av 70-talet blev det tydligt att en ny typ av musikspelare blev nödvändig för att 

skivbolagen skulle kunna fortsätta växa samt, i alla fall för en stund, stoppa piratkopieringen. 

Svaret låg i den digitala musikinspelningen som CD-spelaren kunde erbjuda. CD-skivan 

lanserades i Europa 1983 och var inte alls lika lätta att kopiera, skivbolagen kunde därför 

tjäna mer pengar på formatet då de kunde sätta högre priser på inspelningarna. När den största 

uppmärksamheten inför det nya formatet bland konsumenterna lagt sig kunde skivbolagen 

släppa musik som tidigare bara funnits på LP och kassett i det nya formatet för att sälja 

ytterligare skivor och därmed tjäna mer pengar.  

När persondatorerna fick sitt största kommersiella genomslag i slutet av 90-talet tog det inte 

lång tid innan det blev möjligt att spela upp CD-skivor i datorn, och snart kunde man även 

med några enkla musklick lägga in låtarna på sina hårddiskar.
18

 Det blev vanligt att använda 

program som kodade om musikfilerna från CD- skivan till mp3-filer, vilket innebär att en låt 

tar ungefär en tiondel mindre plats på datorn men i gengäld förlorar vissa ljud under en viss 

sekvens. Dessa ljud är dock så pass låga att det mänskliga örat har mycket svårt att uppfatta 

skillnaden mellan en låt i mp3-format och en låt som sparats på datorn i andra, mer 

platskrävande format.
19

 I och med att man kunde spara låtar från skivor in till datorn i mp3-

format blev det också lätt att skicka musikfiler till varandra över internet. Vid förra 

sekelskiftet lanserades mp3-spelaren, en liten apparat där man kunde lägga in sina mp3-filer 

för att lyssna på dem utanför hemmet. Denna uppfinning förändrade hur vi såg på 

musikinspelningar, från att se det som fysiska objekt till immateriella ting. Eftersom mp3-filer 

blev så pass lätta att dela med sig till andra över internet föddes snabbt en global illegal 

fildelningskultur.
20

 

 

                                                           
17

 Ibid. s 129-133 
18

 Cook m.fl. 2009, s. 133 f 
19 Merriden, Trevor (2001) Irresistible forces – the business legacy of Napster & the growth of the Underground 

Internet. Oxford: Capstone Publishing Limited (A Wiley Company), s. 3 
20
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2.3 Framväxten av upphovsrätten 

Förlagan till vår tids upphovsrätt tog form under 1400-talet när Johannes Gutenberg uppfann 

en teknik som gjorde det lättare att trycka böcker. Uppfinningen spred sig snabbt över Europa 

och i takt med detta växte också piratkopiering av texter fram. Därför infördes så kallade 

privilegiesystem, som innebar att enskilda boktryckare och ”förläggare” fick ensamrätt att 

importera och trycka böcker under en viss tid. Det var bland annat detta system som den 

moderna upphovsrätten växte fram ur. 

1709 stiftades i England upphovsrättslagen The Statue of Queen Anne, Drottning Annes lag, 

vilket sägs vara den första egentliga lagen om upphovsrätt. Lagen innebar att registrering av 

verket var obligatoriskt och upphovsrättsinnehavaren fick därmed ensamrätt att trycka och 

sprida sina verk 14 år efter dess publicering. 

Även om det fanns nationella lagar om upphovsrätt saknades det internationellt skydd för 

upphovsrättsinnehavarna, därför tillkom Bernkonventionen för skydd av konstnärliga och 

litterära verk 1886, där Sverige gick med 1904. De utövande konstnärerna, artisterna m.fl. har 

sedan 1961 fått internationellt skydd av den så kallade Romkonventionen. 

Tryckfrihetsförordningen i Sverige stiftades 1810, vilket för musikernas del endast innefattade 

noter. 1919 kom det första egentliga skyddet för musikaliska verk i och med 

upphovsrättslagstiftningen, men lagen omfattade inte offentligt framförande av musik förrän 

1927.
21

 

2.4 Vad säger lagen i Sverige idag?  

Den nuvarande svenska upphovsrättslagen skrevs 1960, med vissa senare ändringar, och 

innebar en förstärkning av upphovsmännens rätt till sitt verk i förhållande till den tidigare 

lagen.
22

 Lagen gäller alla skönlitterära framställningar, datorprogram, musikaliska och 

sceniska verk, filmverk, fotografier, byggnadskonst och verk som kommit till bruk på annat 

sätt. Verket som skapats måste dock ha uppnått verkshöjd, dvs. att verket anses vara 

tillräckligt originellt för att skyddas, samt att det måste ha skapats av en, eller flera, fysiska 

personer. Skyddet uppstår automatiskt och upphovsmannen behöver därför inte registrera sitt 

                                                           
21 Stannow, Henrik & Hillerström, Håkan (2010) Musikjuridik, rättigheter och avtal på musikområdet. Handbok 

för musikbranschens aktörer. Fjärde upplagan. Stockholm: CKM Förlag AB, s. 46 ff 
22
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verk för att skyddet ska gälla. Termen musikaliskt verk i detta sammanhang innebär både verk 

som överförs till allmänheten, som offentligt framförs, inspelningar och notskrift.
23

 

Paragrafen i vår nuvarande upphovsrättslag Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk som är viktigast i just denna uppsats är följande: 

2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt 

att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt 

för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan 

litteratur- eller konstart eller i annan teknik. 

Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent 

framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och 

oavsett om den sker helt eller delvis. 

 Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall: 

1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg görs 

tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. 

Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få 

tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
24

 

 

I kommentarerna till paragrafen kan man sedan läsa ”Med termen ’förfoga över ett verk’ 

menas att upphovsmannen har exemplarrätt, framföranderätt, överföranderätt, spridningsrätt 

och visningsrätt.” Ingen annan än upphovsrättsinnehavaren eller den som fått laglig rätt till 

det får alltså sprida musiken. 

I och med den snabba digitala utvecklingen som bland annat medfört illegal fildelning har 

flera nya lagar och regler på senare tid tillkommit. 1996 antog Sverige två internationella 

fördrag av WIPO (World Intellectual Property Organisation), FN:s organ för immaterialrätt. 

WIPO har som uppdrag att följa utvecklingen av upphovsrätten och föreslå förändringar och 

deras fördrag ”WIPO Copyright Treaty” och ”WIPO Performances and Phonograms Treaty” 

uppdaterade och kompletterade den digitala upphovsrätten. Några år senare togs ett EG-

direktiv fram (direktiv 2001/29EG) angående den tekniska aspekten av upphovsrätten med 

syftet att anpassa lagstiftningen i medlemsländerna till den digitala utvecklingen. På grund av 

dessa direktiv och för att anpassa lagen till den digitala utvecklingen infördes i juli 2005 nya 

bestämmelser i den svenska upphovsrättslagen. Dessa bestämmelser innebar bland annat 

införandet av begreppet ”överföra verk till allmänheten”, som nämns i lagtexten ovan, vilket 

                                                           
23
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innebär att det omfattar alla distansöverföringar, exempelvis genom TV- och radiosändningar 

samt att lägga ut verk på internet.
25

 

IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) kallas förstärkningen av 

upphovsrättslagen som började gälla 1 april 2009. Lagändringarna är resultatet av EU-

direktivet som på svenska kallas ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område” från 

2004.
 26

 Syftet med lagen var att skapa ett enhetligt och starkt skydd för immateriella 

rättigheter i EU, och det innebar att det skulle bli lättare att ingripa vid illegal nedladdning. 

Om upphovsrättsinnehavaren kan visa att det med sannolika skäl begåtts ett upphovsrättsbrott 

kan domstolen besluta att internetleverantören ska ge rättsinnehavaren information om vilken 

kund som gjort sig skyldig till brottet. Domstolen ska göra en bedömning både med tanke på 

integritet för individen och hur många verk denne misstänks illegalt delat med sig av. Har den 

misstänkta fildelaren endast spridit några få verk lämnas uppgifterna i regel inte ut, men om 

det rör sig om stora ekonomiska förluster för upphovsrättsinnehavaren leder det till att 

uppgifterna lämnas ut till rättsinnehavaren. Om personen bedöms skyldig av domstolen kan 

denne få betala en skälig summa som ersättning till rättsinnehavaren. Storleken på 

ersättningen bestäms genom utebliven inkomst för rättsinnehavaren eller eventuell vinst som 

den ersättningsskyldige har gjort. 
27

 

2.5 Sami, Stim, Ifpi och n©b 

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (Sami) är en organisation som har i 

uppdrag att samla in och fördela pengar från de radio- och tv-företag som använder inspelad 

och skyddad musik i programverksamheten samt från andra aktörer som använder sig av 

inspelad musik som spelas offentligt eller i etern. Artister/musiker som är anslutna till Sami 

får pengar härifrån när deras låt spelas på radio eller liknande. Intäkterna från det offentliga 

framförandet av låten delas sedan lika mellan Sami och International Federation of 

Phonographic Industry (Ifpi), och sedan får musikern/artisten betalt från Sami beroende på 

hur mycket deras musik spelats i radio.
28

 

Den som innehar inspelningsrättigheterna till en inspelning, oavsett om det är ett skivbolag 

eller artisten själv som ger ut musikupptagningen, får skydd av Ifpi om de anslutit sig till 
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27
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organisationen. Ifpi fungerar ungefär som Sami, skivbolagen får ersättning när musiken de 

gett ut spelas offentligt.
29

 

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (Stim) fungerar ungefär på samma sätt som 

Sami och Ifpi: Musikanvändarna betalar en avgift för att få lov att spela musiken offentligt, 

men här är det istället kompositörerna som får ekonomisk ersättning om de är anslutna till 

organisationen.
30

 

Nordisk Copyright Bureau (n©b) är ett samarbete mellan Stim och de nordiska ländernas 

motsvarigheter. När upphovsmännens verk blir mekaniskt mångfaldigat, det vill säga spelas in 

på skiva, band, kassett eller liknande är det n©b som har i uppdrag att tillvarata 

kompositörernas intressen om de är anslutna till Stim. 
31

 

3. När gamla lagar och nya teknologier möts 

3.1 De stora rättegångarna 

Den då tonåriga Shawn Fanning lanserade 1999 fildelningsprogrammet Napster. Användare 

installerade programmet på sina datorer och kunde sedan enkelt använda det för att leta upp 

och ladda ner mp3-filer från andra användares hårddiskar.
32

 Programmet använde sig av peer-

to-peer teknik, vilket innebar att användarnas datorer kommunicerade direkt med varandra. 

Företaget Napster hade alltså inte själva något upphovsrättsskyddat material lagrat, utan 

fungerade endast som en sökmotor som gjorde att användarna kunde hitta materialet man 

sökte efter genom att koppla ihop datorerna med varandra.
33

 Napster blev väldigt populärt, 

inte minst bland ungdomar, och användes av minst 50 miljoner personer när det var som 

störst. 

Eftersom inga upphovsmän fick ersättning för musiken som spreds drogs företaget 2001 inför 

rätta av representanter för skivbolag, musiker och kompositörer.
34

 De fem största skivbolagen 

Universal, Sony, Bertelsmann, EMI och Warner Music
35

 stämde själva Napster, men fick 

                                                           
29

 Wennman & Boysen 2008, s. 172 f 
30

 Ibid. s. 143 
31

 Wennman & Boysen 2008, s. 152 f 
32

 Hemsida: Nationalencyklopedin: Napster (2014-02-12) 
33

 Merriden 2001, s. 5 (2011-12-21) 
34

 Hemsida: Nationalencyklopedin: Napster (2014-02-12) 
35

 Merriden 2001, s. 41 



17 
 

också hjälp av RIAA (Record Industry Association of America),
36

 organisationen som 

bevakar skivindustrins rättigheter i USA.
37

 RIAA menade att även om Napster själva inte 

hade några illegala filer lagrade, så gjorde de det möjligt för andra att ta del av illegalt 

material, och eftersom man kunde anta att Napster visste om att illegalt material spreds med 

hjälp av deras program så begick de därmed ett brott mot upphovsrättslagen. Domaren höll 

med, och Napster fälldes för att på olika sätt begått brott mot upphovslagen.
38

 Dombeslutet 

innebar att sidan tvingades att stänga ner och de ansvariga fick betala 26 miljoner dollar i 

skadestånd och 10 miljoner i förskott för framtida utnyttjande av det upphovsrättsskyddade 

materialet till skivbolagen.
39

 

Det var inte bara skivbolagen som stämde Napster, utan också enskilda artister och band. År 

2000 fick Lars Ulrich, trummis i hårdrocksbandet Metallica, reda på att en av bandets låtar, 

som inte släppt än, spelats på radiostationer i USA. Efter lite efterforskning insåg han att låten 

läckt ut via Napster, där deras andra skivor och låtar också fanns att ladda ner. Det var spiken 

i kistan och bandet bestämde sig för att dra Napster inför rätta. Metallica och Napster mötte en 

förlikning som innebar att Fanning skulle se till att all otillåten musikspridning skulle stoppas 

och att bandet skulle dela viss musik via tjänsten när ett system att ge 

upphovsrättsinnehavarna ersättning för musiken skapats.
40

  Rättegången innebar ett stort 

medieuppbåd och många arga fans.
41

 

Det är inte bara i USA som uppmärksammade fildelningsrättegångar har ägt rum. I Sverige 

fick rättegången mot The Pirate Bay 2009 stor uppmärksamhet och ledde till stora debatter i 

landet. The Pirate Bay är en hemsida där man kan hitta musik, film, spel och andra 

immateriella ting som kan fildelas, både illegalt och legalt.
42

 Även om de själva endast lagrar 

torrentfiler och inget upphovsrättsskyddat material är det en central plattform för att 

människor ska kunna hitta och ladda ner upphovsrättsskyddat material utan rättsinnehavarens 

samtycke.
43

 Fyra personer som enligt åklagaren ansvarat för drift och underhåll av hemsidan 

blev åtalade för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen, och blev dessutom stämda på över 
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117 miljoner kronor av flera organisationer som representerade bland annat skivbolag och 

filmbolag. Webbplatsen ska enligt åtalet främjat intrång i upphovsrättslagen genom att ha 

gjort det möjligt för personer att sprida upphovsrättsskyddat material. Verksamheten ska 

bland annat ha finansierats av annonsintäkter. De åtalade hävdade att de inte hade något 

upphovsrättsskyddat material på sina servrar och därmed borde åtalet och skadeståndskraven 

ogillas. 

Domen kom i april 2009 och alla fyra dömdes till ett års fängelse för brott, samt medhjälp till 

brott mot upphovsrättslagen och fick dessutom gemensamt betala 30 miljoner kronor i 

skadestånd till skiv- och filmbolagen som drabbats av ekonomiska förluster på grund av den 

illegala fildelningen. I domskälen nämnde tingsrätten bland annat att de åtalade hade haft 

kännedom om att upphovsrättsskyddat material delades, samt att sidan hade avancerade 

sökfunktioner och enkla uppladdningsmöjligheter. Tingsrättens dom överklagades och 2010 

meddelades hovrättens dom i målet. Fängelsedomen blev kortare, men skadeståndet höjdes till 

cirka 46 miljoner kronor eftersom hovrätten tagit bolagens utsago om förluster mer 

allvarligt.
44

 

3.2 Digitala lösningar för kontroll av nedladdning 

3.2.1 Spotify 

2006 skapade Daniel Ek och Martin Lorentzon Spotify, ett program för dator och mobil där 

användarna kan lyssna på musik både online och offline. Genom intäkterna från reklam och 

betalande kunder kan de ge ersättning som annars kanske hade gått förlorade genom illegal 

nedladdning till artister och skivbolag.
45

 Hur mycket en artist tjänar på att ha sin musik på 

Spotify har länge varit hemligt för den stora massan, men nyligen gick de ut med att en artist 

tjänar runt 0,006 och 0,008 dollar när någon lyssnar på ens låt.
46

 Det vill säga mellan 4 och 5 

svenska öre i dagens kurs.
47

 Storleken av ersättningen kan dock skilja sig mellan länder med 

beroende på lokala lagar och överrenskommelser.
48

 

Spotify kommer i två olika format; Spotify Free som är gratis och Spotify Premium som 

kostar 99 kronor i månaden. Spotify Free låter användaren lyssna på musik gratis i datorn, 
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mobilen eller surfplattan
49

, men med begränsningen för mobiler att man inte kan välja 

enskilda låtar, utan bara lyssna på blandade spellistor. Vidare får man bara byta låt 6 gånger i 

timmen på sin mobil eller surfplatta 
50

och måste stå ut med reklam både visuellt och mellan 

låtarna. Väljer man det dyrare alternativet Spotify Premium blir ljudkvalitén bättre och man 

får full tillgång till Spotifys musikarkiv utan begränsningar. Dessutom slipper man reklam och 

ges möjlighet att ladda ner och lyssna på spellistor offline.
51

 

På sidan för artistinformation som Spotify skapat finns det en graf över skivbolagens intäkter 

under de senaste 15 åren, och där kan man se en väldig nedgång av antalet sålda fysiska 

skivor. Sedan iTunes Store lanserades år 2003 har antalet digitala nedladdningar av musik 

ökat sakta som motpol, men skivbolagen har ännu inte lyckats komma upp i samma intäkter 

som uppvisades vid det senaste sekelskiftet. Spotify säger sig vilja återupprätta skivbolagens 

inkomster genom sitt koncept med streamad musik.
52

 

3.2.2 DRM-teknik 

Skivbolagen har gått allt längre i kampen mot fildelare. DRM-teknik (Digital Rights 

Management) kallas det som skivbolagen använder sig av för att förhindra att deras musik 

används på andra sätt än de själva önskar.
53

 Det kan handla om att kunden inte får göra några 

kopior alls, att kunden endast får göra ett visst antal kopior eller att kopior är tillåtna med 

villkoret att de inte är permanenta. Tekniken kan användas på olika sätt beroende på 

ändamålet, vilka kan vara att låtarna på CD-skivan inte kan kopieras till en datorhårddisk eller 

att innehåll inte ska kunna tas bort från huvudkällan.
54

 Att manipulera CD-skivor för att 

förhindra att musiken kopieras in på datorer där musiken lätt kan spridas vidare är ett av de 

vanligaste användningsområdena för DRM-teknik. 2005 tog skivbolaget Sony BMG tekniken 

ett steg längre och installerade osynliga program på datorn när skivan spelades för att 

förhindra piratkopiering. Det framkom senare att denna teknik öppnade upp för virusattacker 

och företaget fick till slut dra tillbaka CD-skivorna där tekniken användes och erbjuda 

kunderna avinstallationsprogram. Resultatet av detta blev arga kunder och artister.
55
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3.2.3 iTunes Store 

I april 2003 öppnade Apple iTunes Store
56

 där musikkonsumenterna erbjöds ett lagligt 

alternativ för att få tag på digital musik. De stora skivbolagen hade vid två tidigare tillfällen 

startat musikaffärer på internet, men misslyckades båda gångerna med att övertyga 

musiklyssnarna att köpa musiken istället för att skaffa musiken illegalt gratis. Många såg 

efterfrågan för en digital musikaffär och försökte starta egna digitala musiktjänster, men alla 

fick avslag hos skivbolagen när de försökt skaffa licens för musiken. Första gången någonsin 

som skivbolagen gav tredje part tillstånd att sälja deras musik digitalt var när teknikjätten 

Apple ansökte, vilket delvis berodde på Apples stora framgångar med sin mp3-spelare iPod.
 57

 

Apples iPod är, och var, en av de mest populära mp3-spelarna på marknaden och eftersom 

den är starkt integrerad med datorprogrammet iTunes, där även musikaffären finns, kan det 

tänkas vara en av anledningarna till att iTunes Store kunnat bli så pass stort.
58

 Skivbolagen 

kunde därmed anta att alla som ägde en iPod skulle komma att använda iTunes Store för att 

köpa låtar att fylla iPoden med. Den nya digitala musikaffären blev en succé och redan första 

veckan såldes 50.000 låtar mot kortbetalning. Företaget tjänar inte mycket på själva 

låtförsäljningen eftersom deras låga priser i stort går åt att betala låtskrivare, förlag, artister 

och skivbolag, dock tar de igen vinsten genom en ökad försäljning av iPods. Den digitala 

musikaffären blev snabbt etablerad, och på grund av deras låga priser har det varit svårt för 

andra företag att konkurrera. 2008 gick inte helt oväntat den digitala musikförsäljningen om 

den fysiska CD-försäljningen om man mäter i antal sålda musikstycken. 

Nackdelen med iTunes Store är att alla inte kan ladda upp sin musik där, utan artisten måste 

gå genom ett bolag för att kunna distribuera sin musik via den digitala musikaffären. Musiker 

som vill stå fria från skivbolag får alltså svårigheter med att sälja sin musik på internet i och 

med Apples policy.
59

 

Även digital musik kan ha DRM-skydd, vilket var fallet gällande iTunes Stores låtar. Deras 

version av skyddet kallas för Fairplay och innebar att låtarna endast kunde spelas upp på 

andra Apple-produkter, exempelvis iPod. Skyddet innebar alltså att man inte kunde föra över 

digital musik som man köpt till mp3-spelare tillverkade av andra företag.
60

 Enligt den 
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brittiska nyhetsbyrån BBC News har skivbolagen sedan 2009 slopat just denna del av DRM-

skyddet för låtarna som säljs i iTunes Store.
61

 Dock är musiken fortfarande skyddade på andra 

sätt. Exempelvis kan låtarna som köpts endast spelas upp på 5 datorer.
62

 

3.3 Aktuella röster om fri nedladdning av musik:  

3.3.1 The Swedish Model 

The Swedish Model är en organisation som består av sex stycken oberoende svenska 

skivbolag: Adrian Records, Flora & Fauna, Hybris, Nomethod Records, Songs I wish I had 

written och A TenderVision Recordning. Skivbolagen i organisationen vill att mer fokus ska 

läggas på musiken och vill inte att diskussionen inom branschen ska handla om pengar eller 

lagar, utan att det ska handla om det kreativa som artisterna producerar. På deras hemsida 

skriver de att kreativiteten aldrig kommer att försvinna på grund av ekonomi eller avsaknad 

av fysiska produkter eftersom kreativa människor alltid kommer att finnas. Vidare skriver de 

att musikindustrin inte har hängt med i utvecklingen när fokus har flyttats från den fysiska 

produkten till själva innehållet. Internet bör ses som en möjlighet istället för något ont som 

bör bekämpas. På hemsidan skriver de dessutom rakt ut att de gillar personerna som skriver 

ihop kod för att sprida musik illegalt. De vill varken stämma fildelare eller protestera mot 

lagar, de vill istället har en kreativ diskussion om hur distributionen av musik kan förbättras. 

Fildelning är ingenting som kan bekämpas, därför kan man enligt The Swedish Model varken 

vara för eller emot fenomenet. Vi är inne i en ny tid nu och de gamla modellerna för hur 

skivbolag bör fungera har blivit föråldrade. Internet ger stora möjligheter för att sprida musik 

till en större publik och det är ingenting man bör förbise.
63

 

3.3.2 Intervju med Fredrik 

”Vem fan hade hittat vår musik om den inte hade funnits på internet?” 

Fredrik, som är trummis i ett oetablerat band inom en alternativ rockgenre, har absolut inga 

svårigheter att uttrycka sina åsikter i intervjun som tog plats i mitt vardagsrum. Han svarar 

passionerat på mina frågor och flikar gärna in med ett par svordomar i nästan varje mening. 

Den första intervjufrågan för dagen slängde oss rakt in i diskussionen när jag frågade om han 

tror att illegal fildelning är bra eller dåligt för musikerna. Fredrik svarade att han tror att det är 
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olika för olika sorters musiker. De som spelar musik för att tjäna pengar gynnas inte av det 

rent ekonomiskt, men blir samtidigt kanske inte påverkade rent kreativt. Eftersom Fredrik 

spelar musik i en genre som är svår att tjäna pengar på och själv inte tjänar några större 

summor på musiken säger han att den illegala nedladdningen är positiv för honom eftersom 

musiken lättare sprids. Han säger att ingen hade hört eller hittat deras musik om inte någon 

hade suttit och spridit det på internet. När jag påpekar att de hade kunnat sprida musiken själv 

för att få ut musiken istället säger han att det inte hade spelat någon roll om det hade varit 

illegal eller legal spridning av materialet, det hade ändå inte varit ett upphovsbrott förrän de 

anmält det, vilket de inte hade velat göra. Vidare påpekar han att innan internet och 

musikspridningen den förde med sig var det svårare att få ut sin musik eftersom man var 

tvungen att gå och ge folk kassetter och på så sätt kanske få ett skivkontrakt för att kunna 

sprida musiken genom dem istället. I dagens digitala samhälle är det lättare att sprida musik 

och vem som helst kan ha ett skivbolag i källaren och sprida sina musikers låtar på internet. 

Den naturliga följdfrågan i sammanhanget var om han hade ändrat sin uppfattning om att 

sprida sin musik om han hade spelat i en mer kommersiell genre, eller om hans nuvarande 

band hade blivit kända. Svaret Fredrik gav var att om han kunde sälja en skiva för 229 kronor 

så hade han självklart gjort det, och då hade det varit en principsak att han inte hade velat att 

folk skulle ladda ner hans musik om han hade kunnat tjäna pengar på den, men tillägger att 

han inte hade orkat anmäla fildelare om så vore fallet. Han fortsätter med en liknelse: 

Det är lite samma sak som att Zlatan plötsligt inte får lön för att han sparkar lite boll. Då hade 

han såklart blivit förbannad. Men om det är något jävla korplag som du vet... inte får pengar, då 

skiter de ju i det. För att man gör det för att det är intresse och hobby och jag menar att fildelning 

är ju bara positivt eftersom fler kommer och kollar på din korpenmatch. Men Zlatan skiter ju 

egentligen i hur många som kollar på hans match bara han tjänar sina pengar. [...] Korpenlaget 

blir glada ju fler som kommer på matchen. [...] I ett läge där han nu har pengar och sen om man 

då kunde ladda ner fotbollen så att säga. Att man fick samma upplevelse fast hemma vid sin 

dator så man inte behöver gå på match... Och han hade blivit blåst på den konfekten, då hade han 

ju blivit förbannad. Och det är ju det som händer med Magnus Uggla som på 80-talet tjänade 

pengar som in i helvete och idag gör han inte det. Och så sitter han och är en bitter liten 

människa. 

Jag undrade vad han syftade på gällande Magnus Uggla eftersom han troligen fortfarande 

tjänar pengar på sin musik och får då svaret att han inte tror att Uggla tjänar lika mycket 

pengar längre på grund av den illegala nedladdningen och då måste göra krogshower och 

turnera, när han säkert istället bara vill sitta hemma och skriva musik och tjäna pengar på det. 
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”Det är ju klart att han känner sig lurad när han plötsligt tvingas göra något”, fortsätter han 

och påpekar också att det är svårt att säga om fildelning är positivt eller negativt för artisten 

eftersom det bland annat beror på hur fästa de blivit vid att tidigare tjäna pengar. 

Fredrik berättar att han betalar för Spotify Premium för att lyssna på streamad musik, men att 

han också laddar ner musik illegalt eftersom den lite mer alternativa musiken han gillar oftast 

inte finns på Spotify. De banden har oftast inget emot om någon laddar ner deras musik 

eftersom de är i samma sits som han själv: att de inte kan tjäna pengar på musiken och bara 

vill att folk ska lyssna på den. Jag frågade honom om man inte själv kan lägga upp sin musik 

på Spotify och då förklarar han har försökt lägga upp sitt bands musik där men att deras avtal 

verkade innebära att Spotify fick rättigheterna till musiken, vilket han inte ville gå med på. 

Han berättar att han gärna hade lagt upp musiken där utan att tjäna pengar på det om de bara 

hade fått behålla rättigheterna till musiken. Anledningen till att han spelar musik är inte för att 

tjäna pengar utan för att han tycker det är kul, men påpekar att han tycker det är roligt när 

deras fans köper kassetter, t-shirts och andra saker som bandet säljer. Senaste 

kassettinspelningen betalades med pengar som de hade tjänat genom att sälja saker i bandets 

namn under de senaste åren. Fredrik fortsätter och berättar att de gick plus minus noll under 

inspelningen och att det är skönt att slippa ta pengar ur egen ficka för att kunna hålla på med 

sitt intresse. Principen att låtarna är deras håller bandet hårt på även när det gäller skivbolag. 

Om någon vill ha med deras låtar på en samlingsskiva så tänker de göra det, och det har de 

klargjort med skivbolaget redan från början. Han påpekar att det bara har varit positivt att 

låtarna fortfarande är deras trots deras skivkontrakt. Det har dock blivit diskussion med 

bolaget om att släppa låtarna gratis på internet, vilket bandet gärna vill göra men skivbolaget 

motsätter sig. Resultatet blev en kompromiss där bandet lägger ut sina låtar för gratis 

nedladdning när de redan sålt slut på de fysiska kassetterna eller när intresset för kassetten 

svalnat av. Vidare påpekar han att skivbolagen blivit ganska onödiga eftersom det är så pass 

lätt och billigt att spela in skivor nu för tiden, men det kan kanske vara bra med skivbolag om 

man spelar kommersiell musik då de vet vad allmänheten vill ha och vad som funkar samt att 

de tar initiativ till skivinspelningar och konserter. För bandets egna del är skivbolagen bra för 

att sprida deras musik och som medfinansiärer till inspelningarna. 

När jag frågar Fredrik vad han tycker om DRM-tekniken så säger han att skivbolagen får göra 

vad de vill med sina skivor eftersom det är ändå är de som äger rättigheterna, men det kanske 

ställer dem i dålig dager. ”Man tänker ju inte såhär ”’Åh, vad fint att dom vill värna om sina 

konstnärers immateriella rätt’. Det tänker man ju inte, utan man tänker ju: ’vilka horor de är, 
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det är ju för att man inte ska kunna bränna skivan’”. Han fortsätter med att påpeka att det är 

artisten man beskyller för att man inte kan använda skivan som man vill, och inte skivbolaget. 

Min sista fråga för dagen var om han tycker att det behövs en lagändring angående 

upphovsrätten. Fredrik förklarar att han tycker att det är en svår fråga, men att det till slut 

kommer behövas en lagändring eftersom folk inte vill betala och marknaden inte kan 

bestämma över lagarna även om musiken är deras produkt. Vidare förklarar han att artisterna 

då får hitta andra sätt att tjäna pengar på, oavsett om det gäller att prata i P4 eller göra fler 

konserter. Avslutningsvis säger han: ”Men sen, vad gäller lagar och sånt... Det är ju så jävla 

korrupt va. Det är så mycket pengar inblandat i det där. Dom som har pengar har ju makten 

och det är makten som stiftar lagar och så länge folk har pengar kommer lagarna vara som 

dom är liksom. Breakin’ the law, breakin’ the law.” 

4. Avslutande diskussion: finns det en lösning på dilemmat? 

Sveriges upphovsrättslag grundades så tidigt som 1960, och även om lagen genomgått 

revideringar sedan dess så kan den ses som förlegad och inte anpassad till hur man idag 

använder teknologin. Eftersom det tog så pass många år för lagarna att anpassas till 

teknologin som fanns tycks ungdomarna ha vant sig vid att kunna få tag på musik gratis och 

snabbt. När IPRED och liknande uppdateringar av upphovsrättslagen stadgades hade 

fildelningskulturen redan blivit så utbredd och rotat sig så djupt i vardagen att hotet av åtal 

inte har verkat göra någon speciellt stor skillnad. Immaterialbrott uppfattas troligen inte heller 

som speciellt allvarliga hos fildelarna då det inte är en fysisk produkt man stjäl.  

Oligarkin, det vill säga auktoriteten, som i det här fallet representeras av skivbolagen har 

stämt privatpersoner och företag som i sin anarkistiskt betonade ideologi fildelat illegalt eller 

möjliggjort densamma. Eftersom oligarkin vill kontrollera informationsflödet krockar det med 

anarkins syn på fri kultur, tillgänglig för alla. Skivbolagens intresse ligger förstås i intäkterna 

de sägs förlora när människor laddar ner musiken illegalt istället för att köpa fysiska skivor 

eller låtar genom exempelvis iTunes Store. Summan de dömda i The Pirate Bay-målet 

dömdes till att betala i skadestånd till skivbolagen och intresseorganisationerna uppgick till de 

intäkter skivbolagen sade sig förlora. Problematiken i att uppskatta förluster som i The Pirate 

Bay-målet är att de som piratkopierat kanske inte hade betalat för och konsumerat materialet 

annars. Detta kan bero på ekonomiska orsaker eller att man helt enkelt vill provlyssna 

musiken innan man köper skivan. Det är också möjligt att vissa fildelare har ägt skivan men 
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på grund av DRM-tekniken inte kunnat lägga in den på sina mp3-spelare. DRM-skyddet kan 

alltså därför ha varit en av anledningarna till att många valt att gå den illegala vägen runt 

problemet med att inte kunna lägga in musik på sina portabla spelare. Piratkopieringsskyddet 

kan alltså på grund av sin styrka ha haft motsatt effekt. 

Spotify är ett bra alternativ för den illegala nedladdningen av musik då det är ett snabbt och 

enkelt sätt att få tag på det man vill lyssna på. Nackdelen är dock att inte alla artister har valt 

att finnas med i musiktjänsten, både på grund av de rapporterade dåliga ersättningarna
64

 och 

av andra skäl. När Spotify lanserades var det ett välbehövligt tillskott för ekonomin i 

musikvärlden, då många laddade ner musik illegalt istället för att köpa skivor. iTunes Store 

fanns visserligen som alternativ för den illegala nedladdningen av musik innan Spotify 

lanserades, men priserna är och var relativt höga om man jämför med priset för ett 

betalabonnemang hos Spotify. Betalabonnemanget hos Spotify som ger en tillgång till hela 

deras musikbibliotek kostar för närvarande 99 kronor i månaden medan iTunes nuvarande pris 

för en låt är 7, 9 eller 12 kronor styck.
65

 Är man en relativt stor musikkonsument borde det 

därmed löna sig mer att använda Spotify. Skivbolagen försökte länge motarbeta den tekniska 

utvecklingen på många sätt, bland annat med DRM-spärrarna för låtarna som fanns att köpa 

på iTunes Store. DRM-skyddet som gör att CD-skivor inte kan kopieras över till datorers 

hårddiskar är i många fall kvar, vilket kan skapa problem för kunderna som faktiskt betalat för 

skivan. Å ena sidan vill skivbolagen förhindra att låtarna illegalt läggs ut på internet, men å 

andra sidan är det betalande kunder som drabbas av skyddet då de inte kan lägga in låtarna på 

datorn och därmed inte kan lyssna på dem på sin mp3-spelare eller liknande. Som Fredrik 

påpekade i intervjun är det lätt att artisten får dåligt rykte istället för skivbolaget när man köpt 

en skiva som inte går att lägga in på datorn, oavsett om artisten varit medveten om skyddet 

eller ej. 

Historien visar att när det blir för lätt och utbrett att kopiera musik från ett medium så 

uppkommer snart ny teknologi för att spela upp, och in, musik. Det har på så sätt varit lätt för 

skivbolagen och andra intresseorganisationer att stävja den illegala spridningen av musiken. 

När persondatorna blev vanliga och låtar i mp3-format började cirkulera på internet stod 

skivbolagen handfallna med en dalande musikförsäljning som resultat. Istället för att 

omfamna teknikutvecklingen och själva lansera en betaltjänst för musiklyssnande var det två 

privatpersoner med förmodat mindre kapital som skapade musiktjänsten Spotify och sedan 
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övertygade skivbolagen att ha med sina artister. Till följd av att det inte fanns någon 

musiktjänst som passade ungdomarnas vanor och krav på att musik skulle vara lättillgängligt 

innan Spotify lanserades kunde lagstiftarna inte i tid förutse den enorma internetbaseraade 

fildelningen innan den i samma veva som dess anpassning kriminaliserade en hel generation. 

Fredrik påpekade i intervjun att fildelningen har gjort det lättare att sprida sin musik, speciellt 

om man är ett mindre band som inte slagit igenom och kanske inte ens har ett skivbolag 

bakom sig. Musiken kan dessutom vara svår att få tag på annars då artister utan skivbolag har 

svårt att ta sig in i iTunes musikbibliotek och alla artister kanske inte kan eller vill finnas på 

Spotify. Är man ett mindre band kanske det då kan vara positivt att sprida sin musik på alla 

sätt man kan för att få uppmärksamhet, medan man som etablerad artist riskerar att förlora 

pengar på grund av den illegala nedladdningen. The Swedish Model uppger på sin hemsida att 

kreativiteten aldrig kommer att försvinna oavsett ekonomi eller avsaknad av fysiska 

produkter. Stim och liknande intresseorganisationer betalar ut ersättning till artister och andra 

upphovsrättsinnehavare när deras musik spelas offentligt. Eftersom mindre etablerade artister 

sannolikt sällan spelas på radio eller liknande medium gynnas de aldrig varken ekonomiskt 

eller exponeringsmässigt av denna oligarkiskt styrda musikindustri. Åter igen är det alltså de 

etablerade artisterna och deras skivbolag, som tjänar mest medan de mindre kända artisterna 

får fortsätta försöka tjäna tillräckligt på en gedigen fanskara för att kunna spela in ny musik 

och fortsätta göra det de brinner för. 

Så, är den illegala nedladdningen av musik ett problem, och i så fall för vem? Eftersom 

skivbolagen och de etablerade artisterna förlorar pengar genom intäkter de annars skulle fått 

om fildelarna istället köpt musiken är det de som är de stora förlorarna. Oetablerade artister 

kan å andra sidan gynnas av fildelningen, vare sig den är laglig eller olaglig, då fler kan ta del 

av musiken, speciellt om artisten inte finns tillgänglig på de lagliga musiktjänsterna. Eftersom 

illegal fildelning fortfarande existerar kan man därför anta att skivbolagen inte gjort 

tillräckligt för att tillgodose musikkonsumenternas behov. 

5. Vidare forskning 

Eftersom diskussionen om illegal fildelning ständigt är aktuell kan det vara intressant att göra 

en senare uppföljning på denna uppsats. Lagar, kultur, och inte minst människor, förändras 

och diskussionen om fildelningens vara eller icke vara förändras med dem. Att komplettera 
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med kvantitativa enkäter hade dessutom kunnat ge svar på vad folk laddar ner illegalt och 

varför. 

Att titta närmare på om skivförsäljningen faktiskt minskat på grund av att den illegala 

nedladdningen blev ett internationellt fenomen vore ett förslag på vidare forskning. 

Skivbolagen berättar ofta och gärna om hur mycket pengar de förlorat på grund av den 

illegala nedladdningen, medan förespråkare för illegal nedladdning brukar komma med 

motargumentet att skivförsäljningen var på väg att sjunka redan innan fildelningen tog fart. 

Vidare vore det intressant att se hur mycket skivbolagen egentligen har förlorat på grund av 

den illegala fildelningen. Artister får inte alltför sällan nya fans genom fildelningen, vilket 

sedermera kan generera skivköp och konsertbesök.  

Eftersom det var ett par privatpersoner som skapade Spotify hade det varit intressant att 

forska och spekulera i hur det hade sett ut om skivbolagen själva hade skapat en liknande 

tjänst. Antingen som ett svar på mp3-vågen i början av 2000-talet, eller om de hade skapat en 

konkurrerande tjänst till Spotify i nutid.  

Materialet jag har samlat in hade man dessutom kunnat koppla till andra teorier, exempelvis 

ekonomi eller ungdomsforskning. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Tror du att illegal fildelning är bra eller dåligt för musikerna? 

-Varför? 

Laddar du själv ner musik? 

Vad tycker du om andra som laddar ner din musik? 

Om all musik vore gratis, tror du att musikkulturen som vi känner den idag hade dött ut? 

Tror du att illegal fildelning påverkar kvalitén av musiken? 

Hur hade ni klarat er utan skivbolag? 

-Hur klarade ni er förut? 

Tror du att musiker har olika åsikter om fildelning beroende på var de är i karriären? 

Vad tycker du om att skivbolag som har DRM-skydd på verken? 

Tycker du att det behövs en lagändring, och i så fall hur? 

Hur tycker du att skivbolagen ska agera i framtiden? 

 


