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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper has been to explore how Swedish users of the file-sharing software 

Direct Connect perceive their own situation and the file-sharing phenomenon. In addition to 

ascertain what attitudes prevail in the file-sharing culture and what knowledge file-sharers 

have regarding the relevant Swedish legislation.  

 

The questions central to my area of interest were: 

• Why do file-sharers use the program Direct Connect? 

• What knowledge do file-sharers have of the relevant legislation in Sweden? 

• What attitudes prevail in the file-sharing culture? 

• Is file-sharing behaviour affected by an individuals experience and/or level of knowledge? 

 

I compared the results of my survey with earlier surveys done. In addition I compared 

categories within the file-sharing group such as gender, age, experience and level of 

knowledge to determine if there were any patterns within or differences between the groups.  

 

There is little differentiation between the subgroups within the file-sharing community I 

studied. The reasoning behind their actions, their knowledge of the laws and their behaviour is 

largely the same no matter what category of file-sharer they are. Additionally file-sharers 

show use of neutralisation techniques rather than rationalisations when describing their 

motives and attitudes. 
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FÖRORD 
 
Nyhetsrapporteringar om fildelningens utbredning samt skärpningen av lagarna angående 

upphovsrätten fick mig att bli nyfiken på fildelarnas kunskapsnivå angående lagarna. 

När jag insåg hur utbredd företeelsen är blev jag intresserad av vilken situation fildelarna 

upplevde sig vara i. Vet fildelarna om när de bryter mot lagarna? Jag undrade hur mycket 

lagändringarna och kriminaliseringen påverkade deras beteende och attityder. Samtidigt 

undrade jag hur utvecklingen skulle se ut om fler dömdes för allvarligare överträdelser av 

lagarna gällande fildelning. Det visade sig att det fanns forskning om fildelning men ganska 

lite information om fildelarnas insikt i sin egen situation. Hur kan det offentliga systemet 

bemöta de nya brottslingarna om det inte finns någon information om dem och deras 

inställning till brotten. 

 

Jag vill tacka alla individer som tog sig tid att besvara min enkät samt alla människor som 

hjälpte mig att få ut inbjudan om att delta i min undersökning till fildelarna. Ett riktigt stort 

tack vill jag rikta till två underbara människor Christian Laurila och Fredrik Lysholm. Utan 

deras insatser, kunskaper om datorer och programmering samt tålamod med mina bristande 

datorkunskaper hade jag inte kunnat genomföra en webbaserad undersökning. Ett minst lika 

stort tack vill jag skicka till Jeccika Brorsson och Christian Laurila för allt stöd och 

korrekturläsning av min svenska samt uppmuntran till mig under processens gång.  

 

Tack också till min handledare Lars B Ohlsson, som har bidragit med kloka råd och tips på 

litteratur. Slutligen sänder jag en tacksamhetens tanke till min familj som stått ut med mig 

under uppsatsskrivningen. 
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1. PROBLEMFORMULERING 
 
IT-teknikens snabba utveckling från slutet av 1900-talet fram tills idag har lett till en del nya 

företeelser såsom distribuering av upphovsrättsskyddat material via Internet. Enligt Statistiska 

centralbyrån (SCB) har mer än en miljon svenskar, och mer än hälften av alla män i åldern 

16-24, använt fildelningsprogram. (SCB, 2005)  

 

De stora filmbolagen och musikindustrin har under de senaste åren kämpat mot fildelningen 

mest via stora branschorganisationer som Recording Industry Association of America (RIAA) 

och Motion Picture Association of America (MPAA) samt Antipiratbyrån i Sverige.  

 

Lagstiftarna har haft svårt att hänga med i utvecklingen på Internet, dess konsekvenser, och 

privatpersoner har haft ännu svårare. Många vuxna som inte är uppväxta med IT-teknik har 

svårt att ta till sig den information som finns för att kunna bedöma och göra riskkalkyler. 

Eurobarometerns undersökning (Eurobarometer, 2004) pekar på att vuxna har betydligt 

mindre insyn, samt ingen möjlighet att kontrollera ungdomars beteende på Internet jämfört 

med det vardagliga livet.  

 

Det ständiga maktspelet mellan fildelarna och de stora bolagen är, enligt Anthony Giddens, ett 

av särdragen som kännetecknar det moderna samhället. (Giddens, 1996) Hur många vuxna 

förstår lagen och ändringarna i den? Hur många fildelare saknar insikt i sin situation eller 

inser vad de gör och vilka konsekvenser som är förknippade med det? Hur många människor 

känner att de gör ett politiskt ställningstagande när de fildelar?  

 

Även om jag är intresserad av samhällsteorier har jag inte tänkt mig använda någon sådan i 

min uppsats. Istället funderar jag på en mer individinriktad analys och en teori som ligger 

närmare mitt valda område. ”Eftersom det är individens attityder och uppfattningar som 

skapar sociala fenomen måste också sådana fenomen förklaras genom hänvisning till just 

individernas attityder och uppfattningar.” (Gilje, 227) 

 

Tidigare har det varit ett brott att publicera upphovsskyddat material på Internet men att ladda 

ner material var helt lagligt. Under 2005 stiftades en lag som stärkte upphovsrätten (SFS 

2005:359). Med den nya lagen blir det nu också olagligt att dela musik över Internet. Några 

undantag finns bl.a. om man betalar för musiken eller om den är lagligt kopierad. Alla som 

skickar filer till varandra via Internet har numera ett personligt ansvar och straffet för 
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upphovsrättsbrott är max 2 års fängelse. En rättighetsinnehavare har dessutom rätt att begära 

skadestånd för överträdelse av upphovsrätten.  

 

Den skärpta lagstiftningen innebär att väldigt många människor kriminaliseras i vårt land, inte 

minst det stora antalet unga användare av olika fildelningsprogram. I de fall där fildelarna är 

minderåriga utsätts dessutom föräldrarna för stora ekonomiska risker. Jag är tveksam till om 

vi kommer att ha ett mindre antal fildelare nu än förut. Det är inget jag kommer att kunna 

svara på i min uppsats. Det som jag hoppas kunna få fram är information om själva beteendet, 

kunskaper och attityder hos fildelarna, vilket kan vara mycket användbar information för alla 

inblandade.  

 

Vid tiden för skrivandet av denna uppsats har två män i Sverige dömts till böter för fildelning. 

De båda domarna rör sig bara om spridning av enstaka filmer och domen i båda fallen blev 80 

dagsböter för brott mot upphovsrättslagen. (Dagens Nyheter, 2005-11-09) Hur domstolen 

beslutar i ett fall där en person sprider betydligt fler filer, vilket trots allt är vanligast, är ännu 

oklart.  

 

Det är rimligt, med tanke på resultatet av den undersökning SCB gjorde och med 

domstolsbesluten, att förvänta sig fall som hamnar hos flera olika myndigheter i framtiden. 

Hur kommer socialarbetarna att ställa sig till ungdomar som kommer till deras kännedom? 

Utan kunskap om fildelarna har man svårt att skaffa sig en uppfattning om vad brottet handlar 

om. Därför kan det vara lämpligt att börja undersöka denna nya företeelse. Vilken situation 

upplever sig människor som utövar fildelning vara i? Hur mycket kunskap om lagen finns 

bland fildelarna? Fildelning fortsätter att öka (SCB, 2005) och jag undrar om det kan finnas 

en funktionell förklaring till detta fenomen. Det är möjligt att fildelarna inte tycker fildelning 

borde vara lagligt men ändå fildelar. Funktionella förklaringar kan vara lämpliga 

eftersom, ”Ibland träffar vi på beteendemönster där det råder en ganska kraftig bristande 

överensstämmelse mellan vad människor tror på och vad de faktiskt gör.” (Gilje, 147) 

 

Lagen, om den tillämpas fullt ut, kan innebära ekonomisk ruin för individer som åtalas vilket i 

sin tur skapar konsekvenser för samhället. Brott som kan innebära sådana allvarliga 

konsekvenser (SFS 1969;729) och som utförs av ett stort antal människor (SCB, 2005) kräver 

granskning av lagen samt information om individer som utsätter sig för en sådan risk. Det kan 

finnas en stor klyfta mellan det synsättet det offentliga samhället har på fildelare som 
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brottslingar och det synsättet fildelarna har på sig själva. Mitt mål med uppsatsen är inte att 

fastställa om fildelning borde vara olaglig eller inte. Det jag undrar över är fildelarnas egna 

kunskaper och uppfattningar om fildelning samt vilken situation de själva upplever sig vara i. 

Detta anser jag kan underlätta för alla som ska arbeta med fildelningsmänniskor i framtiden 

för att förstå fall som hamnar hos olika myndigheter.  

 

För att få svar på mina frågor har jag arbetat utifrån en kvantitativ metod för att explorativt 

undersöka det relativt outforskade området fildelare och fildelning samt få en översiktlig 

kunskap om det. (Eliasson, 1995) Jag valde en ’non-experimental’ (icke kontrollerad), 'mixed-

method’ (enkät och observation) design med en egen konstruerad enkät eftersom jag ville ha 

statistik för vidare analys av eventuella mönster. (Robson, 2002) Kvalitativa inslag finns för 

att mera förutsättningslöst ta reda på attityder och uppfattningar eftersom "There is nothing 

intrinsic to such designs which rules out qualitative methods in data" (Robson, 95). 

 
1.1  Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur svenska användare av ett 

fildelningsprogram kallat ‘Direkt Connect’ ställer sig till fildelning, deras attityder angående 

fildelning samt deras kunskap om lagarna angående fildelning.  

 
1.2  Frågeställningar 

• Hur kommer det sig att respondenterna använder Direkt Connect? 

• Vilken kunskap har respondenterna om lagarna angående fildelning? 

• Vad är fildelarnas syn på fildelning och upphovsrättslagen? 

• Påverkas respondenternas beteende och attityder av deras egen kunskap och 

erfarenhet? 

 
1.3  Metod och urval 

För min undersökning valde jag att använda mig av en kvantitativ metod. Den kvantitativa 

metodens utgångspunkt är att analysera de observerade förhållandena objektivt. Syftet med en 

kvantitativ metod är att samla in information som på något sätt kan kvantifieras (Holme och 

Solvang, 1997). Då jag ville ha statistik för vidare analys av eventuella mönster valde jag att 

genomföra en enkätundersökning. Jag bestämde mig för att göra enkäten datorbaserad. 

Eftersom Internet och datorer hör till en Direct Connect (DC) användares vardag, är det 

naturligt för dem att använda datorer för att svara på enkäter mm.  
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Undersökningen var en anonym enkät med frågor av kvantitativ karaktär med kryss som 

svarsalternativ och frågor av kvalitativ karaktär med öppna svar. Frågeformuläret bestod av 

32 frågor samt flera underordnade frågor, totalt 80 olika svarstillfällen (se bilaga 2). De 

kvantitativa svaren matades in manuellt i datorprogrammet SPSS och de öppna svaren i en 

databas efter gruppering till nyckelord. Några av kommentarerna har redigerats för 

läsbarhetens skull. Bearbetningen har därefter skett enligt traditionell statistik metod. Under 

analysens gång har jag diskuterat via ’chatt’ med fildelare. Diskussionen används för att få en 

fördjupad förståelse för hur fildelarna tänker i vissa frågor eller för att tydliggöra hur fildelare 

använder några begrepp.  

 
1.3.1  Avgränsning 

Fildelning i detta arbete innebär att man ’delar ut’ några filer man har på sin dator 

och/eller ’laddar ner’ filer från andra till sin egen dator. Undersökningen är riktad till 

användare av ett fildelningsprogram kallat ‘Direct Connect’ (DC). Denna avgränsning styrdes 

dels av informationen från tidningsartikeln (Dagens Nyheter, 2005-11-09) som uppgav DC 

som programmet de åtalade fildelarna hade använt sig av och dels för att DC har en 

chattfunktion (att fildelarna kan ’chatta’ med varandra) som gör att man kan komma i kontakt 

med fildelarna (Susning.nu). Det innebär även att en deltagande observation är möjlig i fall 

någon uppföljning av enkäten behövs. (May, 2001) 

 

Med tanke på att DC-programmet används av människor från flera olika länder är 

undersökningen konstruerad på svenska då jag är intresserad av situationen för fildelare från 

Sverige. Det är möjligt att människor som kan svenska men som inte bor i Sverige kommer att 

svara på enkäten men detta kan inte kontrolleras.  

 
1.3.2  Metod 

Den kvantitativa metoden utgår i högre grad från forskarens idéer om vilka kategorier som 

skall stå i centrum. Styrkan ligger i att det går att generalisera informationen som kommer 

fram. Svagheten är att det inte finns någon garanti för att den information som framkommer är 

relevant för frågeställningen t ex. vad respondenten har tänkt när de har svarat eller 

sk. ’meningsekvivalens’. (May, 2001) 

 

Jag anser att de kvalitativa inslagen utökar förståelsen av respondenternas attityder samt ger 

utrymme för ny information att komma fram. Frågor med öppna svar har en styrka i att 

respondenten fritt kan berätta om sin egen åsikt. Visserligen kan man då ifrågasätta hur giltiga 
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svaren är för andra. Undersökningens validitet har ökats genom att innefatta öppna frågor 

utöver de slutna frågorna. (May, 2001) 

 

Några fördelar med webbaserade undersökningar inkluderar förhöjd effektivitet, lägre kostnad, 

lättare tillgång till människor med specifika egenskaper, större och mer spridda underlag, 

kontroll av internt bortfall samt att den mänskliga faktorn i form av misstag vid 

datahanteringen begränsas. Några nackdelar med webbaserade undersökningar inkluderar 

minskat sannolikhet att människor väljer att delta i undersökningen, anonymitet och därvid 

mindre ärlighet, begränsningar beroende på undersökarens tekniska kunskaper, högre bortfall 

samt svårigheter att ta reda på hur många som valde att inte svara på enkäten. (Skitka och 

Sargis, 2006) 

 

För att öka undersökningens validitet och reliabilitet trots anonymiteten har jag ställt flera 

frågor som kan jämföras med varandra för att granska respondenternas konsekvens i sina svar. 

Ur validitetssynpunkt kan jag inte vara säker på vad alla respondenter har menat med sina 

svar trots att jag har testat enkäten på en mindre grupp innan undersökningen. För att 

kompensera detta var jag på ’plats’ och uppmuntrade respondenterna att fråga mig om något 

var oklart. Vidare har jag följt upp undersökningen med diskussioner (chatt) på olika ställen i 

DC för att få en djupare förståelse av olika uttryck eller koncept.  

 

Reliabiliteten av min enkät anser jag vara god då jag har provat ut den på en testgrupp med 

bra resultat samt närvarat vid ifyllnad. För att stärka reliabiliteten kontrollerades responsen på 

förfrågningarna med hjälp av dels en brandvägg dels kontrollfunktioner i webbsidan. En spärr 

på webbsidan som förhindrade att samma IP-nummer (se bilaga 3, IP-nummer) inte kan 

användas mer än en gång vid enkätifyllning. Det externa bortfallet (enligt brandväggens 

registrering av tillåtna IP-nummer var minimal dvs. 2.8 %). Enkätens Internetsida 

programmerades så att respondenter inte kunde lämna frågor helt obesvarade vilket bl.a. 

skulle förhindra internt bortfall. Detta kan orsaka högre externt bortfall t.ex. om det inte finns 

svar som passar alla. Att det externa bortfallet var litet är ytterligare ett tecken på 

undersökningens reliabilitet. Tyvärr besvarade några respondenter enkäten innan ett fel i 

programmet korrigerades vilket har resulterat i ett visst internt bortfall som varierar mellan 0-

19 i de olika frågorna. Redovisning av internt bortfall ges i tabellerna under uppsatsens gång.  
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1.3.3  Urval 

Av ändamålsmässiga skäl fanns ett strategiskt urval utifrån användning av DC-programmet 

samt att förfrågan skickades ut på ställen som administreras av svenskar. Något närmare urval 

existerar inte då en öppen inbjudan skickades ut till alla som fanns på plats i ’hubbarna’ om 

att kunna delta i undersökningen. (May, 2001)   

 

Min ambition var att få ett så diversifierat underlag som möjligt. För att uppnå detta skickades 

förfrågan ut på flera olika typer av ställen på DC (stora, små, publika samt privata hubbar) 

men för att säkerställa respondenternas anonymitet låtar jag dessa vara onämnda.  

 
1.3.4  Tillvägagångssätt 

Enkäten började utformas från inledningen på magisterkursen och utvecklades under 

handledningstiden. För att vara säker på att enkäten skulle behandla aktuella frågor började 

jag med att läsa flera artiklar angående fildelning samt att besöka några webbsidor (t ex. 

Piratbyråns och Antipiratbyråns hemsida) om fildelning. Frågorna i enkäten visades för flera 

olika människor vid grupphandledningstillfällen för att få idéer och feedback om enkätens 

utformning och formuleringar.  

 

Sedan bad jag några DC användare att ge mig feedback om frågorna samt svarsalternativen 

för de olika frågorna. Jag fick flera förslag samt flera frågor och tips på precisering av 

terminologin. När enkäten kändes ’färdig’ skickade jag den till en programmerare som 

skapade en webbsida där frågorna kunde besvaras och all data sparades i en Excel fil. Därefter 

testade jag enkäten på en liten grupp respondenter för att kontrollera förståligheten, validiteten 

och tidsåtgången. (Robson, 2002)  

 

Under tiden hade jag tagit kontakt med människor involverade i DC och fått godkännande 

från flera människor att ha tillgång till ställena de administrerar. Undersökningen utfördes 

under perioden 14 - 17 april 2006. Förfrågan skickades ut på dessa ställen och under tiden 

som svaren inkom, kontrollerade jag att allt fungerade som det skulle. Det visade sig att 

programmet hade ett problem som inte syntes under enkätens tidigare granskning. Felet 

korrigerades men det har resulterat i ett internt bortfall på några av frågorna.  

 

Förfrågan om deltagande skickades bara ut under första dagen av undersökningen (högst 2 

gånger i varje hubb). 1/3 del av svaren mottogs under undersökningens första timme och 90 % 
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erhölls inom 24 timmar. När det önskade antal respondenter hade svarat (300) stängde jag 

webbsidan.  

 

Alla svaren sparades i en Excel fil som jag sedan delade upp i kvantitativa och kvalitativa. De 

kvantitativa svaren kunde då överföras direkt från Excel filen in i datorprogrammet SPSS. De 

öppna svaren sparades i en databas efter gruppering till nyckelord. Informationen angående 

IP-nummer som registrerades i brandväggen förstördes efter statistiken hade noterats. 

 

Under analysens gång har jag varit på flera olika hubbar för att diskutera olika koncept eller 

för att få en fördjupad förståelse för hur fildelarna tänker i vissa frågor.  

 
1.3.5  Etiska spörsmål 

Att delta i denna undersökning var fullständigt frivilligt och anonymiteten är säkrad då jag 

inte frågade respondenterna om namn eller identifiera vilka ställen på DC jag har varit på. Det 

kan finnas en ökad oro bland respondenterna eftersom undersökningen berör olagliga 

handlingar. För att minimera oron uppgavs tydlig information i samband med förfrågan om 

deltagande. Informationen förklarade anonymitet samt hur det faktiskt är ett brott mot 

Personuppgiftslagen (SFS2003:466) om jag samlar informationen om IP-nummer (vilket är 

det enda sättet att spåra respondenterna). (Robson, 2002)  

 
1.3.6  Källkritik 

Jag har en realistisk syn på officiell statistik vilket överensstämmer med min positivistiska 

inriktning. Därför betraktar jag den officiella statistiken hos SCB och Eurobarometern, som 

en objektiv och pålitlig källa för den information som hämtades därifrån. Jag anser att de har 

en hög trovärdighet då det rör sig om officiella hemsidor från EU och svenska myndigheter 

(May, 2001) Internet källor som Susning.nu och Wikipedia har en mycket låg trovärdighet 

generellt. Informationen jag använde därifrån gällde programmet Direct Connect och dess 

funktion, vilket har visat sig stämma överens med min egen upplevelse. 

 

Den tidningsartikeln som jag refererar till från Dagens Nyheter (2005-11-09) bedömer jag inte 

ha lika hög trovärdighet då det rör sig om källor som kan vara partiska eller bara presenterar 

en sida av saken. Jag har ändå valt att använda mig av denna då den redogör på ett 

lättbegripligt sätt vilka som har dömts samt straffet som utdelades. De uppgifter jag hänvisar 

till angående domen mot fildelarna anser jag vara pålitliga eftersom det rör sig om fakta och 

exakt samma information uppgivits på flera tidningar och nyhetskanaler. 
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1.4  Fortsatt framställning 

I kapitel 2 presenteras en sammanfattning av utvecklingen som ledde fram till situationen idag 

samt en kort beskrivning av dataprogrammet respondenterna använder sig av och de gällande 

lagarnas innebörd. Därefter i kapitel 3 tar jag upp den tidigare forskningen som består av 

närliggande men frånskilda problematiseringar. Jag har så långt som möjligt använt mig av 

material som rör Sverige och svenska förhållande. Sedan följer redovisningen av de teoretiska 

utgångspunkterna i kapitel 4. Dessa tillämpades under bearbetningen av empirin och i 

slutdiskussionen. Efter redovisningen av de teoretiska begreppen följer redovisning och 

analys av undersökningen i kapitel 5. Den första delen av redovisning och analysen behandlar 

frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån. Den andra delen av redovisning och analysen 

redovisar en analys utifrån åldersgrupper samt en ytterligare analys utifrån neutraliserings 

begrepp och drift teori. Avslutningsvis presenteras en kort sammanfattning i kapitel 6 med en 

diskussion kring resultaten samt några egna reflektioner i kapitel 7 som är min slutdiskussion.  

 

2.  BAKGRUND 

 
2.1  Internet 

I august 1962 skickade J.C.R. Licklider några meddelande på hans jobb hos Massachusetts 

Institute of Technology där han diskuterade en ‘Galactic Network’. Licklider blev senare den 

första att leda datorforskningen för Advanced Research Projects Agency (ARPA) som 

formades 1958 för att samla kunskap, främst från universitetshåll. Hos ARPA kunde han 

övertala andra att utveckla hans ide och det första decentraliserade datanätverket ‘ARPANET’ 

byggdes. Nästa steg, i september 1969, blev att ARPANET kopplades ihop med datorer hos 

University of California, Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), University 

of California, Santa Barbara (UCSB) och University of Utah. ARPANET (tillsammans med 

andra tidiga nätverk) förbättrades av flera tekniska utvecklingar och blev så småningom ett 

etablerat teknologiskt instrument för utvecklare och akademiker i USA. Universitetens 

forskningssamhällen framhöll den akademiska traditionen av öppen publicering och utbyte av 

idéer och resultat. Denna utveckling ledde till det vi idag kallar för Internet. (Abbate, 2000) 

 

Den första internationella sammankopplingen till ARPANET 1973 var University College of 

London (England) via NORSAR (Norge). 1993 avvecklades ARPANET och world.std.com 

blev den första kommersiellt uppringda Internet uppkopplingen. Dessutom skapades World 

Wide Web (ett sammanhängande system av dokument som hänvisar till varandra och är 
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tillgängliga över Internet) med dess första grafiska webbläsare och med det tog utvecklingen 

ordentlig fart. (ibid.) 

 
2.2  Fildelning 

En amerikansk tonåring, Shawn Fanning, lanserade fildelningsapplikationen Napster i januari 

1999. Det möjliggjorde för Internetanvändare att byta musik med varandra digitalt genom 

fildelning. Napster blev snabbt föremål för flera stämningar och stängdes i sin dåvarande form 

2002, dock finns den numera kvar som betaltjänst. Napster var inte något Peer to Peer system 

(P2P) dvs. ett organiserat nät av fildelare efter en decentraliserad modell. Istället använde Napster 

en central dator. Men Napster banade vägen för fildelning i stor skala via P2P system där 

datorer kan sända och ta emot data bara så länge de är kopplade till nätverket via ett 

fildelningsprogram. Det är användaren själv som avgör vilka filer som skall delas ut till de 

andra användarna på nätverket. Idag finns det 100-tals olika sådana fildelningsapplikationer bl 

a. Kazaa, Bittorrent och DC. (Abbate, 2000) 
 

Musikindustrin hävdar att fildelningsprogram är ett stort problem som leder till förlorade 

intäkter. Antipiratorganisationer menar motsatsen och påstår att fildelning av musik via 

Internet till och med kan öka musikförsäljningen vilket kan stödjas av viss forskning. 

(Oberholzer & Strumpf, 2004) Flera olika lösningar har efterfrågats för att lösa problemet 

mellan fildelarna och medieindustrin. Lösningarna har präglats av önskan att förhindra 

fildelning genom olika tekniska, politiska, juridiska samt kommunikations medel (t.ex. 

kopieringsskydd, tryck på Internetleverantörer ’ISP’ att åtgärda situationen genom hotbrev till 

kunder, nya lagar, samt lobbying och medieaktivitet). (Piratbyrån; Antipiratbyrån) Några 

artister är emot den utvecklingen och förespråkar ett slut på jagandet av fildelare samt en 

förändring av det nuvarande systemet. (Canadian Music Creators Coalition) 

 
2.3  Direct Connect 

Originalprogrammet NeoModus Direct Connect, skapades av John Hess som ett studieprojekt, 

och släpptes i november 1999 som BETA-version (se bilaga 3, BETA). NeoModus (företagets 

namn) var sysselsatt med programvara för fildelning, och själva serverprogrammet för att köra 

en ’hubb’. NeoModus DC-klienten utvecklades av privatpersoner som skapade mycket 

effektivare programvaror. I början var det maximala användarantalet 500, men idag 

finns ’hubbar’ med så mycket som 15 000 användare. I dagens läge är det programmet Direct 

Connect++ (DC++) som är den mest spridda klienten och NeoModus har helt avslutat det 
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dom en gång skapat. Hemsidan, www.neo-modus.com finns inte längre. 

  

DC bygger på att man ansluter till en s.k. hubb (en central dator som sköter kommunikationen 

mellan alla andra datorer i nätverket). DC fungerar som en blandning mellan a) P2p dvs. söka 

efter och ladda ner filer från de andra användarna på hubben samt sätta begränsningar på hur 

många/vilka kan ladda ner filer från det man själv delar och b) IRC dvs. ’chatta’ med andra 

användare på samma hubb. (se bilaga 3, DC) 

 

För att ansluta sig till en hubb krävs ofta att man själv delar med sig av sina filer, har en viss 

bandbredd eller liknande. Oftast krävs minst 1 gigabyte utdelat för att överhuvudtaget få 

ansluta till en hubb fast många hubbar kräver att man delar 50 gigabyte eller mer. Om man 

ansluter sig till en sådan hubb med några tusen användare, har man tillgång till flera hundra 

terabyte av filer. Med tanke på att en låt upptar ca. 3 - 10 MiB och en film upptar ca. 500 - 

2000 MiB på datorn får man en uppfattning om tillgängligheten till filer. (se bilaga 3, 

Delning) (Wikipedia och Susning,nu) 

 
2.4  Lagen 

Upphovsrätten innebär att den som har skapat ett verk (t.ex. en film, musik, foto, en bok eller 

ett konstverk) har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. 

1.  Ingen får göra kopior av verket utan tillstånd från upphovsmannen. 

Det finns ett antal undantag som t.ex. innebär att man får kopiera verket utan att be om 

tillstånd. Undantaget som gäller kopiering för privat bruk är ett av de viktigaste. 

2.  Kopiering för privat bruk innebär i stort sätt att man får framställa ett eller några få 

exemplar av ett verk till sig själv, sin familj eller sina vänner.  

a) Man får bara kopiera för sitt privata bruk det som har sålts lagligt dvs. med 

upphovsmannens tillstånd (på Internet eller i en affär). 

Detta gäller dock inte alltid. Till exempel får man inte kopiera datorprogram (dock finns 

särskilda regler om säkerhetskopior). 

b) Man får också kopiera något man har lagligen tillhandahållits gratis (t.ex. vid 

marknadsföring av ny musik). 

3.  Det är inte tillåtet att dela ut sin musik- eller filmsamling på Internet (t.ex. via ett 

fildelningsprogram) utan tillstånd från upphovsmannen. Dock finns artister som 

godkänner denna form av distribuering av sina verk.  

Däremot får man dela ut material (musik, bilder mm.) som man själv har skapat. 
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4.  Det är inte heller tillåtet att ladda ner material för privat bruk som lagts ut på Internet utan 

tillstånd från upphovsmannen. Dock finns artister som godkänner denna form av 

distribuering av sina verk.  

5.  Fildelningsprogram är inte förbjudna och således är det lagligt att driva en ’hubb’.  

6. Om man medvetet eller av grov oaktsamhet bryter mot upphovsrättsreglerna kan man bli 

straffad. Normalstraffet är böter, men lagen ger också möjlighet att döma till fängelse. 

Man kan också bli skyldig att betala skadestånd till upphovsrättsinnehavaren. 

 (SFS 1960:729; SFS 2005:359) 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 
Sökmotorerna Uppsök och Xerxes visade 13 uppsatser med ordet fildelning. De flesta av 

uppsatserna behandlar ekonomiska, tekniska, politiska, samt lagliga perspektiv. Några av 

uppsatserna berör fildelning utifrån närliggande perspektiv till min egen.  

 

Anna-Katarina Engström i En studie av normerna kring fildelning och piratkopiering 

undersökte de bakomliggande orsaker till att individer piratkopierar samt de medförda nya 

möjligheterna. 30 personer deltog i hennes enkätundersökning som bestod av 13 tämligen 

generella frågor kring fildelning och dess påverkan på deras beteende. Fildelning bortom rätt 

och fel skriven av Star Bazancir och Tim Carnö visar också en enkät riktad till fildelarna. 

Enkäten innehåller 13 generella frågor om hur fildelarna motiverar sin verksamhet, vilka 

värderingar de förespråkar samt de medförda nya möjligheterna. 24 personer deltog i 

enkätundersökningen som kompletterades med tre intervjuer. É dé laddat? av Malin Ekenberg 

och Angelica Hedenbjörk har som syfte att undersöka två olika teorier om frihet och 

äganderätt för att svara på frågan om det är rätt att fildela och ladda ner musik. Frågorna 

riktades till 40 stycken studenter (inte bara fildelare).  

 

Inga av undersökningarna genomfördes efter lagändringen 1 juli, 2005 och ingen av de 

tillfrågade redovisar sina kunskaper angående de relevanta lagarnas egentliga innebörd. Alla 

tre undersökningarna är riktade mot andra än bara fildelare och fokuserar på fildelning av 

musik. 

 

Via sökmotorerna Google och Elin hittade jag forskning i USA som är betydligt mer 

omfattande men även där saknas det detaljerad information om fildelarnas uppfattningar och 

kunskap om deras situation. Fokus har riktats på moral/lag, tekniken, eller de ekonomiska 
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effekterna av fildelning för upphovsrättsinnehavarna. Under senare tid har det lags fram 

forskning som ifrågasätter de argument som mediebolagen har använt sig av för att få till 

stånd lagliga åtgärder mot fildelning.  

 

The Effect of File Sharing on Record Sales An Empirical Analysis av Felix Oberholzer och 

Koleman Strumpf från Harvard Business School är en omfattande och intressant studie, utförd 

2004, som inte hittar någon koppling mellan fildelning och musikindustrins minskande 

försäljning. De anser att musikkonsumtionen skulle öka om priset på CD-skivorna var lägre. I 

flera olika studier framhålls teorier om de egentliga orsakerna till minskad försäljningsstatistik. 

Förklaringar som nämns inkluderar mp3 spelare, mobiltelefoner mm. som de verkliga skälen 

till försäljningsnedgången. Detta redovisas bl.a. i en mycket mer generell rapport, Broadband 

technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks – lessons 

from the music industry av Ulf Blomqvist, Lars-Erik Eriksson, Olle Findahl, Håkan Selg och 

Roger Wallis, som presenterades 2005 där beskrivningar av fildelnings aktörer, olika motiv 

och effekter inom EU redovisas. Både dessa undersökningar fokuserade också på fildelning 

av musik. 

 

I min uppsats skriver jag om fildelning, men jag skriver utifrån fildelarnas kunskap, attityder 

samt uppfattning om sin egen situation i relation till lagarna, tekniken och moraliska värden. 

Jag har inte begränsat mina frågor till musik eftersom både domarna som fälldes mot 

fildelarna handlade om delning av filmer och dessutom har jag inte för avsikt att bevisa något 

samband mellan försäljning och fildelning. Frågor angående någon objektiv bedömning om 

fildelnings rätt eller fel samt dess konsekvenser eller lösningar på problemet är inte det jag 

undersöker.  

 

4.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 
I min analys kommer jag att ställa olika begrepp mot de svar som respondenterna givit. Gift 

Culture, Delkultur, Social rörelse och Anomi använder jag för att belysa vilken situation 

fildelarna befinner sig i och hur fildelning som fenomen kan ha uppkommit och växt till något 

vanligt förekommande i vårt samhälle. Neutraliseringstekniker och drift använder jag för att 

belysa teknikerna som fildelarna använder när de fortsätter med sitt beteende.  

Nedan följer en redogörelse för de begreppen jag använder mig av. 
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4.1  Gift Culture 
Eric S Raymond i Homesteading in the Noosphere beskriver en ’Gift Culture’ som står i 

kontrast till vårt samhälles ’exchange economy’ (bytesekonomi). I en bytesekonomi får 

individer social status genom att kontrollera saker/tjänster som kan användas eller bytas mot 

något annat, utifrån knapphetens princip. ’Gift cultures’ baserar sig inte på knapphet utan 

överflöd. Dessa kulturer uppstår i befolkningar som inte har betydelsefulla knapphetsproblem 

som inskränker deras överlevnad. Exempel på sådana kulturer finns bland aboriginer boende i 

milda klimat med en riklig mängd mat och särskilt framträdande är det hos berömda eller 

bland de ytterst förmögna i dagens samhällen. I ’gift cultures’ erhålls social status inte utifrån 

det en person kontrollerar utan utifrån det de ger. Raymond liknar ’hackingkulturen’ med 

en ’gift culture’: 

“The society of open-source hackers is in fact a gift culture. Within it, there is no 
serious shortage of the ‘survival necessities’ … this abundance creates a 
situation in which the only available measure of competitive success is 
reputation among one’s peers.” (Raymond, 1998) 

I en byteskultur brukar även goda gärningar orsaka skulder som ska återbetalas. I en ’gift 

culture’ existerar inte denna uppfattning. Istället förstår alla att mottagaren hade gjort likadant 

för givaren. Målet ändras från att kontrollera det man har för att behålla värdet för sig själv, 

till att dela av det man har till fördel för hela systemet och individerna däri. 

4.2  Delkultur  

Delkultur är en kultur inom en större samhällskultur med egna idéer och handlingsmönster 

t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer. Termen subkultur är synonymt och en direkt 

översättning av engelskans ’subculture’. I det svenska språkbruket har dock subkultur ofta en 

starkare ton av avvikelse eller opposition i förhållande till samhällets dominerande kultur och 

liknar mer engelskans ’counter culture’. (Nationalencyklopedin; Sociologiskt Lexikon) Edwin 

Schur vidareutvecklade teorin kring subkultur till att även inkludera fenomen som inte 

innebar lagöverträdelse, skam- skuldkänsla eller bortstötning från den större samhällskulturen 

t.ex. ’hippies’ men den dominerande kulturen ansåg fortfarande att ’hippies’ hade starka 

negativa konnotationer. (Davis och Stasz, 1990) 

 
4.3  Social rörelse 

Sociala rörelser brukar uppkomma ur civilsamhället, dvs. inte staten (det politiska samhället) 

eller marknaden (det ekonomiska samhället). Civilsamhället ses som en organiserad 

kommunikation mellan människor eller individer inom löst sammansatta grupper. Cohen och 
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Arato anser sociala rörelser vara en befrielse från statens centralism, marknadens egoism och 

civilsamhällets dominansstrukturer. De anser det vara en demokratiseringsprocess. De 

grundar resonemanget på Habermas teori om systemvärldens kolonialisering av samhället, där 

olika sociala rörelser ses som ett försvar mot kolonialiseringen. (Cohen och Arato, 1994) 

 

Den italienske sociologen Alberto Melucci beskriver några karaktärsdrag hos moderna sociala 

rörelser som a) något som uppstår i en komplex social kontext präglad av ökad differentiering 

där tillgång till kunskap och information ökar i betydelse b) de strävar efter kulturella mål, 

påverkar hur vi organiserar oss, och trotsar samhällets kulturella grunder c) de använder språk 

och metoder som är deras egna d) strävan efter deltagande, direkt handling och negering av 

representativitet innebär att de består av lösa strukturer och olika nätverk som är 

fragmenterade och gömda i vardagen. (Melucci, 1992)  

 
4.4  Anomi  

Émile Durkheims anomi teori vidareutvecklades av Robert Merton, en amerikansk sociolog. 

Han menade att avvikandebeteende inte är lika för alla. Han anser att anomi inte uppstår på 

grund av oklara normer eller moralisk fördärv, utan är ett uttryck för diskrepansen mellan den 

rådande kulturens mål eller medel och individens förmåga att tillfredställa sina behov på 

existerande vedertagna/legitima sätt. Individuella handlingar kan förklaras utifrån 

organisationers oförmåga att utföra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt för individen. 

Enligt hans modell finns det fem olika sätt för individer att anpassa sitt beteende; Konformitet 

(använder sig av legitima medel), Innovation (hittar nya sätt att handla som inte nödvändigtvis 

är destruktivt för samhället), Ritualism (’spelar med’ men har givit upp), Reträtt (förkastar 

samhället och drar sig undan) och Uppror (förkastar samhället och vill ersätta gamla sätt med 

nya). (Davis och Stasz, 1990; Hilte, 1996) 

 
4.5  Neutraliseringstekniker och drift 

Gresham M Sykes och David Matza beskriver fem olika tekniker sk. ’neutraliseringstekniker’ 

som kriminella ungdomar använder för att ursäkta sina handlingar och upprätthålla sin 

självbild när de bryter mot egna värderingar, normer eller lagar. Internaliserade normer och 

omgivningens ogillande motverkas på så sätt så att de avvikande inte känner att de gör något 

fel utan att deras handlande är acceptabelt eller t.o.m. rätt. Kravet på konformitet bortförklaras 

och ’delkulturen’ eller ’subkulturen’ kan få en ökad betydelse. De skiljer på begreppen 

neutraliseringar (som föregår brotten), som kan ses som en av flera drivande grunder till att 

någon begår ett brott, och rationaliseringar, som är de förklaringar som individen använder för 
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att rättfärdiga sina handlingar (kommer i efterhand) och som kanske kan bidra till att 

individen fortsätter göra det den tidigare gjort. De fem neutraliseringsteknikerna är: 

 
1. Förnekande av ansvar (denial of responsibility): Individen bortförklarar sitt eget ansvar 

för handlingen och därmed minskas fördömandets hämmande effekt. Förnekandet av 

ansvar inbegriper mer än oavsiktlighet vid handlingen. Det kan beskrivas som faktorer 

utanför individens kontroll som t.ex. kärlekslösa föräldrar eller dåligt sällskap. 

2. Förnekande av skada (denial of injury): Genom att hävda att handlingen inte skadar 

någon, skiljer individen sig från handlingens konsekvenser. Vandalisering kan beskrivas 

som hyss som inte drabbar någon fattig och bilstöld som ett lån. Gärningen kan då ses 

som en sedvanlig handling istället för en direkt motsättning till samhällets normer. 

3. Förnekande av offer (denial of victim): Individen tar kanske ansvar för sina handlingar 

och medger att de orsakat skada men handlingen anses vara ett rättvist straff eller en 

hämndaktion. Offret förvandlas till en förseelse som förtjänar straff. Misshandel av 

invandrare/homosexuella eller stöld från en som själv har stulit kan rättfärdiga 

handlingen. Alternativt kan individen vara minde medveten om offrets existens om de 

inte är fysiskt närvarande eller kända, offret blir abstrakt. 

4. Fördömande av fördömarna (condemnation of the condemners): Genom att anklaga de 

som anklagar henne, kan individen ’byta ämne’ och avleda uppmärksamheten. De andra 

kan anklagas för att vara t.ex. hycklare, korrupta eller motiverade av illvilja. Om 

anklagelserna riktas mot en normupprätthållande grupp (t.ex. poliser eller lärare) 

minskas dessa gruppers betydelse i den anklagandes ögon. 

5. Åberopande av högre lojaliteter (appeal to higher loyalties): Om individen upplever en 

konflikt mellan samhällets normer och den egna mindre gruppens normer, kan hon 

rättfärdiga handlingen genom att hävda lojalitet eller att hon inte är någon 

tjallare/svikare. Det innebär inte att samhällets normer förkastas utan att solidariteten till 

kompisen eller gruppen upplevs som viktigare. 

 
”Det var inte meningen”, ”Ingen kom till skada”, De förtjänar det”, Alla hackar på mig” 

eller ”Jag gjorde inte det för min egen skull” kan vara motiveringar av inställningar som 

underlättar avvikande beteende. Den avvikande handlingen orsakas inte av normer och 

värderingar som står i motsättning till samhället utan av tekniker som neutraliserar både inre 

och yttre krav på konformitet. Sykes och Matza menar inte att det existerar en avvikande 

subkultur när dess medlemmar i grunden tillägnat sig samhällets normer. Istället talar de om 

en ’subkultur av kriminella’. Subkulturer av kriminella har inte normer och värderingar som 
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föreskriver ett kriminellt beteende, utan accepterar, snarare än kräver, kriminalitet av sina 

medlemmar. Med detta synsätt är individen inte ett offer för de sociala och kulturella 

livsvillkoren utan har ett val. Samhällets och de egna kraven fungerar oftast som hinder för att 

begå brott men ibland kan individer vandra in och ut ur ett avvikande beteende dvs. hamnar 

på ’drift’. (Sykes och Matza, 1996) 

 

5.   REDOVISNING OCH ANALYS AV UNDERSÖKNINGEN 

 
Det statistiska materialet grundar sig i 321 (n=321) enkäter som fylldes i under tiden 14 - 17 

april 2006. Respondentgruppen bestod av 14 kvinnor och 307 män födda mellan 1952 och 

1991 med en genomsnittlig ålder på 26 år (se bilaga 1, tabell A och B). 92 % av 

respondenterna anger sin kunskap om DC användning på den övre delen av skattningsskalan 

(se bilaga 1, tabell C). Den övervägande majoriteten av respondenterna använder DC dagligen 

och endast 4,3 % använder DC sporadiskt (se bilaga 1, tabell D). Över 90 % av 

respondenterna har använt DC i mer än tre år (se bilaga 1, tabell E) och cirka 25% av 

respondenterna har någon sorts ansvarsroll på DC (se bilaga 1, tabell F). 

Genomsnittsrespondenten i denna undersökning är således en person som har erfarenhet av 

fildelning på DC och därmed ska kunna ge informationsrika svar på frågorna i enkäten. 

 

Mitt första steg i analysen av undersökningens resultat var att besvara mina inledande 

frågeställningar utifrån perspektiven kön. Inga betydande skillnader fanns varför det inte 

presenteras i min redovisning.  

 

Tabellerna som redovisas inne i texten är döpta med nummer men tabellerna som redovisas i 

bilaga 1 är i bokstavsordning för att förenkla hänvisningarna till olika tabeller i texten. För att 

skapa tydliga gränser har alla skattningsskalor i enkäten sex olika nivåer (0-5) för att driva 

respondenterna att ta ställning antingen på nedre (0-2) eller övre (3-5) delen av 

skattningsskalan. 

 

Vid hantering av de öppna svaren har alla kommentarer grupperats under de vanligaste 

förekommande nyckelorden. Några av kommentarerna har redigerats för läsbarhetens skull. 

Enkätens Internetsida skapades så att respondenter inte kunde lämna frågor helt obesvarade 

men några har lämnat svar som inte kan tydas (t ex. bindestreck) vilka har grupperats under 

kategorin ’Tomma’. 
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5.1  Redovisning av frågeställningarna 

 
5.1.1  Hur kommer det sig att respondenterna använder Direkt Connect? 

Denna frågeställning behandlades i frågorna 4, 5 och 6. Vid fråga 4 (Hur kom du i kontakt 

med DC?) svarade den övervägande majoriteten av respondenterna (243) att de kom i kontakt 

med DC via kompisar. 40 stycken kom i kontakt med DC via icke sociala sätt vilket markerats 

i tabell 1 nedan med ’*’. Vid denna frågeställning kunde endast ett alternativ anges.  

Tabell 1. Hur respondenterna kom i kontakt med DC 
Fråga 4. n = 321 n % 
Kompisar 243 76 
Webbsidor* 26 8 
Annat 20 6 
Via annat fildelningsprogram* 11 3 
Familjen 9 3 
Kollegor 9 3 
Tidningar/tv eller annan media* 3 1 
Totalt 321 100

 

Att introduktionen till DC för den övervägande majoriteten sker via sociala kontakter är 

anmärkningsvärt. Jag har inte lyckats hitta någon statistik angående hur människor brukar 

komma i kontakt med fildelningsprogram generellt. Jag hade dock förväntat mig en högre 

frekvens bland mediakategorierna än vad som framkom. Jag undrar om andra 

fildelningsprogram utan ’chatt’ funktioner hade fått ett liknande resultat vid samma fråga. 

Svaren i fråga 17 tyder inte på att det skulle ha någon stark påverkan (se nedan). 

 

På fråga 5 (Av vilken anledning började du använda DC?) angav respondenterna svaren i en 

skattningsskala 0-5 (resultaten i tabell 2 nedan). att de viktigaste faktorerna var för (e) ”att få 

ett större utbud på film, musik mm”, för att det var (f) ”lättare än att köpa i affären” samt för 

att (g) ”kunna få ’smakprov’ på olika låtar/filmer/program”. I följdfrågan 6 (Vilka mål 

uppfyller DC användning nu för dig?) visar det sig att samma tre svarsalternativ var 

fortfarande viktigaste för respondenterna även efter en tids DC användning. Alla 

svarsalternativen ökade i betydelse för respondenterna i skattningsskalan på fråga 6. 

Svarsalternativet (h) är undantaget till detta mönster på grund av att svarsalternativen (h) inte 

var lika i bägge frågorna. Den största ökningen på skattningsskalan mellan fråga 5 och 6 fanns 

på alternativ (c) ”Protest mot de stora mediebolagen” men detta alternativ låg fortfarande i 

den nedre delen av skalan.  
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Tabell 2. Varför används DC  
Vid start Idag Fråga 5. och  Fråga 6. 

Skäl till att börja använda DC samt varför de använder 
DC idag 
n=321 

m     
(std) 

m     (std) 

Byta filer med människor jag kände  2,15 
(1,86) 

2,27 
(1,86)  

Spara pengar  2,73 
(1,45) 

3,08 
(1,45)  

Protest mot de stora mediebolagen 1,83 
(1,45) 

2,58 
(1,45)  

Motarbetar kunskapsägande 1,25 
(1,45) 

1,76 
(1,45) 

Större utbud (att få tag i svårthittade filmer/musik mm) 4,12 
(1,45) 

4,35 
(1,45)  

Praktiskt (lättare än att köpa i affären) 3,96 
(1,45) 

4,14 
(1,45)  

För att kunna få ‘smakprov’ på olika låtar/filmer/program 3,55 
(1,45) 

3,72  

(1,45) 
Alla andra gör det 1,30 

(1,45) 
-  

Kompisar/socialt umgänge på DC - 2,43 
(1,45) 

Få tag i låt/film/program filer till andra 1,95 
(1,45) 

2,45 
(1,45) 

 

Resultaten i frågorna 5 och 6 stämmer överens med den tidigare forskningen (Blomkvist mm, 

2005) som visar att fildelarna använder fildelningsprogram generellt för att få smakprov på 

olika media (för att sedan köpa i lika stor utsträckning det de tycker om). Fildelarna skattar 

det stora utbudet, praktisk tillgång samt smakprov jämförelsevis högt i både frågorna men den 

största ökningen i skattningen är protest mot de stora mediebolagen. Det kan ses som en 

rationalisering av deras eget beteende eller som en reaktion mot det ’missriktade’ ansvaret 

fildelarna har erfarit från medieindustrin. (Oberholzer mm, 2005) Enligt min mening kan 

utvecklingen i svaren på fråga 5 och 6 vara en del i processen från att ha hittat nya sätt att 

handla (Innovation) till att protestera mot de gamla sätten (Uppror). Denna diskussion tar jag 

upp längre fram i uppsatsen under 5.1.3 (Vad är fildelarnas syn på fildelning och 

upphovsrättslagen?) 

 

40 respondenter i fråga 5 valde alternativet ’Annat’ samt 55 respondenter i fråga 6. De allra 

flesta svaren kunde sorteras under de redan angivna kategorierna. Vid närmare granskning 

hade respondenterna tidigare uppgett samma skattning vid de redan angivna kategorierna som 

de hade uppgett på alternativet ’Annat’. Därför redovisas inte dessa dubbelsvar.  
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De svaren i fråga 5 som fanns under alternativet ’Annat’ och som inte kunde sorteras under de 

övriga kategorierna var tre respondenter som använder DC för att sprida egenproducerade 

låtar (alla tre valde 5 på skattningsskalan) samt en respondent som uppgav motiveringen (5 på 

skattningsskalan) att sprida gamla filmer som annars skulle försvinna. I fråga 6 fanns 19 svar 

under alternativet ’Annat’ och som inte kunde sorteras under de redan angivna kategorierna. 

17 respondenter uppgav svar som hade passat in under alternativet (h) ’Kompisar/socialt 

umgänge på DC’ i fråga 6. Detta alternativ fanns inte med i fråga 5 då jag antog att den 

sociala delen av DC inte skulle vara ett motiv innan man hade upplevt DC själv. Nu i 

efterhand med resultaten på fråga 4 (se ovan) som visar att de allra flesta kom i kontakt med 

DC via sociala kontakter, hade det varit bra att ha det alternativet med i fråga 5. Två 

respondenter uppgav att ett annat fildelningssystem hade stängts som orsak till att de började 

använda DC (båda valde 5 på skattningsskalan).  

5.1.2  Vilken kunskap har respondenterna om lagarna angående fildelning? 

Denna frågeställning behandlades i frågor 12 - 16. Vid fråga 12 (Vilken kunskap har du om 

lagarna angående fildelning?) svarade nästan 80 % av respondenterna på den övre delen av 

skattningsskalan med den största andelen av respondenterna någorlunda säkra på (4 på 

skattningsskalan) att de vet vad lagarna angående fildelning innebär (se tabell 3).  

Tabell 3. Kunskap angående lagarna  
Fråga 12.  Vilken kunskap har du om lagarna angående 
fildelning?  n=321 

Anta
l Procent Valid 

Procent 
Vet inget om det =  0 2 ,6 ,6

 1 18 5,6 5,6
 2 41 12,8 12,9
 3 102 31,8 32,0
 4 118 36,8 37,0

Vet exakt vad som är laglig  /  olagligt =  5 38 11,8 11,9
Total  319 99,4 100,0

Bortfall 2 ,6  
Total 321 100,0  

 

Trots den övertygelsen som uppges i svaren på fråga 12, visar det sig att nästan hälften (44 %) 

av respondenterna svarade ’Nej’ på fråga 13 (Vet du vad den nya lagen som kom 2005 

innebär? (Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk). (se bilaga 1, tabell G) 

 

Förklaringen på detta något motsägande resultat kan tolkas utifrån resultaten i fråga 14 (Vet 

du vad skillnaden mellan laglig och olaglig fildelning är?). 55 % av respondenterna angav att 

de inte visste eller var osäkra på skillnaden är mellan laglig och olaglig fildelning. (se bilaga 1, 
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tabell H) Respondenterna kanske känner till lagarna i stora drag men är oklara över den 

exakta innebörden.  

 

Frågorna 16a (Beskriv olaglig fildelning) och 16b (Beskriv laglig fildelning) var öppna för att 

jag ville fånga vilken kunskap som egentligen fanns utan något främjande. Inga andra frågor i 

enkäten resulterade i ett så vagt och svävande svarsmaterial. Dessa var även de enda frågorna 

gällande lagen i enkäten där ett precist svar baserat på fakta önskades. Detta kan tolkas som 

ytterligare tecken på att det råder en kunskapsbrist angående lagarna. En sammanfattning av 

resultaten presenteras i tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Laglig vs. olaglig fildelning  

16a. Beskriv laglig fildelning  16b. Beskriv olaglig fildelning Fråga 16a. och Fråga 16.b. 
n=321 Antal  Valid Procent Antal  Valid Procent  

Vet inte/’Tomma’ 77 24.5 72 22.9
Fel svar 44 14.0 45 14.3

Delvis korrekt / delvis fel svar 82 26.1 47 15.0
Nämnt upphovsrätten/egna verk 74 23.6 114 36.3

Specifikt och rätt 37 11.8 36 11.5
Total 314 100,0 314 100,0

 Bortfall 7 7 
Total 321 321 

 
Cirka 12 % av respondenterna kunde uppge korrekta och specifika förklaringar eller exempel 

på laglig samt olaglig fildelning. Resterande respondenter nämnde något kort om att det hade 

med upphovsrätten alternativt egna skapade verk att göra, uppgav delvis korrekta (delvis 

felaktiga) svar, eller till och med redovisade helt felaktiga beskrivningar. Andelen 

respondenter som valde ’vet inte’ eller ’tomma’ svar är ungefär det dubbla i båda fråga 16a 

(24.5 %) och 16b (22.9 %) om man jämför med fråga 14 (10.6 %) som inte krävde någon 

precisering (se bilaga 1, tabell H).  

 

Bland de felaktiga svaren i 16a fanns flera formuleringar som uttryckte följande 

missuppfattningar: ”ladda ner för eget bruk”, ”ladda utan att tjäna på att sälja”, ”ej 

upphovsskyddat ex foto, tv-program”, och ”gamla låtar”. Bland de felaktiga svaren i 16b gavs 

flera uttryck för liknande missuppfattningar t.ex. ”alla kopierade filmer och musik”, ”nya 

filmer ny musik nya böcker” och ”ladda och sälja vidare”  

 

Resultaten gällande kunskapen fildelarna behärskar angående lagarna stämmer exakt med 

resultaten i tidigare forskning av Anna-Katarina Engström dvs. 80 % svarade ’Ja’ vid hennes 

fråga ”Vet du vad den nya lagen som kommer den 1 juli innebär?”. Bristen i den egentliga 

kunskapsnivån som framkommer i denna undersökning upptäcktes inte i hennes uppsats då 

hon inte bad respondenterna att precisera vad innebörden var.  

 

Med hänsyn till resultaten som visar en påtaglig brist på kunskap angående lagarna bli det lite 

tveksamt när man ska tolka svaren på fråga 15 (Ägnar du dig åt laglig eller olaglig 

fildelning?) (se bilaga 1, tabell I) Det intressanta i svaren på denna fråga är att bara 3.4 % 

uppgav att de ägnar sig åt endast laglig fildelning. Detta är ett tecken på respondenternas 

ärlighet i sina svar som stärker undersökningens reliabilitet. Dessutom har 11.5 % svarat att 

de inte vet om de ägnar sig åt laglig eller olaglig fildelning vilket är ungefär det samma som 
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vid fråga 14 (se bilaga 1, tabell H). Responsens likheter visar respondenternas konsekvens i 

sina svar. 

 

Vad kan respondenternas förvirring angående lagarna innebär? Cesare Beccaria, en italiensk 

filosof och politiker, sammanfattade några principer för att hindra brott. Följande citat är 

hämtat ur ett sammandrag av hans skrifter:  

 

“To what should we be reduced if everything were forbidden us that might 
induce us to crime! It would be necessary to deprive man of the use of his senses. 
For one motive that drives men to commit a real crime there are a thousand that 
drive them to commit those indifferent acts which are called crimes by bad laws; 
and if the probability of crimes is proportionate to the number of motives, to 
enlarge the sphere of crimes is to increase the probability of their being 
committed. […] Do you want to prevent crimes? See to it that the laws are clear 
and simple and that the entire force of a nation is united in their defence, and that 
no part of it is employed to destroy them. See to it that the laws favour not so 
much classes of men as men themselves.” (Beccaria, 1996 s 12) 

 

Kan ett samhälle förvänta sig att medborgarna ska följa lagar om lagarna är komplicerade, 

upplevs som orättvisa, skapas efterhand för att upprätthålla system där många i samhället och 

i musikindustrin anser att ett nytt system ska ersätta den gamla (t.ex. CMCC som anser att åtal 

mot fildelare ska upphöra), och tillämpas mot enstaka individer. Det kan vara användbart att 

behålla denna fråga i tankarna när vi kommer till nästa steg i redovisningen.  

 
5.1.3  Vad är fildelarnas syn på fildelning och upphovsrättslagen? 

Denna frågeställning behandlades i frågor 10a, 10b, 22, 23 och 28. Vid fråga 10a (Är en pirat 

det samma som en fildelare?) svarade 63 av respondenterna (19,6 %) ’Ja’, 63 (19.6 %) 

svarade ’Vet ej’ och resterande 195 stycken (60.7 %) ’Nej’ (se bilaga 1, tabell J). För de 

respondenter som svarade ’Nej’ specificerade jag genom att ställa en följdfråga 10b (Om inte 

vad är skillnaden?). En sammanfattning av resultaten presenteras i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Laglig vs. olaglig fildelning  

Fråga 10b.  Om inte vad är skillnaden?  n=195   Anta
l 

(pirater) Ekonomiskt vinst vs. Ingen vinstsyfte 
(fildelare) 64

(pirater) Olaglig kopiering/stjäla vs. Sprida 
kopian (fildelare) 50

(pirater) Olaglig vs. Laglig (fildelare) 42
(pirater) Organiserade vs. Fristående (fildelare) 10
(pirater) Politiskt aktiva vs. Inte politiskt aktiva 

(fildelare) 4

Övriga 11
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’Tomma’ 33
Total  195

 
Här framträder en bild av vad fildelarna anser om sig själva. En fildelare sysslar med laglig 

fildelning, utan vinstsyfte genom att sprida kopior av en film, låt eller program. En pirats 

verksamhet innebär olaglig kopiering av original film, låt eller program i vinstsyfte. Här visar 

sig förvirringen, tidigare upptäckt i frågorna 13 och 14, angående vad som anses vara lagligt 

samt olagligt. Ett flertal uttryck som ”Piraten gör det för att tjäna pengar. Fildelare gör det för 

intresset” eller ”En pirat har ett syfte i att tjäna en förmögenhet på andras bekostnad. En 

fildelare är din granne med skivan […] till din mp3 spelare” visar en tydlig negativ attityd till 

de egenskaperna förknippade med pirater men fildelarnas sysselsättningar beskrivs på positiva 

sätt. Uppdelningen konstrueras dels på grund av förvirringen angående lagarnas egentliga 

innebörd, men också genom ordval t.ex. ”Pirater stjäl enbart för egen vinning, fildelare delar 

dessutom med sig av sina fynd!”. En pirat ’stjäl’ men en fildelare ’fyndar’. Resultaten från 

frågorna 32, 33 och 34 (nedan) tydliggör hur starkt skillnaden mellan fildelning och 

försäljning upplevs av fildelarna. 

 

Den frekventaste skillnaden berör om fildelning görs i vinstsyfte eller som gåva. Fildelarna 

grundar sina handlingar på den ’gift culture’ och dess värderingar som Raymond redovisar i 

sin artikel. En pirat anses inte tillhöra den ’riktiga’ fildelningskulturen utan tillhör det övriga 

samhällets byteskultur. Fildelarna uttrycker denna synsätt tydligt i sina beskrivningar: ’DC 

spirit’ som förtydligades av fildelare vid diskussionstillfällen som: ”Hjälp dig själv genom att 

hjälpa andra”, ”likasinnade människor som samarbete för att dela av det de har både filer och 

kunskapsmässigt” samt uttrycket ’Sharing is caring’ dvs. den som delar ut filer visar upp hur 

bra fildelare de är och får prestige. (WhyRAR) 

 

Respondenternas förhållningssätt i frågorna 32, 33 och 34 visar tydliga markeringar för vad 

som fildelarna anser vara acceptabelt och oacceptabelt vid fildelning. Endast 4.6 % av 

respondenterna skattade ’fildelning för eget bruk’ på den nedre delen av skattningsskalan dvs. 

håller inte med (se bilaga1, tabell K). Att kopiera filer till kompisar skattades likadant av 

13.8 % av respondenterna (se bilaga1, tabell L). Men 93.1 % av respondenterna skattade ’att 

sälja kopierade filer’ på samma nedre delen av skalan (se bilaga1, tabell M). I tabell 6 nedan 

kan man få en överblick på de övergripande mönstren i svaren. Resultaten här stärker 

ytterligare resultaten från fråga 10a och 10b dvs. att ’gift culture’ värderingarna präglar 

fildelningskulturen.  

Tabell 6. Värderingar kring fildelning  
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Fråga 32.  Ta ställning till följande påstående 
n=302 

Medel 
värde 

Std. 
Avvikelse 

32. Det är ok att kopiera/ladda ner filer till eget 
bruk  4,67 ,89 

33. Det är ok att kopiera filer till kompisar 4,02 1,34 
34. Det är ok att sälja kopierade filer till andra ,43 1,12 

 

En klar majoritet av respondenterna tycker att det är moraliskt rätt att fildela. 70,2 % som 

svarade på fråga 28 (Anser du att det är moraliskt rätt att fildela upphovsrättsskyddat 

material?) angav svar på den övre delen av skattningsskalan. ¼ av respondenterna angav den 

starkaste bedömningen på skattningsskalan (se tabell 7 nedan).  

Tabell 7. Moral kring fildelning   
Fråga 28.  Anser du att det är moraliskt rätt att fildela 
[…]? n=305 

Anta
l 

Procen
t 

Valid 
Procent 

Inte alls =  0 27 8,4 8,9
 1 22 6,9 7,2
 2 42 13,1 13,8
 3 70 21,8 23,0
 4 64 19,9 21,0

Ja absolut =  5 80 24,9 26,2
 Total 305 95,0 100,0

Bortfall 16 5,0  
  Total 321 100,0  

 

Resultaten här visar ett något större antal (70 %) som tycker att fildelning är rätt än hos 

respondenterna i undersökningen É dé laddat? (62 %). En rimlig förklaring på skillnaden kan 

vara att den undersökningen riktades inte bara mot fildelare, men någon skillnad på svaren 

från dem som fildelade och dem som inte fildelade redovisas inte i deras analys. 

 

I fråga 22 (Vilka argument mot fildelning av upphovsrättsskyddat material anser du vara 

riktiga?) var de vanligaste förekommande argumentet mot fildelning att det ”påverkar artisten 

negativt” (29 %) eller att det ’Påverkar bolagen negativt’ (8,5 %). 25 % av respondenterna 

tyckte ’inte att det fanns några bra argument’ mot fildelning medan cirka 20 % saknade 

argument. De resterande argumenten förekom i betydligt mindre utsträckning. En 

sammanfattning av resultaten presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Argument mot fildelning 

Fråga 22.  Vilka argument mot fildelning […] anser du vara 
riktiga? n=318 

Anta
l 

Procen
t 

Valid 
Procent 

 Påverkar artisten negativt 92 28,5 28,9
Finns inga bra argument 79 24,5 24,8

Vet inte/’Tomma’ 60 18,6 18,9
Påverkar bolagen negativt 27 8,4 8,5



 28 
 

 Mot lagen/Det är stöld 26 8,0 8,2
Påverkar samhället negativt 15 4,6 4,7

 Övriga 10 3,1 3,1
 Ekonomisk vinning för fildelarna 9 2,8 2,8

Total 318 98.5 100,0
Bortfall 5 1,5 
  Total 323 100,0 

  
Fråga 23 (Vilka argument för fildelning av upphovsrättsskyddat material anser du vara 

riktiga?) orsakade de mest omfattande uppgifterna i enkäten. Till skillnad från fråga 22, där 

svarsvarianterna var färre och respondenterna bara uppgav ett argument (med 2 undantag), 

sammanförde respondenter flera argument i sina svar i fråga 23. Dessutom är spridningen på 

svaren större i fråga 23 än i fråga 22. De vanligaste förekommande argumenten (cirka 20 % 

av respondenterna) var att priserna på musik, film eller program är för höga, eller att de anser 

att de har möjlighet att spara pengar genom att fildela (vilket kan anses som närliggande 

argument). Tillgång till/spridning av kunskap framkom som det andra vanligaste argumentet. 

En sammanfattning av resultaten presenteras i tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Argument för fildelning 

 Fråga 23. Vilka argument för fildelning […] anser du vara riktiga? Antal Procent Valid Procent 
 Höga priser 60 16,5 17,3

 Vet inte/’Tomma’ 51 14,0 14,7
Frihet till kunskap 48 13,2 13,9

Praktiskt 30 8,3 8,7
Påverkar artisten positivt 29 8,0 8,4

Anti-mediebolag 21 5,8 6,1
Det har inget påverkan 21 5,8 6,1

Alla argument 20 5,5 5,8
 Övrig 18 5,0 5,2

Inga 13 3,6 3,8
 Spara pengar 13 3,6 3,8

Skaparna är så rika ändå 12 3,3 3,5
Lagen är fel 6 1,7 1,7

 Allmänt accepterad 4 1,1 1,2
Total 346 95.3 100,0

 Bortfall 17 4,7 
 Total 363 100,0 

 
De vanligaste innebörderna från svaren på frågorna 22 och 23 kan sammanfattas i följande 

citat från en respondent: ”Artisterna ska få betalt för sitt arbete, men de tjänar ju samtidigt 

massvis med pengar på skivor och när låtarna spelas i radio och på tv och dylikt”. 

 

En klar negativ inställning till mediebolagen och ’mainstream’ artister finns men det uttrycks 

på olika sätt: ”har man råd att betala 200 miljoner till skådespelare och ändå tjäna flera hundra 

miljoner på filmen är det inte så jäkla synd om dom” (skaparna är så rika ändå) och ”det 

gynnar musiken på det sättet att fler artister får mer uppmärksamhet i stället för att bara 
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skivbolagens superstjärnor får all uppmärksamhet” (påverkar artisten positivt) samt ”De kan 

inte göra hela Sveriges ungdom till brottslingar bara för att skydda stora företag” (lagen är fel).  

 

De flesta respondenter anser att fildelning är fullt legitimt och vill stödja skaparna men inte 

bolagen samt hitta andra alternativ till systemet som existerar idag. ”Den som gjort nåt bör 

hitta på mervärden att ta betalt för, t.ex. tekniskt support, konserter, souvenirer etc.” Flera 

anser fildelning vara positivt för alla inblandade då konsumenter får prova på ett större utbud 

och köper alltid det som de vill ha ändå samt att det ibland finns inget annat sätt att få tag i 

produkten än med hjälp av fildelning. 

Fildelning är inte enligt min mening en subkultur utan närmare en delkultur eftersom 

företeelsen är så utbredd och accepterad i det svenska samhället. (SCB, 2005; Ekenberg och 

Hedenbjörk, 2005; Abbate, 2000; Blomqvist mm, 2005) Dessutom har varken tidigare 

forskning eller min undersökning visat tecken på hög övrig lagöverträdelse hos fildelarna 

(fildelning var ursprungligen inte olagligt och inte heller en motståndsrörelse utan har blivit 

olagligt efterhand då lagar har skapats), bortstötning från den dominerande kulturen eller 

skam- skuldkänsla hos fildelarna. Inte heller finns det en stark negativ konnotation till 

fildelning bland den övriga befolkningen (Ekenberg och Hedenbjörk, 2005; Abbate, 2000; 

Blomqvist mm, 2005) Spridningen på motiven bakom fildelning är stor men under 

uppföljande diskussioner finns det tydliga gemensamma mål bland fildelarna. Åsikterna som 

uttrycktes i de öppna svaren (dvs. missnöjet med mediebolagens sätt att fungera samt 

önskemålen om alternativa distributionsystem, marknadsföring och sätt att driva in pengar) 

uppfattar jag som genuina. Politiska åsikter blandas med emotionella utbrott och det råder en 

generell känsla av det som en person sade ”vi kommer inte att ge oss”. Enligt min mening kan 

fildelningskulturen kallas för en social rörelse utifrån Alberto Meluccis beskrivning av 

moderna sociala rörelser. (Cohen och Arato, 1994; Melucci, 1992) 

 

Det finns en stark korrelation mellan svaren på frågorna 18, 19, 20 samt 27 (se diagram 1 och 

tabell 10 nedan). Majoriteten av respondenterna (213 i fråga 18) känner inte att de bryter mot 

lagen när de fildelar. Dessutom tycker de flesta respondenter att det är rätt att fildela (193 i 

fråga 19), att omgivningen tycker det är rätt att fildela (195 i fråga 20) och lider inte heller av 

något dåligt samvete (215 i fråga 27) på grund av sin fildelning. Samma starka korrelation 

uppträder hos de med motsatt inställning. Cirka 9 % av respondenterna känner att de bryter 

mot lagen när de fildelar (fråga 18), tycker att det är fel att fildela (fråga 19), och upplever att 
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omgivningen tycker det är fel att fildela (fråga 20) och endast 5 % har starkare samvetskval 

dvs. angav svar på den övre delen av skattningsskalan i fråga 27. 

Tabell 10. Samvete 

Fråga 27. Har du dåligt samvete för att du fildelar? n=318 Antal Procent Valid Procent 
   Inte alls -  0 215 67,0 70,5 

 1 5 17,1 18,0 
2 19 5,9 6,2 

 3 12 3,7 3,9 
 4 3 ,9 1,0 

 Ja mycket -  5 1 ,3 ,3 
 Total 305 95,0 100,0  

   Bortfall 16 5,0   
Total 321 100,0   
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Diagram 1. Argument för fildelning 
 

Nej/Rätt
Nej/Rätt Nej/Rätt

Ja/Fel Ja/Fel Ja/Fel

Ibland/ Obestämd/ Vet ej
Ibland/ Obestämd/ Vet ej Ibland/ Obestämd/ Vet ej

0

50

100

150

200

250

18. Känns det som om du bryter
mot lagen när du fildelar […]?

19. Tycker du att det är rätt/fel att
fildela upphovsrättsskyddat

material?

20. Upplever du att omgivningen
tycker det är rätt/fel att fildela […]?

 
 
Svaren från frågorna angående respondenternas attityder angående fildelning visar tydliga 

gränsdragningar mellan fildelning som ett svar på mediebolagens bristande bemötande av 

konsumenternas behov och fildelning för ekonomisk vinning, en moralisk skyldighet 

gentemot artisterna och revolt mot ett system som anses orättfärdigt där några får har makt 

och pengar, samt en önskan om en utveckling av systemet för att anpassa sig efter nya 

förutsättningar och krav. Jag anser att situationen kan förstås utifrån begreppen anomi samt 

social rörelse. Vidare kan frågorna 19 och 20 anses representerar fördelningen mellan 

respondenter som använder sig av antingen rationalisering eller neutralisering. Detta 

diskuteras vidare i kapitel 5.1.6. 

 

Enligt Mertons teori kan uppkomsten av fildelingsfenomenet förklaras som en handling utförd 

av individer som reaktion mot ett då otillfredsställande system. Nya tekniska möjligheter 

uppkom som möjliggjorda nya innovativa sätt att möta individernas behov. Den rådande 

musikkulturen svarade inte på behoven genom att själva erbjuda liknande alternativ utan 

reagerade istället mot det nya systemet genom att använda sin maktposition för att införa bl.a. 

juridiska metoder mot företeelsen. Här kan Meluccis teori tillämpas. Differentiering mellan de 

i maktposition och konsumenterna ökar i en komplex kontext. Maktspelet utspelar sig på flera 

olika nivåer och flera olika grupper i samhället blandas in med olika perspektiv, mål och 

lösningar (Blomqvist mm, 2005; Abbate, 2000).  Fildelarna skapar löst sammansatta nätverk 

som hittar nya sätt att kringgår de nya metoderna som uppkommit för att förhindra deras 

verksamhet. De utvecklar ett eget språk (se bilaga 3, Ordförklaringar), trotsar samhällets 

kulturella synsätt angående immaterialegendom samt stödja frihet till kunskap och genom 
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direkt handling istället för att representativt utöva sina egna metoder. Under tiden blir 

missnöjet mot medieindustrin starkare och fler avfärdar det gamla systemet som otillräckligt 

och orättvist. Ur upproret växer olika påtryckningar från fildelarnas sida fram för att etablera 

nya metoder att distribuera/marknadsföra musik samt organisera mediebolagen/industrin. 

(Blomqvist mm, 2005; Abbate, 2000) 

5.1.4  Påverkas respondenternas beteende och attityder av deras egen kunskap och 

erfarenhet? 

Tanken var att jämföra skillnader mellan könen (fråga 2), redovisad kunskap om hur man 

använder DC programmet (fråga 11), tiden respondenterna hade använt DC (fråga 3) samt 

redovisad laglig respektive olaglig fildelning (fråga 8, 9 och 15). Endast 8 respondenter hade 

använt DC programmet i mindre än 2 år och bara 17 respondenter skattade sin kunskap om 

hur man använder DC programmet på den undre delen av skalan. Gruppen kvinnor bestod av 

endast 14 respondenter, och ingen skillnad gentemot männens svar trädde fram. En 

fördelningsdifferens gällande ålder framkom dock då endast 4 av kvinnorna var under 26 år.  

 

Resultaten visar en påtaglig brist på kunskap angående lagarna vilket redovisades i 5.1.2 

(Vilken kunskap har respondenterna om lagarna angående fildelning?). Gruppen respondenter 

som visar sig har korrekt och specifik kunskap angående lagarna kring fildelning i fråga 16a 

och 16b visar inga signifikanta skillnader gentemot övriga respondenters svar. 

 

I svaren på fråga 8 och 9 reflekteras det respondenterna tror. Flera respondenter (93.5 %) 

uppger i fråga 9 att de laddar ner upphovsskyddat material (se bilaga 1, tabell O) än antalet 

(84.7 %) som uppger i fråga 8 att de delar ut sådant material (se bilaga 1, tabell N). En 

förklaring till skillnaden kan vara att det har tidigare varit olagligt att dela upphovsskyddat 

material men inte att ladda ner det. Med tanke på respondenternas tidigare svar i frågorna 16a 

(Beskriv olaglig fildelning) och 16b (Beskriv laglig fildelning) anser jag att det är det högst 

tveksamt om svaren i fråga 8 och 9 avspeglar det egentliga situationen för fildelning på DC.  

 
5.1.5  Analys utifrån åldersgrupper: < 25 och > 26. 
 
Jag delade upp respondenterna i två grupper och jämförde resultaten. Grupperna bestod av 

respondenter upp till 25 år samt 26 år och äldre, och det blev en någorlunda jämn 

antalsfördelning mellan grupperna. Uppdelningen valde jag med tanke på att fildelning 

beskrivs både i media och i den tidigare forskningen främst som en ungdomsföreteelse. (SCB, 

2005) Därför kan det vara intressant att se om det finns några skillnader mellan den yngre 
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generationens syn på fildelning och den äldre generationens. Inga stora skillnader mellan 

kategorierna framkom överlag. Jag kommer nedan att redovisa de frågor där resultaten skilde 

sig åt med minst 10 % mellan kategorierna eller där en liknande skillnad utvecklas inom en av 

åldersgrupperna.  

 

En skillnad som framkom i korstabuleringen mellan grupperna var vikten av att spara pengar. 

Vid jämförelse mellan frågorna 5 (Av vilken anledning började du använda DC?) och 6 

(Vilka mål uppfyller DC användning nu för dig?) är det ingen signifikant skillnad mellan 

svaren inom den äldre gruppen. För den yngre gruppen har alternativen (b) ’Spara pengar’ och 

(e) ’Större utbud’ fått en markant ökad betydelse. 15.43 % fler av respondenterna i den yngre 

gruppen skattade ’Spara pengar’ på den övre delen av skattningsskalan i fråga 6 än i fråga 5 

(se bilaga 1, tabell P och Q). 20 % fler av respondenterna i den yngre gruppen skattade ’Större 

utbud’ på den övre delen av skattningsskalan i fråga 6 än i fråga 5 (se bilaga 1, tabell R och S). 

Den starkaste bedömningen på skattningsskalan står för hela ökningen i både fallen. Det har 

alltså blivit klart viktigare för respondenterna under 26 att spara pengar med sin DC 

användning samt det stora utbudet på DC för att hitta svårhittade filer, i jämförelse med när de 

började.  

 

Skillnader mellan åldersgrupperna framkom i frågorna 6g (Vilka mål uppfyller DC 

användning nu för dig? - (g) Fått ‘smakprov’ på olika låtar/filmer/program) och 26 (Hur trygg 

från åtal känner du dig när du fildelar upphovsrättsskyddat material?). 12.69 % fler av 

respondenterna över 25 år skattar ’smakprov på olika låtar/filmer/program’ på den övre delen 

av skattningsskalan än respondenterna upp till 25 år. Det har alltså blivit viktigare för båda 

grupperna att få ’smakprov på olika låtar/filmer/program’ men flera respondenter över 25 år 

har utvecklat en starkare skattning av just detta alternativ. (se bilaga 1, tabell T. och U.) 

 

I fråga 26 (Hur trygg från åtal känner du dig när du fildelar upphovsrättsskyddat material?) 

skattar flera av respondenterna under 26 år deras trygghetskänsla på den övre delen av skalan 

(72 %) än gruppen 26 år och över (65.07 %). Den största skillnaden mellan grupperna finns 

på det starkaste alternativet (Mycket trygg) där de yngre respondenterna känner sig tryggare.  
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Tabell 11. Trygghet 

Antal Procent Fråga 26. Hur trygg från åtal känner du dig när du fildelar 
       upphovsrättsskyddat material? n=321 <25 >26 <25 >26 

Mycket otrygg =  0 8 10 4,57 6,85
1 17 19 9,71 13,01
2 15 15 8,57 10,27
3 17 23 9,71 15,75
4 55 44 31,43 30,14

Mycket trygg =  5 54 28 30,86 19,18
Bortfall 9 7 5,14 4,79

Total 175 146 100,00 100,00
 

5.1.6  Vidare analys utifrån neutraliseringstekniker 

I kapitel 5.1.3 diskuterades reaktionen ’innovation’ samt dess förmåga att orsaka brottsliga 

handlingar (fildelning av upphovsrättsskyddat material var emellertid inte olagligt vid 

fildelnings uppkomst) för att sedan utvecklas till ’uppror’ mot ett system som inte bemötte 

konsumenterna och deras behov. Nu går jag djupare in på och analyserar respondenternas svar 

utifrån neutraliseringsteknikerna.  

 

Alternativen i frågorna 5 (Av vilken anledning började du använda DC?) och 6 (Vilka mål 

uppfyller DC användning nu för dig?) kan anses vara rationaliseringar eller neutraliseringar 

eftersom svaren inte innehåller någon närmare precisering av innebörden för att kunna tolka 

innehållets bakomliggande grund. Jag har ändå grupperat dem under neutraliseringsteknikerna 

för att få en uppfattning av vilka tekniker som kan upplevas som vanligt förekommande.  

 
I fråga 18 (Känns det som om du bryter mot lagen när du fildelar upphovsrättsskyddat 

material) svarade 66 % av respondenterna ’Nej’ vilket enligt mig är en indikation på 

neutralisering för att rättfärdiga beteendet utifrån en genuin tro om att det är rätt att fildela (se 

fråga 19 där 60% tycker det är rätt att fildela). Detta styrks i resultaten av svaren på fråga 20 

(där 61 % av respondenterna upplever att omgivningen tycker det är rätt att fildela). Antalet 

fildelare i samhället samt tidigare forskning (Blomkvist mm, 2005) stödjer respondenternas 

tolkning av situationen. Enligt min mening ger detta tydliga indikationer på att de flesta 

5.  Av vilken anledning började du använda DC? / 6.  Vilka mål uppfyller DC användning nu för dig?
 
 a)  Byta filer med människor jag kände  (Teknik 1; Förnekande av ansvar) 
 b)  Spara pengar  (Teknik 2; Förnekande av skada)  
 c)  Protest mot de stora mediebolagen  (Teknik 4; Fördömande av fördömarna),  
 d)  Motarbetar kunskapsägande  (Teknik 5; Åberopande av högre lojaliteter),  
 e)  Större utbud  (Teknik 1; Förnekande av ansvar) 
 f)  Praktiskt (Teknik 1; Förnekande av ansvar) 
 g)  För att kunna få ‘smakprov’  (Teknik 2; Förnekande av skada)  
 h)  Alla andra gör det  (Teknik 2; Förnekande av skada) samt  
 h)  Kompisar/socialt umgänge på DC  (Teknik 2; Förnekande av skada) samt  
 i)  Få tag i låt/film/program filer till andra  (Teknik 5; Åberopande av högre lojaliteter).  
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respondenter inte beskriver förskönande efterkonstruktioner (rationaliseringar) för att slippa 

skuld och skam utan genuint upplever att det är det är ett accepterat beteende. Ytterligare stöd 

för respondenternas genuina upplevelse av acceptans finns i resultaten på fråga 24a (Berättar 

du för andra att du använder DC?) samt följdfrågan 24b (motivera gärna ditt svar). 67 % av 

respondenterna som svarade på fråga 24a berättar fritt för omgivningen att de fildela. Hela 

97.8 % berättar för sin nära omgivning om sin fildelning. (se tabell 12 nedan) 

 

Tabell 12. Öppenhet 

Fråga 24a. Berättar du för andra att du använder DC? n=321 Antal Procent Valid Procent 
Ibland - till folk nära mig 93 29 30, 

Ja - generellt 207 64,5 67,4% 
Nej - inte alls 7 2,2 2,3 

(N=307)  Bortfall 14 4,3 100,0 
Total 321 100   

 
I fråga 24b under alternativet ’Ibland till folk nära mig’ angav respondenterna flera olika 

motiveringar som t.ex. ”Vill ju inte verka nördig.”, ”Inget man går och funderar på, kommer 

det upp säger man sitt”, eller ”Varför ska man skylta med att man använder DC? Spelar ingen 

roll om ALLA vet att jag använder det”. Mindre än hälften (39 st) av svaren på detta 

alternativ antydde inte någon önskan att dölja informationen t.ex. ”Till kompisar och 

arbetskamrater som oxå håller på med samma sak. Man kan ge och få tips om nya filmer”, 

 ”Beror på vem personen är.”, ”Det är trots allt ett brott mot lagen”. Av de få svaren under 

alternativet ’Nej - inte alls’ var det bara ett svar som nämnde att det var till följd av att det är 

olagligt. Resterande svar var antingen i stil med ”Det är ju en självklarhet, jag berättar ju inte 

för mina kompisar att jag har mat i mitt kylskåp”, eller ”angår dem inte”. Av allt att döma är 

fildelning som regel inte ett beteende som döljs eller något som orsakar skam/skuld.  

 

24.8 % av respondenterna som svarande på fråga 22 (Vilka argument mot fildelning av 

upphovsrättsskyddat material anser du vara riktiga?) ansåg att det inte fanns några bra 

argument mot fildelning. (se tabell 8 I kapitel 5.1.3) Det innebär att cirka 75% kan erkänna 

existensen av argument som fördömer fildelning.  

 

Enligt respondenternas svar anser de inte fildelning vara utan negativa konsekvenser eller fel 

vilket tyder på en annars laglydig inställning. Trots detta fortsätter fildelarna med sitt 

beteende och i fråga 23 (Vilka argument för fildelning av upphovsrättsskyddat material anser 

du vara riktiga?) beskrivs neutraliseringarna fildelarna använder. Eftersom andra 
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förutsättningar föreligger har innehållet granskats utifrån min tolkning av svarens 

bakomliggande innebörd. Jag redovisar de olika neutraliseringar med exempel på dem nedan. 

 

Fildelning kan tolkas som kriminellt och ’fel’ eller som en konsekvens av musikindustrins 

bristande tillfredsställande av kunderna. Utifrån ett juridiskt perspektiv kan normalt beteende 

ses som handlingssätt inom lagens ram och avvikelse som handlingar som bryter mot lagen. I 

tidigare kapitel beskrivs fildelare som en delkultur (hellre än en subkultur) i relation till 

samhället, bl.a. för att fildelning av upphovsrättsskyddat material är relativt vanligt och 

accepterat i samhället. Det kan diskuteras om denna sort av fildelning därmed bör anses och 

förstås som normalt.  

 

Vilka möjligheter som finns för olika individer kan vara beroende av bl.a. vilka resurser, 

bakgrund, utbildning/kunskap de har samt vilka handlingsstrategier de väljer att använda sig 

av. När en situation uppstår kan lagöverträdelser ses som ett handlingsalternativ för vissa, 

men inte för andra. Verkligheten individen upplever kan vara utgångspunkten för brotten där 

det (utifrån individens perspektiv) kan ses som en ’lösning’ på problemet (se 4.4 Anomi, 

23.  Vilka argument för fildelning av upphovsrättsskyddat material anser du vara riktiga? 
 
Höga priser:  
(Teknik 1; Förnekande av ansvar) ”All media är så dyr nu för tiden. Om jag skulle köpa det jag laddar ner 
skulle jag bara ha råd med en tiondel av det.” 
(Teknik 3; Förnekande av offer) ”Mediebolagen har tagit överpriser i femtio år, det är inte mer än rätt åt 
dem.” 
(Teknik 4; Fördömande av fördömarna) ”Pris. Varför betala för distribution/marknadsföring det behövs inte” 
Frihet till kunskap:  
(Teknik 5; Åberopande av högre lojaliteter) ”Man ska inte hindra kunskap från att spridas fritt. Då hindrar 
man också utvecklingen” 
Praktiskt:  
(Teknik 1; Förnekande av ansvar) ”lätt. Vem har tid eller ork i dagens samhälle att springa runt och leta?” 
Påverkar artisten positivt:  
(Teknik 2; Förnekande av skada) ”Att det har en säljande effekt, jag lyssnar och ser och köper om jag tycker 
om det” 
Anti-mediebolag:  
(Teknik 4; Fördömande av fördömarna) ”Att skiv- och filmbolagen beter sig som svin och anklagar sina 
egna kunder när dom istället borde fundera på hur dom skall anpassa sig till och tjäna pengar på andra 
distributionskanaler.” 
Det har inget påverkan:  
(Teknik 2; Förnekande av skada) ”Mycket av det man laddar ner hade man aldrig köpt ändå” 
(Teknik 3; Förnekande av offer) ”Artisterna tjänar inte så mkt på en skiva, mer på att folk går på konserten” 
Spara pengar:  
(Teknik 1; Förnekande av ansvar) ”billigare för dom med inte så mycket pengar” 
Skaparna är så rika ändå:  
(Teknik 3; Förnekande av offer) ”Skivbolag och stora artister tjänar alldeles för mycket.” 
Lagen är fel:  
(Teknik 4; Fördömande av fördömarna) De kan inte göra hela Sveriges ungdom till brottslingar bara för att 
skydda stora företag, då fungerar inte samhället som det ska. 
Allmänt accepterad:  
(Teknik 2; Förnekande av skada) ”när majoriteten av befolkningen gör det så är det svårt att ta lagen på 
allvar.” 
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Innovation). Vidare, beroende på individens upplevelse av normerna i samhället kan 

avvikelsen sedan visa sig i rationaliseringar eller normaliseringar. Utifrån ovanstående resultat 

samt tidigare forskning (Blomkvist mm, 2005) anser jag att fildelarna agerar utifrån en 

verklighetsbaserad upplevelse av fildelning som ett normalt och accepterat beteende. Sätten 

respondenterna uttrycker sig samt antalet fildelare i samhället tyder på genuina uppfattningar 

som resulterar i neutraliseringar vilka i sin tur skapar förutsättningar för fildelare att bryta mot 

lagen när de fildelar, oftast utan starkare samvetskval. Enligt min mening relateras fildelning 

till musikindustrins/samhällets struktur och kan betraktas som en anpassning till och/eller 

lösning på (upplevda) omständigheter. 

 

6. SAMMANFATTNING 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur svenska användare av ett fildelningsprogram 

kallat ‘Direkt Connect’ ställer sig till fildelning, deras attityder angående fildelning samt deras 

kunskap om lagarna angående fildelning. För att uppnå detta använde jag mig av följande 

frågeställningar: 

• Hur kommer det sig att respondenterna använder Direkt Connect? 

• Vilken kunskap har respondenterna om lagarna angående fildelning? 

• Vad är fildelarnas syn på fildelning och upphovsrättslagen? 

• Påverkas respondenternas beteende och attityder av deras egen kunskap och 

erfarenhet? 

Frågorna besvarades med hjälp av en enkät bestående av 32 frågor (av både kvalitativ och 

kvantitativ natur) med totalt 80 svarstillfällen. Under perioden 14 - 17 april 2006 ifylldes 321 

enkäter. Urvalet av ställen där inbjudan till att delta i undersökningen skickades skedde 

strategiskt och alla respondenter medverkade frivilligt. Alla svaren sparades i en Excel fil där 

data av kvantitativ natur överfördes till SPSS (statistikprogram) och data som var av kvalitativ 

natur sorterades enligt nyckelord. I analysen av datan gjorde jag jämförelser med tidigare 

undersökningar när så var möjligt. Undersökningar jag har använt mig av är En studie av 

normerna kring fildelning och piratkopiering (Engström, 2005), Fildelning bortom rätt och 

fel (Bazancir och Carnö, 2004), É dé laddat? (Ekenberg och Hedenbjörk, 2005), The Effect of 

File Sharing on Record Sales An Empirical Analysis (Oberholzer och Strumpf, 2004) samt 

Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory 

frameworks - lessons from the music industry (Blomqvist mm, 2005) En del av datan har 

komparerats mot gällande lagar dvs. SFS 1960:729 Lag om upphovsrätt till litterära och 
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konstnärliga verk samt SFS 2005:359 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk.  

 

De teoretiska utgångspunkterna har varit de följande: Eric S Raymonds användning av 

begreppet ’gift culture’; begreppet ’delkultur’ och dess utvecklade betydelse av Edwin Schur; 

begreppet ’social rörelse’ utifrån Jean L Cohen och Andrew Artos beskrivning, Alberto 

Meluccis utveckling av moderna sociala rörelser, samt ’anomi’ enligt Robert Mertons teori. 

Jag har även använt ’drift teori’ utifrån begreppet ’neutralisering’ i enlighet med Gresham M 

Sykes och David Matza. 

 

Vid den första frågeställningen om orsakerna till användningen av DC-programmet uppgav en 

klar majoritet att de kom i kontakt med DC via kompisar. När respondenterna frågades om 

motiven till att de började använda DC samt vilka motiv låg bakom deras fortsatta användning 

av programmet framträdde samma tre alternativ i båda fallen, dvs. ”att få ett större utbud på 

film, musik mm”, för att det var ”lättare än att köpa i affären” samt för att ”kunna 

få ’smakprov’ på olika låtar/filmer/program”. Den största ökningen mellan dessa två frågor 

skedde på alternativet ”Protest mot de stora mediebolagen”.  

 

På den andra frågeställningen om vilken kunskap respondenterna har om lagarna angående 

fildelning svarade den övervägande majoriteten av respondenterna att de var någorlunda säkra 

på att de visste vad lagarna innebär och drygt hälften svarade att de visste vad den nya lagen 

som kom 2005 innebär. Trots detta visar det sig att få respondenter (ca 12 %) kunde ge 

specifika och korrekta svar när de ombads precisera innebördan av laglig samt olaglig 

fildelning.  

 

Vid den tredje frågeställningen angående fildelarnas syn på fildelning och upphovsrättslagen 

uppgav 60,7 % av respondenterna att en fildelare inte är det samma som en pirat. Skillnaderna 

som redovisades var att en fildelare anses syssla med laglig fildelning, utan vinstsyfte genom 

att sprida kopior av en film, låt eller ett program. En pirats verksamhet innebär olaglig 

kopiering av original film, låt eller program i vinstsyfte. 95.4 % av respondenterna anser att 

det är godtagbart att ladda ner filer för eget bruk. 86.1 % av respondenterna ansåg kopiering 

av filer till kompisar som acceptabelt men bara 7 % tyckte att det var acceptabelt att sälja 

kopierade filer. De vanligast förekommande argumenten för och emot fildelning var a) de 

höga priserna på de olika sorternas media (för) samt b) att det påverkar artisten negativt 
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(emot). Mönster bland respondenternas svar visar negativa attityder till ’mainstream’ artister 

och de stora mediebolagen samtidigt som det finns önskemål om att hitta andra alternativ som 

kan stödja artisterna/skaparna. Majoriteten av respondenterna känner inte att de bryter mot 

lagen när de fildelar, tycker det är rätt att fildela, upplever att omgivningen tycker det är rätt 

att fildela och lider inte av något dåligt samvete pga. sin fildelning.  

 

Inte mer än 3.4 % av respondenterna uppgav att de ägnar sig endast åt laglig fildelning. När 

jag besvarade uppsatsens grundläggande frågeställningar tittade jag på vad respondenterna 

svarat utifrån olika perspektiv såsom ’kön’, ’vana av fildelning på DC’, ’ansvars roll på DC’ 

och ’ålder’ för att se om några mönster framkom bland svaren. Perspektiven ’kön’ och ’vana 

av fildelning på DC’ hade för låga representationer inom en av kategorierna (dvs. 14 kvinnor 

och 8 med låg vana av fildelning på DC) för att kunna dra några säkra slutsatser men det 

framkom ändock inga framträdande skillnader bland svaren. Inga betydande skillnader fanns 

inom perspektivet ’ansvars roll på DC’, utan respondenternas svar visade att kategorierna var 

generellt överens. Även inom perspektivet ’ålder’ saknades betydande olikheter i 

svarsfrekvenserna men några enstaka skillnader visade sig. Efter en tids DC användning blev 

det klart viktigare för respondenterna under 26 att spara pengar samt att ta del av det stora 

utbudet för att hitta svårhittade filer. Denna utveckling reflekterades inte i svarsfrekvensen 

bland respondenterna över 26 år. Även om både kategorierna redovisade en ökad 

uppskattning av att kunna få smakprov på olika låtar, filmer eller program utvecklade 

respondenterna över 26 en starkare skattning av detta motiv. Respondenterna under 26 år 

redovisade en starkare upplevd trygghet från åtal när de fildelar än respondenterna över 26 år. 

 

För att förstå fildelning utifrån fildelarnas perspektiv har jag analyserat svaren för att se om 

respondenternas svar är bundna till fildelarnas upplevelser av verkligheten (dvs. som 

neutraliseringar) eller rationaliseringar (efterkonstruktioner för att slippa skuld eller skam).  

Fildelning relateras till musikindustrins/samhällets struktur och kan betraktas som en 

anpassning till och/eller lösning på (upplevda) omständigheter. Sätten respondenterna 

uttrycker sig på samt antalet fildelare i samhället tyder på genuina uppfattningar som 

resulterar i neutraliseringar vilka i sin tur skapa förutsättningar för fildelare att bryta mot 

lagen när de fildelar, oftast utan starkare samvetskval. 
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7. SLUTDISKUSSION 

 
Numera använder mer än en million svenskar någon sorts fildelningsprogram. Företeelsen är 

relativt ny och har gett upphov till ett maktspel mellan de stora mediebolagen och fildelarna 

samt skapat nya dilemman som samhället måste handskas med. Teknikens snabba utveckling 

går inte att hejda och fildelningskulturen har ridit på den vågen. Enligt undersökningar har 

antalet fildelare ökat oavbrutet samtidigt som mediebolagens försäljningsstatistik sjunker. 

Sambandet mellan dessa två omständigheter är omstritt i nästan lika stor utsträckning som 

förslagen till lösningarna på problemen.  

 

Jag kan inte avgöra om fildelning är ett beteende som har positiva eller negativa konsekvenser 

för dagens samhälle. Det är inte alla fildelare som tycker att fildelning är ett positivt fenomen 

och inte heller alla mediebolag eller artister som anser det vara negativt. När jag satt mig in i 

de olika argumenten som respondenterna angav i sina svar blev jag mer intresserad av varför 

det enbart har beskrivits av makthavarna i samhället som negativt. Argument för samt bevis 

på att fildelning kan ha en positiv inverkan på medieindustrin och på samhället generellt 

existerar. I mitt huvud blev det lite som ett spel att leka med perspektiven. Den ena stunden 

ansåg jag att det var negativt och den andra stunden positivt. Det kändes lite som en 

trolleritrick där kaninen förvandlades till en anka och sedan tillbaka. Jag hade ingen fast 

ståndpunkt tills jag bestämde mig för att det var både och. Fördelarna och nackdelarna är 

huvudsakligen beroende av hur vi ser på situationen samt vilka anpassningar till de nya 

förutsättningarna som genomförs. Det som jag insåg medan jag läste tidigare forskning, 

teorierna och svaren i enkäterna var att det behövdes mer exponering av de alternativa sätten 

att se på situationen och en djupare insikt i varför fildelning fortsätter som beteende.  

 

Än så länge har det mest varit en diskussion om hur fildelarna ska anpassa sig till kraven från 

mediebolagen och av den orsaken ändrade de olika förutsättningar i samhället så som ISP 

företagens anpassade regler mm. I Sverige har juridiska åtgärder börjat verka och enstaka 

fildelare har blivit dömda för brott mot de nya upphovsrättslagarna. Hur stor påverkan, om 

någon, lagarna och åtalen mot fildelare kommer att ha på fildelningsfenomenet kan inte jag 

avgöra. Jag är tveksam till om vi kommer att få ett mindre antal fildelare nu än förut. En sak 

är åtminstone säker och det är att kriminaliseringen av ett stort antal svenskars dagliga 

beteende, däribland många unga människor, är ett faktum. Det innebär att det offentliga 

samhället har ett ansvar att sätta sig in i vad brottet handlar om för att kunna bemöta de nya 

brottslingarna. För att göra det krävs det information, inte bara om de tekniska eller juridiska 
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perspektiven, inte heller bara utifrån ett avvikarbeteende perspektiv. För att förstå fildelare 

måste man samla information om deras attityder, bakgrunden till situationen samt kontexten 

det har uppkommit i. Fildelarna upplever fildelning på ett sätt som maktinnehavarna inte gör 

och det bli svårt att förstå ett olagligt beteende när insikt i fildelarnas situation saknas. Lagen 

har ändrats, antalet fildelare ökar, och domarna börja verka. Detta innebär att det finns alla 

förutsättningar för att det offentliga samhället kommer att behöva hantera fildelare. Hur kan 

man bemöta en anka om man ser en kanin?  

 

Svårigheterna med att förstå fildelarnas situation är många. Utvecklingen både tekniskt och 

organisationsmässigt är komplicerad. Det är lätt att uppleva fildelning som en sorts 

tekniskt ’fusk’ för att stjäla. Men är det så? Om fildelarna fortfarande köper de media de 

upplever vara värt pengarna är fildelning då en sorts marknadsföring för artisterna utanför 

mediebolagens kontroll? Historien bakom upphovsrätten är också invecklad. Det är inte 

självklart att artisten eller skaparen av något äger rättigheterna till det och upphovsrätten kan 

spänna sig tidsmässigt över generationer. Maktperspektiven är tydliga men de underliggande 

värderingsskillnaderna mellan fildelarna och makthavarna är inte lika självklara. Flera artister 

upplever fildelning som en positiv företeelse som skapar nya möjligheter. Om stora grupper i 

samhället och individer i medieindustrin kan se bortom dagens system för hantering av 

fildelning, och i vissa fall protestera mot det systemet samt lagarna som existerar idag, är det 

inte då naturligt att det finns människor som bryter mot lagen? Lagarna är inte lätta att sätta 

sig in i heller. Det är inte lätt att veta vilka filer som är olagliga. Dels finns det olika sätt att 

skaffa sig verk via Internet som är lagliga och det kan vara förvirrande för en person som inte 

förstår sig på Internets struktur. Dels finns det t.ex. verk (litteratur, bilder, filmer och musik) 

där rättighetsinnehavaren inte har något emot om de fildelas. Dels är lagarna i olika länderna 

inte lika. Men är det bara svårigheten i att förstå lagen som är avgörande eller är det så att 

Beccaria har en poäng i det han säger dvs. att ska man förhindra brott ska man ha lagar som är 

tydliga och enkla, som har stöd av samhället och att lagarna inte upplevs som orättvisa eller 

bara skyddar en viss klass av människor istället för alla människor.  

 

Jag upplever det som klart att fildelning är en modern social rörelse som kommer att ändras i 

framtiden men inte upphöra. Om nu det offentliga samhället har bestämt sig för att fildelning 

inte är positivt och att fildelarna nuförtiden begår brott, ligger det också ett ansvar på den 

offentliga sektorn att sätta sig in i fildelarnas tankesätt för att kunna bemöta dem på ett 

resonligt och rättvist sätt. Det är för tidigt att kunna avgöra vilka konsekvenser de nya lagarna 
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har. Det kan behövas vidare forskning angående fildelarnas individuella ekonomiska 

förutsättningar, klasstillhörigheter, politiska ståndpunkter osv. Det är min förhoppning att 

lagarna inte ska tillämpas på jämförelsevis okunniga individer i avskräckningssyfte. Detta 

fungerar dåligt som preventionsmedel. Den klassiska historien som socialaktivister myntade 

en gång i tiden, dyker upp i mitt huvud. Det handlade om en flod där människor blev dragna 

iväg av strömmen och befolkningen blev utslitna från de beständiga räddningsåtgärderna. En 

dag lämnade en individ den senaste krisen och började gå uppåt floden. ”Varför går du 

härifrån?” förbannade de andra. Och svaret blev ”För att stoppa den &¤%#/” som kastar i folk 

i floden”. Den mest effektiva lösningen ligger ofta i de omständigheter som får människor att 

hamna i problem.  
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9.  BILAGOR 

BILAGA 1 – Tabeller 
 
Tabell A. 
Fråga 2. Kön   n=321 Antal Procent Valid Procent 

Kvinna 14 4,4 4,4
Man 307 95,6 95,6

Total 321 100,0 100,0
 
Tabell B. 
Deskriptiv statistik Minimum Maximum Medel 

värde 
Std. 
Avvikelse 

1. Födelseår? (N=321) 1952 1991 1979,66 6,948
11. Vilken kunskap har du om hur man använder DC? (N=319) 1 5 3,72 ,971
28. Anser du att det är moraliskt rätt att fildela 
upphovsrättsskyddat material? (N=305) 0 5 3,19 1,567

31. Hur ofta använder du DC-programmet? (N=302) 0 5 4,57 ,855

 
Tabell C. 

Fråga 11. Vilken kunskap har du om hur man använder DC? n=319 Antal Procent Valid 
Procent 

Kan starta programmet men inte ställa in settings = 0 0 0 0
1 8 2,5 2,5
2 17 5,3 5,3
3 107 33,3 33,5
4 110 34,3 34,5

Kan brandväggar, kryptera, köra hubb, raw kommands osv = 5 77 24,0 24,1
Total 319 99,4 100,0

 Bortfall 2 ,6  
Total 321 100,0  

 
Tabell D. 
 Fråga 31. Hur ofta använder du DC-programmet?  n=302 Antal Procent Valid Procent 

Inte alls, har precis börjat = 0 1 ,3 ,3 
Ibland - inte varje månad = 1 2 ,6 ,7 

Någon gång varje månad månaden = 2 10 3,1 3,3 
Någon gång varje vecka = 3 21 6,5 7,0 

Flera gånger i veckan men inte varje dag = 4 44 13,7 14,6 
Dagligen = 5 224 69,8 74,2 

 Total 302 94,1 100,0 
  Bortfall 19 5,9   

Total 321 100,0   

 
Tabell E. 

Fråga 3. Hur länge har du använt fildelningsprogram?  n=321 Antal Procent 

<1 år 4 1,2 
 1 år 4 1,2 
 2 år 20 6,2 
 3 år 32 10,0 
 4 år 45 14,0 
 5 år 68 21,2 
 6 år 39 12,1 

> 6 år 109 34,0 
    Total 321 100,0 
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Tabell E. 
Fråga 7. Vilken sorts roll har du i DC nu?  n=321 Antal Procent Valid Procent 

Vanlig användare (user) 191 59,5 59,5 
Registrerad (VIP) 46 14,3 14,3 

Operator (OP) 34 10,6 10,6 
Hubb ägare (HO) 31 9,7 9,7 

Net administrator (NO) 17 5,3 5,3 
Programmerare (Dev) 2 ,6 ,6 

Total 321 100,0 100,0 
 
Tabell G. 
Fråga 13. Vet du vad den nya lagen som kom 2005 innebär? n=321 Antal Procent Valid Procent 

 Ja 177 55,1 55,5
 Nej 142 44,2 44,5

  Missing 2 0,6 100,0
 Total 321 100  

 
Tabell H. 
Fråga 14. Vet du vad skillnaden mellan laglig och olaglig fildelning är? n=319 Antal Procent Valid 

Procent 
 Ja 142 44,2 44,5

 Nej 34 10,6 10,7
 Osäker om skillnaden men kan i stora drag 143 44,5 44,8

  Bortfall 2 0,6  100,0
 Total 321 100 

 
Tabell I. 
Fråga 15. Ägnar du dig åt laglig eller olaglig?  n=319 Antal Procent Valid 

procent 
 Både sorters 212 66 66,5 

 Lagligt 11 3,4 3,4 
 Olagligt 59 18,4 18,5 

 Vet ej 37 11,5 11,6 
 Bortfall 2 0,6 100,0 

 Total 321 100   
 
Tabell J. 
Fråga 10a. Är en pirat det samma som en fildelare?  n=321 Antal Procent 

 Ja 63 19,6 
 Nej 195 60,7 

Vet ej 63 19,6 
 Total 321 100,0 

 
Tabell K. 

Fråga 32. Det är ok att kopiera/ladda ner filer till eget bruk. n=302 Antal Procent Valid Procent
Håller inte alls med =  0 4 1,2 1,3

 1 1 ,3 ,3
 2 9 2,8 3,0
 3 14 4,4 4,6
 4 21 6,5 7,0

Håller fullständigt med =  5 253 78,8 83,8
 Total 302 94,1 100,0

 Bortfall 19 5,9  
Total 321 100,0  
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Tabell L. 
Fråga 33. Det är ok att kopiera filer till kompisar. n=302 Antal Procent Valid Procent 

Håller inte alls med =  0 10 3,1 3,3 
1 8 2,5 2,6 
2 24 7,5 7,9 
3 49 15,3 16,2 
4 45 14,0 14,9 

Håller fullständigt med =  5 166 51,7 55,0 
Total 302 94,1 100,0 

 Bortfall 19 5,9   
Total 321 100,0   

 
Tabell M. 
Fråga 34. Det är ok att sälja kopierade filer till andra. n=302  Antal Procent Valid 

Procent 
Håller inte alls med =  0 248 77,3 82,1 

1 21 6,5 7,0 
2 12 3,7 4,0 
3 10 3,1 3,3 

Håller fullständigt med =  5 11 3,4 3,6 
Total 302 94,1 100,0 

Bortfall 19 5,9   
Total 321 100,0   

 
Tabell N. 
Fråga 8. Delar du ut något du tror är upphovsrättsskyddat material? n=321 Antal Procent 

Ja 272 84,7
Nej 31 9,7

Vet ej 18 5,6
 Total 321 100,0

 
Tabell O. 
Fråga 9. Laddar du ner filer som du tror innehåller upphovsrättsskyddat 
material? n=321 

Antal Procent 

Ja 300 93,5 
Nej 9 2,8 

Vet ej 12 3,7 
Total 321 100,0 

 
Tabell P. 

Antal Procent  Fråga 5b. Spara pengar  n=321 
<25 >26 <25 >26 Total 

Inte alls denna anledning =  0 30 29 17,1 19,9 100 
1 22 16 12,6 11,0 36 
2 20 23 11,4 15,8 44 
3 26 29 14,9 19,9 51 
4 25 18 14,3 12,3 37 

Stor anledning =  5 52 31 29,7 21,2 53 
Total 175 146 1 1 321 

 
Tabell Q. 

Antal Procent  Fråga 6b. Spara pengar  n=321 
<25 >26 <25 >26 Total 

Inte alls något jag gör  =  0 30 29 17,1 19,9 100 
1 22 16 12,6 11,0 36 
2 20 23 11,4 15,8 44 
3 26 29 14,9 19,9 51 
4 25 18 14,3 12,3 37 

Stor motivering till mitt DC användning =  5 52 31 29,7 21,2 53 
Total 175 146 1 1 321 
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Tabell R. 
Antal Procent Fråga 5e. Större utbud n=321 

          (att få tag i svårthittade filmer/musik mm) <25 >26 <25 >26 Total 
Inte alls denna anledning =  0 8 0 4,57 0,00 100

1 2 3 1,14 2,05 36
2 12 4 6,86 2,74 44
3 26 22 14,86 15,07 51
4 38 39 21,71 26,71 37

Stor anledning =  5 89 78 50,86 53,42 53
Total 175 146 100,00 100,00 321

 

Tabell S. 
 Fråga 6e. Större utbud n=321 Antal Procent 
          (att få tag i svårthittade filmer/musik mm) <25 >26 <25 >26 Total 

Inte alls något jag gör  =  0 5 5 2,86 3,42 100
1 0 2 0,00 1,37 36
2 5 4 2,86 2,74 44
3 13 21 7,43 14,38 51
4 28 28 16,00 19,18 37

Stor motivering till mitt DC användning =  5 124 86 70,86 58,90 53
Total 175 146 100,00 100,00 321

 
Tabell T. 

Antal Procent Fråga 5g. För att kunna få ‘smakprov’ på olika 
                låtar/filmer/program <25 >26 <25 >26 Total 

Inte alls denna anledning =  0 21 5 12,00 3,42 100
1 11 8 6,29 5,48 36
2 16 16 9,14 10,96 44
3 31 21 17,71 14,38 51
4 30 31 17,14 21,23 37

Stor anledning =  5 66 65 37,71 44,52 53
Total 175 146 100,00 100,00 321

 
Tabell U. 

Antal Procent Fråga 6g. Fått ‘smakprov’ på olika 
                låtar/filmer/program <25 >26 <25 >26 Total 

Inte alls något jag gör  =  0 20 8 11,43 5,48 100
1 10 6 5,71 4,11 36
2 15 5 8,57 3,42 44
3 22 25 12,57 17,12 51
4 34 20 19,43 13,70 37

Stor motivering till mitt DC användning =  5 74 82 42,29 56,16 53
Total 175 146 100,00 100,00 321
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BILAGA 2 – Enkäten 
 
Undersökning 
Syftet med enkäten är att få information om vad svenska användare av Direct Connect tycker angående 
fildelning. Svaren kommer att användas i en magisteruppsats inom socialt arbete vid Lunds Universitets 
socialhögskolan.  
Er anonymitet är helt säkrad eftersom: 

• Det är ett brott mot PUL(personuppgiftslagen) att samla in IP-nummer, enligt Datainspektionen,  
• Det är viktigt för min uppsats att undersökningen ske helt anonymt. 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.  
 

Formulär 
Bakgrund 
1 Födelseår?  
 
2 Kön 
        Man          Kvinna   
 
3 Hur länge har du använt fildelningsprogram? 
        < 1 år       1 år       2 år       3 år       4 år       5 år       6 år       > 6 år 
 
4 Hur kom du i kontakt med DC? 
      Kompisar      Tidningar/tv eller annan media      Via annan fildelningsprogram      Webbsidor      Familjen 
      Kollegor      Annat 

 
5 Av vilken anledning började du använda DC? (välj 0 - 5 för varje delfråga) 
 0 = Inte alls denna anledning 
 5 = Stor anledning 
       0      1     2      3     4      5   Byta filer med människor jag kände  
       0      1     2      3     4      5   Spara pengar 
       0      1     2      3     4      5   Protest mot de stora mediebolagen 
       0      1     2      3     4      5   Motarbetar kunskapsägande 
       0      1     2      3     4      5   Större utbud (att få tag i svårthittade filmer/musik mm) 
       0      1     2      3     4      5   Praktiskt (lättare än att köpa i affären) 
       0      1     2      3     4      5   För att kunna få ‘smakprov’ på olika låtar/filmer/program 
       0      1     2      3     4      5   Alla andra gör det 
       0      1     2      3     4      5   Få tag i låt/film/program filer till andra 
       0      1     2      3     4      5   Annat:    
 
6 Vilka mål uppfyller DC användning nu för dig? (välj 0 - 5 för varje delfråga) 
      0 = Inte alls något jag gör 
      5 = Stor motivering till mitt DC användning  
       0      1     2      3     4      5   Byta filer med människor jag kände 
       0      1     2      3     4      5   Spara pengar 
       0      1     2      3     4      5   Protest mot de stora mediebolagen 
       0      1     2      3     4      5   Motarbetar kunskapsägande 
       0      1     2      3     4      5   Större utbud (att få tag i svårthittade filmer/musik mm) 
       0      1     2      3     4      5   Praktiskt (lättare än att köpa i affären) 
       0      1     2      3     4      5   Fått ‘smakprov’ på olika låtar/filmer/program 
       0      1     2      3     4      5   tag i låt/film/program filer till andra 
       0      1     2      3     4      5   Kompisar/socialt umgänge på DC 
       0      1     2      3     4      5   Annat:    
 
7 Vilken sorts roll har du i DC nu? 
       Vanlig användare       Registrerad VIP       KVIP       OP       Hubbägare       Netadmin       Programmerare 
      (Om mer än ett alternativ stämmer på dig - välj det alternativet av dem som är längst till höger  
     Ex jag är VIP i flera hubbar men OP i en = klicka på OP) 
 
8 Delar du ut något du tror är upphovsrättsskyddat material? 
       Ja       Nej       Vet ej 
 
9 Laddar du ner filer som du tror innehåller upphovsrättsskyddat material? 
       Ja       Nej       Vet ej 
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10a Är en pirat det samma som en fildelare? 
       Ja       Nej       Vet ej 
10b Om inte vad är skillnaden?        
 
11 Vilken kunskap har du om hur man använder DC? 
       0      1     2      3     4      5    
      0 = Kan starta programmet till fildelning men vet inte hur man ställer in settings osv. 
      5 = Kan: ställa in brandväggar, kryptera, köra hubb, skapa raw kommands osv. 

 
Lagen 

12 Vilken kunskap har du om lagarna angående fildelning? 
       0      1     2      3     4      5   
      0 = Vet inget om det 
      5 = Vet exakt vad som är lagligt och olagligt vad det gäller fildelning 
 
13 Vet du vad den nya lagen som kom 2005 innebär? (Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk) 
       Ja       Nej 
 
14 Vet du vad skillnaden mellan laglig och olaglig fildelning (ladda upp/ner filer) är? 
       Ja       Nej       Osäker om skillnaden men kan i stora drag 
 
15 Ägnar du dig åt laglig eller olaglig fildelning (ladda upp/ner filer)? 
       Lagligt       Olagligt       Både sorters       Vet ej  
 
16 Om "Ja" i fråga 14 och/eller "Laglig", "Olaglig", "Både sorters" i frågor 15 ... 
       Beskriv laglig fildelning:       
       Beskriv olaglig fildelning:     
 
17 Har du blivit dömd för något/några brott vid en domstol? 
       Ja       Nej 

 
Inställning 

18 Känns det som om du bryter mot lagen när du fildelar upphovsrättsskyddat material (ladda upp/ner filer)? 
       Ja       Nej       Ibland       Obestämd 
 
19 Tycker du att det är rätt/fel att fildela upphovsrättsskyddat material (ladda upp/ner filer)? 
       Rätt       Fel       Obestämd 
 
20 Upplever du att omgivningen tycker det är rätt/fel att fildela upphovsrättsskyddat material (ladda upp/ner filer)? 
       Rätt       Fel       Vet ej/bry mig inte 
 
21 Fildelar (ladda upp/ner) människor i din umgängeskrets upphovsrättsskyddat material? 
       0      1     2      3     4      5    
      0 = Ingen jag känner gör det 
      5 = Alla jag känner gör det 
 
22 Vilka argument mot fildelning av upphovsrättsskyddat material anser du vara riktiga? 
        
 
23 Vilka argument för fildelning av upphovsrättsskyddat material anser du vara riktiga? 
        
 
24a Berättar du för andra att du använder DC? 
       Ja - generellt       Nej - inta alls       Ibland - till folk nära mig 
24b Motivera gärna ditt svar på fråga 24a: 
        
 
25 Vad tror du chansen är att du åker fast för fildelning av upphovsrättsskyddat material? 
       0      1     2      3     4      5   
      0 = Ingen chans alls 
      5 = Stor chans 
 
26 Hur trygg från åtal känner du dig när du fildelar upphovsrättsskyddat material? 
       0      1     2      3     4      5    
      0 = Mycket otrygg 
      5 = Mycket trygg 
27 Har du dåligt samvete för att du fildelar? 
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       0      1     2      3     4      5    
      0 = Inte alls 
      5 = Ja mycket 
 
28 Anser du att det är moraliskt rätt att fildela upphovsrättsskyddat material? 
       0      1     2      3     4      5    
      0 = Inte alls 
      5 = Ja absolut 
 
29 Vad skulle få dig att sluta använda fildelningsprogram för att ladda upp/ner upphovsrättsskyddat material? 
(välj 0 - 5 för varje delfråga) 
      0 = Ingen påverkan alls 
      5 = Mycket stor påverkan 
        Inget (om du välja denna alternativ - gå till fråga 30) 
       0      1     2      3     4      5   Din egen moral 
       0      1     2      3     4      5   Lägre priser för inköp 
       0      1     2      3     4      5   Lagliga betaltjänster på Internet för att ladda ner filer 
       0      1     2      3     4      5   Lagen 
       0      1     2      3     4      5   Klarhet om vad som är lagligt/lagligt gällande fildelning 
       0      1     2      3     4      5   Ett varningsbrev från ISP eller myndighet 
       0      1     2      3     4      5   Om en kompis åker dit för fildelning 
       0      1     2      3     4      5   Om en kompis åker dit för fildelning på DC 
       0      1     2      3     4      5   Om fler användare åkte dit för fildelning 
       0      1     2      3     4      5   Om fler användare åkte dit för fildelning på DC 
       0      1     2      3     4      5   Om åtal för fildelning resulterar i böter 
       0      1     2      3     4      5   Om åtal för fildelning resulterar i hårdare straff än böter 
       0      1     2      3     4      5   Om fildelning resulterar i avstängd internetförbindelse 
       0      1     2      3     4      5   Risk för virus/data intrång av olika slag 
       0      1     2      3     4      5   Annat:      
 
30 Har du tagit någon åtgärd/några åtgärder för att undvika att åka fast för olaglig fildelning? 
         Nej (om du välja detta alternativ - gå till fråga 31) 
         Ja - fakeshare 
         Ja - kryptering 
         Ja - delar bara lagligt material 
         Ja - laddar bara ner lagligt material 
         Ja - delar bara material jag uppfattar som mindre riskfyllt 
         Ja - laddar bara ner material jag uppfattar som mindre riskfyllt 
         Ja - laddar bara ner från en bestämd typ användare av DC 
         Ja - delar bara till en bestämd typ användare av DC 
         Ja - använder proxy IP 
         Ja - fildelar bara i privata hubbar 
         Annat:     
 
31 Hur ofta använder du DC-programmet? 
       0      1     2      3     4      5    
      0 = Inte alls, har precis börjat 
      1 = Ibland - inte varje månad 
      2 = Någon gång varje månad månaden 
      3 = Någon gång varje vecka 
      4 = Flera gånger i veckan men inte varje dag 
      5 = Dagligen 
 
32 Ta ställning till följande påstående (välj 0 - 5 för varje delfråga) 
      0 = håller inte alls med 
      5 = håller helt med 
       0      1     2      3     4      5   Det är ok att kopiera/ladda ner filer till eget bruk 
       0      1     2      3     4      5   Det är ok att kopiera filer till kompisar 
       0      1     2      3     4      5   Det är ok att sälja kopierade filer till andra 
 

 
 
Tack för din medverkan 
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BILAGA 3 – Ordförklaringar  
 
BETA-version  - Program i betastadiet används på egen risk, men är något stabilare än alfa. 
Sådana program släpps för att användarna ska få chansen att prova nya funktioner och 
rapportera in fel. 
Chatt  - När två eller flera personer talar med varandra via datorprogram, som i sin tur 
kommunicerar med varandra via Internet och texten uppdateras varje gång den andra 
personen säger något. Det är som att prata fast med text. 
DC spirit - ”Hjälp dig själv genom att hjälpa andra helt enkelt.” Dela ut de du har.  
Dela ut - Filer som man själv gör tillgängliga på sin dator för andra ska kunna ladda ner. 
Delning  -   
En låt är ca 3 - 10 MiB  &  
En film är ca. 500 MiB - 2000 MiB 
50 Mib =  ca. 30 - 120 filmer 
 = ca. 6000 - 20000 låtar 
 
 
Direct Connect eller DC  - 
En användare startar DC-programmet och kopplar upp sig till hubben.  
1 till 20,000 användare kan vara kopplade till en och samma hubb.  
Varje användare delar en samling (0 till 10 terabyte i storlek).  
Filer skickas mellan de olika användarna. 
 = Datorer som använder samma program  
 = Filer som skickas mellan användare 
   
 
 
 
Fildelning - att ’dela ut’ filer till andra och/eller ’ladda ner’ filer från andra. 
Gigabyte  - se Delning 
Hubb  - ett nav i ett nätverk av datorer som möjliggör kommunikation mellan de olika 
datorerna.  
IP-nummer  - Är en teknik för att adressera en unik adress till varje dator som är uppkopplad 
emot Internet genom användandet av en 3x4 sifferkombination bestående av 255 siffror i 
varje kolumn, till exempel 254.0.24.45 (vilket är det enda sättet att spåra respondenterna). 
IRC står för Internet Relay Chat  - och är ett program som gör att användare kan prata i 
realtid med andra uppkopplade datorer över Internet.  
ISP eller Internetleverantörer - företag som erbjuder Internetuppkopplingar  
Kilobyte  - se Delning  
Ladda ner  - hämta en fil från en annan dator eller från Internet till din egen dator 
Ladda upp  - skicka en fil till en annan användare 
Megabyte  - se Delning  
Peer-to-peer eller P2P  - betecknar kommunikation mellan jämställda parter, t.ex. direkt 
mellan två användare, utan att passera en central dator. En walkie-talkie är exempel på P2P, 
medan mobiltelefoni och e-post är exempel på motsatsen. Tekniken har gör det enkelt för 
användare att göra om låtar och videofilmer till filer som de kan lagra på sina datorer. 
Användare av P2P söker efter t ex. musik, film eller program på varandras datorer och kan 
ladda hem filerna. 
Petabyte  - se Delning 
Roller användare har i DC: 

Vanlig användare - har inget ansvar i hubben. Har ingen särskilt status och måste 
uppfylla alla krav för att vara på en hubb. Har inget ansvar i hubben. 

Fildelnings Kapacitet  
Kilobyte  KiB 1024 bytes 
Megabyte  MiB 1024 kilobytes 
Gigabyte  GiB 1024 megabytes 
Terabyte TiB 1024 gigabytes 
Petabyte PiB 1024 terabytes 

HUBB 

Användare

Användare 

Användare
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 Roller med någon sorts ansvar: 
Registrerad VIP - oftast någon som har fått komma in i hubben trotts att hon eller han 
inte uppfyller alla krav (en kompis till någon i hubben), någon som delar ut ett stort 
antal filmer/låtar/program och/eller anses vara viktig för hubben. 
KVIP - en VIP som har förmågan att utföra vissa straffåtgärder i hubben för att hålla 
ordning 
OP - visar sig med speciella tecken och ser till att hubbens regler följs. Har förmågan att 
utföra vissa straffåtgärder för att hålla ordning i hubben 
Hubbägare - äger hubben och bestämmer över reglerna samt leder OPar i deras arbete 
Netadmin - äger nätverk dvs. en samling hubbar som hjälper varandra 
Programmerare - har skapat något av programmen som Direct Connect använder 

Terabyte  - se Delning  


