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ABSTRACT 
 
Title: Music piracy on the Internet – is there any actions that can stop this? 
 
Authors: Sandra Nilsson and Malin Blom 
 
Supervisor: Christer Rindebäck 
 
Examiner: Guohua Bai 
 
Problem: The majority of producers and many other stakeholders, who are 
active in the piracy debate, agree that piracy is harmful to the music industry. 
Will their methods be a solution that stops or at least limits these illegal 
activities? Are there a solution that satisfies both sides; both the ones that like 
music piracy and the ones that dislike music piracy?  
 
Purpose: The purpose of this thesis is to illuminate the problem that piracy of 
copyrighted material over the Internet is. We are also going to review 
consumers and the participants’ opinions in this matter. There will also be 
analyzing if it exists a legal solution where both parties is satisfied. 
 
Method: The information gathered for this thesis consists of literature and 
interviews. Also we have searched the Internet for updated information. All the 
information has been studied and analyzed. 
 
Result: In our investigation we have reached the conclusion that piracy is 
unstoppable. Since the technical development makes progress very fast is there 
always those persons who are ahead. Nevertheless with a hardware protection 
will music piracy be decreased, because the non-technical individual will not 
be able to continue with music piracy. The solution that is the most popular 
according to our facts is that online music stores, where those who want still 
can be able to download their music from the Internet, however with a big 
difference, the money goes to the originator. 
 
Keywords: music piracy, copyright, file sharing 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa 
detta? 
 
Författare: Sandra Nilsson och Malin Blom 
 
Handledare: Christer Rindebäck 
 
Examinator: Guohua Bai 
 
Problem: Majoriteten av producenterna till musikverk och flertalet av de 
aktörerna som aktivt är med i debatten om piratkopiering anser att 
piratkopiering av musik är skadlig samt ett problem för musikindustrin. 
Kommer deras olika metoder att vara en lösning på problemet eller kommer 
man åtminstone kunna begränsa denna olagliga aktion? För att mestadels alla 
ska vara nöjda, finns det möjligtvis en lösning som kan gynna både de som är 
för piratkopiering och de som är emot piratkopiering? 
 
Syfte: Syftet med denna rapport är att belysa problemet med piratkopiering av 
upphovsrättsskyddat material på Internet. Vi vill även granska konsumenters 
och aktörers åsikter angående detta och analysera om det finns någon laglig 
lösning där båda parter kan känna sig gynnade.  
 
Metod: Vi har studerat litteratur och utfört intervjuer som sedan har granskats 
och analyserats. Vi har även letat ny och uppdaterad information på Internet. 
  
Resultat: Vi har i vår undersökning kommit fram till att piratkopiering aldrig 
kommer att kunna stoppas helt. Detta eftersom trots utvecklingsframsteg så 
kommer det att finnas de som ligger steget förre. Dock vid ett införande av ett 
skydd i hårdvaran så kommer det delvis att bli begränsat då den vanliga 
individen inte kommer att kunna piratkopiera. En lösning som skulle gynna 
båda parter är betalsajter där man fortsätter ladda ner sin musik från Internet, 
dock för betalning till upphovsmannen.  
 
Nyckelord: musikpiratkopiering, upphovsrätt, fildelning 
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1  INLEDNING 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Detta kapitel presenterar det förberedande arbetet bakom denna rapport. 
Detta inkluderar en ämnesbakgrund och hur vi kom fram till valet av ämne och 
område, samt en problemformulering som kommer att fastställa det problem 
som vi utreder och vilket vårt huvudmål är. Syfte, ämnesavgränsning och 
målgrupp är publicerat och även en beskrivning av vår metodik.  
 

1.1 Bakgrund 
Idag väljer miljontals människor att hämta sin musik från Internet och 
hundratusentals musikfiler laddas ner varje dag. Det är även idag fullt möjligt 
att skapa en digital kopia. Vem som helst kan med inte allt för stora kunskaper 
eller kostnader kopiera film, musik, spel eller programvaror som dessutom ofta 
är lättillgängliga på Internet. Antalet uppkopplade datorer ökar stadigt, fler och 
fler människor får tillgång till bredband. Kopierad digital information får 
därför en större spridning och i och med att informationen blir lättillgänglig 
ökar också efterfrågan bland konsumenterna. Istället för att gå till en skivbutik 
så skaffar sig dessa personer musiken gratis. Problemet är bara att den största 
delen av musiken som sprids via fildelningsapplikationerna [ordlista] är 
upphovsrättsskyddad, vilket gör nedladdningen olaglig. Givetvis har detta lett 
till att de som lever kommersiellt på sin upphovsrätt såsom artister, skivbolag 
och upphovsmän har reagerat kraftigt.  
 
Branschorganisationer och företag försöker med olika medel hantera denna 
trend med fildelning genom att framställa bättre och bättre skydd, såsom 
kopieringsskydd och hårdvaruskydd, och genom att arbeta för skärpt 
lagstiftning kring upphovsmannens rätt till sina digitalt producerade produkter. 
Frågan är om dessa insatser är tillräckliga eller ändamålsenliga, kanske är det 
så att alla involverade parter från producenter och distributörer till konsumenter 
måste tänka om? Det räcker till exempel att en person knäcker ett skydd och 
distribuerar denna kunskap på exempelvis Internet för att en omfattande, 
okontrollerbar kopiering skall ske. Frågan är om det går att framställa skydd 
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som är omöjliga att knäcka? Det erfarenhetsmässiga svaret är att alla tekniska 
skydd kan knäckas om det finns tillräckliga kunskaper och resurser. Att det 
kommer nya lagar hjälper möjligen heller inte.  
 
Det vi tänker undersöka är om skydd för musikpiratkopiering av de olika slag 
och lagliga åtgärder egentligen avskräcker den enskilde individen. Vi kommer 
att ställa detta gentemot branschorganisationernas försök att förhindra 
piratkopieringen för att se om det finns några alternativa vägar att gå för att 
komma tillrätta med detta problem med olovlig kopiering av 
upphovsrättsskyddat material.    
 

1.2 Ämnesval 
Vi två som samarbetade i detta kandidatarbete är studerande på det 
Datavetenskapliga programmet vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 
Programmet har en bred grund med ett omfattande utbud av olika områden att 
kunna inrikta sig på. Vi ansåg inte heller att vi var bundna att tvunget ta ett 
direkt tekniskt område då Datavetenskap är så mycket mer än så. Det var därför 
inget lätt val att komma fram till ett ämne och område att analysera och forska 
kring. Efter en del diskussioner blev det slutgiltiga valet piratkopiering. Att vi 
slutligen hamnade där berodde på vårt intresse inom detta område samt att 
ämnet kom upp för diskussion i media. Det var så vår uppmärksamhet drogs till 
just detta område. Ämnet är heller inte helt främmande för oss som vuxit upp 
med Internet.  
 

1.3 Problemformulering 
Vår huvudsakliga frågeställning är om det går att få bukt med den illegala 
kopieringen som idag ses som ett problem av aktörer och producenter. Hur är 
inställningen till kopiering hos diverse aktörer, såsom Antipiratbyrån, 
Piratbyrån, IFPI med flera? (Mer ingående om dessa aktörer, samt ett par till, 
går att läsa i kapitel 3.2.) Intressant kan vara att även titta på konsumenters 
uppfattning av sådan information och om det finns en metod som båda 
motpolerna kan acceptera. Vad gör producenterna för att stoppa kopiering och 
vad skulle kunna få konsumenterna att sluta kopiera? Vilka förslag på åtgärder 
finns det för att försöka komma till bukt med kopieringen? 
 
Vår huvudfråga som vi vill ha besvarad i denna rapport lyder enligt följande: 
 

� Kommer piratkopiering av musik på Internet att kunna stoppas helt? 
 
Vi har även satt upp ett par underfrågor till vår huvudfråga. Följande två är de 
största och viktigaste för att vi ska kunna gå i mål med rapporten: 

 
� Om inte, kommer den åtminstone att kunna begränsas till viss del? 
� Finns det lösningar som gynnar både de som är för piratkopiering och 

de som är emot piratkopiering? 
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1.4 Syfte 
Vårt syfte med denna rapport är att belysa problemet med olaglig kopiering och 
nedladdning av upphovsrättsskyddat material från Internet. Vi vill även 
granska hur konsumenter och aktörer ska kunna finna en kompromissad väg 
fram till en lösning som kan underlätta musikhantering för dessa båda parter.  
 
Vi vill undersöka vilka ingripanden mot piratkopiering det finns idag samt titta 
på vilka sådana det finns att invänta i framtiden. Vi vill utreda om dessa 
åtgärder kommer att ha någon genomslagskraft i samhället och om det är 
möjligt för skivbranschen att dra nytta av Internet istället för att se det som ett 
hot som de gör idag.  
 

1.5 Avgränsning 
Själva området piratkopiering är brett då upphovsrättsskyddat material kan 
vara allt från bilder, foton, musik, spel till filmer med mera. Vi valde därför att 
avgränsa oss att enbart undersöka och titta på piratkopiering av musik på 
Internet. Detta även på grund av att vi var automatiskt avgränsade tidsmässigt 
för att genomföra rapporten.  
 
En annan avgränsning som vi gjort är att vi enbart kommer att studera den 
svenska marknaden inom området. Vi bortser helt ifrån vad som händer inom 
området ute i vida världen. Dock kommer vi att göra ett undantag då det gäller 
vissa av aktörerna som vi valt att ta upp i rapporten. Anledningen till detta är 
att de utländska versionerna är mer kända och det finns därför mer information 
att hämta angående dem, deras åsikter är dock desamma.  
 
Vi kommer att rikta in oss på att analysera problematiken angående 
piratkopiering gällande privatpersoner, det vill säga konsumenterna. Vi bortser 
från illegala organisationer som har denna verksamhet som levebröd. Enligt en 
lägesrapport publicerad på Internet gällande piratkopiering så finns det bevis 
att det existerar organisationer som tjänar mycket pengar på denna 
sysselsättning. [14] 
 
När det gäller de olika åtgärdsalternativen så beslutade vi oss för att inte 
beskriva dessa ingående gällande den tekniska biten. Anledningen till detta var 
för att området inte skulle bli alldeles för stort. Därför blev det att vi istället 
avgränsade oss till att enbart förklara deras syfte och övergripande 
funktionssätt. 
 

1.6 Metodbeskrivning 
I denna del beskriver vi vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår studie 
och varför vi har valt just dessa. 
 
Det finns flera tekniker för att samla in information, exempelvis 
litteraturstudier, intervjuer och enkäter. Vår insamling av information har skett 
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genom litteratur, informationssökning på Internet samt så kallade 
djupintervjuer. 
 

1.6.1 Informationsinsamling 
Vi har studerat böcker, artiklar samt sökt information på Internet för att 
fördjupa våra kunskaper inom vårt ämne. Att med säkerhet kunna välja ut den 
litteratur som ger det mest objektiva resultatet inom aktuellt problemområde är 
inte helt enkelt. Utbudet av litteratur inom området är tunt då det är ett ämne 
som ständigt förändras och kräver uppdaterad och färsk information. Väl 
medvetna om detta, fann vi det nödvändigt att de informationskällor som vi 
tagit del av var aktuella inom området. Vår huvudsakliga källa blev Internet, då 
vi ansåg oss hitta mest användbar information där. Vi har dock varit noggranna 
att välja information som vi anser vara så pass pålitlig som det är möjligt i detta 
ämne. 
 

1.6.2 Djupintervjuer 
En intervju är en vanlig metod för att samla in kvalitativ information. [1]  

 
Vi har under arbetets gång intervjuat fyra stycken privatpersoner i skilda åldrar 
och av båda kön. Typen av frågor vi valt att ställa är inom vårt avgränsade 
område. Anledningen till att dessa ställdes var för att få en övergripande bild av 
deras syn på piratkopiering samt deras åsikter och kunskap gällande lösningar 
som arbetas fram för att stoppa och minska det. 

  
Grunden till att vi har valt att intervjua ett så fåtal personer som fyra stycken är 
att vi ville få en kvalitativ undersökning då vi inte söker ett statistiskt resultat. 
Vi tror att om vi vänder oss till ett fåtal utvalda personer, kommer vi att få ut 
mer användbar information som vi sedan kan ha användning av i vår analysdel. 
Det underlättar dessutom för oss om vi behöver komma tillbaka för att 
komplettera insamlingen av information. 
 
Anledningen till att vi har valt att kalla vår intervjumetod för djupintervju är att 
vi vill gå djupare på de frågor som berör just de områdena i vår rapport. Vi bad 
våra intervjupersoner att ge så uttömmande svar som möjligt med detaljer, 
fakta och så vidare. 
 

1.6.3 Beskrivning 
För att förstå vad som ligger bakom piratkopiering har vi i första delen av vår 
rapport gett en kort beskrivande och historisk överblick. Genom att beskriva 
tekniken för piratkopiering ger vi läsarna en introduktion i ämnet.  
 
Metoden är till för att beskriva kända fakta och vilka tekniker som finns på 
marknaden. Anledningen är också att personer utan någon tidigare kunskap 
inom detta område ska kunna förstå innehållet i vår rapport. Dock kan även 
personer med redan god kunskap ge sig i färd att läsa detta kapitel som en 
inledning och mjukstart inför läsandet av rapporten. Detta för att få en bra 
grundstomme att stå på genom hela läsandet och få vår bild på hur vi tolkar 
grundbegreppen inom ämnet.  
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För att kunna ge bättre förståelse för det som står i rapporten har vi valt att 
lägga in en ordlista längst bak i rapporten. I denna ordlista tar vi upp svåra ord 
som finns skrivna i rapporten och vi förklarar dessa för att göra läsandet lättare 
för läsaren. De ord som finns upptagna i ordlistan har följande symbol 
”[ordlista]” efter sig i texten. 
 

1.7 Målgrupp 
Med denna rapport vänder vi oss i första hand till en mer van användare med 
en akademisk grund. Men vi ville inte begränsa oss till enbart denna grupp utan 
valde att utvidga vår målgrupp något. Som vi förklarat ovan så bestämde vi oss 
för att inleda hela rapporten med ett inledande kapitel med den teoretiska 
bakgrunden till ämnet. På så sätt når vi även ut till den så kallade vanliga 
användaren. Med den benämningen menar vi privatpersoner, oberoende av 
yrke, utbildning eller datavana. Dessa intressenter behöver inte ha någon 
tidigare kunskap eller vara insatt i ämnet för att förstå innehållet i rapporten. 
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2 TEKNISK INTRODUKTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer i detta kapitel att ge en förklaring över det område som vår rapport 
handlar om. Vi kommer att kortfattat presentera vad fildelning är för något, 
dess utveckling samt att ge några exempel på vad för slags program som 
används för att kunna nyttja denna teknik.   
 

2.1 Vad är fildelning? 
När vi talar om fildelning med piratkopiering i åtanke så är fildelning ett 
nätverk av datorer. Syftet med fildelning är att dela med sig av filer mellan 
olika användare runt om i världen. Fildelning är en slags teknik som möjliggör 
det för användare att få tillgång till diverse filer från en annan användare med 
hjälp av en publik plats som man kan finna på Internet eller med hjälp av 
mjukvaror avsedda för ändamålet. [7] Piratkopiering är kort och gott olaglig 
fildelning av upphovsrättskyddat material, där ägaren till materialet inte gett 
sitt medgivande till fri utdelning på till exempelvis Internet. 
 
I de kommande två avsnitten kan man läsa om olika nätverkstopologier samt 
beskrivning av ett par mjukvaruprogram som man använder sig av vid 
fildelning.  
 

2.2 Fildelningens utveckling 
Den debatt som förs idag och all information som handlar om piratkopiering 
kan man närmast beskriva som explosiv. Piratkopieringen fanns likaledes förr 
och även innan det omtalade peer-to-peer [ordlista, mer att läsa om peer-to-
peer finns i kapitel 2.2.1] utforskades. Men i själva verket har det pågått längre 
tillbaka, dock inte med lika stor utbredning och alltid med en viss 
kvalitetsförlust. Det finns några tungt vägande faktorer som antagligen spelade 
en stor roll för att det skulle bli så omfattande som det är idag. [52] 
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Om vi ska göra ett antagande så har piratkopieringen i princip funnits sedan det 
första TV-spelet eller den första datorn. Den första datorn som liknar de vi har 
på marknaden idag, med mikroprocessor, tillverkades år 1971 och år 1982 
introducerades till exempel Commodore 64 [ordlista] som många känner till. 
 
De påverkande faktorerna kan sammanfattas till följande; Internet, 
höghastighetsinternet, det vill säga bredband, behändiga ljudformat och 
brännbara CD-skivor. 

 
En av faktorerna var att år 1988 introducerades brännbara CD-skivor på 
marknaden och ungefär samtidigt även CD-brännare. [73] Senare kom DVD-
formatet och även möjligheten att kunna bränna sådana. [74] 

 
Internet har funnits sedan långt tillbaka under beteckningen Arpanet, men det 
var endast tillgängligt för universitet och militärer. [79] Usenet som var ett 
nätverk med UNIX datorer användes för filöverföring redan på 1970-talet. 
Detta nät med UNIX datorer sammanflätades senare med Internet. [81] År 
1989 uppfanns World Wide Web och på början av 1990-talet lanserades den 
första grafiska webbläsaren. Vilket gör att antalet besökare på Internet ökar. 
[80] 

 
Samtidigt som Internet börjar bana sin väg in i folks liv uppfinner det tyska 
företaget Fraunhofer Institut ett ljudformat som heter MPEG-2, även kallat 
Mp3. Detta är ett ljudformat som gör filen liten och utan alltför stor 
kvalitetsförsämring. Detta gör att musikfiler blir mindre och därmed enklare att 
ladda ner från Internet. [53] 
 
Det finns fler format som är värda att nämna. Microsofts svar på Mp3-formatet 
var Windows Media Audio, WMA, som gör en fil tre gånger så liten som 
originalkällan. Formatet är försett med en teknik som gör det svårt att publicera 
copyrightskyddat material på Internet. [59] 
 
WAV (Wave) formatet utvecklades gemensamt av Microsoft och IBM. [58] 
Detta format är ett av de första ljudformaten som blev standard och filerna är i 
stort sett av samma kvalité som datan på en CD-skiva. Formatet erbjuder hög 
ljudkvalité, men filernas storlek gör det mindre användbart för överföring via 
nätet. [59] 
 
Formatet som påstås ge bäst ljudkvalitet idag är OGG, [ordlista] en icke-
kommersiell och fri teknologi. Formatet är tänkt att ersätta Mp3 eftersom det 
ger bättre ljud och mindre filstorlek. [60]  
 
Nästa steg i utvecklingen var bredbandet. [ordlista] Bredbandet var från början 
ett sätt att distribuera TV till folk på landsbygden i USA på 1960-talet, då 
endast som en analog signal. Senare började man laborera med 
tvåvägskommunikation och digitalisering och kunde så småningom 
tillhandahålla det bredband vi har idag. Bredband är egentligen ett 
samlingsnamn på olika tekniker för snabb dataöverföring. Detta innebar mer 
bandbredd, vilket ger högre överföringshastighet för mindre pengar. Man kan 
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jämföra detta med modemuppkoppling där man betalar för varje uppkopplad 
minut. Bredband har en fast månadskostnad som gör att man kan sitta 
uppkopplad dygnet runt för samma kostnad. [5] Bredband är numera standard 
och enligt IT-kommissionen ska alla hushåll ha tillgång till bredband år 2005. 
Om detta kommer att kunna uppnås är fortfarande inte helt klart då det är ett 
antal månader kvar på år 2005 då denna rapport skrevs men dock hade en av 
fyra svenskar äkta bredband [ordlista] år 2004. [66] 
 

2.2.1 Historia och bakgrund till fildelning och 
nätverkstopologier 

Det finns massor av nätverkstopologier som man kan använda sig av när man 
ska sätta upp ett nätverk. Med topologier menar man sättet att ansluta till 
varandra i ett nätverk, framförallt i logisk mening. När man talar om det 
fysiska är det mer vilket nätverkskort man har, som till exempel Ethernet eller 
Token ring. I princip är hela världen, Internet, ett enda stort nätverk. [3] 
 
Den vanligaste av alla topologier är client/server. En förklaring till detta är att 
det finns massa noder [ordlista] och en server [ordlista] som sköter tilldelandet 
av resurser och kontrollerar flödet i nätverket. När vi talar om peer-to-peer är 
det client/client, det finns alltså ingen server. [4] 
 
Peer-to-peer tekniken har som sagt funnits i datorvärlden ett bra tag innan 
Napster, som var den första kända fildelarapplikationen. [ordlista] Oftast har 
dessa ett lättförståeligt användargränssnitt som går fort att lära sig. Peer-to-peer 
tekniken hade aldrig funnits på detta sätt på Internet innan Shawn Fanning 
skapade Napster. Shawns idé byggde på Internettekniken i grund och botten, 
fast med peer-to-peer teknik för att slippa ha en server. Napster utnyttjade inte 
peer-to-peer teknikens kapacitet fullt ut, i det fall de hade gjort så hade en 
central server varit överflödig. I ett peer-to-peer nätverk agerar alla noder som 
en server. [42] 
 
Peer-to-peer  
I och med Napster fick man upp ögonen för denna nya teknik för att dela 
information på Internet. 
 
Peer-to-peer nätverket fungerar på det sättet att noderna kontaktar varandra 
utan en server. Det finns stora fördelar med denna teknik men även några 
nackdelar. 
 
Principen med Internet och peer-to-peer blir inte densamma som med peer-to-
peer inom ett LAN [ordlista] i till exempel en kontorsbyggnad. Tekniken är 
densamma men det som skiljer är att peer-to-peer som är anpassat efter Internet 
principen har vissa modifikationer. Skillnaderna är att om man är ansluten så 
känner fildelningsnätverket av det och filerna man valt att dela ut blir 
tillgängliga och man är redo att skicka och ta emot data. Vill man enbart dela ut 
en partition [ordlista] eller bara en mapp så fungerar detta då det är upp till var 
och en att välja vad man vill dela med sig av till andra. Samtidigt som man 
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sitter uppkopplad och tar emot data så har varje nod också möjligheten att själv 
arbeta som en server och svara på förfrågningar. 
 
En ren peer-to-peer applikation som är helt serverlös och där varje nod agerar 
som en server, måste ha några egenskaper för att kunna klassas som ren peer-
to-peer. Följande egenskaper krävs: 
 

I. Klienten måste själv hitta andra klienter utan server. 
II. Fildelarapplikationen måste hitta andra noders fildelarapplikationer som 

har information om vilka filer som finns tillgängliga. 
III. För att noderna ska ha en chans att hitta andra på nätverket skickar den 

ut broadcastmeddelanden till alla. Den som det stämmer överens med 
svarar och upprättar en uppkoppling där datan kan skickas över. 

IV. Den måste vara helt serverlös. 
 

 
 

Bild nr. 1: Nätstruktur för peer-to-peer. (Bilden är modifierad) [11] 
Bilden visar en ren peer-to-peer utan server. Noderna hittar varandra med hjälp av tekniker beskrivna i stycket ovan. 
Denna har ingen server och alla noder kan skicka och ta emot data från vem som helst i nätverket. 
 
Client/Server 
Det finns ännu en nätverkstopologi att titta närmare på. Denna typ är den mest 
grundläggande nätverkstopologin eftersom det är den enklaste formen av 
nätverk och förekommer till stor del på Internet. Innan Napster introducerade 
peer-to-peer till allmänheten var client/server den mest igenkända typen av 
nätverk. 
 
Alla noder på nätet är anslutna till en server som sköter allt på nätverket. Varje 
nod [ordlista] måste registrera sig hos servern för att kunna ta emot data eller 
meddelanden. 
 
En stor nackdel som man kommit undan ifrån med peer-to-peer är när vi talar 
om piratkopiering och fildelning på det sättet. För det första så behöver ingen 
kontrollera eller lägga pengar på att underhålla en server. För det andra är det 
olagligt att distribuera upphovsrättsskyddat material, så det finns ingen som vill 
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ha sådana upphovsrättsskyddade filer på en server. Varje privatperson eller 
person som laddar ner från ett sådant fildelningsprogram har bara sig själv och 
sin dator att ha ansvaret för och de filer som finns på hårddisken. Vid 
jämförelse med client/server topologin där det fungerar så att om servern är 
nere kommer inga andra ut på nätet och har möjligheten att kunna dela ut filer. 
Däremot med peer-to-peer fungerar det så att om inte en nod är tillgänglig på 
nätverket så slussas man vidare till nästa. Detta eftersom alla noder både kan 
vara client och server. [4] 
 

 
 

Bild nr. 2: Nätstruktur för client/server. (Bilden är modifierad) [11] 
Denna bild representerar en nätverkstopologi där servern har hand om allt från anslutningar till vilken dator som 
begär vilken fil. Det viktigaste här är att när anslutningen väl är upprättad sänds hela filen över på en gång. Skulle 
servern sluta sända måste man börja om från början igen. 
 
FTP (File transfer protocol) 
Detta är ett filöverföringsprotokoll [ordlista] som bygger på client/server 
strukturen. Användaren loggar in på FTP-servern via en FTP-klient. 
Datoradministratören avgör hur filerna sorteras och vilka delar av servern som 
klienterna har tillgång till. Väl uppkopplad till servern kan användaren ladda 
ner eller själv bidra med information. [2]  
 
Fildelningsprogram som bygger på peer-to-peer metoden har ofta ett större 
utbud av filer, men fördelarna med FTP vid fildelningssammanhang är att det 
ger större möjligheter att hitta filer med specifikt innehåll och med bättre 
kvalité. Flera fildelningsnätverk bygger vidare på kombinationer av olika 
metoder där även FTP strukturen förekommer, eller där länkar till olika FTP-
servrar är tillgängliga för samtliga eller en del användare. En tidigare version 
av fildelningsprogrammet Audiogalaxy fungerade som en sökmotor för ett 
antal FTP-servrar med nedladdningsbart material. [46] 
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Bittorrent 
Torrent utvecklades år 2003 av den nu 28-årige programmeraren Bram Cohen 
från USA. Man kan säga att det är som peer-to-peer fast i annan fattning, den 
tillämpar peer-to-peer, dock inte ren peer-to-peer. [9] 
 
Bittorrent är ett relativt nytt sätt att dela filer. Den klassiska peer-to-peer 
metoden har vissa begränsningar, eftersom dagens infrastruktur erbjuder högre 
hastigheter nedströms än uppströms. Detta medför att den som skickar en fil 
oftast bara kan skicka till en mottagare i taget, annars sjunker hastigheten. Men 
med bittorrent så skickar alla ut, även de som bara har laddat hem en liten del 
av filen. Skälet till att man kan göra så är att alla datorer är en server med 
torrents bitar som är tillgängliga för alla på nätverket så fort man börjat sin 
nedladdning. Detta gör att du laddar upp samtidigt som du laddar ner. Detta i 
sin tur medför att alla som är anslutna till nätverket, alltså alla som tankar 
samma fil hjälps åt att ladda upp till varandra. Snabbheten ökar markant ju fler 
som är anslutna och laddar ner samma fil. Detta gör bittorrent till ett stabilare 
och snabbare sätt att tanka hem filer än den vanliga peer-to-peer metoden. Det 
som krävas är att man laddar hem ett gratis program som till exempel Burst, 
BitLord eller Bittorrent++ för att kunna samla ihop alla bitar av filen på 
hårddisken och göra den läsbar. [10][11] 

 
De webbsidor som tillhandahåller sökandet av låtar heter trackers, den största 
är The Pirate Bay. [10] Alltså ett webbaserat peer-to-peer, däremot är det inte 
så att dessa webbsidor tillhandahåller filerna utan bara sökfunktionen och 
slussningen ut till andra användare. Sedan fungerar det som vilken peer-to-peer 
applikation som helst, att den hittar varifrån man ska ladda bitarna av filer 
istället för att hitta en enda client att ladda från. 
 

 
Bild nr. 3: Nätstruktur för Bittorrent. (Bilden är modifierad) [11]  
Denna bild illustrerar den tracker (server) man använder sig av för att söka reda på vilken fil man vill ladda ner till 
sin dator. Samma server slussar användaren för att kunna ladda ner låten. Servern har inga filer utan sköter bara 
anslutningarna i nätverket. Varje anslutning, representerat med en linje i bilden, fungerar i båda riktningarna.  
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2.3 Kopieringsverktyg 
Både mjukvara och hårdvara används vid kopiering. Mjukvaran tillhandahåller 
möjligheten att få tillgång till filerna, medan hårdvaran används för att göra 
nya exemplar av filerna. Även fast det man laddar ner blir till en digital kopia i 
datorn. Nedan nämns exempel på program som både möjliggör och förenklar 
kopiering och bränning av musik. 
 

2.3.1 Mjukvara 
För att kunna utnyttja peer-to-peer tekniken som beskrivs i kapitlet ovan 
behövs ett mjukvaruprogram. Uppföljarna och tekniken för att ersätta Napster 
kom snabbt och man lärde sig av andras misstag. Det finns ingen central 
katalog i dagens fildelningsprogram, utan allt sker mellan användare (client) 
och användare (client) utan några mellanhänder. 
 
På samma sätt fungerar Bittorrent men man behöver en mjukvara för att kunna 
ladda ner. Men till skillnad från peer-to-peer så finns allt på Internetsajter, där 
man söker och väljer vad man vill ladda ner. Själva mjukvaran syns inte som 
ett program utan ligger i bakgrunden och gör så att man kan lyssna eller se på 
filerna. I de allra nyaste versionerna av bittorrent programmen kan man dock se 
hur nedladdningen fortskrider. 
 
Direct Connect 
Med hjälp av olika mjukvaruapplikationer som till exempel DC (Direct 
Connect) kan man koppla upp sig mot olika hubbar. [ordlista] Hubbarna är 
fysiskt en dator som agerar som router. [ordlista] Men denna så kallade routern 
lagrar inte filerna mer än temporärt medan överföringen pågår. Den 
tillhandahåller istället en tjänst som gör det möjligt för andra användare att 
koppla upp sig mot denna hubb och delar sedan med sig av sina egna filer. Det 
är användarnas datorer som fungerar som servrar. Men här måste man som 
användare dela med sig av sina filer för att kunna få tillgång till större hubbar 
eller communities. [ordlista] En del av hubbarna har gränser och strikta regler 
för hur mycket man måste dela med sig av för att få komma in. En annan regel 
är antalet slots [ordlista] man måste ha öppna och tillåter andra att ladda ner 
från en själv. Vissa hubbar har extrema krav där allting på datorn hos den som 
vill ansluta sig måste ha alla filer snyggt kategoriserade, som till exempel att 
musiken måste vara sorterad efter artistens efternamn och så vidare. [12] 
 
Denna typ av fildelning används oftast av människor som har någon form av 
bredbandsuppkoppling. Skälet till denna generalisering grundar sig på att de 
allra flesta hubbar kräver att den som vill ansluta sig delar ut stora mängder 
med filer. För att överhuvudtaget ha en möjlighet att komma upp i de 
summorna behöver man ha bredbandsuppkoppling. Det finns dock även många 
som använder sig av modem och ansluter sig till denna typ av 
fildelningsprogram men då begränsar sig ofta användaren till att ladda enbart 
musik, eftersom de filerna inte tar lika lång tid att få hem. Detta gäller dock 
även Kazaa och andra fildelningsapplikationer.  
 



Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa detta? 
Sandra Nilsson & Malin Blom 

 
 

  13

Det som är unikt med Direct Connect-programvaran till skillnad mot Kazaa är 
att man manuellt ansluter sig till valbar hubb och söker sedan efter de önskade 
filerna. För att kunna ansluta måste man dela med sig av sina egna filer på 
datorn. [12] 
 
Kazaa 
Kazaa använder sig av ren peer-to-peer teknik. Med Kazaa behöver man 
emellertid inte dela ut filer för att kunna använda sig av programmet. 
Användaren öppnar bara programmet och väljer vad för sorts media man letar 
efter, för att sedan ange vad man söker och får då upp en lista över tillgängliga 
filer. [8] 
 
Freenet 
The Free Network Project, även kallat Freenet, fungerar på så vis att 
användaren laddar hem en gratis programvara designad för att bevara 
uttryckandefriheten på Internet. Genom denna programvara kan man sedan 
publicera webbsidor som ingen kan kontrollera eller förbjuda innehållet på. 
Man kan byta filer med varandra samt kommunicera med andra Freenet 
användare genom en chatt funktion. Allt är anonymt och för att kunna bli en 
Freenet-användare måste man upplåta en del av sin hårddisk till Freenets 
förfogande. Materialet på hårddisken är krypterat så att ingen kan se vad den 
innehåller och när en användare begär att få se material på någons hårddisk 
skickas den datan runt i nätverket så det inte kan spåras till en specifik 
användare. [61] En annan åtgärd för att kunna hålla material ocensurerat är att 
nätverket är decentraliserat och styrs inte av någon utan varje ansluten dator är 
helt självständig. [62] 
 
Usenet 
Usenet har funnits längre tillbaka än själva Internet. Det startade som ett 
diskussionsforum för studenter som befann sig i olika delar av världen. Usenet 
fungerar som Freenet (se ovan) med några undantag. Skillnaderna är bland 
annat att som Usenet-användare prenumererar man på nyhetsmail som sänds ut 
till olika grupper. [63] Dock är målet detsamma; att kunna presentera helt 
ocensurerat material och göra det omöjligt att spåra och hindra. 
 

2.3.2 Hårdvara 
 

Brännare 
För att kunna möjliggöra kopiering och masslagring av data använder man sig 
av en så kallade brännare. För närvarande finns denna för två olika sorters 
skivor. Den som kom först på marknaden var CD-brännaren. Denna är som en 
CD-rom spelare, skillnaden är att CD-brännaren tillhandahåller även den 
egenskapen att, förutom läsa och spela upp skivorna, den kan spela in data på 
CD-skivor. Idag är denna brännare billig, CD-skivorna är kompatibla med 
andra datorer samt så finns brännaren i så gott som alla nyare datorer. En 
vanlig brännbar CD-skiva klarar runt 800 Mb, vilket motsvarar ungefär 90 
minuters CD-musik.  
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Den andra brännaren som kommit ut på marknaden är DVD-brännaren. 
Principen för denna sort är densamma som för CD-brännaren, den markanta 
skillnaden är att en DVD-skiva rymmer ungefär 4,7 Gb. Detta uppfyller 240 
minuter speltid. Eftersom denna skiva har så mycket utrymme är de ultimata 
för säkerhetskopiering. Jämfört med CD-skivan krävs det inte lika många 
skivor.  
 
Båda skivsorterna finns i formaten recordable och rewritable. Det förstnämnda 
innebär att skivan endast går att bränna en gång, det andra är en skiva som kan 
brännas om med helt nytt material.  
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3 ÅTGÄRDER MOT 
PIRATKOPIERING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
I denna del av rapporten kommer vi att ta fram relevant fakta för vår 
kommande analysering och diskussion.  
 
Först kommer vi att titta lite närmare på hur lagstiftningen ser ut kring 
piratkopiering. Då ett nytt lagförslag har arbetats fram och är föreslaget att 
träda i kraft inom kort, kommer vi förklara de båda lagarna och även göra en 
jämförelse vad som blivit ändrat och tillagt. I nästa del av detta kapitel 
kommer vi att titta närmare på olika aktörer som bearbetar just detta område. 
Vi kommer att belysa deras åsikter och göra en kort redogörelse för vilka 
deras åtgärder är. Sist i kapitlet redogör vi för vilka metoder det finns i 
dagsläget och vi tar en titt in i framtiden för att se vad vi kan vänta oss av 
utvecklingen.  
 

3.1 Lagstiftningen kring piratkopiering 
Musik är skyddat enligt den så kallade Upphovsrättslagen; Lag (1969:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av lagen. Denna rapport tar endast upp musik 
och därför kommer vi enbart att beröra dessa områden, detta innebär att viss 
information i lagen kommer utelämnas. 
Vill man ta del av lagen i sin helhet så kan man göra detta på Sveriges 
Riksdags webbsida. [39] 
 

3.1.1 Upphovsrätten 
Litterära och konstnärliga verk är resultatet av någons intellektuella skapande. 
Denna skapare kallas för upphovsman, eftersom han eller hon genom sitt 
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skapande givit upphov till verket. Till de litterära verken hör skönlitteratur och 
beskrivande framställningar i skrift eller tal samt datorprogram. Till de 
konstnärliga verken räknas scenkonst, musikverk, filmverk, bildkonst, 
fotografier, skulpturer, arkitektur och så vidare. [45] 
 
För att ett alster av litterärt eller konstnärligt skapande skall komma i fråga för 
upphovsrättsligt skydd krävs att det uppnår något som kallas verkshöjd. Det är 
inte fråga om att göra en subjektiv kvalitetsbedömning av typen bra eller dålig 
litteratur eller konst. I stället finns ett krav på att verket skall uppvisa ett visst 
mått av självständighet och originalitet, alltså en objektiv kvalitetsbedömning. 
Verket skall återspegla upphovsmannens personliga skapande och skilja sig 
tillräckligt mycket från andra verk som har samma innehåll. [45] 
 
Vad säger Upphovsrättslagen? 
Upphovsrätten skyddar verket under upphovsmannens levnadstid och därefter i 
ytterligare 70 år. För musikinspelningar, så kallade fonogram, har producenten 
ett skydd i 50 år efter gjord inspelning. [39] 
 
Upphovsrättens ena syfte är att ge upphovsmannen möjlighet att med ensamrätt 
visa frukterna av sitt arbete, nämligen att offentliggöra verket, framställa och 
sälja exemplar av verket, låta framföra verket för allmänheten eller sälja sina 
rättigheter till någon annan och därmed tjäna pengar på det. Det här kallas i 
dagligt tal de ekonomiska rättigheterna. Om inte ensamrätten till det 
ekonomiska utnyttjande av programvaran gjorde det möjligt att få tillbaka de 
pengar som investerats i utvecklingen av programmet, skulle vi inte ha någon 
större mängd programvara på marknaden. Det är upphovsmannen själv eller 
den som han har sålt sina rättigheter till, som bestämmer om och när och till 
vilket pris ett visst verk skall finnas tillgängligt för allmänheten. Detta innebär 
att man inte har rätt att lägga ut musik som är skyddad enligt 
Upphovsrättslagen. [47] 
 
Upphovsrättens andra syfte är att skydda upphovsmannen från att behöva 
uppleva till exempel att någon annan tar åt sig äran av vad han eller hon skapat, 
eller att någon annan gör ändringar i verket utan att be om tillstånd, eller 
utnyttjar det i sammanhang som man inte själv vill se verket i. Det här kallas 
för de ideella rättigheterna och den kan man inte överlåta, det vill säga sälja 
eller ge bort till någon annan. Vill man använda sig av ett verk på ett sätt som 
skulle kunna innebära att den ideella rätten inskränks, måste man få ett 
uttryckligt tillstånd från upphovsmannen. [47]  
 
Framställning av exemplar för enskilt bruk 
Enligt lagen har man rätt att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda 
verk för enskilt bruk. Exemplaren får dock inte användas för andra ändamål. 
Detta ger heller ingen rätt att framställa exemplar av musikaliska verk som inte 
blivit offentliggjorda av upphovsmannen. Det gäller även vid framställning av 
exemplar i digital form. [45] 
 
För att kopian man framställer ska räknas som exemplarframställning måste 
man enligt lag placera denna på ett långtidsminne, som till exempel på en 
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hårddisk eller CD-skiva. Hit räknas inte korttidsminnen som RAM- och Cache-
minnen, motivet till detta är att här lagras det inte permanent utan försvinner 
samtidigt som strömmen till datorn stryps. Det står i Upphovsrättslagen att om 
kopian endast finns placerad i ett korttidsminne räknas det som en flyktig 
kopia. För att detta inte ska kunna utnyttjas vill regeringen införa INFOSOC-
direktivet. Detta innebär att så fort ett verk kopieras så räknas det som 
exemplarframställning oavsett vilket datorminne det gäller. [57]  

 
Straffpåföljder 
Den som med uppsåt eller genom grov oaktsamhet brutit mot Upphovsrättslagen 
döms till böter eller fängelse i högst två år. [39] 
 
Kassettersättning  
Den 1 januari 1999 infördes en lag om kassettersättning. Kassettersättningen ska 
kompensera för tillåten kopiering av upphovsrättsskyddat material för privat 
bruk. Det är en civilrättslig ersättning som inte går till staten utan direkt till 
upphovsmännen via den upphovsrättsliga organisationen Copyswede och är för 
närvarande 2 öre per inspelningsbar minut, dock 6 kronor per enhet. Denna 
ersättning tas ut på produkter som speciellt används för privat kopiering, till 
exempel inspelningsbara CD-skivor, DVD-skivor, videokassetter och Mp3-
spelare. [40] 
 

3.1.2 Nya lagförslaget 
I dag kan man kopiera musik snabbt och enkelt. Sedan kan man också överföra 
detta lika enkelt till många människor, till exempel genom Internet. Det är den 
utvecklingen som gjort att man helt enkelt behöver uppdatera 
upphovsrättslagstiftningen. Det handlar alltså inte om att helt göra om 
upphovsrätten, bara om att uppdatera den.  
 
Det var för snart 2 år sedan, närmare bestämt den 17 juni år 2003 [41], som 
Justitiedepartementet gick ut med ett pressmeddelande angående ett nytt 
lagförslag om upphovsrätten i informationssamhället.  
 
Det svenska lagförslaget bygger på ett EG-direktiv och på två internationella 
avtal från FN: s immaterialrättsorgan (WIPO). Det var först meningen att lagen 
skulle träda i kraft den 1 januari år 2004 men genomförandet blev försenat. 
Anledningen till detta är att förslaget, även kallat proposition från regeringen 
till riksdagen, har varit ute på remiss. [71] Det har kommit in cirka 130 
remissvar och en mängd e-post och brev från allmänheten. Betydelsen av 
remissvar är att berörda myndigheter har en chans att lämna synpunkter på 
lagförslaget. [70] De synpunkter som kommit in har övervägts i arbetet med 
lagrådsremiss och proposition. Propositionen har nu beslutats och överlämnats 
för behandling i riksdagen. I propositionen föreslås lagändringarna träda i kraft 
den 1 juli år 2005. I dagsläget verkar det som detta även kommer att bli fallet. 
[44] 

 
Lagförslaget rör bland annat frågor som kopiering av film och musik samt även 
nya regler om förbud att tillverka och sälja produkter som kringgår exempelvis 
kopieringsspärrar som skyddar upphovsrättsskyddat material. Det innebär 
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också begränsningar när det gäller kopiering av hela eller större delar av 
böcker. Man ska dock fortfarande få lov att kopiera mindre delar av en bok för 
privat bruk, eller en bok av begränsat omfång. [48] 
 
Justitieminister Thomas Bodström kommenterar lagförslaget i en intervju.  
Där säger han att han hoppas att lagstiftningen i sig ska avskräcka de flesta från 
att syssla med fildelning. Han medger dock att brotten inte kommer prioriteras 
särskilt högt av rättsväsendet: ”Det är inte så att polisen kommer att springa in i 
människors hem för att leta efter de här sakerna. Det är också självklart att 
vissa människor kommer att fortsätta, men det är inte ett tillräckligt skäl för att 
inte göra något.” [41] 
 
I en annan intervju säger Justitieministern att man vill med den nya lagen 
bekämpa dem som tjänar grova pengar på att sprida upphovsskyddat material. 
Vidare berättar han att tanken inte är den att polisen ska jaga tonåringar som 
sitter och laddar ner. [49] Detta uttalande kan bero på vad Håkan Roswall, 
kammaråklagare i Stockholm, tidigare sagt gällande vad polisen kommer att 
kunna göra åt problemet: ”Vi har inga resurser att kontrollera att den nya lagen 
efterföljs.” [51] 
 
Vad innebär det nya lagförslaget? 
Lagförslaget innebär bland annat att det blir förbjudet att kopiera 
upphovsrättsskyddat material på Internet som är utlagt utan tillstånd från 
upphovsmannen. Det innebär att det också blir förbjudet att medverka till sådan 
kopiering. 
 
Rätten att kopiera för eget bruk kommer att finnas kvar. Det kommer alltså 
fortfarande vara tillåtet att för privat bruk exempelvis kopiera film från TV, 
bränna ett extra exemplar av en inköpt CD-skiva eller kopiera annat material 
som lagts ut på Internet med rättighetsinnehavarens tillstånd. Skillnaden mot 
tidigare är att det blir helt och hållet klart lagmässigt att man inte får ladda ner 
material för eget bruk från Internet som inte är upplagt med 
rättighetsinnehavarens tillstånd. Tidigare kunde detta kringgås med hjälp av 
den så kallade inskränkningsbestämmelsen i Upphovsrättslagen som tillåter 
kopiering för privat bruk. [48] 
 
Enligt Justitiedepartementet kommer de dock att följa utvecklingen av 
kopieringsspärrar och andra tekniska spärrar noga. Detta för att om det visar 
sig att de hindrar kopiering för eget bruk på ett orimligt sätt. 
 
Den i rapporten tidigare beskrivna kassettersättningen kommer att anpassas till 
utvecklingen mot digitala medier för att på så sätt ge ersättning för den lagliga 
kopieringen för privat bruk. Detta innebär alltså att priset kommer att höjas på 
inspelningsbara CD-skivor, DVD-skivor, videoband med mera. [50] 
 
Lagförslaget kommer att ta hänsyn till om utvecklingen blir den att tekniska 
spärrar används på ett sätt som gör att till exempel konsumenten betalar extra 
för de ytterligare kopior han eller hon vill göra för privat bruk och alltså då 
istället får ett billigare pris på varan om det inte alls ingår några kopior i köpet. 



Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa detta? 
Sandra Nilsson & Malin Blom 

 
 

  19

För sådana situationer finns en regel om jämkning av kassettersättningen så att 
man inte ska behöva betala dubbelt för kopieringen. Det innebär att om man 
betalat extra för varan för att få göra egna kopior så ska man inte behöva betala 
extra för den inspelningsbara skivan, det vill säga med förhöjd 
kassettersättning, på vilken kopian ska tillverkas. [48] 
 
Nya regler om skydd för tekniska åtgärder så som till exempel 
kopieringsspärrar och krypteringar av upphovsrättsskyddat material, kommer 
att införas. Det blir straffbart att tillverka och sälja produkter för kringgåenden 
av sådana tekniska åtgärder. Även själva kringgåendet blir förbjudet. Enligt 
förslaget ska det dock vara tillåtet att kringgå spärrar som hindrar en från att till 
exempel lyssna och titta på en film i vilken apparat man vill. Man kan alltså 
lagligen kringgå en spärr för att spela upp musik, filmer med mera på 
alternativa operativsystem. Däremot blir det alltså olagligt att kringgå spärrar 
som bara skyddar mot kopiering eller mot att verk läggs ut på Internet eller 
görs tillgängligt för allmänheten på annat sätt. Man får inte heller kringgå 
kopieringsskyddet på till exempel en CD-skiva för att göra en kopia för privat 
bruk. [48] 
 
Peer-to-peer är inte förbjudet i sig, och kommer inte att bli det heller i det nya 
lagförslaget. Kazaa och liknande program är inte, och kommer inte att bli, 
olagliga att ladda ner eller använda. Så länge programmen har lagliga 
användningsområden (också) är det inte heller olagligt att distribuera dem till 
andra. Att dela med sig av program som bara är till för att komma förbi koder 
kommer, om lagförslaget går igenom, att ses som medhjälp till 
upphovsrättsintrång. [48] 
 
Straffpåföljder 
Man kan bara straffas för så kallat upphovsrättsintrång om man haft uppsåt 
eller varit grovt oaktsam. Skadeståndsskyldig blir man enligt lagförslaget om 
man haft uppsåt eller varit oaktsam. Om man inte vet att det är olagligt material 
man kopierar och inte heller haft någon anledning att misstänka det kan man 
alltså varken bli straffad eller skadeståndsskyldig. [48] 
 
Straffet för den som skickar eller tar emot olagliga kopior kommer i första 
hand att bli böter, men om det har skett i organiserad form kan det bli fängelse 
i högst två år. I första hand ger dock lagen de som har upphovsrätt möjlighet att 
kräva ersättning av den som hanterar olagliga kopior. [41] 
 

3.1.3 Skillnaderna mellan den nya och den gamla lagen 
Vilka är då de huvudsakliga skillnaderna från den gamla ursprungliga lagen 
mot det nya lagförslaget kan man då fråga sig. Nedan följer en uppspaltning 
gällande detta: 
 

� Enligt lag har man rätt att skapa enstaka kopior för enskilt bruk. Detta 
även efter det att det nya lagförslaget träder i kraft. Skillnaden mot 
tidigare är att det nu uttryckligen står i lagen att man inte får lov att 
kopiera material från Internet, som är upplagt utan upphovsmannens 
tillstånd. 
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� Med det nya lagförslaget blir det olagligt att kringgå spärrar som bara 
skyddar mot kopiering eller mot att verk läggs ut på Internet eller görs 
tillgängligt för allmänheten på annat sätt.  

� Man får inte heller kringgå kopieringsskyddet på till exempel en CD-
skiva för att göra en kopia för privat bruk.  

� Däremot ska det enligt lagförslaget vara tillåtet att kringgå spärrar som 
hindrar en från att till exempel lyssna och titta på en musikfilm i vilken 
apparat man vill. Man kan alltså lagligen kringgå en spärr för att spela 
upp musik med mera på alternativa operativsystem. [48] 

 

3.2 Piratkopieringens aktörer 
Att öka medvetandet är Branschorganisationernas mål. (I vår rapport är dessa 
nämnda som aktörer.) Strävan efter att göra människor medvetna om att det är 
olagligt att sprida musik över Internet tycks ge en viss effekt, detta enligt IFPI: 
s Online Music report som publicerades den 22 januari år 2004. I rapporten 
framgår det att två tredjedelar av de personer som undersökts i Danmark, 
Tyskland, Frankrike och Storbritannien är medvetna om att fildelning utan 
tillstånd är olagligt. Rapporten tar också upp att det fanns en miljard 
tillgängliga musikfiler på Internet mellan år 2002 och början på år 2003. 
Antalet tillgängliga låtar har sedan dess minskat med 20 %. Detta ser man 
också som en effekt av den kampanj som genomförts under år 2003, syftet var 
att öka medvetandet hos dem som laddar hem musik via till exempel 
fildelningsprogrammet Kazaa. [54] Men Kazaa är bara en liten del av det stora 
hela, så det kan vara så att den minskat där men ökat på andra ställen. 
Tillgänglig musik i så kallade peer-to-peer nätverk har minskat men att den har 
ökat i andra typer av nät och fildelning, som till exempel bittorrent och mörka, 
nattade nät. [ordlista] Då uppkommer frågan vad bredbandsbolagen har för 
skyldigheter eftersom de tillhandahåller tjänsten med nattade nät så den 
enskilde individens IP-nummer aldrig syns utåt. [54] 
 

3.2.1 Antipiratbyrån 
Antipiratbyrån är en aktör bildad för att bevaka upphovsrättsmännens 
rättigheter. Henrik Pontén som troligen är den mest kända juristen på 
Antipiratbyrån, säger att de vill komma åt källan till problemet genom att gripa 
och bötfälla vanliga civilpersoner varav de flesta är unga människor. 
Antipiratbyrån har egentligen ingenting med uppkommandet av nya 
distribueringsmöjligheter eller lösningar utan fungerar mer som en 
upphovsrättspolis. 
 
Antipiratbyrån har gått ut starkt med diverse reklamsnuttar och vädjan till folks 
moral och etik. Deras motto är att avskräcka folk från att piratkopiera och 
bötfälla de som gör det. [15] 
 

3.2.2 Piratbyrån 
Piratbyrån har startats för att stödja dem som är i strid mot rådande 
uppfattningar om upphovsrätten och som kopierar information och kultur fritt. 
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Deras mål är att ge en annan syn på piratkopieringsproblemet än vad 
upphovsrättsindustrins lobbygrupper ger. [24] 
 
Piratbyrån anser att de inte bidrar till att organisera och hjälpa piratkopieringen 
på traven. De påstår att de inte behöver det, eftersom de av sig själva är en 
mäktig rörelse där många miljoner och åter miljoner deltar. De är föranhängare 
till piratkopiering för att de anser att det är bara de stora 
bolagskonstruktionerna som blir gynnade och inte den enskilde individen. De 
vill att upphovsrättsmännen ska få betalt, dock inte på det nuvarande sättet. 
Piratbyrån påstår att de inte sysslar med att organisera 
piratkopieringsverksamhet. [24] Dock är detta en tolkningsfråga då de 
tillhandahåller en populär bittorrent tracker på deras sajt. [11] 
 

3.2.3 EFF 
EFF (Electronic Frontier Foundation) är en amerikansk organisation som 
skapades för att försvara vår rätt att tänka, prata och dela med oss av våra idéer 
genom att använda nya medier, däribland Internet. EFF var först med att 
identifiera hot mot våra grundläggande rättigheter ute på Internet och vara 
juridiskt stöd i den nya digitala åldern. [17] 
 

3.2.4 IFPI och skivbolagen 
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) är en 
världsomspännande aktör som finns i drygt 80 länder. IFPI bildades för 
närmare 70 år sedan och har idag cirka 1 500 medlemmar med huvudkontor i 
London och ett antal regionala samt lokala kontor över hela världen, däribland 
Sverige. [16] Deras syfte är att hjälpa medlemmarna med juridikstöd och 
representera skivbolagen för att kunna förhindra piratkopiering och 
upprätthållandet av upphovsrätten. Dock måste man anmäla sig och bli medlem 
för att få deras stöd. Sveriges motsvarighet heter IFPI Svenska Gruppen och 
har ett samarbete med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) 
och NCB (Nordiska Copyright Bureau). [18] 
 
I samband med att skivförsäljningen i Sverige gått brant nedåt försöker IFPI att 
gå ut med information och nå alla som laddar ner musik. Detta åstadkommer de 
genom att sprida marknadsföring i anslutning till fildelningsprogrammen. 
Enligt skivbranschens egen statistik har de problem med att bestämma vad de 
anser är fördelarna och nackdelarna med de alternativ som finns tillgängliga 
idag. Det finns studier som pekar åt ett annat håll, nämligen att all 
piratnedladdning bara har påverkat skivförsäljningen marginellt. [19] 
 
Samtidigt får svenska skivbutiker stänga, eller försöka överleva på att driva 
kafé i sina lokaler. Många musiker vittnar om hur snabbt deras intäkter snabbt 
krymper. Sammanställningen av denna akademiska studie för att kartlägga 
beteende bland nedladdare, visar på att konsumtionen skulle öka om 
skivpriserna sjönk. Nedladdningskulturen kan enligt siffrorna inte vara den 
enda förklaringen till att det går dåligt för skivbranschen. Privatpersoner laddar 
ner radiostationers Top40-lista och mest av sådant som de ändå inte skulle ha 
inhandlat i butik. Att ha föregående som grund så är det inte troligt att 
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piratkopieringen är det enda skälet till nedåtgåendet för skivbranschen. Till sist 
enligt denna studie har det krävts 5000 nedladdade filer för att minska 
skivförsäljningen med ett enda exemplar. [55] 
 
Skivbolagen spelar en stor roll i detta drama, i och med att de kanske inte 
förväntade sig att folk skulle göra uppror på de höga skivpriserna. De trodde de 
kunde fortsätta på sin linje och inte anpassa sig till den nya teknologin. Nu blir 
de dock tvungna att tänka om, de måste i alla fall ändra sin attityd. [83] 
 

3.2.5 Artisterna 
Artisten Melanie C, som sedan tidigare är känd för sin medverkan i gruppen 
Spice Girls, har åsikten att det drabbar mer än artisten om man laddar ner 
musik utan lov från upphovsmannen. Producenter, mixare och band/orkestrar 
som också har lagt ner jobb och pengar på att tillverka en CD-skiva blir också 
negativt påverkade. Slutligen så drabbar det i slutändan även den enskilde 
individen när det inte längre finns några pengar att stödja nya artister och 
producera nya skivor. Man rånar sig själv helt enkelt. Artister från hela världen 
håller med om att konceptet att stjäla musik är fel men att man samtidigt måste 
jobba hårt för att få fram en bra lösning som fungerar på Internet. Artisterna 
ska kunna tjäna pengar på de verk de verkställt men fansen ska inkluderas i 
planerna så att de får vad de eftertraktar. [20] 
 
Enligt en artist/skivbolagsägare ur TV-programmet Debatt i SVT1 Ayesha 
Quraishi är piratkopiering inte helt främmande. Hon anser att man som 
privatperson som enbart laddar ner musik för att lyssna på den, själva kan 
avgöra vilka artister man vill sponsra med att köpa en skiva. En nyutkommen 
artist behöver pengarna mer än en etablerad som redan är välbärgad. [83] 
 

3.2.6 Bredbandsbolagen 
Som det är nu får bredbandsbolagen inte lämna ut uppgifter om privatpersoner 
som nedladdat vad det strider mot integritetslagen. I och med denna lag blir det 
svårt att komma åt privatpersoner som laddat hem olagligt material. Steget att 
utvidga lagar och direktiv för att komma åt piratkopieringen tar ytterligare ett 
steg framåt när regeringen i dagsläget arbetar på flera andra lagar, bland annat 
det så kallade Enforcementdirektivet. Vilket innebär följande; 
Enforcementdirektivet gör att det blir lättare att ge sig på organiserade, 
kommersiella piratkopierare. Direktivet ger möjlighet för 
upphovsrättsinnehavare och varumärkesinnehavare att göra 
intrångsundersökningar i hem, beslagta utrustning och till och med frysa 
bankkonton. Dessa lagar kan komma att påverka privatpersoners skydd.  
[56][21] 
 
Den aktuella kritik som riktas mot bredbandbolagen är att dessa inte tar sitt 
ansvar. Grupperna som framför kritiken är film- och 
dataspelsbranschföreträdarna. Dessa grupper vill att bredbandsbolagen som har 
full insyn i vad deras kunder laddar ner ska ta på sig ett övervakningsansvar. 
En liknelse på denna kritik skulle kunna vara att man ger Vägverket skulden 
när någon kör för fort. Det finns ingen som kan ta på sig ansvaret för att 
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kontrollera trafiken för leverantörerna, det skulle kosta för mycket och detta är 
egentligen inte deras ansvar. Polisen har inga resurser, då skulle andra frivilliga 
grupper få ta på sig det ansvaret fast med strikta lagar och tillvägagångssätt. 
[23] 
 
Enligt en undersökning av Sveriges största Internetleverantörer Bostream, 
Telia, Tele2, Chello/Upc och Spray hävdar alla att de inte kontrollerar vad som 
skickas. Men om anmälan kommer från någon annan skickar de ut en varning 
och därefter stängs uppkopplingen ner. [22] 
 
Statistiken säger att 80 % av Sveriges bredbandskapacitet går åt till 
piratkopiering. Dock är inte statistik alltid att lita på, för vill man påskina något 
är det inte svårt att vinkla det dit med statistik. [22] 
 

3.3 Alternativa åtgärder att förhindra piratkopiering 
Vilka möjliga åtgärder har tagits av olika aktörer för att åstadkomma en 
förändring och kompromiss så att alla parter kan gynnas. Vi belyser både de 
alternativa lösningar som finns idag och vilka som framtiden har i beredskap åt 
oss. Senare i analyskapitlet kommer alla alternativ att analyseras tillsammans 
med vad de olika aktörerna kan förmodas tycka till om dem. 
 

3.3.1 Dagens åtgärder mot piratkopiering  
I dagsläget är det kopieringsskyddet som är allra vanligaste skyddet när det 
gäller att förhindra piratkopiering. Men ytterliggare två åtgärder, betalsajter 
och DRM, är framtagna med hopp om att de ska bidra till en minskning av 
olaglig nedladdning av upphovsrättskyddat material på Internet. Nedan går det 
att läsa om dessa 3 åtgärder, där vi berättar hur dessa fungerar. 
 

 

Betalsajter 
I dag finns det ett lagligt och bra alternativ till piratkopiering, som både 
föranhängarna och emotanhängarna till piratkopiering är överens om. Det vi 
talar om är betalsajter där man kan välja vilken musik man vill ladda hem mot 
betalning. Sajterna måste inte tillhandahållas av skivbolagen utan det finns 
många fristående där skivbolag och artister anmäler sig för att vara med och 
sprida sin musik. I Europa finns ett 50-tal sådana tillgängliga för användning. 
Enligt tidigare nämnda IFPI-rapport är konsumenterna inte tillräckligt 
medvetna om detta lagliga alternativ. [54] 
 
I USA finns det massvis av färdigutvecklande och fungerande sajter där man 
får tag på digital musik. Där går pengarna till vad lagen anser vara rätt person, 
det vill säga upphovsmannen och skivbolagen. Skälet till att det tar sån tid att 
upprätta lagliga lösningar här i Sverige är att alla legala alternativ kräver 
mycket jobb. För att kunna börja distribuera upphovsrättsskyddat material 
måste man ha godkännande och tillstånd av upphovsmän, artister och musiker. 
Alla avtal måste omförhandlas eftersom de inte innefattar digital distribution, 
vilket tyvärr tar lång tid. Det andra skälet är att skivbolagen har hoppats för 
länge på en vändning. Man har fortsatt att koncentrera sig på skivor. 



Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa detta? 
Sandra Nilsson & Malin Blom 

 
 

  24

Allteftersom folk skaffar fler datorer och bättre uppkoppling mot Internet 
kommer piratkopieringen att fortsätta om det inte finns lagliga bra alternativ 
såsom betalsajter. [18] 
 
Ett alternativ till att det ska bli billigare kan vara att försöka distribuera 
musiken direkt från artist till konsument via Internet. Nyckeln är att alla 
samarbetar och försöker få fram ett bra alternativ till piratkopieringen. [83] 
 
Nedan presenterar vi fyra exempel på olika betalsajter:  
 
Poplife 
Ett av de svenska alternativen till betalsajter är Aftonbladets egna 
musikbetalsajt; Poplife, där en låt kostar 9,90 SEK. [26] Man har tillgång till 
ett 10 000-tal låtar och album, däremot är utbudet nästan enbart för dem som 
lyssnar på radiohits. Man har rätt att flytta låten tre gånger och 
säkerhetskopiera den till en annan dator eller bränna ner den. Man kan välja 
format på låten, de som finns att välja mellan är Mp3 och WMA. [25] 
 
Som vi tar upp i vår diskussionsdel längre fram i rapporten, så har 
beteendemönstret kring hur man lyssnar på musik förändrats avsevärt de 
senaste åren. Detta kan förklara varför det mestadels finns detta utbudet på 
svensk betalsajt. 
 
iTunes Music Store 
I april år 2003 lanserade företaget Apple sin Apple iTunes, som är ett 
gratisprogram till Macintosh OS version X eller senare men finns även för 
Windows 2000 och XP. Detta program spelar upp musik och filmer med hjälp 
av olika musiklistor. En musiklista är som en jukebox där man väljer vilka låtar 
man vill ha med och skapar på sätt en lista med den musiken man vill lyssna 
på. För 99 cent, cirka 7 SEK, kan man ladda hem musik från iTunes Music 
Store och man har då över en miljon låtar tillhörande tjugo artister att välja 
bland. Det är inte enbart begränsat till musik utan det finns även 9 000 
ljudböcker att ta del av. Musiken som man kan köpa kommer från de stora 
musikföretagen; BMG, EMI, Sony Music Entertainment, Universal och 
Warner Bros. Det finns även musik från helt oberoende artister. [27][28] Det är 
integrerat DRM [ordlista, mer finns att läsa på sidan 27] i deras online 
musikbutik, vilket betyder att konsumenten kan flytta musikfilen fem gånger 
till olika datorer inom tjugofyra timmar. Det går att överföra låten oändligt 
antal gånger på Apples egna bärbara musikspelare iPod. [ordlista] Att bränna 
en skiva med exakt samma musiklista är tillåtet sju gånger, ett kryphål är att 
ändrar konsumenten ordningen eller tar bort några låtar så går det att bränna 
fler gånger. [68]  
 
Det har i dagarna, maj år 2005, lanserats en svensk iTunes Music Store. Den 
engelska versionen har sålt över fyra hundra miljoner låtar. Antalet låtar att 
välja bland är samma som den amerikanska men priset är 9 SEK för en låt och 
90 SEK för ett album. [67]  
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Virgin Megastores Digital Downloads 
Det är samma pris som gäller på Virgin Downloads som på Apple iTunes 
Music Store, nämligen 99 cent/låt. Man har då fri tillgång till att bränna låten 
på CD-skiva, eller använda den i sin Mp3-spelare. Virgin uppger att de har 275 
000 låtar tillgängliga för nedladdning. [13] 
 
MP3tunes 
Michael Robertson heter mannen som skapat denna musiktjänst, han är VD för 
Linux-företaget Linspire. Han ville ge konsumenterna ett alternativ att köpa 
musik till ett bättre pris som inte är kopieringsskyddat. Dessa ska även fungera 
att spela upp i vilken typ av musikspelare som helst. MP3tunes har över 20 000 
artister och 300 000 låtar. Kostnaden ligger på 60 SEK för ett album, och en låt 
kostar 6 SEK. Emellertid lyser artisterna med sin frånvaro och inga stora 
skivbolag har anmält sitt intresse. Mp3 formatet är DRM-fritt, [ordlista, mer 
finns att läsa på sidan 26] vilket betyder att man inte kan lägga in metadata som 
gör att man inte kan spela upp det man köpt. Ett stort plus för konsumenten är 
om man skulle råka radera låten eller albumet från sin hårddisk utan att 
säkerhetskopierat det. Då köpet är lagrat hos MP3tunes kan man ladda ner det 
en gång till. [29] 
 
Kopieringsskydd 
Vissa skivbolag säljer vissa skivor som är utrustade med kopieringsskydd. 
Detta ska inte endast skyllas/hyllas på skivbolagen, artisterna har också en 
hand med i detta bestämmande. Dessa kopieringsskydd förhindrar att olagliga 
kopior av skivan sprids vidare till obehöriga, exempelvis via brända CD-R 
skivor eller via Internet. Man kan dock lyssna på kopieringsskyddade skivor i 
CD-spelaren. Däremot kan man inte spela upp alla skivor med kopieringsskydd 
i datorn.  
 
När man köper en skiva innehållande kopieringsskydd skall den vara tydligt 
märkt med en text på fodralets fram- och/eller baksida, tillsammans med en 
symbol (se bild nr.4) utarbetad av IFPI som är en internationell symbol. Texten 
på skivan skall också informera om vilken typ av kopieringsskydd som 
används. Enligt IFPI är det upp till varje skivbolag att individuellt bestämma 
om de vill använda symbolen för kopieringsskydd på de skivor de ger ut. I 
Sverige har skivbolagen dock gemensamt bestämt att de skall använda 
symbolen på alla skivor som innehåller kopieringsskydd de ger ut i Sverige. 
[30] 
 

 
 
Bild nr. 4: Symbolen för kopieringsskydd på CD-skivor. [30]  
 
Det finns idag två olika typer av kopieringskydd till CD-skivor. Den ena typen 
av kopieringsskydd gör det möjligt att lyssna på skivan i datorn medan den 
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andra typen förhindrar just detta. Av informationstexten och symbolen på den 
valda skivan skall det tydligt framgå vilken av dessa två typer av skydd den 
valda skivan är utrustad med.  
 
Fördelarna med den digitala tekniken innebär ökad risk för olovlig kopiering. 
Om man till exempel kopierar en CD-skiva så blir det en exakt kopia av 
originalet, det vill säga utan förvanskning. Detta är en stor skillnad gentemot 
den gamla tekniken med VHS eller kassettband. För varje kopia av ett sådant 
band så blir kvaliteten sämre, det vill säga en kopia av en kopia är långt ifrån 
originalet kvalitetsmässigt. Utvecklingen mot den digitala tekniken gör att 
tillverkarna måste utveckla bättre och bättre kopieringsskydd för att på så sätt 
hindra utbredningen av den olovliga kopieringen. Trots detta inser tillverkarna 
att kopieringsskydden måste vara kostnadseffektiva, vilket innebär att det är 
oekonomiskt att ta fram sådana skydd som hindrar de duktigaste hackarna. Det 
vill säga de som har som intresse att knäcka kopieringsskydd och ser det som 
en utmaning. Målet är att förhindra masskopiering.  
 
Skivbolagen är medvetna om att det existerar vissa problem med det nuvarande 
kopieringsskyddet på skivor. Inte desto mindre är det här för att stanna på 
marknaden, med detta menas dock inte att det kommer att förbli i sin 
nuvarande form. Skivbolaget BMG är i testningsfasen för att utveckla en ny 
teknik som tillåter att man spelar skivan i datorn. Tanken är att CD-skivan även 
ska fungera som en licens för att ladda ned lagliga digitala kopior från nätet. 
Det skulle lösa många av de hinder som kopieringsskyddet utgör. Dessutom 
ska det finnas möjlighet att göra några kopior till Mp3-format för privatbruk.  
Internationellt och nationellt väljer fler och fler skivbolag att skydda sina 
skivor mot intrång. [18][31] 
 
Eftersom det inte är mer än ett par företag i världen som tar fram skyddet, går 
utvecklingen i jämförelse med annan teknik ganska långsamt. Kopieringsskydd 
kan liknas vid virusskydd; hur mycket forskning som än läggs ner blir det 
aldrig hundraprocentigt, därför finns möjligheten att ta sig förbi. 
 
Ett tillägg som kan göras här är att en butik inte har skyldigheten att ta tillbaka 
en skiva på grund av att kunden inte har uppmärksammat den lilla text på 
skivomslaget som talar om att skivan är kopieringskyddad och därför inte går 
att spela i datorn. Om skivan däremot inte fungerar i exempelvis bilstereon 
eller vanliga CD-spelare, kan den reklameras och bytas. [82] 

 
Tittar man på kopieringsskydd som införs för att man inte ska kunna spela CD-
skivan i en dator, så är problemet att många använder sin CD-brännare på 
datorn för att skapa en egen kopia av skivan. Detta har man rätt till enligt 
nuvarande Upphovsrättslag, det vill säga att skapa en kopia för eget bruk. Kan 
man då inte läsa skivan i datorn så försvinner möjligheten till denna rätt. En 
förening som är upprörd över detta är den belgiska konsumentföreningen Test 
Ankoop. De hävdar att kopieringsskyddet är olagligt och väljer att stämma 
skivbolagen. De menar att dagens skydd missar målet att skydda mot att skivan 
distribueras på Internet, samtidigt som det underminerar konsumenternas 
rättigheter att använda sin skiva som de vill för privat bruk. [32] 
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DRM 
DRM står för Digital Rights Management och handlar i stort sett om olika 
tekniker och juridiska regler för hur man ska kunna se till att 
upphovsrättsmannen får betalt för sina verk, inkluderat även i digital form. 
Detta gäller allt från filmer, musik, dataprogram och böcker. Den ursprungliga 
idén med DRM-system har varit att lägga in metadata i en digitalprodukt med 
vem som har rätt att använda den. Kort sagt betyder metadata information om 
datan i filen och den finns inbakad i den ursprungliga filen. [33] Det nya 
filkomprimeringsformatet OGG kan än så länge spelas utan licens och därför 
kan man inte lägga in metadata som förbjuder spelning av musiken. Det börjar 
även komma bärbara musikspelare som klarar OGG-formatet, bland annat 
iRiver. [60] 
 
Men problemet gäller inte att få betalt en gång utan att se till att verket som 
man betalat för inte sprids vidare. 
 
Många stora företag har visat intresse för dessa system, bland dem befinner sig 
Microsoft. [33] 
 

 
Bild nr. 5: Strukturen för DRM. (Bilden är modifierad) [11] 
 
Bild nummer fem demonstrerar strukturen för hur DRM fungerar. För att visa 
hur det fungerar ger vi följande exempel: en användare surfar ut på Internet för 
att hämta hem en fil. Denna fil kan vara till exempel musik eller ett program, 
förutsatt är att det är en fil man måste betala för samt att tillverkaren eller 
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upphovsmannen har DRM-skydd. Användaren får filen skickad till sig och 
skickas vidare för att betala för den. När betalningen är genomförd skickas 
krypteringsnyckeln till användaren så att det blir möjligt att spela upp eller 
installera det man just köpt. Krypteringsnyckeln som skickas fungerar dock 
bara på just den datorn där personen laddat ner filen, anledningen är för att 
förhindra spridning. 
 
För att även visa på ett verklighetsexempel; en användare har köpt en musikfil 
och har filen på sin hårddisk. Denna användare vill dela med sig av filen till en 
kompis och skickar filen. Men när kompisen spelar upp låten kommer det 
istället upp ett meddelande som säger att man måste betala samt 
tillvägagångssättet för att få tillgång till filen. När man betalar kan man välja 
mellan att lyssna på låten en gång, pay-per-view, eller att lyssna hela tiden, 
prenumeration. [43] 
 

3.3.2 Framtidens åtgärder mot piratkopiering 
Framtidens lösningar och forskande kring åtgärder att försöka förhindra 
piratkopiering drar sig åt ett och samma håll, vilket är att skyddet skall vara 
integrerat i hårdvaran. Yttrandefriheten, hur mycket är vi villiga att ge upp för 
att få ett stopp på piratkopieringen. Har skivbolagen verkligen något egenvärde 
för kulturen som gör det mödan värt att bevara dem. [31] 
 
Det finns bra men kanske mindre realistiska lösningar på problemet med 
piratkopiering. Ett exempel på detta är ett program som gör så kallade 
skräpfiler. Piratkopierarna ska alltså tro att de laddar ner en musikfil men när 
man sen spelar upp den ska det komma brus eller reklam gällande att istället 
köpa låten. Det ska helt enkelt bli för jobbigt att ladda ner piratkopierad musik. 
Men för att deras mål ska uppfyllas måste det ut oerhörda mängder av 
skräpfiler. Uppfinnarnas mål med denna teknik var att hitta en piratkopierad låt 
med bra kvalitet ska bli som att leta efter en nål i en höstack. [37] 
 
TCPA och NGSCB 
Microsoft har som vi tidigare nämnt visat intresset för DRM och fortsatt i den 
riktningen med TCPA (Alliansen för Pålitlig Databehandlingsplattform). 
Microsofts medarbetare till uppstartandet av detta var HP, IBM, Intel och 
Compaq. 
 
TCPA står för ett projekt som leds av Intel. Målet är följande: ”en ny 
datorplattform för nästa århundrade som kommer att tillgodose förbättrad tilltro 
till PC-plattformen”. NGSCB, som står för Next Generation Secure Computing 
Base, hade ursprungligen namnet Palladium. Detta är en programvara som 
Microsoft påstås ska byggas in i framtida versioner av Windows. Denna 
kommer att bygga på TCPA-hårdvaran och kommer att lägga till några extra 
funktioner. [35] 
 
NGSCB ger en datorplattform där man inte kan manipulera programvaran och 
där dessa program kan kommunicera på ett säkrat sätt med tillverkaren. Det 
uppenbara användningsområdet är så kallad elektronisk rättshantering. Disney 
kommer att kunna sälja DVD-skivor som kan avkodas och spelas på en 
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NGSCB-plattform. Denna plattform undersöker licensen med tillverkaren 
innan den kan spelas upp. Dock är det inte möjligt med kopiering. 
Musikindustrin kommer att kunna sälja nedladdningsbar som endast kan 
avlyssnas med aktuell licens. De kommer att kunna sälja CD: n som bara 
kommer att kunna spelas tre gånger, eller bara på din födelsedag. Alla sorters 
nya marknadsföringsmöjligheter öppnar sig. 
 
NGSCB tillsammans med TCPA kommer att göra det svårare att köra 
olicensierade program. Vid upptäckt av ett olicensierat program kommer det 
vara möjligt att kunna förstöra detta över Internet.  
 
Denna lösning skulle kunna få en minskning på piratkopieringen men som med 
allt annat så finns det alltid nackdelar. Det kommer att finnas fjärrstyrd censur 
där mekanismer som är gjorda för att med fjärrkontroll tillintetgöra piratkopior 
av musik. Dessa kan även användas till att förstöra text som en domstol, eller 
ett programvaruföretag, har beslutat är kränkande. Detta kan vara allt från 
pornografi till kritik av politiska ledare. Programvaruföretag kan likaså göra 
det svårare att byta till deras konkurrenters produkter. 
Ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word kan till exempel kryptera alla 
dokument med nycklar som endast Microsofts produkter har tillgång till. Detta 
skulle betyda att det endast går att läsa dem med Microsofts produkter och inte 
med något konkurrerande ordbehandlingsprogram. [36] 
 

 
 
Bild nr. 6: Användning av NGSCB. (Bilden är modifierad) [11] 
 
Bild nummer sex ovan belyser användningen av NGSCB. Det lilla området på 
användarens hårddisk som innehåller personlig data heter Sealed space. Detta 
område är av säkerhetsskäl oläsligt för alla program, utom det som skapade 
filen. Trusted space finns i RAM-minnet där ett visst utrymme är allokerat till 
att köra pålitliga program. Attestation är en inbyggd mekanism som tillåter 
andra externa användare att kontrollera till exempel versionen på NGSCB samt 
rättigheten att använda programmet. En trusted agent är ett program eller del av 
ett program som sparar ner personlig data krypterat i sealed storage. Denna 
anropar nexus när deras frågor gäller säkerhet eller minneshantering. Nexus 
finns i kärnan på operativsystemet och kommunicerar med andra program och 
delegerar jobb till trusted agents. [65]  
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Till sist kommer ett litet chip, Fritz, att sättas på varje moderkort. Chippet har 
blivit döpt efter en senator i USA som arbetade för att TCPA skulle byggas in i 
all konsumentelektronik. Fritz kommer att fungera som en övervaknings- och 
rapportkomponent. För att ge ett exempel för att förtydliga; då användaren 
startar sin dator tar Fritz över kontrollen och granskar både hårdvara, mjukvara 
och drivrutiner mot en tabell innehållande vad som är godkänt. Visar det sig att 
allt inte stämmer överens kopplar Fritz upp maskinen mot Internet för att 
kontrollera om något tillverkningsnummer har blivit tillbakadraget av 
tillverkaren.  Fritz undersöker även att all hårdvara är godkänd av TCPA, som 
finns beskrivet i stycket ovan. Därefter körs Windows igång och när 
användaren sedan vill ladda ner något från Disney till exempel så kan NGSCB 
intyga att denna dator är helt godkänd för att ta emot material. [35] 
 
Hårdvaruskydd 
Konceptet med plattformar för pålitliga datorer har sitt ursprung i 
datorindustrins insikt om att den aktuella modellen för persondatorer inte är 
lämpad för att garantera säkerhet. Skivbolag samt många fler är intresserade av 
säkra plattformar, vilket visas av virusattacker, möjligheten att spionera på data 
vid inmatning, piratkopiering av verk, programvaror med mera. Intel-
processorerna kommer att få DRM-stöd inbyggt på en liten del av 
processorytan med eget minne. Detta för att redan nere på hårdvarunivå kunna 
hindra användaren från att spela upp kopieringskyddade filer, om man inte 
betalat för det vill säga. Musikfiler kommer till exempel att kodas så att den 
som vill spela upp filen måste ha rätt hårdvara och rättighet att använda 
musiken. 
 
Phoenix Technologies är en av de största tillverkarna av BIOS. [ordlista] De 
håller på att ta fram en BIOS-version med inbyggt DRM-stöd. Det är ännu 
oklart om DRM-funktionen ska gå att stänga av eller inte. [34] 
 
Det finns även planer på att låta andra tekniska produkter än datorer innehålla 
denna mjukvara från Phoenix, till exempel TV-apparater. Då blir det inte 
upphovsrätten som skyddas utan alla som använder sig av piratkort till sina 
TV-dekodrar, det vill säga en box som möjliggör tittande på kabel-TV och 
digitala kanaler. [36] 
 
Linux är ett operativsystem med öppen källkod, alltså att vem som helst får 
modifiera den, och är gratis att använda. Med all trolighet kommer även Linux 
att i framtiden få DRM-stöd. Blir det dock så att skyddet ligger i hårdvaran 
kommer det i framtiden inte spela någon roll vilket operativsystem man 
använder sig av. [38] 

 
Trusted Computing Group (TCG) är ett branschkonsortium, men dock ingen 
vinstdrivande aktör, med målet att höja säkerheten i dagens plattformar. 
För tillfället stödjer AMD, HP, IBM, Intel och Microsoft aktivt TCG-gruppen 
men ytterligare företag väntas ansluta sig. Aktuella bidragsgivare, inklusive en 
del europeiska företag, är; ATi Technologies, Atmel, Broadcom Corporation, 
Comodo, Fujitsu Limited, Gemplus, Infineon, Legend Limited Group, National 
Semiconductor, Nokia, MTRU Cyrptosytems, nVidia, Phoenix, Philips, 
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Rainbow Technologies, Seagate, Shang Hai Wellhope Information, Sony, 
Standard Microsystems, STMicroelectronics, Texas Instruments, Ultimaco 
Software AG, VeriSign samt Wave Systems. Ytterligare företag, som Sun 
Microsystems, har uttalat intresse och har som avsikt att ansluta sig. [36] 
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4 DJUPINTERVJUER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
För att visa fokus på olika delar av problemet har vi här samlat den 
informationen vi samlade in genom intervjuer. Intervjuunderlaget finns 
publicerat sist som bilaga två i rapporten. Vi har valt frågor utefter vårt val av 
fakta och inramning. På så vis får vi en bred uppfattning om problemet, allt 
från fakta till stora bolag och aktörer till den lilla medborgaren. 
 

4.1 Beskrivning av djupintervjuerna 
Som det är sagt tidigare så valde vi att göra en kvalitativ undersökning, skälen 
till detta är många. Detta ämne handlar om att göra någonting olagligt, det 
betyder i sin tur att personer man inte känner och bara frågar eller skickar ut en 
enkät kanske känner sig olustiga till mods att vara ärliga. Därför valde vi ut 
fyra stycken som vi känner och där ett förtroende finns. En positiv aspekt är att 
istället för att bara få svar på frågorna så fick vi en mer öppen diskussion till 
våra frågor, detta gav i sin tur intressanta svar. Enkäter ur det kvantitativa 
perspektivet har det redan gjorts i flertalet exemplar kring detta ämne, vilka ger 
ett generellt svar. Statistik finns alltså redan och därför valde vi istället en 
intressantare väg; nämligen metoden djupintervjuer. 
 
Vår undersökning gick ut på att vi intervjuade fyra personer som befinner sig i 
åldrarna 21 – 51 år. Det är lite av en allmän uppfattning att det mest är unga 
människor som använder sig av fildelningsprogram och stjäl 
upphovsrättsskyddad musik. Dock anser vi att vi lyckats få fram en annan bild, 
vilken kommer presenteras mer ingående i avsnitten som följer. 
 

4.2 Genomgång av frågorna 
Frågorna är kronologiskt uppdelade utifrån att kontrollera en användares 
Internet vanor. Vi tyckte att man inte kan komma ifrån att ha med ”mindre 
viktiga” frågor för att få en mer helhetsbild av användaren och dennes vanor.  
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Delen som kommer först handlar om att ha dator, hur ofta man sitter vid 
datorn, har man en brännare och vad för typ av uppkoppling och så vidare. 
Därefter tar vi upp frågor såsom om man har kopierat musik och hur ofta, hur 
man använder det man kopierat med mera. I den sista delen får användaren 
redogöra för vad den tycker om de olika lösningar som kommit fram och 
tillämpats i hopp om att få stopp på eller åtminstone minska piratkopieringen 
av upphovsrättsligt material. 
 
Vår parallell som vi försökt dra på i våra intervjuer var att det är lagstadgat att 
man inte får kopiera upphovsrättsskyddat material. Dock är det lika förordnat 
som att man inte får köra bil mot rött ljus eller stjäla matvaror i en butik. 
Med detta vill vi visa att det finns flera exempel som har med samma princip 
att göra. Olagligheter som vissa människor tycker de har rätt till att bryta för att 
det är för hutlöst mot konsumenten, exempel på detta är piratkort till TV-
dekodrar och nedladdning av allt vanligt upphovsrättsskyddat material. 
 

4.3 Presentation av djupintervjuerna 
Detta avsnitt avser att presentera svaren på våra frågor ur intervjuerna. Först 
presenterar vi de grundläggande frågorna innan vi kommer in på 
nyckelfrågorna för denna rapport. Vid påstående som inte gäller alla 
intervjupersoner så kommer de att omnämnas som person A, B, C eller D. 
 
Alla använder sig dagligen av en dator, antingen i hemmet eller på 
jobbet/skolan. Alla äger en CD-brännare och alla har Internetuppkoppling, 
dock med olika hastighet; hälften har äkta bredband medan resten har ADSL.  
 
Nedladdningsvanorna varierar från att ladda ner material några gånger i 
månaden till flera gånger i veckan. Vad man då laddar ner är jämnt utspritt, att 
ladda ner hela album och/eller enstaka låtar. Alla laddar ner musik för att det är 
lättillgängligt och/eller gratis. Det som skulle krävas för att man skulle åka och 
köpa i butik är enligt person B ett bättre pris, då tillverkningskostnaden för en 
CD-skiva med musik endast är 50 kronor medan man får betala 180 kronor i 
affären. Samtidigt som person A och C tycker att musiken måste bli bättre. 
Med detta menar de att nu för tiden är det viktigaste att håva in så mycket 
pengar som möjligt. Därför gör artisterna några bra låtar medan resten av 
skivan bara är ihop hafsad för att få ut den snabbt. Utbudet i skivaffärerna 
borde även ses över ordentligt. 
 
Kopiering för eget bruk betyder enligt lag att man skänker bort utan betalning 
till sina närmaste vänner, släkt och familj. Det stämmer bra överens med hur 
våra intervjupersoner använder det de laddar ner. Att kopiera skivor man har 
köpt i affären och sedan ge till kompisar och närmaste familj är något person 
A, C och D gjort. Fast då endast för eget bruk, det är ingen distribution vi talar 
om. Det var ingen av de tillfrågade som hade kopierat original filmer, även 
fastän person A äger en DVD-brännare. 
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Som tidigare blivit nämnt så har vi dragit en parallell till övriga olagliga 
förseelser, som till exempel att snatta i butik. Detta är något som person A, B 
och C någon gång gjort i sitt liv. Motiveringen de hade till detta är att med 
musik vill man lyssna och testa innan man inhandlar en skiva. Anledningen är 
att man vill kontrollera så man inte lägger ut onödiga pengar på något som i 
själva fallet inte är något att ha. 
 
Att sänka CD-priset med 30 %, från 180 kronor till 126 kronor, är en populär 
lösning bland de utfrågade. Argumentet här är att det fortfarande är för dyrt och 
synpunkten med att man vill ha bättre musik på skivorna kvarstår. Man köper 
skivor när det är något album man verkligen vill ha. Annars laddar man ner 
från Internet och den gränsen kan man säga skjuts upp ju mer priset sänks. 
 
Lösningen med betalsajter tilltalar alla tillfrågade men samtidigt har många av 
dem synpunkter på det. För att konceptet ska lyckas måste man först kunna 
lyssna på materialet, så man vet vad man betalar för. En annan aspekt är 
säkerheten, vad händer när browsern hänger sig och man är mitt i en 
nedladdning. Säkerheten är viktig så för att betalsajter ska bli tilltalande så är 
det viktigt detta fungerar. En annan synpunkt som kommer fram är att priset 
måste vara rimligt, detta anses det inte vara i dagsläget.  
 
Betalsajternas villkor sätter även dem käppar i hjulet för en lyckad framgång. 
Att man bara får kopiera originalet tre gånger anses inte vara något bra villkor. 
 
Kopieringsskydd är enligt person A och B en enbart dålig lösning. En synpunkt 
är att det gör det svårare att piratkopiera men detta är också hela syftet med ett 
kopieringskydd. Köper man ett original som man är rädd om, vill man oftast 
kunna göra en kopia som man sen vårdslöst kan använda. Som till exempelvis i 
bilen, där en skiva ofta blir skadad och repad. 
 
Resterande tyckte det var bra med restriktioner, det är bra om man kan hitta en 
billigare utvecklingskostnad så den kostnaden inte hamnar på skivpriset så som 
det är nu. Det finns alltid vägar runt skydden för den som vill och kan. 
 
Regeringen höjde priset med flera procent på brännbara skivor vid årsskiftet 
2004/2005. Åsikten om detta tilltag var enhälligt negativt bland de tillfrågade. 
Motiveringen lyder för det första att allt man bränner är inte material som man 
kommit över på olaglig väg. Meningslös strategi från regeringens sida var 
åsikten. Vem ska tjäna på höjningen? Hur fördelas vinsten av de extra 
procenten till skivbolag, spelproducenter och filmbolag? Höjningen kommer 
inte att stoppa piratkopieringen, om ens minska det eftersom de flesta kopierar 
för eget bruk. Då blir den höjningen ingen ekonomisk belastning. 
 
EU: s nya förslag som träder i kraft nu till sommaren, juli år 2005, är tänkt att 
det ska göra det mer avskräckande med piratkopiering. Person B, C och D tror 
att lagförslaget inte kommer minska någon nedladdning, möjligtvis någon 
enstaka som får dåligt samvete.  Kanske kan det göra en liten verkan i början 
när det är nytt. Men det skapas hela tiden nya förutsättningar och väger runt 
lagen. Människor är smarta så det krävas mer avancerade lösningar för att 
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minska piratkopieringen än en ny lag. De flesta unga har vuxit upp med 
Internet och tron på att de kommer få tag på tillräckligt många för att göra 
någon skillnad är svag. 
 
Allt som man tar för mycket betalt för och är tekniskt möjligt att få gratis är för 
intressant att kopiera för att en lagstiftning skulle kunna få en minskning. 
Personligen skulle ingen av våra intervjupersoner minska eller sluta för att det 
finns en starkare lag. Regeringen visar med sina löner och ruffel och båg att det 
är möjligt att klara sig undan utan att vara hederlig, detta visar vägen för resten 
av folket.  
 
Lagen i sig gör ingen nytta men om man skulle förbjuda peer-to-peer skulle 
man komma en bit på väg. Bittorrent går än så länge inte att påverka så det 
skulle fortsätta ändå men med ett mindre omfång. Chansen att bli tagen är 
minimal. 
 
Kunskapen om den gamla Upphovsrättslagen och den nya uppdateringen är 
dålig bland våra intervjupersoner av diverse skäl. Den nya lagen kommer att 
göra det svårare och leda till hårdare straff för de som blir tagna. Intresset 
bland våra tillfrågade är svalt därutav ingen kunskap. Emellertid så vet alla vad 
lagen innebär i stora drag. 
 
Alla vet vad Antipiratbyrån står för och person A, B och D vet vad deras 
sysselsättning är. Anledningen är att det har visats reklam på både TV och 
biografer om detta. Borde Antipiratbyrån ändra sina metoder? Är det de gör 
tillräckligt? Person A, B och C tycker att det de gör är tillräckligt men de tar 
avstånd från deras metodsätt. Bahnhof är en sådan metod samt att de försöker 
provocera fram brott. 
 
Person D har ett tillägg gällande vad skivbolagen kan göra för att skydda 
artisterna mot att förlora beundrare som sedan köper skivor. Person D anser att 
skivbolagen kan dra ner på sina egna avgifter och royalties och utveckla 
samarbetet med sina ”motståndare”. De kan försöka hitta fler i samma sits och 
anstränga sig att klura ut något smart. De tillfrågade ger som exempel att sänka 
priserna på originalmaterial eller att ta bort utfyllnaden. Både skivbolag och 
artister tjänar idag för mycket på sina konsumenter. 
 
Den frågan som nu återstår är vilka alternativ som skulle kunna fungera för att 
minska piratkopieringen. Denna fråga presenterar vi med följande uppställning: 

 
Fråga Ja Nej 
Hårdare lagar B A, C 
Sänka priset på skivor A, B, C, D - 
Bättre kopieringsskydd C A, B, D 
Betalsajter A, B, C, D - 
Licensbelägga materialet B, C, D A 
Bonusmaterial på köpta skivor D A, B, C 
Tidsbegränsa kopiorna A, C, D B 

 

Tabell nr. 1: Uppställning av svaren på fråga 44 i djupintervjuerna.  
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5  ANALYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera kring den fakta som vi har presenterat i 
kapitel tre och fyra. Analyskapitlet kommer att fungera som underlag till 
diskussionskapitlet samt slutsatskapitlet. Här sammanställer vi de aktörer och 
faktorer som berör vår rapport och undersöker om det finns någon metod som 
kan tyckas vara godkänd av de olika aktörerna samt av konsumenten.  

 
Med hjälp av nedanstående matris vill vi ge en överblick av vad var och en av 
aktörerna har för åsikter om uppställda faktorer. Vi har valt att låta våra 
intervjupersoner representera kategorin konsumenter.  

 
Aktörer/Faktorer Lagstiftningen Betalsajter Kopieringsskydd Hårdvara 
Antipiratbyrån Bra Bra Bra Bra 
Piratbyrån Dåligt Bra Dåligt Dåligt 
EFF Dåligt Bra Dåligt Dåligt 
IFPI/skivbolag Bra Bra Bra Bra 
Artister Bra/Dåligt Bra Bra/Dåligt Bra 
Bredbandsbolagen Dåligt Bra Ingen åsikt Ingen åsikt 
Konsumenter Dåligt Bra Dåligt Dåligt 

 

Matris nr. 1: Uppställning av aktörernas åsikter angående aktuella faktorer. 
 

4.4 Lagstiftningen 
Utan lagar kan inte Antipiratbyrån agera fullt ut mot piratkopieringen, så deras 
åsikt angående detta är självfallet att de är positiva till lagstiftningen. Det 
självklara i påståendet är att utan lagar kan inte folk bli dömda för brott och det 
är vad Antipiratbyrån jobbar för. Efter att ha kommit någon piratkopierare på 
spåren skickas ärendet vidare från Antipiratbyrån till Polisen och utan lagar 
skulle hela processen avstanna där. Som tidigare blivit sagt i rapporten så vill 
denna aktör sätta dit alla som olagligen laddar ner upphovsrättsskyddat 
material. Dock gör inte lagstiftningen, både den ursprungliga och den 
uppdaterade, det enklare att komma åt dessa piratkopierare men det gör det 
enklare att väcka åtal mot dem. 
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I och med att Piratbyråns åsikt är att upphovspengarna enbart gynnar de stora 
bolagen, så anser de att lagstiftningen inte gör någon skillnad i detta avseende. 
Det vill säga att den uppdaterade Upphovsrättslagen inte påverkar fördelningen 
av upphovspenningarna. En annan av deras åsikter är att de anser att musiken 
ska flöda fritt, så då blir vi tvungna att anta lagstiftningen som ett hinder.  
 
Eftersom EFF står för yttrandefriheten och ett fritt informationsflöde på 
Internet så blir vårt antagande baserat på fakta från de rättegångarna som de 
varit inblandade i, mot olika lagförslag och även företag. Denna information 
får oss att dra slutsatsen att EFF är emot en lagstiftning som säger att det är 
förbjudet att kopiera musik. Lagstiftningen inskränker till att privatpersoner 
inte kan göra som de önskar i den digitala miljön. De motsätter sig även nya 
lagar som kan inskränka rätten att till exempel äga en CD-brännare. [69] 
Däremot försöker EFF att påverka politiker att förstå öppen kommunikation 
och stödja lagar som underlättar sammansmältningen av nya teknologier i 
samhället. [64] 
 
Det är självklart att skivbolagen vill skydda sitt vinstöverskott från 
skivindustrin. Med en starkare lagstiftning ökar deras hopp om att flera som 
piratkopierar ska bli upptäckta och bli belagda med böter till skivbolagen. 
Detta bidrar även till att statuera som ett avskräckande exempel för att folk inte 
ska fortsätta med denna verksamhet. Eftersom IFPI gör allt i sin makt för att 
stoppa piratkopieringen, för skivbolagens räkning, så ger lagstiftningen en 
hjälpande hand i denna riktning.  
 
Enligt en artikel som blivit publicerad i nyhetstidningen Ny Teknik kan man 
kategorisera artister i två olika fack, nämligen de som redan är etablerade på 
marknaden och de som kämpar för att nå ut till en potentiell kundkrets. Vidare 
berättas det att den första gruppen inte behöver hjälp för att kunna sprida sin 
musik, de behöver inget stöd på detta sätt. Däremot kan den senare gruppens 
karriär behöva en knuff för att bli erkända på marknaden. Ett bra 
reklammedium som Internet, når en oerhörd mängd människor genom att folk 
kan ladda ner. I artikeln instämmer var tredje artist i påståendet att 
fildelningstjänster hjälper till med att göra reklam och distribuera artistens verk 
till en bred publik. Vid en starkare och hårdare lagstiftning kommer de icke 
yrkesverksamma musikerna utan skivkontrakt att inte kunna fortsätta använda 
Internet som reklammedium på samma sätt som tidigare, därför tycker de inte 
att lagstiftningen är en bra lösning. Medan proffsmusikerna vill skydda sina 
verk från olaglig kopiering och därmed förlust av inkomst, så gynnar en 
lagstiftning mer denna part. Detta påstående från vår sida betyder inte att vi 
sätter likhetstecken mellan olaglig och laglig kopiering. Snarare att vissa 
artister utan att godkänna offentliggörandet och exemplarframställningen av 
deras verk inser att det i slutänden gynnar dem. Detta gäller den förstnämnda 
kategorin. Dock talas det om att artisterna är tveksamma till om 
Upphovsrättslagen gynnar dem eller skivbolagen. En majoritet säger även att 
denna lag mer skyddar dem som säljer konstnärliga alster än skyddar artisterna. 
[6] 
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Vad Bredbandsbolagen anbelangar kan det betyda minskade intäkter på grund 
av färre sålda höghastighetsabonnemang. Vid ett behagligt Internetsurfande där 
man inte behöver sitta vänta minuter för att ladda en webbsida krävs bland de 
lägsta hastighetsabonnemangen. Det säger sig ganska naturligt att detta är 
bland de billigaste alternativen. Vill man dock kunna ladda ner filer behövs 
ofta mer bandbredd vilket är betydligt dyrare. Skulle en strängare lagstiftning 
få privatpersoner att minska sin piratkopieringskonsumtion behöver de flesta 
inte mer än det billiga valet. Då det kan betyda förlorade inkomster på grund av 
detta så kan det tyckas att det så borde ligga i deras intresse att folk fortsätter 
med nedladdning av diverse filer. Deras sålda höghastighetsabonnemang 
behöver nödvändigtvis inte sjunka med tanke på att det finns annat material att 
ladda ner förutom upphovsrättsskyddat material på Internet. Men med 
utgångspunkt av vår faktadel där statistiken säger att 80 % av Sveriges 
bandbredd används till olaglig nerladdning så stödjer detta vårt antagande. 
 
Enligt konsumentgruppen är en starkare lagstiftning onödigt eftersom 
privatpersoner som piratkopierar ändå inte bryr sig om lagen. Åsikten om att 
lagstiftning är onödig baseras inte på att lagen är mild utan baseras på följande 
skäl. För det första finns det inga resurser hos polisen att fullfölja alla åtal mot 
piratbrottsling, det blir alltså inga konsekvenser att bryta mot 
Upphovsrättslagen. För det andra skulle man kunna tro att moralen borde 
hindra privatpersoner att piratkopiera. Att snatta i butiker är förbjudet enligt lag 
och det ligger i den enskilde individens natur att inte bryta mot detta. Så då kan 
man även tycka att det borde ligga i människors moral att inte bryta mot 
Upphovsrättslagen och olagligt ladda ner material från Internet. Dagens skivor 
i butiken är för dyra, därför får sig moralen en törn. Däremot är piratkopierat 
material gratis och lättillgängligt vilket gör att piratkopiera blir ett lätt val.  
 

4.5 Betalsajter 
Antipiratbyrån ser gärna att upphovsmannen får betalt för sitt verk. Betalsajter 
är en lösning som tillmötesgår kraven om att privatpersonen måste betala för 
att få tillgång till den önskade musiken.  
 
Tack vare betalsajterna så kan musiken fortfarande flöda fritt på Internet och 
skaparen till verket får fortfarande betalt för mödan. Vad beträffar Piratbyrån 
angående detta så är det just vad deras åsikter säger så betalsajter är ett 
naturligt val för Piratbyrån. De vill inte gynna de stora aktörerna men i och 
med betalsajter kommer det systemet behöva revideras för att kunna avgöra 
vilken aktör som får vilken summa från nedladdningen.  
 
EFF’s filosofi om yttrandefriheten på Internet stöds av betalsajter. Man kan 
själv bestämma vad man vill ha och välja det digitala formatet istället för att 
vara tvungen att köpa skivan för att få tillgång till musiken. Med denna 
information drar vi slutsatsen att EFF tycker detta är en lösning som gynnar 
både den enskilde individen och musikbranschen. Föregående påstående 
baseras på att EFF hade en lösning då man ville förbjuda peer-to-peer för att 
minska piratkopieringen. Lösningen gick ut på att man mot en månatlig avgift 
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skulle få ladda hem musik, avgiften delades sedan mellan de olika 
intressenterna. [75] 
 
Betalsajter gör det möjligt för skivbolagen att tillhandahålla en tjänst som gör 
det möjligt för konsumenten att kunna ladda hem laglig digital musik. Det 
finns ett antal skivbolag som har anslutit sig till betalsajter och vissa har till och 
med startat egna. Detta i hopp om att med denna tjänst värva tillbaka kunderna 
som slutat köpa skivor.  
 
De två artistkategorierna som tidigare blivit benämnt blir båda gynnade av 
denna lösning. Detta då de ännu okända artisterna blir synliga för Internets 
besökare och de kända artisterna får betalt för sina alster. Inte att förglömma så 
kan man även göra reklam på dessa sidor för ny musik med mera. Alanis 
Morissette gjorde detta redan år 1999 inför sin turné, genom att man kunde 
utan kostnad ladda ner hennes livelåtar från konserten på sajten Mp3.com. [77]  
 
Levebrödet för Bredbandsbolagen blir bevarat då deras kundkrets kan fortsätta 
att använda sig av Internet som media att ladda ner digital musik. Folk kommer 
vilja fortsätta att skaffa högre nedladdningshastighet och blir då tvungen att 
välja bland de dyrare bredbandsalternativen. De olika bredbandsbolagen kan 
fortsätta sin konkurrens sinsemellan och tjäna in intäkter från diverse 
tilläggstjänster med mera.   
 
För konsumenter som vill ladda ner upphovsrättsligt material på ett lagligt sätt 
så är betalsajter en ypperlig lösning. Dock är dagens villkor på denna tjänst inte 
de bästa då man enbart får flytta musiken ett par gånger. Kommer man i 
framtiden att lyckas få bukt med problemet med olaglig musikdistribution så 
anser våra intervjupersoner att det inte finns någon annan bättre lösning än 
denna av dem som vi presenterat.  
 

4.6 Kopieringsskydd 
För att försvåra spridning och kopiering av upphovsskyddad musik borde 
kopieringskyddet vara en optimal lösning enligt Antipiratbyrån. Dock kommer 
man antagligen enbart åt den enskilde individen och inte de stora illegala 
aktörer som livnär sig på denna verksamhet. Anledningen till detta är att en 
kunnig ”datahacker” utan problem kan kringgå kopieringsskyddet och kunna 
fortsätta med sin sysselsättning. I och med detta kommer man åtminstone åt en 
grupp som piratkopierar. Detta kan man säga är en bra början och blir en 
minskning av den olagliga nedladdningen.  
 
Piratbyråns uppfattning om piratkopiering torde vara att skivbolagen inte ska 
ha möjligheten att sätta sådana gränser som ett kopieringskydd gör. Detta 
antagande baseras på att Piratbyrån är emot att gynna stora bolag. 
Kopieringskyddet är uppfunnet endast av det skälet att skydda skivbolagen mot 
den enskilde individen, den enskilde individen som Piratbyrån värnar om. Tack 
vare kopieringsskyddet bevaras det gamla upphovsrättssystemet vilket de anser 
vara ålderdomligt och i behov av förnyelse.  
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Privatpersonen ska ha fullständig rätt till sin egendom, det vill säga att kunna 
disponera fritt över lyssnandet av den inköpta skivan. Med ett kopieringsskydd 
så har upphovsmannen fortfarande en viss kontroll även efter att skivan blivit 
någons ägodel, vilket strider emot EFF’s åsikter. Åsikten grundar sig på ett 
utlåtande från EFF där man om möjligt ska välja fri programvara, då det vi 
väljer idag kommer att påverka utbudet i framtiden. Paralleller kan dras till 
kopieringskydd; väljer konsumenterna bara skivor med kopieringsskydd 
kommer det fortsätta att tillverkas. [78] Eftersom kopieringsskyddet i grund 
och botten är skivbolagens påfund så är det ingen tvekan om att deras åsikt 
kring detta enbart är positiv. Kopieringsskyddet bidrar till att bibehålla 
skivbolagens makt och inte behöva anpassa sig till kundernas mer krävande 
konsumentkrav.  
 
Artisterna är beroende av sin lyssnarskara och måste därför värna om sin 
image. Vid ett allt för strängt tilltaget kopieringskydd kan artisten förlora i 
aktning och få minskad respekt från sina beundrare. [6] Det kan även då 
resultera i en minskad intäkt för denna grupp av människor, om det visar sig att 
fans tar avstånd. Dock är det en bra lösning för de artister som vill skydda sina 
verk från att spridas utan upphovsmannens tillstånd. Konsumenten ska kunna 
njuta av sin idols musik men inte gå över gränsen och utnyttja den genom att 
lägga ut den offentligt.  
 
Vi antar att kopieringsskyddet inte är något som påverkar Bredbandsbolagen, 
då detta inte är inom deras område på samma sätt som lagstiftningen och 
betalsajter. Denna lösning är något som rör konsumenterna och skivbolagen.  
 
Majoriteten av våra intervjupersoner menar att lösningen med ett 
kopieringsskydd på skivor inte är en lyckad aktion för att hindra 
piratkopieringen. Det blir en frustration då man lagt ut pengar på en skiva men 
inte kan använda den i sitt eget syfte. Istället för att ge en minskad verkan kan 
det tvärtom ge en ökning till piratkopiering. Detta då den enskilde individen 
gör uppror till de höga priserna och dumdristigheten gällande ett överdrivet 
kopieringsskydd. Överdrivet syftas på kopieringskydden som gör att man inte 
kan lyssna på skivan i datorn. 
 

4.7 Hårdvaruskydd 
Den framtida lösningen, med NGSCB och TCPA [ordlista], kommer att göra 
att det blir nästintill omöjligt att kunna fortsätta med piratkopiering. Det vill 
säga om man inte är så pass tekniskt kunnig att man kan ta sig förbi skyddet 
och om man använder sig av kommersiell mjukvara och operativsystem. Att 
fullständigt komma åt detta problem är något som Antipiratbyrån strävar efter 
och med denna nya teknik blir datorn själv en automatisk Antipiratbyrå. Därför 
drar vi slutsatsen att de på Antipiratbyrån inte har något att invända mot denna 
lösning. Man kan tro att aktören blir arbetslös men så kommer fallet aldrig att 
bli, eftersom det sannolikt kommer anlända mer open source programvaror. 
[ordlista] Denna typ av programvara kommer därför inte påverkas av dessa 
skydd.   
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Att Piratbyrån inte är förnöjd över dagens situation gällande skivindustrins 
hysteri angående inkomstproblemet är något vi redan konstaterat. Ett 
hårdvaruskydd skulle innebära för konsumenten att de blir tvungna att betala 
dyra pengar för att kunna ta del av artisters verk, vilket Piratbyrån inte är glada 
över. Det skulle också medföra att skivbolagen kan få sådan makt att de kan 
öka priset på skivor och betalsajter, för att de vet att det är det enda sättet för 
konsumenter att komma åt den musik de inte vill vara utan. Resultatet av denna 
lösning skulle inte vara något som Piratbyrån skulle hurra över då den inte 
stödjer deras åsikter och tro.  

 
Vid en sådant strängt skydd som att man kommer att bygga in ett 
kopieringsskydd i datorn kommer rätten till att yttra sig begränsas oerhört. Men 
det som upprör EFF mest är funktionen att kunna ta bort saker på användarens 
dator från en annan plats. Skyddet i sig behöver inte vara enbart dåligt, i grund 
och botten handlar det om vad skyddet skall skydda mot. De menar också att 
alla skydd kan missbrukas och särskilt detta skydd i och med att tredje parter 
ges tillträde till användarens dator utan användarens godkännande. Alltså 
betyder det att man lämnar över kontrollen av sin egen dator till någon annan. 
Någon annan kan i detta fall vara en mjukvaruproducent som utövar sin makt 
för att försöka få bort konkurrenter från marknaden genom att radera alla 
program från din dator som tillhör någon annan. EFF anser också att med en 
del modifieringar i den struktur som hårdvaruskydd har idag skulle det kunna 
bli bra säkerhet utan att användaren måste lämna ifrån sig kontrollen av sin 
dator. [76] 
 
Skivbolagen har inte varit delaktiga i framtagningen av dessa system. Men då 
det gör det möjligt att på ett effektivt sätt avvärja piratkopieringen så antar vi 
att de stöttar denna idé. Detta antagande gör vi på basis av vår faktadel och vad 
som framkommit där. 
 
För artisters del kommer det framtida hårdvaruskyddet att ha samma verkan 
som kopieringsskyddet. Artisternas verk kommer inte längre lika lätt kunna 
olovligen läggas ut för fri nedladdning. Vill konsumenten nå artisters musik 
blir denna tvungen att på något sätt betala för sig för få tillgång till den. Detta i 
sin tur leder till att artisterna slipper känna sig kränkta utan kan utan några 
problem få betalt för sitt blod, svett och tårar. För gruppen med de ännu okända 
artisterna tappar man chansen att kunna marknadsföra sig genom Internet, de 
får istället gå den hårda vägen till framgång och bekräftelse. Förutsatt är dock 
att artisten inte explicit gett sitt samtycke till nedladdningen av dennes musik. 
Vad vi är ute efter i syftet med denna jämförelse är att nya musiker kanske inte 
gett sitt uttryckliga samtycke men i slutänden vet de att det kan gynna dem 
ändå. Detta gäller då endast den grupp eller artist som är på väg uppåt i 
musikbranschen.  
 
Precis som kopieringsskyddet är detta inget som direkt berör 
Bredbandsbolagens verksamhet. Ett hårdvaruskydd innebär i och för sig till 
viss del att Internettrafiken kommer minska. Då den vanliga enskilde individen 
inte längre kommer ha potential att kunna ladda ner samma mängd material 
som nu för tiden. Som vi tidigare nämnt kommer det då inte vara lika stor 
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efterfrågan på Internetabonnemangen med högre bandbredd. Ett antagande från 
vår sida är då att Bredbandsbolagen kommer tappa i försäljning.  
 
Vid ett införande av ett hårdvarubaserat skydd kommer det att bli svårare att 
piratkopiera. Eftersom den enskilde individen blivit bortskämd med ett gratis 
sätt att ladda ner önskat material, kommer man automatiskt bli missnöjd med 
att bli fråntagen denna möjlighet. Merparten av de som piratkopierar vill ju 
faktiskt fortsätta. 
 

4.8 Sammanfattning 
Syftet med detta analyskapitel var som tidigare nämnt att undersöka om det 
finns någon lösning där alla kan vara nöjda. Sammanfattningsvis vill vi 
poängtera att vi har hittat en röd tråd där alla berörda parter blir gynnade. 
Betalsajter är den lösning där de båda parterna kommer att kunna mötas på 
halva vägen. Denna lösning innebär att skivbolagen inte längre kommer ha 
samma möjlighet att kunna tjäna lika höga summor som på skivor i butik. Det 
är en liten del av konsumenterna som idag köper fulla album då priset är 
alldeles för högt. Möjligheten att kunna komma åt musiken gratis är också en 
stor anledning, som samtidigt uppskattas av samtliga aktörer och inte enbart 
skivbolagen. Att ägna sig åt något som är olovligt är något man vill komma 
bort ifrån i samhället. Då betalsajter är en laglig lösning blir denna nästan som 
klippt och skuren för nedladdning av musik på hederligt sätt. Att hitta en 
lösning som accepteras av alla parter är inte det lättaste så man får se 
betalsajter som ett steg i rätt riktning.  
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5 DISKUSSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
I denna del av rapporten kommer vi att tillsammans med den fakta som tagits 
upp, diskutera och presentera vår åsiktsbild kring de olika avsnitten. 
 
Åsikter som vi uttrycker i denna diskussion grundar sig på våra personliga 
uppfattningar och kunskaper samt till stor del av det vi lärt oss av att 
framställa denna rapport.  
 

5.1 Lagstiftningen 
En uppdatering av den gamla upphovsrättslagen var på sin plats men att tro att 
den skulle kunna stoppa eller minska piratkopieringen var ett naivt tänkande 
enligt oss. Dock hjälper lagen till då man tagit en piratkopierare på bar gärning 
och yrkar på åtal mot denna. Vi tror likväl att vissa laglydiga medborgare tar 
hårt på lagen och slutar med denna olagliga sysselsättning. Men långt ifrån alla 
kommer ha samma respekt och kommer istället att strunta i att det finns en lag. 
En anledning till att konsumenter inte bryr sig om att det finns en lagstiftning 
anser vi kan vara då det är svårt att bli upptäckt. Om man jämför med att till 
exempel göra inbrott så finns det flera faktorer som gör att man blir upptäckt. 
Vid nedladdning på Internet visar man i och för sig sin IP-adress men man kan 
lätt förvanska denna och lämnar då inga som helst spår efter sig.  
 

5.2 Aktörer  
För att ha en lag som man förväntar sig att andra ska följa så betyder ju detta 
att man själv i jakten på de skyldiga även ska följa den. Antipiratbyråns 
metoder för att komma åt piratkopierare måste vara lagliga, de har ingen rätt att 
leka polis och bryta lagen bara för att komma åt en lagbrytare. Polisen har rätt 
att till exempel köra för fort för att ta fast en fortkörare men detta är inget som 
gäller andra myndigheter. Antipiratbyråns föregående försök att stoppa 
kopieringen med TV- och bioreklam var mer föredömligt än att ta till olagliga 
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metoder. Man kan tycka att de ska föregå med gott exempel. Deras metod att 
lura folk genom att de utger sig för att vara kopierare. De startar hubbar för att 
locka folk att ladda ner material just där och sedan ta fast dem. Detta är en 
metod som gör oss förtretliga. Att det gör oss irriterade betyder inte att det 
enligt lag är förbjudet med mullvadsverksamhet eller brottsprovokation. [72] 
 
Dubbelmoral anser vi är inget man föredrar över Antipiratbyrån, detta visar 
Piratbyrån ett gott exempel på. De påstår att de inte organiserar piratkopiering 
utan att de vill ändra upphovsrättssystemet och ge en annan syn än vad 
lobbygrupperna ger. Skälet till att vi påstår att de har dubbelmoral är att de 
tillhandahåller en ”trackersajt”; The Pirate Bay på sin webbplats. De ger inget 
vidare seriöst intryck som motpol till Antipiratbyrån genom att ge dubbla 
budskap. Däremot håller vi med om deras syn att upphovsrättsmannen har rätt 
till ersättning vid användande av dennes verk. Men att systemet vi har idag 
borde ändras om. Unika verk har nått sin topp enligt Piratbyrån, i och med att 
det har producerats musik under så lång tid. Har man då verkligen rätt som 
upphovsman att ta betalt då de använda tonerna redan finns och har använts 
många gånger innan. Vi tycker, precis som Piratbyrån, att artisten såklart ska få 
betalt för att komponera ihop tonerna och skapa musiken. Men att de inte ska 
vara så högt som den som gör något unikt.  
 
Som konsument och enligt lag har man rätt att framställa en säkerhetskopia av 
den köpta skivan. Detta är ju EFF’s ståndpunkt och även vår uppfattning. 
Skivbolagens nya kopieringsskydd hindrar konsumenten att utöva denna 
lagliga rätt. (Läs lagliga rätt innan den nya lagen träder i kraft, då denna rätt 
inte finns kvar). Men det är just sådana här saker som EFF försöker motverka, 
lagar som hindrar privatpersoner att utöva sin mänskliga rätt. [69] Däremot om 
den aktuella skivan inte har något kopieringskydd så är det lagligt att göra en 
kopia för enskilt bruk. (Se mer angående detta i kapitel 3.1.2.) Har man 
verkligen rätt att inskränka konsumentens rätt och frihet i kampen mot att 
komma åt piratkopierarna.  
 
Produktionskostnaden på en vanlig skiva är ungefär 50 svenska kronor, 
resterande är en del till artisten, en större del till skivbolaget och momspålägget 
till staten. Skivbolagen hade tjänat på att inte varit så giriga och sent ute med 
att följa med i utvecklingen samt att inse att de inte kan fortsätta på samma 
bana utan måste ändra på sin attityd. De hade haft oddsen på sin sida om de 
hade agerat innan den enskilde individen vant sig vid gratistjänsten. Vi anser 
att det är mycket vill ha mer, deras siffror pekar på att piratkopieringen kostar 
dem en del men deras vinst är fortfarande hög. Vi ifrågasätter vad en sänkning 
i deras vinst från till exempel 47 miljarder till 37 miljarder gör? Denna siffra är 
hypotetisk men den visar på ett samband som vi vill få fram. När den dagen 
kommer då ett skivbolag går med minus, då är det dags att börja tycka synd om 
dem. Men inte så länge de fortfarande går med sådan överdriven vinst som det 
är i nuläget. Med överdriven vinst syftar vi på att de kunde sänka sina royalties 
och även andra utgifter och fortfarande ha möjligheten att kunna investera i nya 
artister. Vi har ingen insyn i deras ekonomiska situation utan det här är ett 
antagande vi gör. Bland annat så baserar vi vårt antagande på att många artister 
säger upp sig hos sina respektive skivbolag och istället öppnar egna skivbolag.  
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Skivbolagsbranschen är inte ensam om att genomgå en sämre period. Man kan 
exempelvis jämföra med videon, då trodde filmbolagen att deras stund var 
kommen men de kom med den geniala iden att börja sälja videofilmer. Denna 
är idag en miljardindustri. Alltså är det som krävs ett nyare tankesätt med nya 
idéer, istället för att se allt som ett hot ska man se det som en möjlighet.  
 
Att de välbärgade artisterna blir missnöjda då folk olovligen laddar ner deras 
musik är löjeväckande då de redan har så hög inkomst. Däremot förstår vi att 
de artister som ännu inte kan leva på sin musik men blivit erkända som artister 
blir upprörda då de blir snuvade på sitt levebröd. Vår åsikt betyder därmed inte 
att man har rätt att råna någon bara för att den personen råkar ha mer pengar än 
en själv. Om en erkänd och rik artist producerar ny musik så skall självklart 
äran och pengarna tillfalla upphovsmannen, men vår synpunkt är vart man kan 
dra gränsen från att överleva på sin musik och vara otroligt rik. 
 
Somliga aktörer anser att bredbandsbolagen borde ta sitt ansvar genom att 
begränsa bandbredden för dem som tros ladda ner olagligt material. Men 
jämförelsevis skulle då Vägverket hållas ansvarig för att folk kör för fort. Detta 
gör då att man kan dra det hur långt som helst för att hålla ifrån dem som 
egentligen skulle kunna göra något åt problemet. Vi ifrågasätter även att vissa 
bredbandsbolag stjälper sina kunder då de hjälper aktörer genom att lämna ut 
privat information. Som betalande bredbandskonsumenter tycker vi inte de har 
rätt att lägga sig i vårt surfande, utan att hålla sig på sin kant.  
 

5.3 Dagens åtgärder 
Betalsajter är en tillmötesgående lösning enligt oss. Eftersom unga människor 
vill kunna ha rätten att kunna ladda ner sin musik genom Internet, istället för 
att vara tvungna att behöva inhandla skivan i en skivbutik. Dock är det 
fortfarande för mycket på deras villkor, att de vill försöka ha kontroll fast att 
konsumenten har köpt rätten till just den kopian. Såklart måste man begränsa 
användandet men som det är i dagsläget är det för mycket till skivbolagens 
favör. Att man bara får flytta den köpta låten tre gånger är idioti, eftersom att 
det är så aktuellt att äga en Mp3-spelare. Där flyttar man dagligen musik fram 
och tillbaka från datorn och spelaren. Gällande priser på betalsajter är för 
enstaka låtar skivpriset dividerat på antalet låtar. För att få bukt med 
piratkopieringen tycker vi att priset borde minskas till ett mer lockande pris. Ett 
kriterium för att betalsajter ska bli mer tilltalande krävs det att säkerheten kring 
betalning och mottagen blir tillfredsställande. Skulle det hända något oväntat 
med uppkopplingen eller datorn så måste systemet kontrollera att konsumenten 
verkligen får hela filen som man betalat för.  
 
Kopieringsskyddet på skivorna idag är ibland så pass effektiva att de 
omöjliggör att man kan lyssna på skivan i bilen och även till och med i vanlig 
CD-spelare. Då försvinner ju hela syftet med att köpa en skiva om man inte ens 
kan använda den som man behagar. Vi tycker inte alls att det är konstigt att 
man blir upprörd och istället laddar ner det gratis från Internet. Idén från början 
var att kopieringsskyddet skulle hindra olaglig användning men när det drabbar 
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konsumentens lagliga användning måste man få säga ifrån anser vi. Vissa 
kopieringsskydd tar ifrån konsumentens rätt att lyssna på skivan i datorn, med 
dagens datoranvändande får detta konsekvenser. Många människor äger inga 
CD-spelare utan lyssnar på all sin musik i datorn, då blir det ett stort hinder för 
dem. 
 

5.4 Framtida åtgärder 
Det framtiden har att vänta är ett så kallande hårdvaruskydd. Vi anser att detta 
skydd kommer hindra människan att kunna följa sin egen vilja. Internet är en 
fri källa, då ska man även kunna utnyttja den som det. Om denna lösning blir 
accepterad betyder det att företaget som producerat lösningen och dess tredje 
parts leverantörer har rätt att styra och kontrollera användarens innehåll på 
datorn. Detta kommer att innebära ett hot mot integriteten. Man kan ifrågasätta 
var gränsen ska bli satt och vad nästa steg kommer att bli i denna utveckling. 
Hur blir det med säkerheten då någon lyckas att ta sig in i systemen? Det finns 
alltid dem som kan hacka sig in och då kan de ta bort andra användares 
material, vilket blir ett allvarligt säkerhetshot. En annan nackdel för dem som 
vill stoppa olaglig nedladdning är att nu är det piratkopiering man fokuserar på 
som problem. Men med ett hårdvaruskydd kommer problemen att finnas kvar 
och möjligtvis bli flera. Som sagt finns det alltid dem som kan se till att det 
finns vägar runt och då tror vi att olaglig alternativ hårdvara kommer att bli en 
ny rörelse. Däremot så tycker vi att hårdvaruskyddet är en effektiv lösning för 
att få bukt med piratkopieringsproblemet. För tack vare detta skydd kommer 
den vanliga privatpersonen inte kunna olagligt få hem upphovsrättskyddat 
material.  
 
Vi kan tycka att den lösning som faller oss bättre i smaken är den som är 
nämnd i början av kapitel 3.3.2. Lösningen handlar i korta drag om att 
producera mängder av skräpfiler så att det blir som att leta efter en nål i en 
höstack för att kunna hitta en fungerande låt. Denna lösning faller oss bättre i 
smaken då man inte hindrar användaren att göra andra saker än just 
piratkopiering. Dock är kanske inte denna lösning lika realistisk som den andre 
ovan. Detta i och med att detta måste underhållas av någon men idén är ändå 
god.  
 

5.5 Konsumentmönster  
Förr i tiden var LP-skivan det man lyssnade på. Man gick till skivbutiken, 
köpte sin efterlängtade skiva och gick hem och använde skivan som 
centralplats för umgänget med vännerna. Piratkopiering på denna tid var att 
tillbringa en hel dag vid kassettbandspelaren för att med hjälp av radio och 
skivspelare komponera ihop ett bra musikband. Förr piratkopierades det inte på 
samma sätt som idag, och inte i lika stor utsträckning. (Förklaringen till hur det 
kanske har blivit så finns att läsa i kapitlet 2.2.) Idag är inte konsumentmönstret 
det samma utan man skapar sin egen radiomusik som man mer lyssnar på som 
bakgrundsmusik. Piratkopiering idag är inte lika tidskrävande då man kan 
bränna sin egen skiva på endast 20 minuter och kan låta datorn göra jobbet åt 



Piratkopiering av musik på Internet – finns det åtgärder som kan stoppa detta? 
Sandra Nilsson & Malin Blom 

 
 

  47

en. Musiken har också förlorat sin sociala sysselsättning, man kan idag göra 
detta över Internet.  
 
Vid en liknelse med filmkopiering så är det ungefär samma mönster. Tack vare 
lättillgängligheten ser folk idag mer film än förr då man var tvungen att hyra. 
För att kopiera en VHS-film behövs det fortfarande idag två videoapparater 
och kvalitén blir oduglig. För att kopiera en DVD-film kan man jämföra med 
att bränna en musik-CD, samma snabbhet och ingen kvalitetsförsämring.  
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6 SLUTSATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Här presenterar vi svaren på våra frågeställningar: 
 
Kommer piratkopiering av musik på Internet att kunna stoppas helt? 
Utefter den fakta som vi har tagit del av så blir vår slutsats att piratkopiering 
aldrig kommer kunna stoppas. Anledningen till detta är att det alltid kommer 
finns vägar att komma runt skydden oavsett vad det är för skydd. En 
lagstiftning är inte någon effektiv lösning då en lag inte utgör något fysiskt 
hinder utan bara moraliskt. Om lösningen med lagstiftning hade varit effektiv 
så hade antalet piratkopierare minskat istället för ökat och om piratkopierarna 
varit moraliska skulle antalet också ha minskat. Människan tror att man är 
onåbar och att drabbas av böter eller fängelse tror man inte kommer hända en 
själv, därför fortsätter piratkopieringen.  
 
Om det inte går att stoppa piratkopieringen som vi nämnt ovan, kan vi istället 
försöka rangordna de olika skydden på följande sätt. Både kopieringskydd och 
hårdvaruskydd kommer åt en större del av befolkningen än vad lagstiftningen 
gör. Detta på grund av att alla inte är så tekniskt kunniga att de har kunskapen 
att kunna ta sig förbi skydden. Hårdvaruskydd är effektivast därför med 
kopieringsskydd kan man fortfarande ladda ner olaglig musik och lyssna på 
den men med hårdvaruskydd kommer användarens egen dator säga ifrån och 
vägra spela upp den olagliga musikfilen. Slutsatsen av denna 
effektivitetsrangordning gör vi på basis av vår faktadel och djupintervjuer men 
i huvudsak från analysdelen av vår rapport. Genom våra djupintervjuer fick vi 
fram att man inte vill sluta ladda ner olaglig musik från Internet då detta är ett 
lätt och enkelt sätt att få tag på den musiken man vill ha. Likaså att människan 
gör uppror för skivbolagens höga priser. 
 
Om inte, kommer den åtminstone att kunna begränsas till viss del? 
Genom att förse skivor med ett kopieringsskydd kommer man kunna komma åt 
den tekniskt okunniga delen av befolkningen tills nästa utvecklingssteg är här. 
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Med utvecklingssteg syftar vi på tiden mellan att kopieringsskydd införs och 
till dess att det finns åtgärder att komma runt skydden. Alla aktörer kommer då 
istället att kunna fokusera på den andra delen av piratkopierarna, som är de 
som industriellt producerar piratkopior av skivor.  
 
Vid införelse av ett hårdvaruskydd kommer man att kunna komma åt en större 
del av den tekniskt okunniga befolkningen. Dessa skydd är så integrerade i 
datorn att det krävs väldigt mycket kunskap för att ta sig förbi och fortsätta 
piratkopiera. Detta visar vi genom NGSCB och TCPA men även från svaren på 
våra djupintervjuer. Dock kommer det alltid att finnas de som kan ta sig runt 
detta. Otaliga exempel finns, ett av dem är virus och virusskydd. Producenterna 
av viruskydden jobbar på lösningar för att hålla virusen ute och virusmakarna 
följer med utvecklingen och hittar kryphål i även de nyaste 
virusskyddsprogrammen. För att dra en parallell till hårdvaruskyddet, på 
samma sätt som vid virus, så kommer det alltid att finnas de som finner vägar 
runt hårdvaruskyddet och sprider den informationen vidare. 
 
Finns det lösningar som gynnar både de som är för piratkopiering och de 
som är emot piratkopiering? 
I analysdelen fick vi fram resultatet att betalsajter är den lösning där aktörerna, 
de som finns angivna i rapporten, och konsumenterna kan mötas på halva 
vägen. Detta då upphovsmännen och producenterna fortfarande kan få in 
pengar för sina verk och konsumenterna har friheten att själva välja sin digitala 
musik.  
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7.4 Djupintervjuer 
� Person A – Man, 30 år 
� Person B – Man, 21 år 
� Person C – Man, 51 år 
� Person D – Kvinna, 23 år 
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BILAGA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Enkät - Djupintervjufrågor 
 

Vi är två studenter som för närvarande skriver vår kandidatuppsats i 
Datavetenskap, 10 poäng. Denna enkät är en del av denna uppsats som 
behandlar ämnet musikpiratkopiering av upphovsrättsskyddat material. 
 
Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss i vårt arbete genom att svara på enkäten 
så sanningsenligt som möjligt. Vänligen kryssa i det alternativ som passar dig 
bäst, på vissa av frågorna kan du ge mer än ett svar. Desto utfylligare svar du 
ger, desto mer användbar blir informationen du lämnar.  
 
Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. 
 
Tack på förhand! 
 
/Sandra & Malin 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1. Kön  
 
� Man  
� Kvinna 
 
2. Ålder: ………..år 
 
3. Har du tillgång till dator? 
 
� Ja 
� Nej Gå vidare till fråga 10. 
 
4. Var använder du datorn mest för eget/privat bruk, ange ett alternativ?  
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� Jobbet  
� Hemmet 
� Skolan 
� Annat, vad? ................................................................................................... 

 
5. Hur ofta använder du datorn?  
 
� Varje dag 
� 1-5 gånger per vecka 
� Några gånger per månad 
 
6. Har du en brännare på den datorn du använder?  
 
� Ja 
� Nej 
 
7. Om Ja, vad för typ av brännare?  
 
� CD-brännare 
� DVD-brännare 
 
8. Har du tillgång till Internet via datorn?  
 
� Ja 
� Nej 
 
9. Om Ja, vad har du för typ av uppkoppling?  
 
� Modem 
� ADSL 
� Bredband 
� Annat, vad? ................................................................................................... 

 
10. Har du någon gång laddat ner musik från Internet?  
  
� Ja 
� Nej Gå vidare till fråga 15. 
 
11. Om Ja, hur ofta?  
 
� Varje dag 
� Flera gånger per vecka 
� Några gånger i månaden 
� Några gånger per år 
� Någon enstaka gång 
 
12. Vad laddar du ner?  
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� Enstaka låtar 
� Hela album 
 
13. Var laddar du ner?........................................................................................... 

 
14. Hur använder du musiken du laddar ner?  
 
� Eget bruk 
� Ger till vänner/bekanta 
� Distribuerar/säljer det 
� Annat, vad? ................................................................................................... 

 
15. Har du någon gång kopierat originalmaterial som du köpt i butik? 
 
� Ja 
� Nej Gå vidare till fråga 19. 
  
16. Om Ja, vad?  
  
� CD-skiva/or 
� Annat, vad? ................................................................................................. 

 
17. Om Ja, hur ofta?  
 
� Varje dag 
� Flera gånger per vecka 
� Några gånger i månaden 
� Några gånger per år 
� Någon enstaka gång 
 
18. Hur använder du det du kopierar?  
 
� Eget bruk 
� Ger till vänner/bekanta 
� Distribuerar/säljer det 
� Annat, vad? .................................................................................................. 
 
19. Varför väljer du att ladda ner/kopiera musik?  
 
� Jag laddar inte ner/kopiera inte sådant material  
� Billigt 
� Lättillgängligt 
� Annat, vad? ................................................................................................... 
 
20. Har du någon gång snattat i butik, eller skulle du kunna överväga göra det?  
 
� Ja Gå vidare till fråga 22.  
� Nej 
� Tveksam 
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21. Om Nej, vad anser du det vara för skillnad? Varför är det ok ladda ner 
upphovsskyddat material men inte bryta annan lag? 
............................................................................................................................... 
  
22. Ser du kopieringsskyddet som ett hinder som försvårar din kopiering?   
 
� Ja  
� Nej  
� Delvis 
 
23. Om Nej eller Delvis, varför?  
............................................................................................................................... 
  
24. Vad skulle få dig att köpa materialet istället?   
............................................................................................................................... 
 
25. Hur mycket är ett rimligt pris på en CD-skiva enligt Dig?   
............................................................................................................................... 
 
26. I USA ska man på försök sänka priset på CD-skivor med 30 % (Priset 
skulle då bli ca 120 SEK). Om det skulle bli lika mycket billigare i Sverige, 
skulle du köpa fler skivor istället för att ladda ner/kopiera musik?  
  
� Ja  
� Nej 
� Jag laddar inte ner/kopierar inte musik Gå vidare till fråga 29. 
 
27. Om Ja, skulle du ändå fortsätta ladda ner/kopiera musik?  
  
� Ja  
� Nej 
 
28. Om Ja, lika mycket som tidigare?   
 
� Ja 
� Nej 
 
29. Vad tycker du om det lagliga alternativet betalsajter, d.v.s. att man betalar 
för enstaka låtar? 
............................................................................................................................... 
 
30. Vad tycker du om att upphovsrättsskyddat material kopieringsskyddas? 
  
� Bra  
� Dåligt 
 
31. Om Dåligt, varför?   
............................................................................................................................... 
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32. Tycker du att det var en bra lösning att öka priset med flera % på brännbara 
CD- och DVD-skivor?  
 
� Ja, mycket  
� Ja, något  
� Nej   
 
33. Om Nej, varför? 
............................................................................................................................... 
  
34. Kommer prisökningen att minska din nedladdning/kopiering?   
 
� Ja, mycket  
� Ja, något 
� Nej  
� Jag laddar inte ner/kopierar inte upphovsrättsskyddat material 
 
35. Det kommer också ett nytt lagförslag i juli 2005 för att komma åt 
piratkopierarna och som gör det straffbart att kopiera upphovsrättsskyddat 
material. Tror du det kommer minska piratkopieringen? 
 
� Ja, mycket 
� Ja, något 
� Nej 
 
36. Om Nej, varför?   
............................................................................................................................... 
 
37. Kommer lagändringarna att minska din nedladdning/kopiering?   
 
� Ja, mycket  
� Ja, något  
� Nej  
� Jag laddar inte ner/kopierar inte upphovsrättsskyddat material 
 
38. Om Nej, varför?  
............................................................................................................................... 
 
39. Vad vet du om den gamla resp. den nya upphovsrättslagen?  
............................................................................................................................... 
 
40. Vet du vad Antipiratbyrån gör för att motverka piratkopiering?  
 

� Ja 
� Nej 
 
41. Om Ja, tycker du det är tillräckligt?   
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� Ja  
� Nej  
 
42. Om Nej, vad anser du de ska förändra i sin metod?   
............................................................................................................................... 
 
43. Vad anser du att skivbolagen bör göra för att skydda sina artister mot 
piratkopiering? 
..............................................................................................................................
  
44. Tror du att följande alternativ kan minska piratkopieringen ? 
 
a) Skapa bättre/hårdare lagar   
� Ja 
� Nej 
 
b) Sänka priset på upphovsrättsskyddat material 
 
� Ja 
� Nej 
 
c) Konstruera bättre kopieringsskydd   
 

� Ja 
� Nej 
 
d) Att man kan ladda ner originalmaterial från Internet mot betalning  
  
� Ja 
� Nej 
 
e) Licensbelägga materialet så det är oanvändbart utan användarid och nyckel
  
� Ja 
� Nej 
  
f) Lägga in bonusmaterial på köpta skivor som inte kan kopieras vidare  
  
� Ja 
� Nej 
 
g) Tidsbegränsa kopian så att den blir obrukbar efter ett visst antal dagar men 
att den är gratis att ladda ner som prov 
 
� Ja   
� Nej 
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� Annat, vad? 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
   
 
 
Tack för din medverkan!   

 
/Sandra & Malin 
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BILAGA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Ordlista 
 
BIOS  Basic Input/Output System. Grundläggande 

programvara som körs innan operativsystemet startar. 
 
Bredband  Ett samlingsnamn för olika tekniker som möjliggör 

snabb överföring via Internet, vanligtvis minst 2 Mbit/s 
åt båda håll. 

 
Commodore 64  Populär hemdator på 80-talet. 
 
Communities  Är en virtuell mötesplats där människor kan 

kommunicera. 
 
DRM Digital Rights Management 
 
EFF  Electronic Frontier Foundation 
 
Fildelarapplikation  En programvara avsedd för att utbyta filer med 

varandra över Internet. 
 
Hubb  En hubb är en nätverkskomponent som skickar vidare 

trafiken från en kabel ut i flera kablar.  
 
IFPI  International Federation of Phonographic Industry 
 
iPod  MP3-spelare från Apple med inbyggd hårddisk. 
 
LAN Local Area Network, ett lokalt nätverk 
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Lobbygrupp  Kommer av ordet lobbying som betyder intressegrupp 

som försöker påverka beslutsfattare i en viss riktning. 
 
Modem  Maximal hastighet är 56 kbit/s. 
 
Mörka, nattade nät En nätverksterm som innebär att endast ett IP-nummer 

syns mot Internet fast att det kanske sitter 100-tals 
datorer innanför. 

 
NGSCB Står för Next Generation Secure Computing Base och 

hade det ursprungligen namnet Palladium. 
 
Nod En nätverksterm för en vanlig dator som är ansluten till 

nätverket. 
 
OGG Står för Ogg Vorbis som är ett format för 

ljudkomprimering som ingår i Ogg-projektet. 
 
Open source  Denna typ av program är fritt att använda samt 

modifieringstillåtet. 
 
Partition En partition av en hårddisk är en uppdelning av den i 

separata hårddiskar. 
 
Peer-to-peer  En nätverkstopologi som används av några 

fildelningsprogram. 
 
Protokoll  Regler för hur datorer kommunicerar i datornät. 
 
Router Är lik hubben men den undersöker vilken slutadress 

paketet har och skickar vidare till den destinationen. 
 
Server System som betjänar andra system, klienter, ofta över 

ett nätverk. 
 
Slot  En öppning där andra användare kan ansluta till någons 

dator för att kunna ladda ner material. 
 
TCPA  Alliansen för Pålitlig Databehandlingsplattform 
 
Äkta bredband En Internetuppkoppling som inte styrs av ett modem. 
 
  
 
 
 


