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ABSTRACT 

Författare: Leo Rosenberg 
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Uppsats Soc 344, 41-60 p 
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Piratkopieringens explosionsartade utveckling sedan slutet av 1990-talet är ett faktum. 

Uppsatsens syfte är att undersöka denna utveckling och förklara den med marxistisk teori, 

varför uppsatsen delvis blir teoriprövande. Uppsatsen börjar 1999 och Napsters framväxt och 

avslutas ungefär 2003 med nya former av attacker mot de fildelningsnätverk som växer fram 

efter Napster. Historieskrivningen görs med hjälp av termer som bruksvärde, bytesvärde, 

produktivkrafter, produktionsförhållanden och överbyggnad. Slutsatsen blir att 

piratkopieringen trots attacker utvecklas och sprider sig till nya områden samt att ett 

marxistiskt perspektiv kan användas för att förklara piratkopieringens utveckling. 

 

Nyckelord: marxism; piratkopiering; fildelning 



 2 

 

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 3 

1.1 INTRODUKTION ............................................................................................................................................. 3 
1.2 SYFTE, AVGRÄNSNING OCH FRÅGESTÄLLNING .............................................................................................. 4 
1.3 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................... 4 
1.3 MATERIAL OCH METOD................................................................................................................................. 5 
1.4 TEORI ............................................................................................................................................................ 6 

2. PIRATKOPIERING OCH FILDELNING MELLAN 1999 OCH 2003 ...................................................... 7 

2.1 TIDEN KRING NAPSTER, 1999-2001............................................................................................................... 7 
2.1.1 Napsters framväxt, bruksvärde och bytesvärde .................................................................................... 7 
2.1.2 Internets struktur, tillgänglighet och mp3 ............................................................................................ 9 
2.1.3 Växande produktivitet, produktionskrafter och produktionsförhållanden...........................................11 
2.1.4 Stängandet av Napster, klasskamp och överbyggnad..........................................................................13 

2.2 PEER-TO-PEER, POST-NAPSTER, 2002-2003 .................................................................................................16 
2.2.1 Gnutella, Fasttrack och Direct Connect ..............................................................................................16 
2.2.2 Tillgång till datorer och Internet, Divx och warez-scenen ..................................................................17 
2.2.3 Effekter ................................................................................................................................................18 
2.2.4 Kopieringsskydd, sabotage och varningsbrev .....................................................................................19 
2.2.5 Flera konfliktlinjer...............................................................................................................................21 

3. KULTURENS FRAMTID...............................................................................................................................23 

4. SAMMANFATTADE KOMMENTARER OCH SLUTDISKUSSION ......................................................25 

5. KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................27 

 



 3 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Den 25 december 2005 publiceras en krönika av Jan Guillou i Aftonbladet.1 Han har läst en 

undersökning som visar att över en miljon svenskar fildelar. Detta är ingenting han roas 

särskilt mycket av då hans egna verk har råkat ut för piratkopiering. Hans krönika är av flera 

anledningar intressant. Till att börja med förklarar Guillou piratkopieringen med hjälp av 

människors moral och attityder:   

 

”Eftersom tekniken är densamma över hela världen måste man fråga sig varför just svenskar stjäl 

så mycket mer än alla andra. En liten del av förklaringen är nog att risken att åka fast är liten. 

[…] Men en mycket större del av förklaringen till den svenska tjuvnadens världsledande ställning 

måste finnas i våra attityder.”2 

 

Intressant är också de politiska och ideologiska värderingar han lägger på piratkopieringen. 

Guillou anser sig ha märkt att det finns ett försvar av piratkopiering från vänsterhåll, något 

han finner mycket märkligt: 

 

”Rent ideologiskt kokar hela frågan ner till ett enda påstående, som jag härmed med övertygelse 

framför: Det är inte socialistiskt att stjäla, ens från författare. 

Jag vore mycket intresserad av att höra någon hävda motsatsen.” 3
 

 

Till skillnad från Guillou tror jag att det är meningslöst att tala om den explosionsartade 

ökningen av piratkopiering som ett uttryck för en degenererad ungdomsgeneration. Det är 

viktigt att man sätter den ökade piratkopieringen i ett större perspektiv där hänsyn tas till 

bland annat den tekniska utvecklingen och Internets natur. Hans resonemang om huruvida det 

är socialistiskt att stjäla kan jämföras med en debattartikel4 av ungmoderaten Anna König i 

Göteborgsposten den andra oktober 2003, där hon argumenterar mot piratkopieringen med 

grundtanken att den privata äganderätten måste respekteras. Hon är definitivt någonting på 

spåren när hon för ett resonemang om att skillnaden mellan allmännyttan och den privata 

egendomen inte är lika tydlig längre: 

 

                                                
1 Jan Guillou, ”Över en miljon svenskar stjäl musik på nätet”. Aftonbladet 2005-12-25 
2 Guillou 2005 
3 Guillou 2005 
4 Anna König, ”Piratkopiering har kommunistiska förtecken”. Göteborgsposten 2003-10-02 
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”Men på senare tid har skillnaden mellan vad som anses vara privat egendom och vad som anses 

vara alla till dels luckrats upp, och detta på grund av det omfattande utövandet av piratkopiering.”5 

 

Troligen är König mer klarsynt än Guillou. För även om bägge brännmärker piratkopiering 

som någonting omoraliskt, så ser König en radikal potential i det. 

  

1.2 Syfte, avgränsning och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur piratkopieringen har utvecklats från 1999 till och 

med 2003 samt att förklara denna utveckling med hjälp av marxistisk teori.  Detta innebär att 

jag förutom att försöka ge en förklaring till piratkopieringen och dess utveckling även 

undersöker i vilken utsträckning det marxistiska perspektiv jag använder är användbart på en 

modern högteknologisk utveckling. Uppsatsen blir i det avseendet också delvis teoriprövande. 

 

Jag har avgränsat mig till piratkopiering som sker på Internet genom olika typer av 

filbytarprogram. Nationalencyklopedin definierar piratkopiering som ”olaglig kopiering av 

immaterialrättsligt skyddade produkter”6. Filbytarprogram definieras av nämnda uppslagsverk 

som ”program som gör att Internetanvändare kan ge varandra tillång till filer över nätet”7. 

Tanken med denna avgränsning är att utesluta andra sätt att tillgängliggöra piratkopierade 

produkter, såsom försäljning av piratkopior eller tillgängliggörande genom webben.  

        

Min frågeställning är delad i två. Den första delen lyder: Hur har piratkopieringen utvecklats 

under perioden 1999 till och med 2003? Den andra, baserad på den första, lyder: Hur kan 

denna utveckling förklaras med hjälp av marxistisk teori?  

 

1.3 Tidigare forskning 
Det finns en omfattande kritisk forskning om upphovsrätt. Mycket från amerikanska jurister 

där professorerna Lawrence Lessig8 och James Boyle9 är värda att nämna. Lessig kritiserar 

                                                
5 König 2003 
6 Piratkopiering, Nationalencyklopedin. Publiceringsdatum ej angivet. Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=2837552 2005-05-19 
7 Filbytarprogram, Nationalencyklopedin. Publiceringsdatum ej angivet. Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=565169 2005-05-19 
8 Se Lawrence Lessig, The future of ideas: The fate of the commons in a connected world, New York: Random 
House 2001 
9 Se James Boyle, Shamans, software and spleens: Law and the construction of the information society, 
Cambridge: Harvard University Press 1996. I uppsatsen har artikeln James Boyle, “The second enclosure and the 
construction of the public domain”, Law and contemporary problems, 2003:1&2 använts. 
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den senaste tidens skärpning av de upphovsrättsliga lagstiftningarna och argumenterar för att 

Internet borde ha karaktären av en allmänning. Även Boyle argumenterar på ett liknande sätt 

för allmänningsbegreppet. Siva Vaidhyanathan10, biträdande professor i kultur- och 

kommunikationsstudier kritiserar upphovsrätten med utgångspunkt i att den ger uttryck för att 

idéer kan stjälas. Även om alla dessa berör piratkopiering och fildelning på olika sätt är de 

främst ute efter att kritisera upphovsrätten i dess nuvarande form. De är ändå värda att nämnas 

i det här sammanhanget eftersom de är betydelsefulla i diskussioner som berör upphovsrätt. 

 

Ett par nyare artiklar bör också nämnas. Till exempel Mike Waynes ”Mode of Production: 

New Media Technology and the Napster File”11 från 2004 som förklarar Napster med 

utgångspunkt i marxistisk teori. Kwang-Suk Lees artikel från 2005, ”The momentum of 

control and autonomy: a local scene of peer-to-peer music-sharing technology”12 som jämför 

Napsters utveckling med en sydkoreansk motsvarighet och Kieran Healys artikel ”Survey 

article: Digital technology and cultural goods”13 från 2002 där hon undersöker hur teknik 

bidrar till social förändring har varit användbar, även om hennes perspektiv skiljer sig från 

mitt.  

 

1.3 Material och Metod  
Den här uppsatsen syftar, som tidigare nämnts, till att beskriva piratkopieringen på Internet 

mellan perioden 1999 till och med 2003 samt att förklara den med hjälp av de teoretiska 

perspektiv vilka redogörs för i kapitel 1.4. Utvecklingen beskrivs med hjälp av artiklar från 

datortidskrifterna PC Hemma, PC för alla, Computer Sweden och Internetworld som har 

klassificerats med ämnesorden ”Kopiering: upphovsrätt”, ”Privatkopiering”, ”Piratkopiering” 

och ”Fildelning” i databasen artikelsök. Artiklarna är från perioden 1999 och 2005. 

Insamlandet av detta empiriska material syftar till att skapa en historieskrivning över 

utvecklingen på fildelningsområdet. Eftersom analysen inte handlar om främst tidskrifterna 

används inte alla artiklar utan uppsatsen baseras på ett urval.  

 

                                                
10 Se Siva Vaidhyanathan, Copyrights and Copywrongs: The rise of intellectual property and how it threatens 

creativity, New York: New York University Press 2001. I uppsatsen har artikeln Siva Vaidhyanathan “Remote 
control: The rise of electronic cultural policy”, The annals of the American academy 2005:1 använts. 
11 Mike Wayne, ”Mode of production: New media technology and the Napster file”, Rethinking Marxism 2004:2  
12 Kwang-Suk Lee, ”The momentum of control and autonomy: a local scene of peer-to-peer music-sharing 
technology” Media, Culture & Society 2005:5 
13 Kieran Healy, ”Survey article: Digital technology and cultural goods”, The journal of political philosophy 
2002:4 
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Den historieskrivning som dessa artiklar ger har kompletterats med delar av det material som 

har gåtts igenom i kapital 1.2. 

1.4 Teori 
Jag utgår huvudsakligen från tre böcker när det gäller mitt teoretiska perspektiv. Första boken 

av Karl Marx Kapitalet
14, Mats Dahlkvist Att studera kapitalet

15 och Ernest Mandels 

Inledning till marxismens ekonomiska teori
16. Teorin vävs in i genomgången av det empiriska 

materialet. Detta på grund av att det blir tydligare på vilket sätt det teoretiska perspektivet 

används när det presenteras i ett sammanhang. Ett längre citat av Dahlkvist kan få tydliggöra 

det jag strävar efter: 

 

”De [Marx & Engels] framhäver också det dialektiska samspelet mellan ”produktivkrafter” och 

”produktionsförhållanden” i historien; produktivkrafterna växer ur egendomsförhållandena varvid 

nya egendomsförhållanden upprättas som blir utvecklingsformer för de nya produktionskrafterna, 

som i sin tur snart behöver nya egendomsformer och egendomsförhållanden. Men de anger 

ingenstans hur det kan komma sig att ”produktivkrafterna” växer. De anger dessutom lika litet hur 

och på vilket sätt ”produktivkrafter” och ”produktionsförhållanden” samspelar i de olika historiska 

epokerna. Lika litet preciserar de hur ”basen” och ”överbyggnaden” är beroende av varandra och 

hur ”klasskampen” förhåller sig till dem.”17  

 

Alltså, istället för en abstrakt modell över hur delarna i den marxistiska begreppsapparaten 

förhåller sig till varandra i teorin, är tanken att undersöka ”hur och på vilket sätt” de 

”samspelar” och ”är beroende av varandra”. Det finns anledning att återkomma till detta i det 

avslutande kapitel 4. 

 

 

 

 

                                                
14 Karl Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin: Första boken: Kapitalets produktionsprocess, femte 
upplagan, Lund: A-Z förlag 1997 
15 Mats Dahlkvist, Att studera kapitalet första boken, Lund: Bo Cavefors förlag 1978 
16 Ernest Mandel, Inledning till marxismens ekonomiska teori, femte upplagan, Stockholm/Lund: Zenit/Bo 
Cavefors Bokförlag 1972 
17 Dahlkvist 1978, s 478 
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2. Piratkopiering och fildelning mellan 1999 och 2003 

2.1 Tiden kring Napster, 1999-2001 

2.1.1 Napsters framväxt, bruksvärde och bytesvärde 

1999 skrev studenten Shawn Fanning programmet Napster. Det revolutionerade fildelningen, 

främst genom att det var det första fildelningsprogrammet som spreds till en stor publik. 

Givetvis hade filer delats även tidigare, som Michel Bajuk skrev i Internetworld samma år: 

 

”Hundratals musikfiler från i princip varje musikgenre kan idag hittas och laddas ner via webben, 

ftp, hotline och irc.”18 

 

Men det hade aldrig tidigare piratkopierats i samma utsträckning och omfattning som när 

Napster kom in i bilden. Drivkraften bakom skapandet av programmet var bristerna i de äldre 

sätten att ladda hem musik. Till exempel hade de webbsidor som samlade länkar till mp3-filer 

problem med både döda länkar och bristande uppdatering. Napster var ett sätt för användarna 

att få tillgång till de tämligen stora filarkiv som låg på de andra användarnas hårddiskar.19 

Sociologen Kieran Healy framhåller att en av de stora fördelarna med Internet är just 

möjligheten att få tillgång till olika kulturella produkter utan att behöva betala för dem. 

 

“It turns out that one of the main attractions of the Internet to ordinary users is its ability to deliver 

content over the network quickly and at zero cost. Literature, images of all kinds and archival 

materials are accessible to anyone with a network connection. Music is also easy to come by, and 

has been the most controversial (and popular) kind of cultural good exchanged so far.”20 

 

Detta är dock inte helt okomplicerat. Marx inleder Kapitalets första band med att resonera om 

en varas inneboende egenskaper och lyfter fram dess dubbla karaktär som både bruksvärde 

och bytesvärde.21 Bruksvärdet definieras genom varans användbarhet: 

 

”Ett tings användbarhet gör det till ett bruksvärde. […] Bruksvärdet förverkligas endast i 

användningen eller konsumtionen. Bruksvärden bildar rikedomens materiella innehåll, vilken dess 

samhälleliga form än må vara.”22 

                                                
18 Michel Bajuk, ”Mp3 är populärare än sex”, Internetworld, 1999:3 
19 Boel Janérus, ”Sagan om Napster”. PC för alla, 2001:9 
20 Healy 2002, s 478 
21 ”Varje ting, såsom järn, papper osv., är att betrakta ur två synpunkter, med hänsyn till kvalitet och till 
kvantitet.” Marx 1997, s 31 
22 Marx 1997, s 32 
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Vad gäller musik kan man säga att dess bruksvärde innebär att den går att lyssna på och 

kanske dansa till. Bytesvärdet definieras genom varans egenskap att kunna bytas på en 

marknad.23 I det kapitalistiska samhället är större delen av produktionen inriktad på just 

framställandet av bytesvärden snarare än bruksvärden: 

 

”I det kapitalistiska samhället har marknadsproduktionen, produktionen av bytesvärden, nått sin 

största utsträckning. Det är det första samhället i historien där produktionens huvuddel består av 

varor.”24  

 

Vad gäller bytesvärdet bestäms det av den mängd arbete som krävts för att producera den 

aktuella varan25, inte på så sätt att en enskild varas bytesvärde stiger desto mer arbete som 

lagts ner på att tillverka den utan istället genom den mängd ”socialt nödvändiga arbete som 

förbrukats”26 - den genomsnittliga arbetstiden i samhället som går åt för att tillverka en vara. 

Det uppstår en motsättning mellan kapitalistisk produktion av kultur, i det här fallet musik, 

och användningen av Napster. Med endast ett par tryck på tangentbordet är det möjligt att 

skapa en ny kopia av vad som från början var tänkt att säljas på en marknad. Det socialt 

nödvändiga arbetet för att framställa en mp3-fil av en redan existerande låt är i det närmaste 

obefintligt.  

 

Givetvis ligger det ursprungligt arbete bakom kulturella produkter. Arbete av 

skivbolagsdirektörer, musiker, och en mängd andra yrkeskategorier kan tänkas ligga bakom. 

När vi talar om den här typen av produkter är det viktigt att poängtera att de är immateriella, 

produkten är inte den fysiska artefakten utan snarare själva innehållet, musiken på cd-skivan. 

Min poäng är alltså inte att det ursprungliga arbetet har resulterat i en cd-skiva som har ett 

enormt värde utan snarare att det för att reproducera och sprida den immateriella produkten – 

när den väl finns där – inte behöver tillföra alltför mycket arbete. Den kombination Napster 

gav av ett effektivt och i princip kostnadsfritt distributionssystem gjorde fildelningen långt 

mer effektiv än både äldre formers kopiering som till exempel videobandspelaren, men också 

                                                
23 ”Bytesvärdet uppträder framförallt som det kvantitativa förhållande, den proportion, vari ett slags bruksvärden 
utbyts mot ett annat slags bruksvärden, ett förhållande, som ständigt växlar med tid och plats”. Marx 1997, s 32 
24 Mandel 1972, s 13 
25 Mandel 1972, s 21 
26 Mandel 1972, s 22. Man måste också skilja på kvalificerat och okvalificerat arbete när bytesvärdet för en vara 
bestäms. Det är inte nödvändigt för denna uppsats syfte, men för tydlighetens skulle bör det ändå framhållas att 
”[e]n arbetstimme från en kvalificerad arbetare måste betraktas som ett sammansatt arbete, som en multibel av 
ett okvalificerat arbete, och multiplikatorn är inte godtycklig utan helt beroende av de kostnader som krävts för 
att skaffa kvalifikationen”. Mandel 1972, s 22 



 9 

långt mer effektiv än äldre sätt att distribuera musik, som exempelvis skivförsäljning. Healy 

framhåller att det är som bäddat för konflikt: “the Internet’s technical capacity to move these 

goods around does not mesh easily with established legal practise, government policy or 

commercial interests”27. 

 

2.1.2 Internets struktur, tillgänglighet och mp3 

Det är viktigt att diskutera de tekniska förutsättningarna för de hot kulturindustrin ställs inför. 

Vi inleder med Internets framväxt och historia vilket är tacksamt för att förklara varför 

Internet ser ut som det gör: 

  

”En tekniks historiska produktion formar ju dess innehåll och användning på ett sätt som sedan 

lever kvar, och internet är inget undantag från regeln.”28 

 

Föregångaren till Internet, Arpanet, skapades av den amerikanska försvarsmakten. Det 

baserades på ett tidigare förslag om att skapa ”ett militärt kommunikationsnät som kunde 

överleva ett kärnvapenangrepp”.29 Denna bakgrund i kombination med frihetskulturen hos 

den tidiga open-source rörelsen har gjort Internet till vad det är idag, ett världsomspännande 

nät som saknar en central knytpunkt: 

 

”Det digitala språkets universella karaktär och nätverkslogiken skapade tekniska betingelser för en 

horisontell, global kommunikation. Dessutom är arkitekturen i denna nätverksteknik sådan att det 

är mycket svårt att censurera eller styra nätet. Enda möjligheten till styrning är att inte vara inne i 

det, och det är ett högt pris för en institution eller organisation när väl nätverkena blivit universella 

och kanaliserar all slags information världen runt.”30  

 

Denna Internets struktur, med horisontell istället för vertikal kommunikation och med få 

möjligheter till censur och kontroll, skapade förutsättningarna för existensen av Napster och 

andra fildelningsprogram.  

 

                                                
27 Hiealy 2002, s 478 
28 Manuel Castells, Internetgalaxen: Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle, Göteborg: Daidalos 2002, 
s 21 
29 Castells 2002, s 22 
30 Manuel Castells, Informationsåldern: Ekonomi samhälle och kultur. Band 1: Nätverksamhällets framväxt, 
Göteborg: Daidalos 1996, s 357 
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Internet och framväxten av snabba kommunikationssystem är betydelsefulla för kapitalismen. 

Krishan Kumar går i sin bok From post-industrial to post-modern society
31 bland annat 

igenom teorier om post-fordism. Dessa talar om ”flexible specialization” som utmärkande för 

dagens kapitalism, vilken skiljer sig från den fordistiska löpande band produktionen. 

Informationsteknologin möjliggör en ständig anpassning till snabbt skiftande och föränderliga 

marknader. Detta förklarar inte Internets uppkomst, men det visar på dess betydelse för 

kapitalismen: 

 

“Flexible specialization depends on the new information technology […]. Numerically controlled 

machine tools allow for the economic production of small batches of goods – capital as well as 

consumer – directed to specialized sections of the market. The new tools make possible speedy 

changes of output, in response to new opportunities and new needs.”32 

 

Möjligheterna att utnyttja denna teknik har fördelar för de kapitalister som gör det. Mandel 

talar om att den tekniska utvecklingen leder till möjligheten för en kapitalist att tillverka 

någonting effektivare än dennes konkurrenter. Då uppstår en tillfällig överprofit. Möjligheten 

till sådan är ”drivfjädern bakom hela den kapitalistiska ekonomin”33. Överprofit innebär att en 

specifik kapitalist kan producera varor effektivare än genomsnittskapitalisten – den socialt 

nödvändiga arbetstiden sjunker – och därigenom sälja dem billigare än sina konkurrenter men 

ändå erhålla mer vinst än dem.  

 

Det är inte bara bland företagen som nytta har dragits av de nya formerna av 

kommunikationsteknologi. Tillgången till Internet bland ”vanliga” människor är också viktigt 

att ta upp i sammanhanget. 1994 hade lite mer än en femtedel av befolkningen i åldersgruppen 

16-84 år tillgång till Internet i hemmet. Fem år senare, 1999, ökade tillgången till 46 %, vilket 

stiger till 54 % 2000 och till 58 % år 2001.34  

 

Tillgången till Internet präglades redan från början av befintliga mönster av klass och kön på 

så sätt att majoriteten av användarna är välbeställda män. På en global nivå ser vi givetvis 

samma tendens - i den industrialiserade delen av världen är tillgången och användandet högre 

                                                
31 Krishan Kumar From post-industrial to post-modern society, andra upplagan, Oxford: Blackwell publishing 
2005 
32 Kumar 2005, s 68 
33 Mandel 1972, s 26 
34 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 2004, s 12 ff 
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än i mindre utvecklade.35 Poängen med att ta upp tillgången till Internet är att visa på att det 

blir allt tillgängligare över tid, och även om det är troligt att dessa mönster kommer att leva 

kvar så finns det, som Castells skriver 1996: ”det finns en explosiv potential om hundratals 

miljoner användare i början av nästa århundrade.”36  

 

Vad gäller uppkopplingens hastighet börjar den öka kort efter millennieskiftet. Bland de som 

var mellan 16-64 år och hade Internet sjönk användandet av modem från 92 % till 82 % under 

perioden 2000-2001 till förmån för snabbare uppkopplingar.37 Den här tendensen fortsätter, 

men det behandlas längre fram i texten. 

 

Viktigt i sammanhanget är också att mp3-formatet utvecklas. Förkortningen står för Motion 

Picture Experts Group Layer 3. Poängen med mp3 formatet är att filerna tar 10 till 20 gånger 

mindre utrymme än de musikfiler som ligger på vanliga cd-skivor. Detta utan att 

ljudkvaliteten försämras. Möjligheten ”att hämta och skicka ljudfiler via modem” 38 uppstod. 

Trots den ibland begränsade hastigheten på Internetuppkopplingarna vid tiden runt Napster 

var det fullt möjligt att ladda hem en musikskiva på ett par timmar med hjälp av modem. 

 

2.1.3 Växande produktivitet, produktionskrafter och 
produktionsförhållanden 

Mandel talar om att den samhälleligt nödvändiga arbetstiden för att producera nya varor 

ständigt sjunker, vilket också medför att varornas värde faller: 

 

”Tillväxten av arbetets produktivitet innebär en reduktion av varornas värde, eftersom de 

framställs på allt kortare tid. Detta är det instrument kapitalismen har för att vidga sina marknader 

och besegra sina konkurrenter.”39 

 

Det leder inte med nödvändighet till någon sänkning av priset vilket Mandel förklarar med 

dels ”enorma distributions- och försäljningskostnader, dels förstorade monopolvinster”.40 I 

sammanhanget är det också viktigt att skilja på möjligheten att sprida kulturella produkter 

                                                
35 Castells 1996, s 364 
36 Castells 1996, s 351 
37 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2001 2002, s 8 Jag behandlar 
inte vilka typer av uppkoppling som kom att ersätta modemet, utan nöjer mig med att konstatera att de har större 
kapacitet, detta på grund av att det finns en mängd olika sorters anslutningar. 
38 Lotta Kempe, ”Mp3 – så fungerar tekniken som har upprört hela musikindustrin”, Computer Sweden, 2000:60 
39 Mandel 1972, s 46 
40 Mandel 1972, s 45 
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kostnadsfritt och det osannolika i det. För att musikindustrin (och andra kulturindustrier) skall 

överleva i sin nuvarande form krävs det att den kan utvinna profit ur de varor den producerar.  

 

Dahlkvist talar om att den ständiga tekniska utvecklingen är någonting gott för människan, 

men att vi kan komma till en situation där den inte längre är det: 

 

”Kapitalismen är positiv för mänsklighetens framåtskridande – Marx talar om ”kapitalets 

civilisatoriska tendens” – fram till en viss grad av historisk mognad. Det kommer nämligen en 

tidpunkt när den inte längre är det. Kapitalismen börjar hämma mänsklighetens fortsatta framsteg. 

Den utvecklade arbetsproduktiviteten kan inte användas till fullo, och vidare teknologisk 

utveckling snedvrids av profitjakten.”41 

 

Detta kan beskrivas som en motsättning mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden, 

Wayne framhåller att just motsättningen mellan den potentiella användningen av ny teknik 

och den faktiska användningen är viktig att ta hänsyn till.42  

 

Termerna produktivkrafter och produktionsförhållanden är dock inte helt oproblematiska att 

använda. Dahlkvist för ett resonemang om att de har fått för stort utrymme inom den 

marxistiska forskningen: 

 

”I den marxistiska traditionen har det varit vanligt att på ett ganska mekaniskt sätt åtskilja dessa 

båda moment i basen. Man har försökt precisera vad ”produktivkrafter” är, för sig taget, och vad 

”produktionsförhållanden” är.  Därefter har man försökt påvisa att vissa materiella 

produktivkrafter hänger samman med, eller än mer, framföder vissa produktionsförhållanden. Till 

detta kommer att man har överbetonat den kritiska potentialen och vetenskapliga analyskraften i 

de begrepp som Förordet (1859) arbetar med. Det har funnits tendenser att låta dessa begrepp, och 

försök till preciseringar gjorda utifrån dem, utgöra det huvudsakliga i den marxistiska vetenskapen 

om samhället och historien.”43 

 

Detta hindrar dock inte att man använder sig av dem i en analys, huvudsaken är att man inte 

överdriver betydelsen av dem eller använder dem på ett mekaniskt sätt. Wayne lägger sig 

ganska nära Dahlkvists resonemang. Han argumenterar mot ”productive force determinism”,44 

där produktivkrafterna får någon slags inneboende förmåga att påverka historien men 

                                                
41 Dahlkvist 1978, s 526 
42 Wayne 2004, s 145 
43 Dahlkvist 1978, s 517 f 
44 Wayne 2004, s 148 
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framhåller att de ändå måste tas hänsyn till, då de utgör ”an important component in which the 

class struggle is played out”.45 Marx ofta citerade inledning till Louis Bonapartes adertonde 

Brumaire gör sig påmind: 

 

”Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under 

omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, som är omedelbart för handen givna 

och redan existerande. Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes 

hjärna.”46  

 

2.1.4 Stängandet av Napster, klasskamp och överbyggnad 

De grupper i samhället som har ett intresse av att kulturprodukter bibehåller sin status som 

varor är givetvis inte helt nöjda med den utveckling som undandrar dem från det. De har 

också stöd i den lagstiftning som berör immateriella rättigheter. Napster blev föremål för en 

utdragen rättsprocess kort efter att programmet offentliggjordes. Processen började i 

december 1999 och i juli 2001 stängdes tjänsten ner. 47  

 

”[M]p3-tjänsten Napster [stängdes] ner efter att ha blivit stämd sönder och samman av 

amerikanska upphovsrättsorganisationen RIAA, the Recording Industry Association of America. 

Napsteranvändarna flydde över till andra nätverk som använde en dittills obskyr teknik kallad 

peer-to-peer.”48 

 

I artikeln The second enclosure movement and the construction of the public domain talar 

James Boyle om hur upphovsrättslagarna utvidgas till att gälla nya områden: “things that were 

formerly thought of as either common property or uncommodifiable are being covered with 

new, or newly extended, property rights”49. Denna process kallar han för den andra 

inhägnaden. Boyle lyfter fram att förutom att nya områden skyddas av upphovsrätt så stärks 

den nuvarande lagstiftningen till upphovsrättsinnehavarnas fördel, det är främst denna 

utveckling han vänder sig mot – inte upphovsrätten som sådan. Trots detta har det sina 

poänger att lyfta fram att upphovsrätt inte är en helt ny skapelse och att den ständigt har 

förändrats i mer eller mindre takt med att samhället förändrats. Vid varje teknisk innovation 

                                                
45 Wayne 2004, s 148 
46 Karl Marx, Louis Bonapartes adertonde Brumaire, Göteborg: Proletärkultur 1981, s 11f 
47 Boel Janérus, ”Sagan om Napster”, PC för alla, 2001:9 
48 Veronica Almström, ”Fildelning – hetast just nu”, PC hemma, 2002:8 
49 Boyle 2003, s 37 
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som har underlättat kopiering har upphovsrätten stärkts: ”there seems to be an assumption that 

the strength of intellectual property must vary inversely with the cost of copying”50.   

 

För att fullt ut förstå vad Boyle menar när han talar om den andra inhägnadsprocessen är det 

lämpligt att gå igenom den första - det som Marx kallar för den ursprungliga ackumulationen, 

privatiseringen av allmänningen. Den inhägnadsprocess där de fria självägande bönderna 

bestals på sin jord. Marken som bönderna innehade fördes på olika sätt, ofta våldsamma, över 

till godsherren för att istället för åkermark bli betesmark.51  Något som var långt mer lönsamt 

för de nya markägarna. Utan den gemensamma allmänningen blev också de tidigare 

självägande bönderna beroende av lönearbete, och därmed kapitalisterna, för att få sitt dagliga 

bröd. Detta är en viktig del av kapitalismens tidiga historia, det var nödvändigt att skapa 

människor som inte kunde få uppehälle annat än genom lönearbete för att människor skulle 

vilja arbeta i fabrikerna och en kapitalisk produktion skulle ta form.  Dahlkvist kallar de 

handlingar som låg till grund för detta för ”klasskampshandlingar”52 för att betona att det 

krävs aktiva handlingar och aktiv kamp för att upprätta ett kapitalförhållande.  

 

Vi kan jämföra med Kapitalets 25:e kapitel, där Marx går igenom koloniseringen av USA. 

Det fanns enorma jordytor som ingen hade gjort anspråk på: ”Så länge det finns ledig jord 

behöver ju inte nybyggarna ta arbete hos andra”53. Kapitalismen kunde inte uppstå när det 

fanns möjlighet för dem som invandrat till USA att försörja sig på annat sätt än lönearbete. 

Marx raljerar över en engelsk kolonialpolitiker som utvecklar en teori för att komma tillrätta 

med detta bekymmer:  

 

”Man kan med lagstiftningens hjälp sätta ett konstlat pris på denna orörda mark, oberoende av 

lagen om tillgång och efterfrågan, och därigenom tvinga arbetaren att förbli lönearbetare, tills han 

på det sättet tjänat tillräckligt med pengar för att kunna köpa jorden.”54  

 

Samma sak gäller för kulturproduktion. När det finns potential för en obegränsad tillgång till 

kulturella produkter som exempelvis musik är det svårt att hålla uppe priserna för dess 

försäljning. 

 
                                                
50 Boyle 2003, s 42 
51 Marx 1997, s 637 f 
52 Dahlkvist 1978, s 413 
53 Dahlkvist 1978, s 395 
54 Marx 1997, s 678 
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Det kanske upplevs som en smula överdrivet att tala om klasskamp i samband med 

piratkopiering och försöken till att hindra det, men det har ändå sina poänger. Dels för att det 

ger ett användbart aktörsperspektiv, men också för att klasskampen är viktig när det gäller 

möjligheterna att bedriva kapitalistiskt produktion. Dahlkvist framhåller att: 

 

”Under kapitalismen handlar klasskampen i sista hand om upprättandet och upprätthållandet – 

respektive upphävandet – av de förutsättningar och betingelser som är nödvändiga för att 

produktionen skall kunna bedrivas i kapitalistisk form.”55 

 

Man kan också argumentera för att klassmässigt relevanta handlingar inte behöver ha 

karaktären av en ”öppen kamp”56. I ett perspektiv där de handlingar som undergräver 

möjligheterna till kapitalistisk produktion och försöker upprätthålla detsamma är klasskamp, 

är också fildelning och försöken att stoppa fildelning det.     

 

Användningen av Napster försvårar produktionen i kapitalistisk form, och rättsprocessen mot 

Napster syftade just till upprätthållandet av tillståndet före Napster. Just i det här fallet 

gestaltade sig motståndet mot Napster i form av statens rättsväsende, vilket ger oss anledning 

att diskutera begreppet överbyggnad. 

 

Produktivkrafter och produktionsförhållanden ingår i samhällets materiella bas. 

Överbyggnaden ligger så att säga utanför och ovanför dessa, den utgörs av de delar av 

samhället som ligger ”utanför kapitalets produktion och cirkulation”57. Staten, med dess 

rättsväsende, är en del av den. Vid övergången från det feodala till det kapitalistiska samhället 

är staten en aktiv part, som övertogs och användes av kapitalisterna: 

 

”På olika sätt lyckas kapitalistklassen (och dess allierade) få makt över staten; omforma den så att 

den kan fullgöra funktioner i ett kapitalistiskt sammanhang; göra den till en nödvändig beståndsdel 

i kapitalförhållandets reproduktion. Det sker inte utan politisk kamp.”58 

 

Det vore fullt möjligt för staten att agera på annat sätt, men de grupper som var intresserade 

av att stänga Napster vann den politiska kampen. Till skillnad från rättsväsendet intar många 

                                                
55 Dahlkvist 1978, s 514  
56 Dahlkvist 1978, s 514 
57 Dahlkvist 1978, s 528 
58 Dahlkvist 1978, s 529 
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av de tidningsartiklar som gås igenom i uppsatsen en positiv attityd till fildelning och 

uppmanar med hjälp av pedagogiskt uppbyggda artiklar läsarna att använda 

fildelningsprogram. Överbyggnaden måste inte agera på ett enhetligt sätt utan varje del av den 

är föremål för kamp och konflikt: 

 

”[Ö]verbyggnadsfenomen kan också vara indragna i en strategi för att upphäva 

kapitalförhållandet. Kampen om överbyggnadsfenomenens innehåll och form – skola, massmedia, 

staten rättsväsendet, polisen, etc. – är alltså en kamp om i vilken grad dessa institutioner skall ingå 

eller inte ingå i reproduktionen av det kapitalistiska reproduktionsförhållandet.”59 

 

2.2 Peer-to-peer, Post-Napster, 2002-2003 

2.2.1 Gnutella, Fasttrack och Direct Connect  

Stängningen av napster innebar ingen nedgång för fildelningen, snarare tvärtom. Som tidigare 

nämnts gick användarna över till andra, bättre nätverk. Till skillnad från Napster som hade en 

tacksam måltavla att rikta in sig mot använde dessa nätverk en mer renodlad peer-to-peer 

teknik som utmärks av att de saknade en central server: 

 

”Skillnaden mellan Napster och de nya nätverken är att det inte finns någon central server som 

hanterar användarna. Med hjälp av fildelningsprogrammen kan användarna söka direkt på de 

andra medlemmarnas datorer efter filer som ställts till förfogande. Detta gör att ett peer-to-peer 

nätverk inte går att stänga på ett enkelt sätt. I så fall skulle det krävas att alla medlemmars datorer 

stängdes av.”60 

 

Detta är också styrkan i denna form av fildelningsnätverk: ”Flera av de alternativ som kommit 

vid sidan av Napster går praktiskt taget inte att stoppa. ”61 Det var dock inte så att det uppstod 

en uppsjö av fildelningsprogram så fort Napster stängdes ner, alternativen fanns där tidigare. 

Vad gäller fildelning av musik var dock Napster det dominerande programmet. Tre nätverk av 

peer-to-peer typen kan vara värda att nämna62: Gnutella, Fasttrack och Direct Connect. 

 

Gnutella och Fasttrack påminner till strukturen om varandra. De saknar bägge centrala 

servrar, användarna kommunicerar mer direkt med varandra och till skillnad från Napster 
                                                
59 Dahlkvist 1978, s 530 
60 Veroniva Almström ”Fildelning – hetast just nu”, PC hemma, 2002:8 
61 Björn E Olsberg, ”Glöm Napster – här är 14 andra program för musikbyte”, Internetworld, 2001:4 
62 Det finns en mängd andra program och nätverk förutom de jag nämner här, men dessa är de mest omskrivna 
och troligen de mest använda i Sverige vid den här tiden. 
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fanns det förutom musik också program, filmer och spel att ladda hem. Programmen som 

använder Gnutella (till exempel Bearshare och Limewire) verkar enligt tidningsartiklarna ha 

haft något sämre prestanda än Kazaa, det dominerande programmet för Fasttrack-nätverket. 

Det senare använde en mer avancerad sökteknik.63 

 

Direct Connect utvecklades hösten 2000 av amerikanen Jon Hess. Det hade aldrig lika många 

användare som nätverken Gnutella och Fasttrack, men det fanns ett långt större utbud av 

material. Tanken bakom Direct Connect är att användare skapar så kallade hubbar, vilka andra 

användare sedan kopplar upp sig mot. Genom dessa kan användarna sedan chatta och dela 

filer med varandra. Nätverket är hierarkiskt och elitistiskt uppbyggd på så sätt att hubbägarna 

bestämmer reglerna för de olika hubbarna, och användarna måste dela med sig av en viss 

mängd material för att få komma in på dem. Till nätverket har en mängd olika klienter 

förutom den ursprungliga utvecklats. De olika hubbarna kan uppfattas som snarklika Napsters 

centrala server, men är fristående från varandra.64 

 

2.2.2 Tillgång till datorer och Internet, Divx och warez-scenen 

2002 hade 62 procent av människorna i åldersgrupperna 16-84 år tillgång till Internet i 

hemmen.65 År 2003 använder statistiska centralbyrån åldersgrupperna 16-74 år istället för 16-

84 år som tidigare. Detta gör givetvis att siffrorna blir högre än om de hade använt samma 

åldersgrupper. Hursomhelst har 73 % av personerna i denna åldersgrupp tillgång till Internet i 

hemmet.66 Modemanvändandet, Internettillgång via uppringd telefonlinje, har även det sjunkit 

år 2003, till 32 %.67 Trenden vi ser är att tillgången till Internet och hastigheten på 

uppkopplingarna ökar. Castells visioner från kapitel 2.1.2 är inte utan grund, även om 

tillgången fortfarande är baserat på mönster av klass, kön och skillnader mellan länder och 

världsdelar. 

 

                                                
63 Henrik Lundqvist,”Film, musik och spel – Nu finns det gratis på nätet”, PC för alla, 2001:1, Björn E Olsberg, 
”Glöm Napster – här är 14 andra program för musikbyte”, Internetworld 2001:4, Martin Appel, ”Här är Napsters 
smartaste efterföljare”, PC för alla 2001:8, Ulf Lindholm, ”Varning för fildelningsföretagens maffiametoder”, 
Internetworld, 2002:6, Veronica Almström, ”Fildelning – hetast ju nu”, PC hemma 2002:8 
64 Marcus Jerräng, “Direct Connect är piraternas paradis”, Internetworld 2002:6, Marcus Jerräng, ”Visst är det 
lagligt! Upptäck ny film på nätet”, Internetworld 2003:5, Gunnar Lindberg, ”Bästa fildelningen Tanka film & 
musik med Direct Connect”, Internetworld 2004:2 och Christoffer Kittel, ”Hitta allt på DC++”, Internetworld 
2004:7.  
65 Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 2004, s 12 ff 
66 Statistiska centralbyrån 2004, s 108 ff 
67 Statistiska centralbyrån 2004, s 117 
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Viktigt är också utvecklingen av Divx tekniken. Det är en effektiv komprimeringsteknik för 

film som gör det möjligt att krympa en dvd-skiva till storleken av en cd-skiva utan alltför 

stora kvalitetsförluster. Detta gjorde det möjligt att personer med snabb Internetuppkoppling 

kunde ladda hem en film på några timmar. På samma sätt som mp3-tekniken gav möjlighet 

till spridning av musik skapas möjlighet för samma effektiva filmspridning.68 Filmerna 

kommer dock inte upp av sig själv på Internet, det krävs aktivt handlande från en eller flera 

personer: 

 

“People don't share what they buy; they share what is already being shared - the countless 

descendants of a single "Adam and Eve" file.”69 

 

När en kulturell produkt hamnar på Internet brukar den först tillgängliggöras av någon grupp 

ur den så kallade warez-scenen, ett välorganiserat, och tämligen hemligt, nätverk av 

människor som specialiserat sig på att tillgängliggöra upphovsrättskyddat material. Därifrån 

läcker sedan filerna ut till olika former av peer-to-peer nätverk.70 Denna spridning går snabbt:  

 

”När ett nytt datorprogram eller spel släpps tar det oftast inte många dagar förrän en crackad 

version ligger ute på fildelarservarna, helt gratis för vem som helst att ladda ner.”71 

 

Trots detta är det viktigt att påpeka att det givetvis finns ”vanliga” Internetanvändare som 

tillgängliggör kulturella produkter på Internet, till exempel digitaliserar sin skivsamling eller 

lägger upp sina köpta dvd-filmer och delar ut på olika sorters fildelningsnätverk, men de 

brukar inte vara fullt så effektiva som ovan nämnda nätverk. 

 

2.2.3 Effekter 

Kombinationen av nya fildelningsnätverk, snabbare Internetuppkopplingar och 

komprimeringstekniker för film spred fildelningen till nya områden. Där den tidigare varit 

koncentrerad till musik spreds den även till film. Trots utvecklingen på det juridiska området, 

som Boyle beskrev som den andra inhägnaden, blev det faktiska utfallet en motsatt process.  

 

                                                
68 Björn E Olsberg, ”Filmfrossa! Revolution för gratis film på nätet”, Internetworld 2001:5 
69 Jeff Howe, “The shadow Internet”, Wired Magazine 2005:13.01  
70 Jeff Howe, “The shadow Internet”, Wired Magazine 2005:13.01 
71 Markus Nordin, ”Skyddstillsyn”, PC hemma 2005:6 
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Grunderna för bytesvärdeformen försvinner på allt fler produkter. De får snarare karaktären 

av bruksvärden, fritt tillgängliga på en allmänning. Marx skriver att: ”Ett ting kan vara nyttigt 

och en produkt av mänskligt arbete utan att därigenom bli en vara”72. Men också att det inte är 

nödvändigt att ett tings ”nytta för människan […] förmedlas av arbete. Så t.ex. luft, orörd 

mark, naturlig äng, vildväxande skog osv.”73 Jag skulle vilja påstå att mycket av det som 

cirkulerar på fildelningsnätverken hamnar någonstans mitt emellan dessa två 

bruksvärdeformer. Det är att överdriva att jämföra det med naturliga företeelser, men 

samtidigt påminner det enorma material som finns tillgängligt på Internet om sådana 

nyttigheter och har för den enskilde användaren en sådan karaktär. Givetvis ligger det också, 

vilket nämndes i kapitel 2.1.1, ursprungligt lönearbete bakom vad som producerats som varor.         

  

2.2.4 Kopieringsskydd, sabotage och varningsbrev 

Peer-to-peer nätverken är svåra att stänga ner och utgör genom sin existens och det faktum att 

de är välanvända ett hot mot stora delar av kulturindustrin. Givetvis gav inte företrädarna för 

denna industri upp när stängningen av Napster inte fick den väntade effekten. När det inte 

längre fanns någon central server att angripa tvingades de försöka angripa piratkopieringen på 

andra sätt. 

 

Olika former av kopieringsskydd har funnits länge men främst för datorprogram och 

datorspel.74 I mitten av 2001 sprids detta till cd-skivor med musik. Dessa skydd fungerar på 

olika sätt, men kärnan i dem är att de försvårar för användaren att själv kopiera skivorna med 

hjälp av cd-brännare eller att lägga över musiken på datorn eller mp3-spelaren. Detta var 

ingen särskilt effektiv metod. Dels gjorde det skivorna sämre: 

  

”Graden av problem som lyssnaren stöter på varierar. Vissa skivor är ospelbara i datorn medan 

andra kan bjuda på kraftigt försämrad ljudkvalitet. Det finns också rapporter om att skydden 

förkortar skivornas förväntade livslängd.”75 

 

Skydden i sig var heller inte särskilt effektiva, den intresserade användaren kunde utan större 

svårigheter lära sig att ta sig runt dem:   

 

                                                
72 Marx 1997, s 36 
73 Marx 1997, s 36 
74 Andes Reuterswärd, ”Ännu ett misslyckat försök? Nytt kopieringsskydd för cd-skivor”, PC hemma 2001:10 
75 Per Eriksson, ”Kopieringsskydd – en trasslig historia”, PC hemma 2003:3 
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”Det mesta tyder på att de olika skydden inte är särskilt verkningsfulla. I nyhetsgrupperna på 

internet finns redan rykten om att programvara som funnits tillgänglig i flera år […] klarar att 

kopiera skivorna utan problem.”76 

 

Det minskade möjligheten för den tekniskt ointresserade skivköparen att ta kopior på sina 

köpta skivor, men troligtvis fick det ingen inverkan på spridningen på Internet. Det material 

som hamnar där läggs inte upp av tekniskt ointresserade människor. 

 

En tämligen innovativ attack mot fildelningsnätverken är fenomenet spoofing, där olika 

företag sprider skadade filer. Ett intressant exempel är Madonnas låt Nothing Fails som 

spreds över Internet under 2003. Istället för låten hördes Madonnas röst som sade ”What the 

fuck do you think you’re doing”.77 Denna metod verkar ha varit effektiv: 

 

”Enligt Henrik Pontén har fildelningsnätverket Kazaa i stort sett blivit oanvändbart för den som 

vill ladda hem film och spel. Förklaringen är att nätverket innehåller mycket skräpfiler, som bland 

annat hamnat där som en följd av spoofing.”78 

 

Från att ha ”varit den dominerande fildelningsklienten”79 sjönk antalet Kazaaanvändare från 

35 miljoner till 20 miljoner under 2003, men fildelningen minskade inte på grund av detta. 

Effekten blev på det stora hela istället att användarna, precis som när Napster stängdes, 

började använda andra nätverk som inte hade saboterats.80  

 

Upphovsrättsorganisationen Antipiratbyrån har också arbetat med att skicka ut varningsbrev 

genom Internetleverantörerna. De har kopplat upp sig mot olika fildelningsnätverk och loggat 

ip-numret på de personer som tillgängliggjorde piratkopior. Vissa av dessa varningsbrev 

vidarebefordrades sedan till Internetleverantörers kunder.81 

  

Tankarna bakom attackerna mot fildelningen är desamma som de mot Napster. Det handlar 

om att angripa det överflöd av kulturella produkter som finns på Internet – att avskaffa de 

                                                
76 Anders Reuterswärd, ”Ännu ett misslyckat försök? Nytt kopieringsskydd för cd-skivor”, PC hemma  2001:10 
77 Kort efter att detta uppdagas hackades Madonnas hemsida så att hennes senaste skiva fanns för nedladdning 
tillsammans med texten ”This is what the fuck I think I'm doing...”. Rickard Westman, ”Madonna sprider falska 
mp3-filer”, Aftonbladet 2004-04-18 
78 Thord Eriksson, ”Det hemliga kriget mot nedladdarna” Dagens nyheter 2005-06-27 
79 Christoffer Kittel, ”Massflykt från Kazaa”, Internetworld 2004:9 
80 Christoffer Kittel, ”Massflykt från Kazaa”, Internetworld 2004:9 
81 Joakim Bergström, ”Surfare jagas för olaglig fildelning”, PC för alla 2003:11 
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kulturella produkternas karaktär av bruksvärden och återföra varuformen på dem. Hittills har 

dessa attacker misslyckats. Det intressanta med de nya attackerna mot nätverken är att de 

lägger sig på en annan nivå än de mot Napster. Där riktade stämningarna in sig mot de 

ansvariga för själva programmet, denna måltavla finns inte längre för de nyare nätverken, och 

i de fall det finns ansvariga för programmen överlever nätverken utan dem. Istället ser vi hur 

försök görs att skydda de upphovsrättskyddade produkterna innan de hamnar på Internet, hur 

nätverken i sig själva attackeras och hur upphovsrättsorganisationerna riktar in sig på de 

enskilda fildelarna.  

 

2.2.5 Flera konfliktlinjer 

Fildelningen är dock inte enbart ett fritt utbyte av bruksvärden mellan olika användare. Dels 

finns möjlighet till inkomstkällor via reklamintäkter för de företag som tillhandahåller 

fildelningsmjukvara. Exempelvis den officiella klienten till fasttacknätverket, Kazaa, 

finansierades genom att den försökte installera olika former av spion- och reklamprogram på 

användarnas datorer. Det har dock funnits alternativ utan dessa former av program, till 

exempel den ryskutvecklade Kazaa Lite.82 Det går också att argumentera för att de som 

tillhandahåller Internetuppkopplingen, bredbandsoperatörerna, tjänar pengar, eller som en 

representant från den upphovsrättskritiska organisationen Piratbyrån säger till Internetworld: 

 

”Jag tror inte att det finns så många kunder som är intresserade av ett 24-megabitsabbonemang om 

de inte kan fildela.”83 

 

En annan sektor som kan antas dra fördelar av piratkopieringen är hårdvarutillverkare. Dom 

som gör hårddiskar eller mp3-spelare. Ett intressant exempel är företaget Sony, som är 

verksam inom både musikindustrin och hårvarutillverkning. Det blir två ganska 

motsägelsefulla roller, vilket också märks när delar av Sony genom ombud motarbetar andra 

delar av Sony: 

 

“As a member of the RIAA, Sony railed against companies like Sony that manufacture CD 

burners. And it isn't just through trade associations that Sony is acting out its schizophrenia. Sony 

shipped a Celine Dion CD with a copy-protection mechanism that kept it from being played on 

                                                
82 Ulf Lindholm, ”Varning för fildelningsföretagens maffiametoder”, Internetworld 2002:6 
83 Christoffer Kittel, ”…Men Piratbyrån avvaktar” Internetworld 2005:1 
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Sony PCs. Sony even joined the music industry's suit against Launch Media, an Internet radio 

service that was part-owned by – you guessed it – Sony. “84 

 

En intressant parallell kan dras till Marx beskrivning av ludditörelsen, de människor som i 

ilska över att ha sett sina arbeten försvinna som en följd av maskinernas utveckling helt enkelt 

slog sönder dem: 

 

”Under det 19:e århundradets första 15-årsperiod drabbades de engelska manufakturdistrikten av 

en formlig massförstörning av maskiner, i synnerhet som en följd av ångvävstolens införande.”85 

 

Men istället för att konkurrera ut arbetarna har den tekniska utvecklingen i nuläget mer 

karaktären av en konflikt inom kapitalismen, där piratkopieringen för kulturindustrin är ett hot 

och för hårdvarutillverkarna något synnerligen lukrativt: 

 

”Dataföretagen drar åt motsatt håll. De kritiserar underhållningsindustrin för att motarbeta 

införandet av ny teknik. De står således på konsumenternas sida, även om det är för egen vinnings 

skull.”86 

 

Denna konflikt mellan två sektorer av kapitalismen är intressant. Dels för att det öppnas en 

möjlighet för produktivkrafternas potential att utnyttjas till fullo. Att den situation som 

beskrevs i kapitel 2.1.3, där den ständiga tekniska utvecklingen hämmas och där ”vidare 

teknologisk utveckling snedvrids av profitjakten”87 dunstar bort till förmån för en syn på 

kulturella produkter som mer renodlade bruksvärden. Givetvis undergräver inte detta 

kapitalismen som sådan – men om det är i denna riktning utvecklingen skulle gå urholkas i 

varje fall den privata äganderätten till immateriella produkter. 

 

                                                
84 Frank Rose, “The Civil War Inside Sony”, Wired Magazine 2003:11.02 
85 Marx 1997, s 373 
86 Per Eriksson, ”Kopieringskriget”, PC hemma 2003:5 
87 Dahlkvist 1978, s 526 
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3. Kulturens framtid 
Vissa självkritiska reflektioner kan vara på sin plats innan vi kommer till avslutningen. Det är 

inte helt belagt att det finns ett kausalt samband mellan piratkopiering och minskad 

försäljning av kulturella produkter. Viss forskning stöder kulturindustrins uppgifter, om att 

den minskade försäljningen av till exempel musik beror på piratkopieringen. Annan forskning 

förklarar nedgången med sämre ekonomiska möjligheter för människor och stigande 

skivpriser.88 Det är också möjligt att argumentera för att det spenderas lika mycket pengar på 

kultur nu som före Internet, men att en del av de pengar som hade lagts på till exempel skiv- 

och filmköp istället läggs på Internetanslutning och datorer (se kapitel 2.2.5). Uppsatsens 

utgångspunkt är att piratkopieringen är skadlig för kulturindustrin. Inte minst genom den 

potential som skapas för ett i princip kostnadsfritt distributionssystem för kulturella produkter.  

 

I det sammanhanget kan en utvikning om kulturens framtid vara på sin plats. Ett par olika 

artiklar i de datortidskrifter vilka gåtts igenom tar upp att kulturen kan vara hotad. I en artikel 

som behandlar piratkopiering av datorspel lyfter en företrädare för datorspelsindustrin fram att 

spelutvecklandet kommer att avta om piratkopieringen fortsätter.89 En annan artikel behandlar 

film på ett liknande sätt. Det finns en rädsla för att filmutbudet skall bli mindre i framtiden, 

som en följd av piratkopieringen.90  

 

Oron för att de olika kulturindustrierna skall falla är säkerligen berättigad, men det innebär 

inte att kulturens framtid står på spel. Det är viktigt att påpeka att kreativitet inte är beroende 

av ekonomiska incitament. Vaidhyanathan lyfter fram ett spännande exempel där ”the 

Goblin”, en rysk amatörkonstnär, textade om the två första Sagan om ringen filmerna och 

ändrade ljudet på dem för att på så sätt skapa ett nytt verk: 

 

”[H]e turned Frodo Baggins into Frodo Sumkin and the rest of the ”good” characters into 

caricatures of incompetent Russian officials. The evil Orcs became Russian gangsters. Gandalf the 

Wizard constantly quotes Karl Marx.”91  

 

Poängen är att kulturen kan vara i högsta grad levande även med den potential som 

produktivkrafterna har gett oss. Exemplet ”the Goblin” lyfter också fram hur den nya tekniken 

                                                
88 Kent Olofsson ”Branschens tuffa kamp mot piratkopiering”, Säkerhet & Sekretess 2005:3  
89 Markus Dahlberg “MDTS letar olagliga spel: Piratjägarna”, PC hemma 2000:6  
90 Joakim Bergström “Han är en av Sveriges största filmpirater”, PC för alla 2001:8  
91 Vaidhyanathan 2005, s 123 f 
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skapar nya möjligheter för kreativitet – och hur det nuvarande systemet med upphovsrätt är 

skadligt för denna form av kreativitet. Sagan om ringen filmerna är skyddade av upphovsrätt 

som skall hindra dessa former av ändringar i dem. Lessig talar också om hur kostnaderna för 

att producera film (och musik) sjunker som en följd av den tekniska utvecklingen: ”We are 

soon to enter a time when filmmakers will be able to produce high-quality film for digital 

devices at 1 percent of the cost of the same production with traditional tools.”92 Film kommer 

helt enkelt att bli billigare att tillverka som en följd av den tekniska utvecklingen. Wayne talar 

om framtiden för musikerna i en värld där skivförsäljningen minskar och lyfter fram att 

”artists can always go out and do what most musicians outside the musical aristocracy do: 

touring and gigging”93 

 

En annan möjlig utveckling är att sakernas rådande tillstånd på olika sätt upprätthålls. 

Kampen som förs inom och om överbyggnaden kan få en mängd tänkbara utfall. Ett fullt 

möjligt scenario är att till exempel bredbandsoperatörer och hårdvarutillverkare beläggs med 

skatter och avgifter för att kompensera kulturindustrin.94 En annan tänkbar utveckling är en 

utvidgning av det redan befintliga kulturpolitiskt motiverade stöd till olika former av kultur. 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Lessig 2001, s 124 
93 Wayne 2004, s 151 
94 Detta finns redan i viss mån. STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) får pengar när helst 
musik spelas offentligt. Organisationen Copyswede får pengar genom en befintlig privatkopieringsersättning på 
digitala lagringsmedia som mp3-spelare och brännbara cd- och dvd-skivor. Dessa pengar fördelas sedan på olika 
sätt till upphovsrättsinnehavare. Det är dock värt att betona att ersättningen syftar till att kompensera kopiering 
för privat bruk och inte piratkopiering. 
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4. Sammanfattade kommentarer och slutdiskussion 
För att knyta an till uppsatsens frågeställningar kan det vara läge att återigen lyfta fram dem: 

Hur har piratkopieringen utvecklats under perioden 1999 till och med 2003 och hur kan 

denna utveckling förklaras med hjälp av marxistisk teori? Det som eftersöktes i teoristycket 

(kapitel 1.4) var inte en abstrakt modell över den marxistiska begreppsapparaten utan snarare 

en konkret beskrivning av hur de marxistiska termerna förhåller sig till varandra i ett faktiskt 

område.  

 

De materiella förutsättningarna för piratkopieringen börjar utvecklas under andra halvan av 

1990-talet. Jakten på överprofit gör att företagen utnyttjar de möjligheter persondatorn och 

Internet ger till effektivare produktion. Internets historia har dock skapat dess inneboende 

logik – det av Castells beskrivet som avsaknaden av hierarkier och utan möjligheter till 

kontroll och censur. Samma teknik sprids också sig till befolkningen i stort. Detta, i 

kombination med mp3 och divx teknik, drar teoretiskt sett undan benen för den kapitalistiska 

produktionen av musik och film. Kapitalismens tendens att ständigt utveckla tekniken råkar i 

konflikt med kulturindustrin, som för sin egen överlevnad är mer intresserad av att producera 

varor än fria bruksvärden. Det är på detta sätt produktivkrafterna råkade i konflikt med 

produktionsförhållandena – men det krävs aktiva handlingar av människor. En förutsättning är 

att det finns användare av fildelningsnätverken. Piratkopierarnas handlingar blir politiskt och 

klassmässigt relevanta i den meningen att de, medvetet eller omedvetet, undergräver 

möjligheter för kapitalistisk produktion. Även de olika attackerna mot fildelningsnätverken 

och fildelarna är politiska och klassmässigt relevanta i den meningen att de syftar till att 

upprätthålla samma förhållande. 

 

Värdeformerna bruksvärde och bytesvärde är tacksamma för att förklara vad som händer med 

de olika kulturprodukterna när de väl ligger på Internet. De öppnar även upp för att med hjälp 

av arbetsvärdeläran förklara varför det är nödvändigt att upprätta en slags artificiell knapphet 

med hjälp av lagstiftningen och olika försök att stänga ner de många olika fildelningsnätverk 

som uppstod. Begreppet överbyggnad kunde användas för att förklara statens roll i att arbeta 

för införandet av denna artificiella knapphet. Men också för att beskriva den juridiska kampen 

som fördes mot Napster. Även de avslutande resonemangen i kapitel 4 om olika möjliga sätt 

att bevara industrin i dess nuvarande form är beroende av att överbyggnaden spelar en aktiv 

roll. Men samtidigt är det viktigt att påpeka att överbyggnaden inte agerar på ett enhetligt sätt. 
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Förändringar i samhällets materiella bas leder till olika reaktioner vilka i sin tur får 

återverkningar på denna bas.  

 

Trots detta, att det är möjligt att förklara piratkopieringen med marxistisk teori kan ändå en 

kritisk reflektion vara på sin plats. Robert K. Merton lyftar fram vad han kallar för ”theories 

of the middle range”95, vilket skall förstås som ett mellanläge mellan abstrakt teoretiserande 

och ensidigt faktainsamlanden. Det handlar om teorier som ligger:  

 

”between the minor but necessary working hypotheses that evolve in abundance during day-to-day 

research and the all-inclusive systematic efforts to develop a unified theory that will explain all the 

observed uniformities of social behavior, social organization, and social change”.96 

 

Min uppsats handlade delvis om att testa hur väl den marxistiska teorin fungerade för att 

förklara en modern högteknologisk utveckling, varför en kritik inspirerad av Merton skjuter 

över målet. Poängen är dock att en alternativ ansats, med ett teoretiskt perspektiv baserat på 

någon form av ”middle-range theory” – där teorin hade anpassats för att förklara just det 

undersökta fenomenet och inte så mycket annat, hade fått ett större förklaringsvärde än den, i 

uppsatsen, använda ansats. Jag vill dock framhålla att jag tror att ett sådant förklaringsförsök 

hade tjänat på att i varje fall utgå från marxistisk teori.  

 

                                                
95 Robert K. Merton, On social structure and science, Chicago: The University of Chicago press 1996 41 f 
96 Merton 1996, s 41 
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