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Abstract 
This Master’s thesis is an analysis of metaphors in relation to actors, and of discourses 
used in the copyright-debate in two major Swedish daily newspapers and one 
American: Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet and New York Times during the 
years 2001-2006. We aim to answer the following questions: Which metaphors were 
being used in the copyright-debate to create the archetypal villain, hero, winner and 
loser in editorials, debate and letters to the editor in the three newspapers? Which 
discourses did those metaphors relate or conform to? Which similarities or differences 
could be found when comparing the two countries’ newspapers regarding 
representations and constructions of villains, heroes, winners and losers in the 
copyright-debate? Firstly we distinguished who the actors in the debate were, 
following parts of Theo van Leeuwen’s actors’ analysis. Secondly we distinguished 
which metaphors were being used to describe the actors as either villains, heroes, 
winners or losers. The metaphors were then connected to theories of copyright in the 
information society in a critical discourse-analysis following Norman Fairclough.  
The discourses found were: the Market discourse, the Democracy discourse, the 
Information technology-discourse, the Generation discourse and the Creativity 
discourse. Frequently used metaphors in our material were those of war and violence. 
Another finding in our thesis was the fact that in the Swedish material politicians and 
the industry were described as major villains whereas in New York Times, the industry 
was the biggest villain. Villains were not primarily constructed in relation to heroes; 
villains were primarily constructed in relation to losers.   
 
Ämnesord: Diskurs, Diskursanalys, Metafor, Upphovsrätt, Fildelning, Piratkopiering 
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1. Inledning 
 
Under vårt sista år på Bibliotekshögskolan trädde den nya upphovsrättslagen i kraft i 
Sverige. Lagen bygger på EU:s så kallade Infosocdirektiv från 2001 och är ett resultat 
av den gemensamma marknadens krav på harmonisering av medlemsländernas 
lagstiftning. Detta skapade en del oro i bibliotekslägret; hur skulle lagändringen 
påverka allmänhetens rätt att informera sig, hur komplicerat skulle det bli att skriva 
avtalslicenser och hur skulle man kunna hålla reda på vad som kopieras när varje titt 
på nätet i sig innebär att en kopia lagras i datorns internminne? Upphovsrätten visade 
sig komplicerad och därför också intressant att studera. Frågan hade hamnat på 
agendan och debatten föreföll infekterad med många värdeladdade ord. Ingen av oss 
hade någon stark uppfattning i frågan annat än en nyfikenhet inför vad detta handlade 
om, och denna förstärktes när medierapporter från maj 2006 gjorde gällande att 
Hollywoods lobbyister försökt påverka den svenska regeringen att stänga ner 
fildelningssajten The Pirate Bay. Om dåvarande justitieministern Thomas Bodström 
stod det i Dagens Nyheter att han riskerade att framstå som USA:s knähund (Brors 
2006) och det var framförallt denna händelse som väckte vårt intresse för en 
jämförelse mellan USA och Sverige i upphovsrättsfrågan. Vi visste att USA hade en 
stark upphovsrättstradition - USA var redan på 70-talet en stor exportör av 
upphovsrättsskyddat material (Renman Claesson 2001) - och det gjordes gällande att 
Sverige var på väg åt samma håll med den förstärkta lagstiftningen. Där föddes också 
idén att, utifrån ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt, analysera ett urval av de texter 
som utgör debatten om upphovsrätten genom att utröna vilka som gjordes till skurkar, 
hjältar, vinnare och förlorare i denna samtidsfråga.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Enligt EU-kommissionens rapport The Contribution of Copyright and Related Rights 
to the European Economy (Picard, Toivonen & Grönlund 2003) uppgick den 
upphovsrättsbaserade industrin i Sverige under 2003 till 5,9 % av BNP och 3,1 % av 
arbetsmarknaden. I hela EU utgör samma industri 5,3 % av BNP och 3,1 % av 
arbetsmarknaden. I rapporten skriver man att upphovsrättsindustrin är en viktig 
bidragsgivare till den europeiska ekonomin både som välståndsskapare och som 
arbetsgivare. Trots att dess kulturella, sociala och politiska tillskott har erkänts visar 
rapporten att det är först under senare år man har insett dess ekonomiska betydelse (s. 
125). I takt med att den digitala tekniken har gjort det lättare att kopiera, flytta och 
överföra information i en betydligt större omfattning än tidigare har också frågan om 
vem som har, eller inte har, rätt till informationen debatterats flitigt. Vissa anser att 
det är en självklarhet att upphovsmannen ska få ersättning för sitt verk, medan andra 
menar att fri tillgång till information är själva grundförutsättningen för ett 
demokratiskt och kreativt samhälle.  
Sättet att se på information, kultur och kunskap som privat egendom och handelsvara 
har många kritiker. En av dem är James Boyle som använder begreppet commons 
(allmänningar) om all kultur och kunskap som inte är någons egendom. Han menar 
att till skillnad från fast egendom kan information användas av alla utan att någon 
annans tillgång till den inskränks. Bärande i denna syn på kunskap, information och 
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kultur är också att ny kunskap, ny information, och ny kultur bygger på gammal sådan 
och att ny kunskap bygger på forskning som gjorts tidigare. Varje ökning i skyddet av 
produkterna ökar kostnaderna för och minskar tillgången till på det råmaterial som 
man skulle kunna skapa nya produkter från (Boyle 2003). Liknande tankar finns hos 
Lawrence Lessig och hos Eva Hemmungs Wirtén. I boken No Trespassing. 
Authorship, Intellectual Property Rights and the Boundaries of Globalization (2004) 
menar hon att upphovsrätten egentligen inte alls handlar om upphovsmannens rätt till 
verket, utan om pengar: Allt som kan säljas ses som privat egendom. Hemmungs 
Wirtén skriver att eftersom debatten om upphovsrätt nästan uteslutande handlar om 
fildelning på Internet löper vi risken att förlora en annan allmänning i form av äldre, 
fri information som alla kan använda sig av. Därmed kan vi också komma att förlora 
den kunskapsbank som hjälper oss att skapa nya verk. Ovanstående forskares texter 
utgör en bakgrund till vår egen studie då det är detta upphovsrättsdebatten i grunden 
handlar om; oavsett om upphovsrättslagen stärks eller inte finns det alltid ”vinnare” 
eller ”förlorare”. Vem man betraktar som vinnare eller förlorare beror naturligtvis på 
utifrån vilket perspektiv man betraktar denna fråga. Även det sätt på vilket 
upphovsrätten och dess aktörer framställs i medierna inverkar på hur gemene man 
uppfattar upphovsrättsfrågan. 

En stor del av befolkningen skaffar sig samhällsinformation från dagstidningar. Det 
innebär att mediernas förmåga till nyhetsrapportering är en förutsättning för den 
offentliga debatten, och därför också för demokratin. Enligt en aktuell undersökning 
anser allmänheten att journalistkåren har ett betydligt större inflytande över den 
politiska debatten än vad politikerna har. 45 % anser att journalisterna har det största 
inflytandet över den politiska dagordningen, mot 22 % som anser att det är de 
politiska partierna som har det största inflytandet. Riksdagen hamnar längre ner i 
listan på samma nivå som näringslivet (Asp 2007). Enligt SOM-institutets 
undersökningar om svenska medievanor läser 72 % av svenskarna en dagstidning 
minst fem gånger i veckan och 68 % av hushållen har en hushållsprenumeration. Av 
svenskarna anger 66 % att de har ganska stort förtroende för sin lokala morgontidning 
(Holmberg & Weibull 2005). USA har 285 miljoner invånare och i det avseendet är 
alla amerikanska dagstidningar små. Amerikaner konsumerar tämligen lite politisk- 
eller samhällsinformation, men de låga tidningsupplagorna säger inte något om deras 
inflytande. I ett land med stora inkomst- och utbildningsklyftor är tidningarna starkt 
opinionsbildande bland den viktiga gruppen som röstar, konsumerar och fattar 
politiska beslut (Wästberg 2004). 
I avhandlingen Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv konstruktion 
på en mediearena (2006) gör Matilda Wiklund en diskursanalys av vilken bild 
Dagens Nyheters debatt- och ledarsidor ger av skolan under åren 1991-99. Enligt 
Wiklund är beskrivningen av skolan i dessa artiklar så ensidig att det knappast kan 
kallas debatt: skolan beskrivs som en institution i kris som domineras av 
kunskapsfientlighet. De enda som vet vad de talar om är lärarna, till skillnad från 
politikerna som är alltför avskärmade från skolans värld (Wiklund 2006, s. 203). 
Konstruktionen av lärare som hjältar, som i motvind kämpar för att hålla ordning i 
klassrummen är genomgående för de undersökta artiklarna. Wiklund menar att 
avsaknaden av debatt är viktig att uppmärksamma eftersom Dagens Nyheter är en av 
Sveriges två viktigaste dagstidningar – och därmed sätter dagordningen för den 
svenska samhällsdebatten (ibid., s. 206). Wiklund menar i likhet med många andra att 
eftersom massmedierna bevakar omvärlden enligt vad de själva anser vara relevant, 
kan den verklighet de konstruerar se olika ut beroende på vad de väljer att lyfta fram, 
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vilka aktörer som ges utrymme och vilka konflikter som synliggörs. På så sätt skapas 
och återskapas konstruktioner av de olika aktörer som synliggörs (eller osynliggörs) i 
massmedia (Oberhuber et al 2005, s. 229). 

Samma tankar återfinns i Metaphors We Live By (1980) där lingvisterna George 
Lakoff och Mark Johnsson menar att metaforer utgör en kognitiv inverkan på vårt sätt 
att tänka om eller uppleva vår omvärld. Lakoff och Johnsson exemplifierar med den 
begreppsliga metaforen Argument is War där termer av krig konstruerar det sätt på 
vilket vi uppfattar argumentation. Genom att tala om argument i termer av ”vinna”, 
”att försvara sig” eller ”attackera” struktureras det sätt på vilket vi argumenterar. 
Försöker man föreställa sig en kultur där man inte talar om argumentation i termer av 
krig, där ingen går till attack eller försvar, skulle man enligt Lakoff och Johnssons sätt 
att se finna en kultur där människor skulle se på argument på ett helt annat sätt; i en 
sådan kultur skulle vi kanske uppleva att människor inte argumenterar 
överhuvudtaget. Enligt Lakoff och Johnson är människan i metaforernas våld, varför 
det är intressant att studera hur vissa metaforer används i olika sociala sammanhang 
och vad de framhäver eller döljer. Vi menar inte att den genomsnittlige läsaren är 
okritisk till vad han eller hon läser, däremot tror vi att även den uppmärksamme i 
olika grad påverkas av använd metaforik. 

Ett exempel på en sådan studie är Reconstructing the Public Domain (Metaphor as 
Polemic in the Intellectual Property Wars) (2002) där konsthistorikern Robert A 
Baron menar att de metaforer som används för att tala om Public Domain (ungefär: 
allmän egendom) i USA karaktäriseras av negativitet. Baron menar bland annat att när 
skribenter använder metaforer som ”to fall into the public domain” får man som läsare 
negativa associationer till Public Domain (Baron 2002). 

Vår utgångspunkt för denna uppsats är att allmänhetens föreställningar och 
uppfattningar om en så pass komplicerad fråga som upphovsrätten troligen påverkas 
av hur skribenter i dagspressen framställer den och dess berörda aktörer. Vi avser att 
undersöka om, och i så fall hur, dagstidningarnas sätt att metaforiskt konstruera de 
sociala aktörerna i informationssamhället, tillsammans med diskurser om upphovsrätt 
och ägande, bidrar till att forma den fortsatta diskussionen om upphovsrätt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalytiskt inspirerad ansats 
undersöka och jämföra hur och vilka aktörer som representeras och konstrueras som 
skurkar, hjältar, vinnare och förlorare i upphovsrättsrelaterade frågor i två svenska 
och en amerikansk storstads- och morgontidning mellan 2001 och 2006. För att 
uppfylla syftet tillämpas en variant av diskursanalytisk metod som bygger på Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi intresserar oss även för Lakoff och Johnsons 
metaforforskning och hur metaforer relaterar till mer övergripande diskurser om 
upphovsrätt och ägande i informationssamhället.  

Våra frågeställningar är: 

- Vilka metaforer används i dagstidningarnas åsiktsmaterial för att konstruera aktörer 
som skurkar, hjältar, vinnare och förlorare inom ramen för det upphovsrättsliga 
området?  
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- Vilka mer övergripande och för ämnet relevanta diskurser om upphovsrätt och 
ägande kan tidningarnas metaforer i dessa avseenden relateras till? 
 
- Vilka skillnader och likheter går att finna vid en komparation av svensk och 
amerikansk dagspress med avseende på representationer och konstruktioner av 
skurkar, hjältar, vinnare och förlorare samt därmed relevanta diskurser om 
upphovsrätt och ägande? 
 

För att besvara våra frågeställningar analyserar vi åsiktsmaterial i form av ledare, 
debattartiklar och insändare av debattkaraktär. De behandlar alla ämnet upphovsrätt 
och har publicerats i New York Times, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten 
under vald tidsperiod.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

I denna uppsats avser vi att belysa konstruktioner av skurkar, hjältar, vinnare och 
förlorare i förhållande till upphovsrätten i informationssamhället i svensk och 
amerikansk dagspress under åren 2001-2006. Vi analyserar artiklar från Svenska 
Dagbladet, Göteborgs-Posten och New York Times, vilket är tre av dessa länders 
största storstads- och morgontidningar. Anledningen till detta är främst att vi vill ha 
material som är skrivet av de ”tyngsta”, eller mest inflytelserika debattörerna, i 
upphovsrättsdebatten. Att vi har valt att analysera material från tre borgerliga 
tidningar har egentligen främst med tillgänglighet att göra; det var dessa tidningar vi 
lättast fick tillgång till, och vi ville ha en amerikansk tidning som motsvarade de 
svenska. Vi vill dock klargöra att vi är medvetna om att det är troligt att vi skulle få 
ett annat analysresultat om vi hade valt att analysera åsiktsmaterial från exempelvis 
mindre landsortspress eller mer vänsterorienterad press. Där skulle vi förmodligen 
finna helt andra röster och perspektiv än de som återfinns i vår valda morgon- och 
storstadspress. Tidsperioden motiveras av att 2001 är det år då debatten om 
upphovsrätt och fildelning tog fart på allvar i samband med att fildelningssajten 
Napster stängdes ner i USA. Napster hade skapats 1999 och var det första 
fildelningsprogram som blev använt av en stor publik i syfte att ladda ner gratis musik 
i form av mp3-filer. Efter en rad stämningsansökningar från flera stora skivbolag 
stängdes Napster ner, för att åter öppnas som betaltjänst (Melin 2001, s. 6). Det var 
också under detta år som EU kom med Infosoc-direktivet (2001/29/EG) om en 
harmonisering av den inre marknadens upphovsrättslagar, det vill säga det direktiv 
som nuvarande svensk upphovsrättslagstiftning bygger på. Syftet med Infosoc-
direktivet var att minimera eventuella handelshinder och olikheter inom unionen. 
Direktivet skulle ha genomförts i alla medlemsstater redan 2002. Sverige genomförde 
dock direktivet drygt två år för sent och fälldes i samband med detta av EG-
domstolen. Upphovsrättslagen ändrades i Sverige den 1 juli 2005 och efter det har en 
rad händelser inträffat av intresse för vår uppsats: bland annat svenska myndigheters 
razzia mot fildelningssajten The Pirate Bay i juni 2006, som enligt uppgift från 
samtliga stora medier i Sverige (efter ett inslag i Rapport den 1 juni) skedde efter 
påtryckningar från den amerikanska regeringen och hot om handelssanktioner. Under 
2006 utdömdes också den första fildelningsdomen i en svensk domstol och 
Piratpartiet ställde upp i riksdagsvalet.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 
 

Nedan definieras några standardiserade rollfigurer och begrepp som har en central roll 
i vår uppsats. 
Skurk: Enligt Svenska Akademiens Ordbok (2006) är en skurk en ondskefull, 
ohederlig och samvetslös person som begår, begått eller är i stånd att begå gemena 
handlingar eller förbrytelser. I vår uppsats kommer vi inte att använda oss av skurken 
fullt så renodlat eller svart-vitt som beteckningen antyder, utan mer som en förenklad 
beteckning av aktörer som framställs övervägande negativt i materialet. Ett exempel 
på detta ges nedan: 
 As it stands, the position of the recording industry and its ally, the movie  industry, is  
 simply to shut down innovation (NYT12). 

Hjälte: är enligt SAOB (2006) en person som utmärker sig genom mod och tapperhet 
och därmed visar prov på handlingskraft och viljestyrka. Inte heller 
hjältebeteckningen kommer att användas fullt så renodlat som SAOB beskriver, utan 
betecknar för oss aktörer som framställs i en övervägande positiv dager i 
sammanhanget, som i följande exempel:  
 Den nylanserade musiktjänsten iTunes visade vägen genom sina tio miljoner sålda låtar 
 på tre månader från lanseringen (GP3). 

Vinnare: Vinnare betecknar i vår uppsats den som kan dra fördel av en situation. För 
att betraktas som en vinnare i vår uppsats ska man ha fått eller dragit fördelar av den 
rådande situationen, haft stor framgång eller tur, som i exemplet från Svenska 
Dagbladet: 
 Apple - som ligger steget före - har varit enormt framgångsrikt med iTunes 
 (SvD8). 

Förlorare: En förlorare är i vårt material betecknande för den som besegrats, 
försummats, misslyckats eller som genom rådande omständigheter har gått miste om 
något: 
 Authors struggle, mostly in vain, against their fated obscurity (NYT24). 

Åsiktsmaterial: är en term vi ibland använder för att beskriva vårt empiriska  
material. Detta kan utgöras av ledare, som vanligtvis är de osignerade artiklar som 
uttrycker tidningens åsikt i en aktuell fråga. Åsiktsmaterial kan också vara 
debattartiklar skrivna av externa debattörer som inte är knutna till tidningen i fråga. Vi 
har även valt att ta med några vad vi kallar insändare av debattkaraktär, vilket är 
material som återfinns på insändarsidorna, men som är skrivna av företrädare för en 
viss organisation, företag eller dylikt. 

Metafor: beskriver något i termer av något annat som det inte är. Den överför 
betydelse från det välbekanta och konkreta till något mer abstrakt, t.ex. ”arbeta i 
motvind” (Bergström & Boréus 2000, s. 181). Metaforer kan vara svåra att skilja från 
andra bildliga uttryck såsom liknelser (”gul som solen”) och metonymer. De senare 
används när benämningen för något används för att beteckna något annat som det är 
en del av eller nära associerat med (”Enligt Vita huset…”) (ibid.).  
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Allmänning/Commons: är i vår uppsats det svenska respektive det engelska 
begreppet för allmän kulturell egendom, och betecknar det som inte är skyddat av 
upphovsrätt och som kan användas utan att man behöver begära tillstånd, betala eller 
dras inför domstol för att man gör det. 
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2. Upphovsrätt - ett omtvistat område 
 

I detta kapitel börjar vi med att ge en historisk bakgrund till 
upphovsrättslagstiftningen i världen och vi redogör även för några huvuddrag i den 
svenska och den amerikanska lagstiftningen. Dessa första avsnitt tjänar som bakgrund 
till vår analys. Därefter introducerar vi några av de forskare som har intresserat sig för 
olika aspekter av upphovsrättsfrågan. Deras tankar kommer längre fram i uppsatsen 
att kopplas samman med de diskurser som vi har kunnat identifiera i vårt empiriska 
material. Kapitel 2.2 tjänar således som en ram för att kartlägga och definiera olika 
aspekter av upphovsrättsfrågan, och för att sätta in de diskurser vi har funnit i vårt 
material i en struktur eller ett sammanhang.  

 

2.1 Upphovsrättens historia i världen  
 

Carla Hesse skriver om upphovsrättens historia i The rise of intellectual property, 700 
B.C.- A.D. 2000: an idea in the balance (2002). Hesse menar att tankar om att idéer 
kunde ägas inte existerade förrän i upplysningens Europa. I det förmoderna Kina, 
liksom i såväl den muslimska som den judiska och den kristna traditionen var 
uppfattningen den att idéer inte kunde ägas, eftersom all kunskap kom från Gud. 
Därmed inte sagt att det inte fanns en handel med böcker i Kina, det var bara det att 
författaren inte var ägaren till innehållet. Den som stal en bok i ett muslimskt land 
blev inte heller utsatt för den islamska traditionens gängse straff ”en hand för en 
hand”, eftersom han inte menade att stjäla papperet och bläcket utan innehållet, 
idéerna, och då sådana inte kunde ägas så kunde de ju inte heller stjälas (s. 28). 
Eftersom det inte fanns någon ägare till idéerna, till innehållet eller tankarna som 
spreds, framhåller Hesse, så var det upp till Guds ställföreträdare på jorden att 
bestämma hur mycket och vilken kunskap som var gudomlig i sitt ursprung och vad 
som skulle produceras och cirkulera i ett samhälle. De förmoderna samhällena hade 
alltså en betydande statlig kontroll, censur och monopol över vad som trycktes. 
Härskaren i ett land kunde också ge bort den exklusiva licensen eller rättigheten att 
trycka en bok och att sälja den. Detta privilegium ansågs inte vara en äganderätt utan 
en ”nåd”. 

Först på 1700-talet blev läsning något som sysselsatte en större del av befolkningen i 
Europa, enligt Hesse, och därmed exploderade också efterfrågan på andra typer av 
litteratur såsom romaner och pjäser, som inte var av religiös natur. Läsarna ville ha 
tillgång till billigare böcker, lagstiftare ville öka handeln och uppmuntra en mer 
bildad allmänhet och boktryckarnas privilegier ifrågasattes. Boktryckarna själva 
hoppades på ett skydd mot den omfattande piratkopieringen och författarna började 
kräva att de skulle tillerkännas äganderätten till sina egna verk, och därmed kunna 
sälja rättigheten till en specifik utgåva till en tryckare. Debatten i Europa tog fart och 
många frågor ställdes: Var idéer en gåva från Gud eller var de författarens egendom; 
var de ett privilegium, en nåd eller en rättighet? Filosofen John Locke i England 
menade att författaren var den naturliga ägaren till sina idéer och till sina händers 
arbete. Den tyske filosofen Johann Gottlieb Fichte menade en generation senare att 
för att en idé skulle betraktas som egendom skulle den ha distinkta karaktäristika som 
kunde visas komma från just den personen och ingen annan. Dess kvalitet låg inte i 
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idéerna i sig utan i den unika form som de presenterades i (ibid., s. 34f). Detta synsätt 
lade grunden för upphovsrättens utformning som vi känner den idag. Enligt Hesse 
uttryckte den franske filosofen Condorcet sin reservation mot detta sätt att förstå idéer 
och kunskap. Han menade att idéer är tillgängliga för alla och därmed sociala till sin 
natur, som frukten av en kollektiv upplevelse. Det fanns inget samhälleligt värde i att 
garantera individen äganderätten till idéer, då denne bara tillförde en specifik stil eller 
form för naturliga idéer. Det låg inte i allmänhetens intresse och gagnade inte heller 
sökandet efter kunskap, menade Condorcet. Eftersom kunskap är objektiv och social 
till sin natur tillhör den alla. Detta sätt att se på kunskap kallas också för utilitarism, 
ett slags etiskt förhållningssätt som bygger på tanken att man ska sträva efter att 
maximera det goda för så många som möjligt. Dessa två sätt att se på idéer och 
kunskap, å ena sidan med betoningen på författarens naturliga rätt och å andra sidan 
med betoningen på det allmännas goda, var svåra att förena. År 1710 lagstadgades i 
England, som en kompromiss mellan de båda synsätten i världens första 
upphovsrättslag kallad Statute of Anne, att författare eller den som hade köpt ett 
manuskript från en författare, hade den exklusiva rätten att publicera verket i fjorton 
år. Denna rätt kunde sedan förlängas i ytterligare fjorton år, men sedan blev det 
allmängods, en allmänning som vem som helst fick trycka (ibid., s. 37).  

Bernkonventionen från 1886 var det första internationella upphovsrättsavtalet, som 
skrevs under av tio europeiska stater. Sverige skrev under avtalet redan 1904. Hesse 
menar att stater som var nettoexportörer av intellektuell egendom, såsom Frankrike, 
England och Tyskland, mer och mer favoriserade kontroll för författaren över sitt verk 
genom intellektuell äganderätt. Motsatt tendens gällde för de stater som var 
nettoimportörer av litteratur och vetenskap. Dessa länder (då var det länder som 
Ryssland och USA) vägrade skriva på några internationella avtal och tillgrep 
argument för en mer utilitaristisk syn på kunskap för att det tjänade deras ekonomiska 
intressen. Anmärkningsvärt sent, 1988, skrev även USA under Bernkonventionen. 
Intressant i sammanhanget, menar Hesse, är alltså att efterhand som USA har gått från 
att vara en nettoimportör till att bli en nettoexportör så har också inställningen till 
upphovsrätten förändrats, från utilitaristiska argument till ett hävdande av 
upphovsmannens rätt i synen på saken.  

I Europa har man kunnat skönja två utvecklingslinjer för upphovsrätten, enligt juristen 
Henry Olsson (2006); dels den engelska (angloamerikanska) och dels den franska, 
kontinentala traditionen. Den angloamerikanska bygger på författarens naturliga rätt, 
och betonar mer den ekonomiska rättigheten. Kretsen av vad som är upphovsrättsligt 
skyddat är mer omfattande och uppdragsgivare och arbetsgivare har en starkare 
ställning. I den franska, kontinentala traditionen har ideella eller moraliska rättigheter 
en starkare ställning och i den traditionen ligger fokus snarare på att skydda 
författarens rykte och anseende (s. 32). 

Idag är världen alltjämt delad mellan utilitarister och förespråkare för 
upphovsmannens naturliga rätt, menar Hesse (2002). Den utilitaristiska principen 
uttrycks framför allt i stora delar av Asien, Afrika och Sydamerika, medan motsatt 
position framhålls av USA och Västeuropa. De senaste trettio åren har också USA och 
Västeuropa blivit allt mer aggressiva i sitt hävdande av upphovsrätten genom 
handelssanktioner och avtal för att förmå utvecklingsländerna att erkänna dessa 
rättigheter. Nationer som är i underläge, såsom många av dagens utvecklingsländer, är 
idag i samma position som USA under 1800-talet, menar Hesse. Frågan har moraliskt 
och globalt blivit alltmer alarmerande, eftersom patent-, varumärkes och 
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copyrightförfarandet i slutändan leder till såväl dyra aidsmediciner som ett begränsat 
flöde av kunskap.  

Susanna Broms skriver i boken Biblioteken och juridiken (2005) att knappast något 
annat område inom juridiken har förändrats så mycket de senaste åren som 
upphovsrätten. Upphovsrätten regleras genom ett flertal internationella 
överenskommelser av vilka Bernkonventionen är den viktigaste. Bernkonventionen 
innebär att de länder som skrivit under den förbinder sig i sin nationella lagstiftning 
att uppnå tre kriterier: att upphovsmän från andra länder får samma skydd som 
inhemska; att visst minimiskydd ska finnas samt att inga formkrav för skydd får 
anges, dvs. ingen ska tvingas registrera sig för att uppnå skydd. Konventionen, och 
alla ändringar och tillägg som görs i den, förvaltas av FN-organet World Intellectual 
Property Organization (WIPO 2007). Utöver Bernkonventionen finns det andra 
internationella handelsrättsliga överenskommelser som påverkar 
upphovsrättslagstiftningen och som verkar för ett starkare skydd för upphovsmännen 
och deras rättighetsinnehavare. Ett sådant är TRIPs-avtalet (skrivs ut Trade Related 
aspects of International Property rights) som förvaltas av World Trade Organization 
(WTO 2007). Organisationen har 148 medlemsstater varav Sverige är en. TRIPs 
innehåller regleringar av immaterialrättsligt skydd för allt som finns på marknaden 
och tillkom 1994 efter EU:s och USA:s önskemål om att stävja varumärkesintrång 
och piratkopiering. Sverige är bundet av dessa avtal vilka också medför att svenska 
upphovsmän får skydd utomlands. Eftersom Sverige är medlem av EU måste Sverige 
även följa EU-direktiv inom upphovsrättens område (Broms 2005). Sedan Sveriges 
inträde i EU har 6 sådana direktiv implementerats i den svenska 
upphovsrättslagstiftningen (Renman Claesson 2001). 

2.1.1 Upphovsrätten i Sverige 

Upphovsrätten i Sverige regleras genom Lag (SFS 1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk, även kallad URL. De senaste ändringarna i lagen 
trädde i kraft den 1:a juli 2005. Genom ändringarna har upphovsrätten skärpts och 
anpassats till digitala medier. Förändringen har sitt ursprung i två internationella 
direktiv från FN-organet WIPO: WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO 
Performance and Producer Treaty (WPPT) från 1996 och ett EU-direktiv: det så 
kallade Infosocdirektivet (2001/29/EG) från 2001. I WCT regleras hur nya digitala 
företeelser såsom datorprogram och databaser samt digitala överföringar av verk ska 
behandlas upphovsrättsligt och WPPT anger vilket minimiskydd som ska finnas för 
utövande artister och fonogramproducenter (Renman Claesson 2001). 

Upphovsrätten tar hänsyn till två aspekter; den ideella rättigheten och den 
ekonomiska. Den ideella rätten innebär rätten att bli namngiven i samband med att 
verket utnyttjas och rätten att motsätta sig att verket förvrängs eller tillgängliggörs 
utan upphovsmannens tillstånd. Den ekonomiska rätten innefattar att upphovsmannen 
har rätten att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket (kopiering), att uppföra 
verket eller att sprida exemplar av verket. Den ekonomiska rättigheten kan överlåtas 
på någon annan, ofta ett förlag (Justitiedepartementet 2005). 

För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt ska det uppnå verkshöjd, det vill säga vara 
så pass originellt i sitt uttryck att inte en annan person oberoende av upphovsmannen 
ifråga hade kunnat uttrycka sig på samma sätt. Skyddet för upphovsrätt uppstår i 
samma ögonblick som det skapas och gäller i sjuttio år efter upphovsmannens död. 
Efter det är verket fritt att använda (ibid.).  
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Var och en får framställa ett eller några få exemplar av ett verk för rent personligt 
bruk, dock inte datorprogram i digital form, eller kopiering av databaser. Förlagan för 
denna typ av kopiering måste dock vara laglig, alltså inte en piratkopia eller något 
som någon lagt ut på Internet olovandes. Endast begränsade delar av en bok får 
kopieras av en privatperson, t.ex. ett eller några kapitel. För undervisningsändamål, 
samt för arkiv, bibliotek och myndigheter finns vissa undantag. Ett bibliotek kan 
exempelvis teckna en avtalslicens med upphovsrättsinnehavaren, alltså betala en 
kostnad för att få tillåtelse att sprida det vidare. Likaså för exemplar för 
funktionshindrade. På grund av utvecklingen på Internet, där en fil som släppts ut på 
nätet lätt kan kopieras av vem som helst, har lagstiftaren gjort det förbjudet att 
kringgå kryptering (ibid.).   

Det har alltid varit olagligt att lägga ut filer som innehåller upphovsrättsskyddat 
material på Internet utan tillstånd, men att ladda ner filer som lagts ut av någon annan 
har inte tidigare varit uttryckligen förbjudet. Med den nya upphovsrättslagen har även 
nedladdningen av sådana filer utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd blivit olaglig. 

2.1.2 Upphovsrätten i USA 

I den amerikanska konstitutionen (grundlagen) fastslås i Artikel 1, sektion 8 att 
Kongressen har makt ”to promote the progress of science and useful arts, by securing 
for limited times to authors and inventors, the exclusive right to their respective 
writings and discoveries” (Encyclopedia Britannica 2007). Flera stora omarbetningar 
av upphovsrättslagen i USA har skett, bl. a. 1976 då det fastslogs att alla typer av 
uttrycksmedel skyddades av copyright (och det var under denna lag som 
datorprogram inlemmades i upphovsrättslagstiftningen). Det var också under 1976 
som copyright förlängdes avsevärt, men också det år som Fair Use skrevs in i 
lagstiftningen (mer om det nedan). De förändringar som gjorts sedan dess har 
samtliga varit till upphovsmannens förmån (ibid.) 1998, med Digital Millennium 
Copyright Act gjordes det straffbart att kringgå tekniska skydd som kryptering och 
möjligheten till Fair Use inskränktes (ibid.).  

Enligt Lawrence Lessig präglas upphovsrättslagstiftningen i USA av tre tendenser: 
upphovsrättsskyddets längd, omfattning och vidd har ständigt utökats. Den första 
upphovsrättslagstiftningen infördes i Amerika 1790. Det fastslogs då att copyright 
gällde i fjorton år och om författaren fortfarande levde och fortfarande ville ha kvar 
sin copyright när den perioden nått sitt slut så kunde denne förlänga den i ytterligare 
fjorton år. Sedan blev verket allmängods och hamnade i Public Domain. 1831 
förlängdes den maximala copyrightperioden från 28 år till 42 år (28+14, dvs. att 
copyright gällde i 28 år och att författaren sedan kunde förlänga den i ytterligare 14 
år). 1909 utökades den ytterligare, från 42 år till maximalt 56 år (28+28). Och efter 
det har copyright sedan 1962 förlängts elva gånger till under en fyrtioårsperiod; 1976 
förlängdes den i 19 år så att den omfattade författarens livstid plus 50 år efter dennes 
död, eller 75 år om copyrighten ägdes av ett företag. Med en lag som kallas Sonny 
Bono Copyright Extension Act, förlängdes den 1998 ytterligare 20 år, alltså till 70 år 
efter författarens död eller 95 år om den ägs av ett företag (Lessig 2004). 

När copyright infördes i Amerika gällde det enbart kartor, böcker och diagram och 
enbart rätten att publicera det egna verket, och detta överträddes enbart om någon 
annan publicerade verket utan tillstånd. Det gällde däremot inte derivata verk, dvs. 
verk som bygger på andra verk, t.ex. parodier, översättningar eller dramatiseringar. 
Dagens copyright däremot, täcker såväl böcker som musik, arkitektur och 
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dataprogram, och copyrightinnehavarens rätt innebär inte bara en rätt till att publicera 
det egna verket utan även en rätt som täcker rätten till alla kopior och verket i alla 
dess derivata former som kan härledas till originalverket. Ursprungligen så gällde 
copyright endast den som publicerade ett verk, men numera omfattar copyright såväl 
den som skrivit, de som publicerar och de som använder sig av ett verk. Detta 
eftersom alla tre är kapabla till att göra en kopia av verket, och eftersom Internet har 
medfört att varje användning ger upphov till en kopia (ibid.). 

En viktig del av amerikansk copyright är Fair Use. Denna doktrin inom den 
amerikanska upphovsrättslagstiftningen innebär en möjlighet att använda sig av 
begränsade delar av upphovsrättsskyddat material för att kunna kommentera eller 
kritisera det, t.ex. om man skriver en recension av en bok eller en nyhetsartikel. Fair 
Use är också tillämpbart vid parodier av ett verk. Doktrinen om Fair Use skrevs in i 
den amerikanska lagstiftningen 1976 (Stanford University Libraries 2005). Det finns 
ingen direkt motsvarighet till Fair Use i den svenska lagstiftningen, Citaträtten i 
Upphovsrättslagen 22§ är det som kommer närmast: ”Var och en får citera ur 
offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som 
motiveras av ändamålet” (SFS 1960:729). 

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) från 1998 ändrade förutsättningarna för 
användaren av Internet rejält i USA och stärkte upphovsrättsinnehavarens rätt i 
förhållande till användaren. DMCA gav copyrightinnehavaren och dess agenter 
(privata företag) ett legalt verktyg för att kontrollera tillgången till verk även sedan de 
hade köpts av en konsument, genom olika former av kryptering och kopieringsskydd. 
Kringgående av kopieringsskydd förbjöds och DMCA gjorde också att 
copyrightinnehavaren kunde bestämma själv mer eller mindre vad som var att 
betrakta som Fair Use av ett verk (Bollier 2002). 

En annan viktig aspekt i den amerikanska debatten är Public Domain. Att ett verk 
tillhör Public Domain innebär att det inte är skyddat av upphovsrätten. Det är därmed 
fritt för vem som helst att använda utan att ange källan. Det finns flera anledningar till 
att ett verk finns i Public Domain, det vanligaste skälet är ålder, att lagstiftningen inte 
längre skyddar verket, och i USA gäller detta framförallt verk från 20-talet och 
tidigare. Ett annat skäl kan vara att verket publicerades innan 1964 och att 
copyrighten inte förnyades av den som hade copyright, eller att verket inte hade 
copyrightstämpel ©, vilket krävdes för skydd i USA innan år 1989, alltså innan USA 
skrev under Bernkonventionen, i vilken det står att stämpeln inte krävs för att 
garantera copyright. Ytterligare skäl är när copyrightinnehavaren frivilligt önskat ge 
bort sina rättigheter till Public Domain (Stanford University Libraries 2005). Det finns 
ingen motsvarighet till Public Domain i den svenska lagstiftningen, eftersom 
upphovsmannens ideella rättigheter inte kan avsägas eller fråntas denne, enligt Daniel 
Westman, IT-jurist som intervjuas i Internetworld (Kittel 2005). I europeisk 
lagstiftning är det praxis att ange upphovsmannens namn ändå, om denne är känd, 
även sedan skyddstiden för verket har gått ut. 

2.1.3 Organiserade motreaktioner 

Den förändrade och förstärkta upphovsrätten har inte passerat obemärkt förbi. Många 
motreaktioner har startats i såväl USA som Sverige och verkar för att organisera 
upphovsrätten på ett annat sätt. En känd sådan i Sverige och USA är Creative 
Commons, som startades 2001 av just Lawrence Lessig, som verkar för spridandet av 
Copyleft-licenser. Med Copyleft-licens kan upphovsrättsinnehavaren t.ex. ge 
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användaren vissa rättigheter att sprida och modifiera ett verk så länge som denne 
håller sig inom ramen för vad licensen anger. 2005 anpassades licenserna till svenska 
av Mathias Klang och Karl Jonsson vid Göteborgs universitet (Klang & Jonsson 
2007). 

Open Access innebär att läsaren ges tillgång till forskningsmaterial i fulltext på 
Internet, främst vetenskapliga artiklar och tidskrifter, istället för att ett förlag 
publicerar materialet (Göteborgs universitet 2007) Forskare kan då själva publicera 
forskningsresultat på universitetens servrar. Detta startade som en protest mot att 
Universitetsbibliotekens kostnader rakat i höjden när förlagen höjde priserna på 
vetenskapliga tidskrifter. Offentligt finansierad forskning gavs bort till förlagen som 
sedan sålde tillbaka materialet till offentligt finansierade bibliotek (Larsén 2004). 

Andra som tar ett liknande grepp över upphovsrätten är de som i datorernas värld 
verkar för öppen källkod och fri programvara. Den förra rörelsen betonar de praktiska 
och ekonomiska skälen för detta, medan fri programvara betonar moraliska och 
politiska argument (Nationalencyklopedin 2007b) men bägge handlar ungefär om 
samma sak: en licens som medger att datorprogram ska vara tillgängliga och möjliga 
att modifiera utifrån ens behov, så att datorprogrammet kan utföra det man vill att det 
ska kunna utföra utan onödiga upphovsrättsliga hinder. 

 

2.2 Aspekter av upphovsrättsfrågan 
 

När man läser om upphovsrätt fokuseras ofta på Public Domain eller 
allmänningar/commons. Man skulle kunna dela upp litteraturen i dem som är för eller 
mot dessa yttringar, vilket vi söker göra nedan för att tydliggöra argumenten för och 
emot en förstärkt upphovsrätt. 

Julie E Cohen ser två spår i teorierna kring Public Domain: Å ena sidan The 
Conservancy Model (på svenska ungefär: skyddande- eller bevarandemodellen) vilken 
är den hållning som förs fram av bland andra James Boyle och Lawrence Lessig och 
som vill försäkra sig om en fortsatt tillväxt av the Public Domain, och skydda den 
Public Domain som existerar idag mot inhägnad och kommodifiering av kulturarvet. 
Den andra hållningen: The Cultural Stewardship Model, (vilket betyder ungefär 
kulturellt förvaltarskap på svenska) är den hållning som enligt Cohen företräds av 
industrin och William Landes och Richard Posner, professorer i juridik och ekonomi, 
vilka anser att ett fortsatt ägande genom copyright möjliggör en produktiv hantering 
av artistiskt material (Cohen 2006, s. 132f). 

2.2.1 Argument för förstärkt upphovsrätt 

Upphovsrätt kan beskrivas som upphovsmannens eller annan upphovsrättsinnehavares 
rätt att själv bestämma över nyttjandet av sin skapelse. Ett viktigt syfte med 
upphovsrätt är att stimulera kreativitet och skapande för att få ett rikt kulturliv och en 
stark forskning som grund för samhällsutvecklingen (Renman Claesson 2001, s. 4). 
Det anses med andra ord samhällsekonomiskt föredelaktigt att ge upphovsmän 
monopol på sitt verk för att det i sin tur ger incitament för skapande. 
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I artikeln Indefinitely Renewable Copyright (2002) argumenterar Richard Posner och 
William Landes för att upphovsmannen (och i sin tur, upphovsmannens arvingar) ska 
ha rätt att förlänga copyright ett obegränsat antal gånger. Verk ska alltså inte så lätt 
tillåtas hamna i Public Domain, eftersom deras kommersiella värde då går förlorat. 
Om vem som helst skulle ha rätt att använda exempelvis Musse Pigg i vilka 
sammanhang som helst skulle publiken tröttna och bilden av Musse Pigg skulle bli 
suddig (s. 15). Om ett verk som finns i Public Domain åter skulle få ett uppsving, 
argumenterar Posner och Landes vidare, så skulle ingen förläggare vilja publicera det 
eftersom ingen förläggare skulle äga upphovsrätten till den. Andra förläggare skulle 
då kunna vänta ut den som först publicerade och se om det fanns någon ekonomi i 
projektet innan denne själv beslöt sig för att också satsa. Den ekonomiska risken för 
den förste förläggaren skulle helt enkelt bli alltför hög (s. 15f). Posner och Landes 
hävdar också att eftersom ingen vet vad som kommer att bli en succé och vad som 
kommer att bli en flopp, så möjliggör upphovsrätten för skivbolag som söker efter nya 
talanger att de kan satsa på flera, eftersom copyrightinkomsterna från dem som blir en 
hit kan bära kostnaden för dem som blir en flopp (s. 21). 

Konsthistorikern Robert A Baron har ägnat sig åt Public Domain och skriver i 
Reconstructing the Public Domain (Metaphor as Polemic in the Intellectual Property 
Wars (2002) om de metaforer som har kommit att användas för att tala om Public 
Domain i USA. Det är metaforer som karaktäriseras av negativitet, av förlust och 
förlorade möjligheter menar han. Exempel på dessa är ”Ingenmansland”, ”a dark star” 
och även som i meningen ”to fall into the Public Domain”. Enligt Baron använder 
man alltså inte att andra besläktade ord som ”ingå i”, ”bli en del av”, ”gå upp i”, 
”mogna”, ”äntra”, ”förflytta sig till Public Domain”, utan just ”falla”, en metafor som 
tjänar till att förknippa vår syn på Public Domain med andra mytiska besvikelser och 
förluster. En annan metafor för Public Domain som har kommit att användas av dem 
som är för en förstärkt copyright är ”orphan” (föräldralös). Jack Valenti, Motion 
Picture Association tillskrivs meningen ”a public domain work is an orphan” (Baron 
2002). 

Om det gemensamma, allmänningar eller commons, skrivs det om i Garrett Hardins 
essä The Tragedy of the Commons från 1968. I denna essä beskriver han problemet 
med friheten inom ramen för det gemensamma, eller konflikten mellan det 
gemensamt ägda och privatintresset. I det exempel som Hardin tar upp gäller 
konflikten ett gemensamt landområde där traktens bönder låter sina privatägda kor 
beta. Varje bonde försöker maximera sin profit genom att få så många av sina egna 
kor som möjligt att beta på det gemensammas ägor, vilket leder till att betet snabbt tar 
slut. Enda sättet att lösa detta dilemma är att privatisera marken. Fri tillgång till 
allmänningen, en ändlig resurs, leder nämligen genom egenintresset i förlängningen 
till undergång och detta är det gemensammas tragedi (Hardin 1968). 

2.2.2 Argument mot förstärkt upphovsrätt 

Det bör kanske poängteras att ingen av de forskare som vi har läst är emot 
upphovsrätt i sig. Det är snarare den långa skyddstid som upphovsrätten garanteras 
som forskarna vänder sig emot, eller kommodifieringen av kulturarvet. 

Eftersom Hardin intresserar sig för något som också är centralt i 
upphovsrättsdebatten; nämligen vad som ska vara fritt för alla att använda sig av 
(allmänningar och Public Domain t.ex.) och vad som ska vara kreatörens och i 
förlängningen företagens egendom, så använder många Hardins exempel som 
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utgångspunkt när man försöker beskriva vad som håller på att hända med dagens 
upphovsrätt. I Hardins exempel ovan undvek man att allmänningen/marken betades ut 
genom att stycka upp den och hägna in den, privatisera den och därigenom göra den 
oåtkomlig för allmänheten. Om inhägnandet av landområden var ”the first enclosure 
movement” så håller samma sak på att hända med intellektuell egendom, menar bland 
andra James Boyle, amerikansk professor i juridik, som kallar utvecklingen av 
förstärkt upphovsrätt för ”the second enclosure movement” eller inhägnandet av ”the 
commons of the mind” (Boyle 2003, s. 37). Han menar att industrin talar om 
information och kultur som om det vore ett landområde som till varje pris måste 
styckas upp och privatiseras genom upphovsrättsskydd. Men information och kultur 
har helt andra egenskaper, dessa är inte ändliga resurser, menar Boyle. För när man 
använder sig av gensekvensen, MP3-filen eller en digital bild, så hindrar man inte 
andra från att använda sig av samma sak. Dessa saker kommer aldrig att bli bristvaror 
på grund av dess oändliga kopierbarhet genom t.ex. Internet.  

Upphovsrättsskydd ges enbart till originellt material. Det nuvarande 
upphovsrättsystemet överbetonar ”den romantiske författaren”, menar James Boyle i 
boken Shamans, software and spleens (1996). Bilden av den romantiske författaren är 
enligt honom en såväl omodern som kontraproduktiv föreställning om att författare är 
fullständigt originella skapare som får sin inspiration inifrån.  Det är en metafor som 
har överförts och som kommit att rättfärdiga allehanda immaterialrättsligt skydd i 
dagens samhälle. Men författande handlar inte om geniets skapande ur intet, menar 
Boyle och upphovsrätten förvaltas dessutom idag ofta av ett multinationellt företag, 
vilket får till följd att den lagstiftare som vill stödja författaren, kan i realiteten ta bort 
råmaterialet som framtida skapare skulle behöva för att kunna skapa sina egna verk. 
Boyle vill därför stärka allmänhetens rätt till Fair Use av upphovsrättsskyddat 
material eftersom han menar att det bidrar till en rikare kultur, fler idéer, ett mer 
innovativt klimat och en mer informerad allmänhet, vilket verkar positivt för 
demokratin.  

Lawrence Lessig, även han professor i juridik i USA, är inne på samma linje i boken 
Free Culture (2004). Tekniken har gjort det möjligt att hålla och bevara all kultur 
tillgänglig för allmänheten på datorer som ryms i ett enda rum. Att detta trots allt inte 
har kunnat förverkligas, menar Lessig, beror till stor del på det alltmer aggressiva 
hävdandet av upphovsrätten. När Walt Disney började göra animerad film på 
tjugotalet byggde man sina filmer på äldre berättelser, på bröderna Grimms sagor och 
på parodier på gamla stumfilmer. Lessig kallar det för Disney-kreativitet: man lånar 
något gammalt, variationer på gamla teman, och skapar något nytt och eget utav det. 
Anledningen till att Disney kunde göra på det viset var att upphovsrätten på den tiden 
(1928) endast sträckte sig trettio år framåt i tiden. Upphovsrättsinnehavaren hade 
alltså den exklusiva rätten att kontrollera på vilket sätt verket användes i trettio år, 
sedan var det fritt för vem som helst att använda sig av det eftersom verket övergick 
till the Public Domain. Därmed hade Disney hela 1800-talets samlade 
kulturproduktion att bygga på och inspireras av. Som kontrast skriver Lessig om de 
starka ekonomiska intressen som idag förhindrar nyskapande och utveckling, som 
t.ex. den dokumentärfilmare som skulle tvingas betala tiotusentals dollar för rätten att 
filma någon som satt och spelade schack med tv-serien the Simpsons på i bakgrunden 
i några sekunder. Dokumentärfilmaren föredrog förstås att klippa bort scenen. Detta 
menar Lessig är betecknande för företag som med hjälp av upphovsrätten kommit att 
ta över en så stor del av makten över vad man får använda sig av och inspireras av i 
kulturen att kulturproduktionen stagnerat (s. 95ff). Lessig jämför också den 
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stagnerade kulturproduktionen med kultur från länder som ligger bortanför den 
västerländska upphovsrättstraditionen. Han tar upp den Japanska manga-traditionen, 
som också den till stora delar bygger på ”Disney-kreativitet”. Det är förbjudet att 
kopiera rakt av, men man får inspireras av äldre material och de som får sina verk 
”stulna” stämmer inte manga-tecknaren. Lessig tror dock inte att kulturen skulle må 
bättre av att personer som sysslar med manga åtalades för upphovsrättsintrång. Han 
menar att på många sätt liknar Disneys tidiga dagar i USA den situation som råder i 
Japan idag, och manga-kulturen blomstrar på ett positiv sätt (ibid.). 

Lessig försöker också att variera den stereotypa föreställningen om fildelare som 
tjuvar. Han delar upp fildelare i fyra kategorier som delar olika typer av innehåll i 
olika syften. Den första typen A tar del av filer via fildelningsnätverk istället för att 
köpa innehållet, istället för att köpa Madonnas nya cd så laddar man ner den utan att 
betala för den. Typ B får en låt på en mp3-fil skickad till sig av en vän, som vill att 
denne ska lyssna på en låt han kan tänkas gilla, vilket leder till att denne i sin tur 
köper albumet ifråga. Typ C tar del av fildelningsnätverk för att få tillgång till musik 
som inte längre finns på marknaden, musik som det sedan länge inte görs 
nyinspelningar av och därmed inte säljs på marknaden, ungefär såsom böcker får ett 
andra liv på antikvariat och detta andra liv är extremt viktigt för spridandet och 
stabiliteten hos en kultur, menar Lessig. Slutligen typ D som använder sig av 
fildelningsnätverk för att komma åt innehåll som inte är skyddat av copyright eller 
som copyrightinnehavaren vill ge bort. I ekonomisk mening är enbart typ A klart 
skadlig, menar Lessig. Typ B är illegalt men helt och hållet bra, mer som ett slags 
riktad reklam. Typ C är illegalt men bra för samhället och harmlöst för artisten. I 
lagens mening är dock endast typ D att betrakta som en laglig nedladdning. Att 
lagstifta mot fildelning i syfte att komma åt Typ A-fildelare (som för tydlighetens 
skull ska sägas även Lessig anser handlar moraliskt fel) innebär att man också stryper 
den tekniska och kulturella utvecklingen (ibid., s. 68ff).  

I No Trespassing. Authorship, Intellectual Property Rights and the Boundaries of 
Globalization (2004) antar Eva Hemmungs Wirtén en kritisk hållning till 
utvecklingen inom dagens upphovsrätt. I boken skriver hon om hur kampen om den 
intellektuella äganderätten nuförtiden berör såväl handel, utbildning, kultur och 
politik och utspelas på en globaliserad arena. Teknik och upphovsrätt kommer alltid 
att vara i krig med varandra, menar Hemmungs Wirthén. Kampen om kontroll 
respektive frihet över Internet är en strid om den sista kulturella allmänningen 
(commons) som ännu inte har blivit inskränkt av regerings- eller företagarintressen 
vilka lyckats stänga av nästan alla andra allmänna platser i USA. Hon uttrycker i 
boken en oro över upphovsrättens utökade längd (den skyddstid som upphovsrätten 
garanteras), liksom dess utökade geopolitiska vidd och inflytande. Samtidigt med 
dessa tendenser finns också tendenser till en ökad kommodifiering och stöld av den 
kulturella allmänningen i utvecklingsländer. Eftersom upphovsrätten är en 
västerländsk uppfinning så används den för att skydda västerländska intressen. Saker 
som ligger i den kulturella allmänningen i utvecklingsländer, såsom hantverk, 
alternativ medicin och dans tenderar att sugas in i det västerländska maskineriet som 
förvandlar dessa saker till upphovsrättsskyddade västerländska produkter utan att vare 
sig bry sig om eller hänvisa till dess ursprung. Eller som James Boyle säger, att 
curare, batik, myter och dansen Lambada flyter ut från utvecklingsländer och blir till 
Prozac, Levi´s, Grisham och filmen Lambada i väst (ibid., s. 109). Men enligt 
Hemmungs Wirtén handlar det inte om huruvida också kulturella artefakter och 
praktiker ska räknas som egendom, för det är egendom. Problemet är att innehavarna 
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av traditionell kunskap är främmande inför att den ska betraktas som handelsvara i en 
västerländsk mening, och i och med införlivandet också av detta har ytterligare en del 
av ett gemensamt kulturarv ”inhägnats” inom ramen för upphovsrätten (Hemmungs 
Wirtén 2004). 

 

2.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så finns det olika traditioner inom upphovsrätten, den 
amerikansk/engelska, till vilken USA hör, som framförallt inriktades på att reglera 
mångfaldigandet av verk och som är mer inriktad på ekonomiska aspekter av 
upphovsrätten. I övriga Europa och Norden skapades lagar som centrerades kring 
upphovsmannen och som mer betonar den ideella rätten. Till denna tradition räknar vi 
den svenska upphovsrätten. Det finns också en konflikt som kan härledas långt 
tillbaka i historien som handlar om huruvida kunskap och idéer är sociala eller 
individuella till sin natur, vilket också manifesteras i upphovsrättslagstiftningen, t.ex. i 
begränsningar i skyddstidens längd, Public Domain och Fair Use, verkshöjd och att 
upphovsrätt inte garanteras för idéerna i sig utan för den unika form som de 
presenteras i. Genom utvecklingen av produktionsmedel som Internet har denna 
konflikt blivit än mer aktuell och den lättillgänglighet som digital information 
uppvisar har man försökt att stävja genom att anpassa lagarna till digitala medier och 
förstärka upphovsrättsskyddet såväl i Sverige som i USA. I USA skedde detta framför 
allt med Digital Millennium Copyright Act 1998, och i Sverige genom den nya 
lagstiftningen 2005. Många kritiker menar att detta har förstärkt upphovsmännens rätt 
i förhållande till användaren, då den förre kan kontrollera hur verket används på ett 
helt annat sätt än tidigare och att den förstärkning av upphovsrättsskyddet som skett 
hotar människors tillgång till kultur och information. Mot bakgrund av att USA och 
Sverige historiskt kan knytas till skilda upphovsrättstraditioner, blir en jämförelse 
mellan länderna extra intressant. 

Många av de ovan nämnda forskarna talar om upphovsrättsfrågan som en 
demokratifråga, detta gäller framförallt Lessig, Boyle och Hemmungs Wirtén, som 
menar att allmänheten i dessa tider av förstärkt upphovsrättsskydd förlorar delar av 
sin kultur och möjligheten att informera sig till förmån för industrin och 
upphovsmännen. Argumentet att upphovsrätt är väsentligt för kreativitet finns såväl 
bland dem som argumenterar för som mot en stark upphovsrätt. Om man inte får 
betalt för sitt arbete så kommer man tillslut inte ha några incitament för att skapa, 
menar upphovsrättsförespråkarna. Att ha möjligheten att ta del av och bygga på ett 
kulturarv är väsentligt för kreativitet, menar motståndarna: såväl Boyle som Lessig 
och Hemmungs Wirtén. Lessig är kanske den som är mest intresserad av 
informationsteknik som framgångssaga och möjlighet, medan den största anledningen 
till att upphovsrättslagarna förstärkts såväl i USA som i Sverige var just att anpassa 
upphovsrätten till digitala medier. Alla tre intresserar sig för vikten av en allmänning 
eller Public Domain, en öppen tillgång till kulturarvet som alla kan ta del av och 
använda sig av för att skapa nya verk. Dessa forskare har sina motpoler hos dem som 
poängterar de marknadsekonomiska aspekterna av upphovsrätt, vilket företräds av 
upphovsrättsindustrin och ekonomerna och juristerna Landes och Posner, som menar 
att en stark upphovsrätt är det bästa sättet att produktivt förvalta kulturella uttryck. 
Det monopol som upphovsrätten innebär, bidrar till ekonomiskt välstånd, precis som 
uppdelningen av landområden gjorde i Hardins exempel. En stark upphovsrätt gör 
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också att kreativa uttryck kan behållas utan att förstöras, bli suddiga eller mångtydiga, 
som exemplet med Musse Pigg. Detta tankegods använder vi oss av i senare kapitel 
när vi analyserar diskurser i relation till upphovsrätten. 
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3. Teori och metod 
 

Nedan följer en översiktlig introduktion till diskursanalys följt av en kort redogörelse 
för dess olika inriktningar: den franska, den anglosaxiska och den kritiska 
diskursanalysen. Kapitlet avslutas med en mer utförlig beskrivning av den metod vi 
har valt som utgångspunkt för vårt arbete. 

 

3.1 Introduktion till diskursanalys 
 

Det finns en rad olika inriktningar som samsas under benämningen diskursanalys. 
Gemensamt för dem alla är studiet av språkets roll i den sociala konstruktionen av 
världen. I Textens mening och makt (2000) definierar Göran Bergström och Kristina 
Boréus diskursanalys som ett studium av olika samhällsfenomen där fokus ligger på 
språkbruket. Istället för att se idéer och språk som en reaktion på den materiella 
verkligheten utgår man från att det är språket som formar verkligheten (s. 221). 
Diskursanalys inbegriper med andra ord såväl samhällsteori som textanalys och dess 
inriktning bestäms av vad det är man vill studera och vilken inriktning man väljer. 
Som utgångspunkt för vår analys har vi valt att läsa Winther Jörgensen & Phillips 
Diskursanalys som teori och metod (2000) som ger en övergripande introduktion till 
diskursanalysen. Winther Jörgensen & Phillips menar att det råder en stor oenighet 
om vad diskurser är och hur man analyserar dem på bästa sätt, men de slår ändå fast 
att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (s. 7). Vi väljer att här 
koncentrera oss på det gemensamma för de olika inriktningarna. 

De olika angreppssätten inom diskursanalys har i de flesta fall gemensamt att de utgår 
från socialkonstruktionismen. Enligt denna är vår verklighet en social konstruktion då 
den färgas av den historiska och kulturella kontext vi alla är del av. Även inom 
socialkonstruktionismen finns det stora variationer vad gäller angreppssätt, men där 
finns enligt Winther Jörgensen & Phillips (s. 11f) fyra premisser som utgör grunden 
för de flesta diskursanalytiska inriktningar: 

- En kritisk inställning till självklar kunskap. Vad vi uppfattar som vår verklighet är 
inte en objektiv sanning då den är en produkt av våra olika sätt att kategorisera 
omvärlden. Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier. 
 
- Historisk och kulturell specificitet. Vår kunskap om och syn på världen är en 
produkt av kulturella och historiska faktorer. De sätt på vilka vi uppfattar världen är 
därför historiskt och kulturellt kontingenta, vilket betyder att de kan förändras över 
tiden. Att handla diskursivt innebär en form av socialt handlande som bidrar till 
konstruktionen av den sociala världen och därmed upprätthållandet av vissa sociala 
mönster. Denna syn kallas antiessentialistisk. 
 
- Samband mellan kunskap och sociala processer. Sociala processer skapar och 
upprätthåller vårt sätt att uppfatta världen. I social interaktion, där man bygger 
gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och vad som är falskt, 
frambringas kunskap. 
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- Samband mellan kunskap och social handling. Olika sociala världsbilder leder till 
olika sociala handlingar. I en bestämd världsbild blir därför vissa former av handling 
naturliga och andra otänkbara. 

 

3.2 Olika inriktningar inom diskursanalys  
 

Bergström och Boréus (2000) delar in diskursanalysen i tre inriktningar: den franska, 
den anglosaxiska och den kritiska diskursanalysen. Michel Foucault, som associeras 
med den franska inriktningen, är kanske den som starkast har förknippats med 
diskursanalys. Foucault definierar diskurser som regelsystem som legitimerar vissa 
kunskaper men utesluter andra. Diskurserna beskrivs av Foucault som regelsystem 
som bestämmer vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet, men dessa system är 
dynamiska och kan därför förändras. Han menar att diskurser gör att människor 
kontrolleras genom vad han kallar utestängningsmekanismer, vilket kan vara något 
som är förbjudet eller som definieras som sjukt. Makt är någonting som utvecklas i 
relation till andra människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för 
andra. Exempel på detta kan vara när något definieras som sjukt, rätt eller fel. Hos 
Foucault är det inte främst språket som är i fokus utan ”hela den praktik som 
frambringar en viss typ av yttranden” (Bergström & Boréus 2000, s. 225). Vidare 
brukar den foucaultianska inriktningen sägas betona det sammanhållna och 
gemensamma i en viss diskurs, och inte dess motsättningar. De motsättningar som 
behandlas är snarare de som uppstår mellan olika diskurser (s. 226). 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är företrädare för den anglosaxiska inriktningen, 
vilken kan sägas ha många gemensamma nämnare med Foucault då de förespråkar en 
vid definition av begreppet diskurs; diskursiva praktiker omfattar här all social 
praktik. Men till skillnad från Foucault framhåller inte Laclau och Mouffe i lika stor 
utsträckning det gemensamma i diskursen. Deras inriktning baseras i hög grad på 
lingvisten Ferdinand de Saussures syn på språket som ett teckensystem där 
exempelvis tecknet ”hus” består av ett uttryck, det uttalade eller skrivna ordet ”hus” 
och ett tankeinnehåll, begreppet ”hus”. Det uttalade eller skrivna tecknet ”hus” skiljs 
från våra tankemässiga föreställningar om just denna term (Bergström & Boréus 
2000, s. 229). Element är de tecken som är mångtydiga, d.v.s. de är inte klart eller 
slutgiltigt definierade. Laclau och Mouffe exemplifierar med tecknet ”kropp”, som 
definieras på olika sätt i den medicinska och den kristna diskursen: det är först när 
tecknet kropp sätts i relation till andra tecken som dess identitet fastställs. Moment är 
tecken, eller element, vars betydelse är fixerad. Enligt detta sätt att se försöker 
diskurser göra elementen till moment genom att reducera dess mångtydighet till 
entydighet (Winther Jörgenssen & Phillips 1999, s. 34). Men stabiliteten i diskurser 
hotas alltid av att fixeringen av tecknen aldrig är permanent; det finns alltid andra 
betydelsemöjligheter som kan påverka en diskurs struktur. Detta betyder att det alltid 
förs en kamp om hur strukturen ska se ut och vilken betydelse enskilda tecken har 
(ibid., s.36). Laclau och Mouffes diskursanalys kan sägas vara inriktad på politiska 
processer, t.ex. hur termen ”terrorism” har förändrats över tid och i olika politiska 
system (Bergström & Boréus 2000, s. 231). 
En tredje inriktning inom diskursanalysen brukar sägas vara den kritiska där Norman 
Fairclough är förgrundsgestalt. Hans diskursbegrepp gör åtskillnad mellan diskurs 
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som text, som diskursiv praktik och som social praktik. Den första utgångspunkten är 
lingvistisk och fokuserar främst på olika texters grammatiska struktur. Den diskursiva 
praktiken är det sätt på vilket texter produceras, distribueras och hur konsumtionen av 
text ser ut. Den sociala praktiken är en vidgning av diskursbegreppet och innebär att 
text och diskursiv praktik relateras till något annat, exempelvis andra diskursiva 
praktiker (Bergström & Boréus 2000, s. 224). Eftersom vi utgår ifrån Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys kommer vi att redogöra närmare för denna i nästa 
avsnitt. 

 

3.3 Kritisk diskursanalys 
 
Norman Fairclough menar, till skillnad från exempelvis Laclau och Mouffe, att 
diskurser är både konstituerande och konstituerade, vilket innebär att diskursen inte 
bara bidrar till att skapa eller omforma sociala strukturer och processer utan också är 
en spegelbild av dem (Winther Jörgenssen & Phillips 1999, s. 68). Vårt språk formas 
av samhället, som i sin tur formas eller omformas av vårt språkbruk (Fairclough 1995, 
s. 2): 
 The relationship between texts and society/culture is to be seen dialectically. Texts are 
 socioculturally shaped but they also constitute society and culture, in ways which may be 
 transformative as well as reproductive (s. 34). 

Enligt Fairclough är med andra ord texter produkter av samhälle och kultur samtidigt 
som de bidrar till att förändra eller upprätthålla de särdrag som utmärker olika 
samhällen och kulturer. 

Den kritiska diskursanalysen har till uppgift att undersöka spänningen mellan det som 
är socialt konstituerat och det som är socialt konstituerande. Alla texter konstituerar 
alltid (1) sociala identiteter, (2) sociala relationer och (3) kunskaps- och trossystem. 
Ibland är ett av dessa kännetecken mer framträdande än de andra (s. 55). Språket är 
konstituerande på så sätt att det bidrar till att reproducera och upprätthålla existerande 
sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och trossystem, men också till att 
förändra dessa. 

Norman Fairclough fokuserar på två dimensioner när han analyserar diskurser: den 
kommunikativa händelsen och diskursordningen. Diskursordningen är summan av 
alla de olika diskurser som används inom en social institution eller domän.  
Diskursordningen belyser förhållanden mellan olika diskurser inom diskursordningen 
(t.ex. inom en skola där det finns olika diskurser i klassrummet och på skolgården). 
Man tittar t.ex. på om det finns en tydlig gräns mellan dessa diskurser eller om och 
hur de blandas: överlappar de varandra eller kan de enkelt avgränsas från varandra (s. 
56)? Hur ser den generella strukturen ut? Utvecklas den parallellt med sociala 
förändringar? Sociala och kulturella förändringar tar sig ofta uttryck diskursivt genom 
att gränser inom och mellan diskursordningar flyttas, och dessa gränser är enligt 
Fairclough fokus för social kamp och konflikt (dominanta grupper kämpar om att göra 
anspråk på och bibehålla strukturer inom och mellan dem). I vår analys kan 
diskursordningen exempelvis innebära att vi gör en jämförelse av dominerande 
diskurser i svensk respektive amerikansk press. Kommunikativa händelser kan vara en 
viss tidnings ledarsida, en film eller en TV-dokumentär. Här tittar man på vilket sätt 
en kommunikativ händelse är normgivande och om den är kreativ genom att gamla 
resurser används på nya sätt. I vår analys är de kommunikativa händelserna ledare, 
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debattartiklar och insändare ur några av de största och därmed mest inflytelserika 
dagstidningarna i Sverige respektive USA. Vid kritisk analys av kommunikativa 
händelser undersöks enligt Fairclough förhållandet mellan text, diskursiv praktik och 
social praktik: 

- Text. Inbegriper traditionell lingvistisk textanalys (av semantik, vokabulär, 
grammatik), men också analys av texters struktur, t.ex. meningars sammansättning 
eller en tidningsartikels övergripande struktur (s. 57). Fairclough menar att alla texter 
fyller tre funktioner: den ideationella (konstituerandet av kunskaps- och trossystem, 
t.ex. en särskild ideologi), den interpersonella (sociala relationer och identiteter 
mellan text och läsare) och den textuella (t.ex. formell, informell, personlig eller 
distanserad) (s. 58). Detta innebär att man kan fokusera på särskilda representationer 
och skapande av sociala praktiker, t.ex. särskilda ideologier, särskilda konstruktioner 
av läsar- och skribentidentiteter och särskilda konstruktioner av förhållandet mellan 
skribent och läsare (t.ex. formell/informell, personlig/avståndstagande). Även sådant 
som är frånvarande i texten, d.v.s. vad som skrivs mellan raderna, tas med i analysen.  
 
- Diskursiv praktik (produktion, distribution och konsumtion). Diskursiv praktik är de 
processer som äger rum vid textproduktion och textkonsumtion (t.ex. rutiner vid TV-
tittande). Det kan vara hur en text förändras när den produceras och/eller konsumeras 
(s. 59). Fairclough menar att den diskursiva praktiken utgör en länk mellan text och 
social praktik; den sociala praktiken formar texten genom att den skapar diskursiva 
praktiker. Vid analys av diskursiv praktik studeras hur textförfattare använder sig av 
redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text. Man tittar också på hur 
textmottagare använder förhandenvarande diskurser och genrer i sin konsumtion och 
tolkning av texten (s. 60).  
 
- Social praktik (samhällets övriga struktur). Syftar på den domän (här betonar 
Fairclough tre praktiker: den ekonomiska, den politiska och den kulturella) inom 
vilken diskurser verkar.  
 

Man kan välja att fokusera på en aspekt eller flera när man gör en kritisk 
diskursanalys. I Media Discourse ger Fairclough konkreta exempel på hur den kritiska 
diskursanalysen kan användas vid analys av tidningsartiklar. Här är texten i centrum, 
även om social och diskursiv praktik inte utesluts. I nästa avsnitt redogör vi närmare 
för våra egna metodologiska utgångspunkter. 

 

3.4 Våra metodologiska utgångspunkter 
 

I föreliggande analys är det till stor del Norman Faircloughs teorier om hur vårt språk 
formas av samhället, som i sin tur formas eller omformas av vårt språkbruk, som 
ligger till grund för vår studie. Vi kommer huvudsakligen att inrikta oss på diskurs 
som text, där vi undersöker hur metaforer konstruerar olika aktörer i debatten om 
upphovsrätt i informationssamhället. Vi berör den diskursiva praktiken, främst genom 
att titta på texternas intertextualitet, där vi undersöker hur texter ekar av andra texter 
genom att återskapa och låna mönster som återfinns i texter inom den kommunikativa 
händelsen åsiktsmaterial. Vi behandlar också kortfattat hur skribenter använder sig av 
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redan existerande diskurser om upphovsrätt och ägande av det slag vi har redogjort 
för i kapitel två. Dessa perspektiv relateras längre fram i vår studie till en vidare social 
praktik. Där kommer vi också att belysa diskursordningen, eller summan av de 
identifierade diskurserna. Nedan ger vi en mer ingående redogörelse för hur vi tolkar 
och använder oss av dessa tre nivåer i vår analys. 
När vi undersöker diskurs som text fokuserar vi på metaforer och hur de utifrån 
motsatspar (skurkar/hjältar, vinnare/förlorare) konstruerar de olika aktörerna. I vår 
analys av texternas metaforik hämtar vi delvis inspiration från George Lakoff och 
Mark Johnssons Metaphors We Live By (1980) då vi menar att deras teorier om hur 
metaforer har en kognitiv påverkan på människan ligger nära Faircloughs kritiska 
diskursanalys. Metaforer definieras oftast som ett bildligt uttryckssätt som gör 
abstrakta företeelser mer konkreta. Enligt Hellspong och Ledin (1997) möts i 
metaforen två begrepp från två olika områden, och ju längre dessa två begrepp är ifrån 
varandra desto mer kraftfull blir effekten på läsaren (s. 142). På så vis används 
metaforerna inte sällan som retoriska grepp där avsikten är att väcka intresse, kanske 
provocera och, framförallt, att övertyga läsaren. George Lakoff och Mark Johnson 
vidgar dock metaforbegreppet; enligt dem är metaforen inte enbart ett stilgrepp vars 
funktion är att förenkla resonemang eller påverka läsaren i en viss riktning. Istället 
menar de att hela det mänskliga begreppssystemet är metaforiskt till sin natur; 
metaforer är inte enbart lingvistiska uttryck, utan har också en kognitiv betydelse. 
Enkelt uttryckt innebär det att människans tankesystem enligt detta sätt att se till stor 
del struktureras av metaforer. Lakoff och Johnssons modellexempel på vad de kallar 
begreppsliga metaforer är Argument is war: När vi talar om argument är det ofta i 
termer av krig, i synnerhet i engelskan: ”Your claims are indefensible”, ”He attacked 
every weak point in my argument”, ”His criticisms were right on target”, ”I 
demolished his argument” eller ”I’ve never won an argument with him” (Lakoff & 
Johnson, s. 4). Detta sätt att tala eller tänka om argumenterande menar Lakoff och 
Johnsson strukturerar det sätt på vilket vi argumenterar och tänker kring begreppet 
argument. 

Metaforer kan vara aktiva, det vill säga ett resultat av aktivt skapande hos avsändaren. 
De kan också vara inaktiva, vilket innebär att de är så inarbetade i språket att de 
framstår som metaforer först när vi tänker efter. Det finns alltså en skala utmed vilken 
vi uppfattar metaforerna med olika grad av ansträngning (Bergström & Boréus 2000, 
s. 185). Exempel på inaktiva metaforer kan vara: ”Barn dränks i leksaker” eller ”Han 
gick i sin mors fotspår”. Enligt Bergström och Boréus är de inaktiva metaforerna 
intressanta att studera då de säger någonting om diskursiva mönster som inte alltid är 
uppenbara för vare sig avsändare eller mottagare. Vi har dock valt att inte göra någon 
åtskillnad mellan aktiva och inaktiva metaforer i vår analys. Dels är det svårt att veta i 
vilken utsträckning skribenterna har gjort medvetna val, dels tror vi inte att graden av 
metaforers aktivitet har någon avgörande betydelse för vår analys då vi intresserar oss 
för underliggande kulturella föreställningar. Vi är också medvetna om att det finns en 
risk att vi själva får svårt med att identifiera de naturaliserade metaforerna. Genom att 
konsultera ordböcker har vi dock försökt att motverka felaktigheter av detta slag. 

Även Norman Fairclough intresserar sig för vad texter riktar uppmärksamheten på 
eller undanhåller: Fairclough och Lakoff och Johnson har gemensamt att de i grunden 
menar att vårt språk formar sociala strukturer och processer samtidigt som det är en 
spegelbild av dem. Skribenter lånar, avsiktligt eller inte, från andra texter. 
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I Människovetenskaperna (1999) redogör Sören Kjörup för Berättelsemodellen, 
vilken är en etablerad forskningstradition inom vilken textförfattare använder sig av 
motsatspar/sterotyper för att framställa aktörer. Kjörup menar det är vanligt att 
forskare söker efter de element som passar in i berättelsens struktur och använder sig 
av stereotyper och motsatspar som dyker upp i berättelsen. Enligt detta sätt att se ska 
man inte: 
 /.../ vara rädd för att utnyttja de standardiserade rollfigurer som berättelser byggs upp på, till 
 exempel skurkar och hjältar – om vi annars har täckning i källmaterialet för detta (s. 161) 

Detta berättartekniska grepp medför en rollfördelning som säger att när det finns en 
vinnare finns det också en förlorare, och när det finns en skurk finns det också en 
hjälte. Kjörups Berättelsemodell återkommer längre fram i vår analys, då vi diskuterar 
hur de olika aktörerna konstrueras med hjälp av metaforer. 

I artikeln Debating the European Constitution. On representations of Europa/the EU 
in the press (Oberhuber et al 2005) används Theo van Leeuwens aktörsanalys, vars 
analytiska kategorier vi bitvis använder oss av. Oberhuber et al har utifrån en kritisk 
diskursanalytisk ansats låtit undersöka hur 15 dagstidningar från 8 europeiska länder 
väljer och framställer aktörer: Hur kategoriseras de? Vilka metaforer, teman och 
bilder används för att beskriva EU som en unik politisk enhet och hur sätts 
förhandlingarna i Bryssel i relation till det europeiska samarbetets politiska och 
historiska kontext? Syftet är att ta reda på vilka aktörer som får mest utrymme i 
medierna och hur de relateras till varandra, det vill säga: Vilka är de huvudsakliga 
aktörerna i dagstidningarnas bevakning av händelsen? Vem har makt, vem agerar, 
vem är central och vem är perifer i artiklarna? Oberhuber et al menar att eftersom 
massmedierna bevakar sin omvärld enligt vad de själva anser vara relevant, kan den 
verklighet de konstruerar se olika ut beroende på vad de väljer att lyfta fram, vilka 
politiska aktörer som ges utrymme och vilka konflikter som synliggörs (s. 229). Här 
berör vi återigen Lakoff och Johnssons teorier om hur våra tankesystem struktureras 
av metaforer: Hur påverkas läsaren av skribenters medvetna eller omedvetna val av 
metaforer och val av vilka aktörer som med hjälp av dessa lyfts fram i texterna? 
Genom ett diskursanalytiskt angreppssätt, som synliggör hur vår syn på vår omvärld 
implementeras och förverkligas genom språket, vill Oberhuber et al understryka hur 
viktigt det är, inte minst för demokratin, att massmedias rapportering förmår 
synliggöra och förmedla politiska processer. Följande analytiska kategorier bygger på 
Theo van Leeuwens aktörsanalys (van Leeuwen 1996): 

1) Kategorisering (representationer av sociala aktörer utifrån identiteter eller 
funktioner som de delar med andra). Vi inleder analysen med att dela in alla 
aktörer i kategorier utifrån funktioner och identiteter de delar med andra. Dessa 
kategorier kan exempelvis vara konsumenter, artister eller industri. 

2) Nominering (representation av sociala aktörer utifrån deras unika identitet). I 
kategorierna kommer vi att ta reda på vilka unika individer eller organisationer 
som nämns vid namn särskilt ofta, och som därmed kan betraktas som speciellt 
intressanta.  

3) Rollfördelning (specifika roller som sociala aktörer spelar i en specifik 
framställning). Här tittar vi på vilka olika roller de olika aktörerna tilldelas genom 
metaforer. Vem framställs som skurk, hjälte, vinnare eller förlorare?  

 
Av ovanstående kategorier används de första två som hjälpmedel för att kunna skapa 
en överblick över funna aktörer i materialet. Vår huvudfokus ligger dock på den 
sistnämnda kategorin rollfördelning. 
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När vi tittar på den metaforik som konstruerar aktörer i upphovsrättsdebatten är det, 
som vi tidigare har nämnt, diskurs som text som är i fokus. När vi sedan går vidare i 
vår analys och studerar vilka diskurser om upphovsrätt och ägande som kan relateras 
till metaforerna tillkommer diskursiv och social praktik. Enligt Norman Fairclough 
utgör den diskursiva praktiken en länk mellan text och social praktik; den sociala 
praktiken formar texten genom att den skapar diskursiva praktiker. Den sociala 
praktiken återknyter delvis till de forskare och samhälls- och upphovsrättsdiskurser vi 
har redogjort för i kapitel två, samt till USA:s och Sveriges juridiska, ekonomiska och 
kulturella kontexter. Detta gäller även för den diskursiva praktiken inom vilken vi 
också undersöker hur skribenter använder sig av redan existerande diskurser om 
upphovsrätt när de producerar sina texter. På så vis knyts social och diskursiv praktik 
samman med diskurs som text. För att få fram diskurserna tittar vi också på hur man 
uttrycker sig i övrigt i texterna. 

Eftersom vår uppgift är att ta reda på hur metaforer konstruerar skurkar, hjältar, 
vinnare och förlorare så kommer vi att kategorisera en aktör som exempelvis skurk 
endast om det finns metaforer i texterna som beskriver aktörens göranden eller 
låtanden i skurkaktiga termer. Vi vill således poängtera att det med största sannolikhet 
utnämns fler skurkar och hjältar, vinnare och förlorare i artiklarna än vad denna 
uppsats visar. 
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4. Material och tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt empiriska material och hur vi har gått tillväga vid 
urval av artiklar. Kapitlet avslutas med ett analysexempel. 

 

4.1 Empiriskt material 
 
Vi har valt att analysera 50 texter från svensk och amerikansk press. Materialet utgörs 
av åsiktsmaterial, främst ledare, debattartiklar och insändare av debattkaraktär. 
Anledningen till att vi har valt den här typen av texter är att vi vill undersöka hur, och 
i vilken mån, skribenter som vill påverka läsarna i någon riktning använder sig av 
metaforer. Valet av två svenska och en amerikansk källa motiveras av att det 
möjliggör en jämförelse av konstruktionen av aktörer i de båda ländernas dagspress. 
Sverige och USA har olika upphovsrättslagstiftning, men vi vill också undersöka om, 
och i så fall hur, de bägge länderna uppvisar kulturella likheter eller olikheter som tar 
sig uttryck med avseende på den hållning man intar och de sätt man uttrycker sig på i 
den pågående nationella och internationella upphovsrättsdebatten. USA är också 
särskilt intressant att jämföra med eftersom alla förändringar i 
upphovsrättslagstiftning får stort genomslag i övriga världen – och i den svenska 
pressen. Vi ställer oss också frågan om den svenska debatten om upphovsrätt bär spår 
av den amerikanska debatten. Vi har valt att hämta texter från följande källor, som 
alla vänder sig till privata hushåll: 

Göteborgs-Posten (G-P), liberal, hade under 2005 en upplaga på 245 900 exemplar på 
vardagar och 267 200 exemplar på söndagar och är därmed en av Sveriges mest lästa 
dagstidningar och den dominerande tidningen i Västsverige. Endast Aftonbladet och 
Dagens Nyheter har en större upplaga i Sverige (Tidningsutgivarna 2005). Mellan 
1999 och 2001 kartlades de sociala strukturerna i tidningens spridningsområde i syfte 
att nå nya läsare. En konsekvens av kartläggningen blev att tidningen ökade det lokala 
materialet och fördubblade utrymmet för insändarna (Tidningsutgivarna 2004).  

Svenska Dagbladet (SvD), obunden moderat morgontidning vars upplaga låg på 
187 100 exemplar på vardagar och 196 000 exemplar på söndagar under 2005. 
Tidningen är därmed den till upplagan fjärde största enskilda tidningen i Sverige. 
Tidningen hade under början av 1900-talet en politiskt konservativ hållning, men fick 
under 1970-talet en friare politisk hållning med den nya beteckningen ”obunden 
moderat” (Sandlund 2006). På tidningens hemsida står det att: ”SvD:s primära 
målgrupp är idag de nyfikna och välutbildade människorna i Stockholm” (Svenska 
Dagbladet 2006). Tidningen har sitt starkaste fäste i Stockholm/Mälardalen och 
därefter en koncentration på södra Sverige: Göteborg och Malmö-området. 

New York Times (NYT) är i upplagor räknat (år 2005 1,1 miljoner exemplar på 
vardagar och 1,7 miljoner exemplar på helger) USA:s tredje största tidning 
(Nationalencyklopedin 2007a) och anses vara en av världens ledande 
prestigetidningar. Tidningen har ingen uttalad politisk färg. New York Times är en av 
de största och mest inflytelserika tidningarna i USA och världen. Den är den tredje 
största tidningen i USA efter USA Today och The Wall Street Journal (Audit 
Beaureau of Circulations 2006). Tidningen, som saknar politisk färg, har ett av de 
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mest omfattande korrespondentnätverken bland världens dagstidningar 
(Nationalencyklopedin 2007a). Vi funderade på om vi skulle ha ytterligare en 
amerikansk tidning med i analysen, men valde slutligen enbart New York Times. 
Anledningen till detta var främst att vi hade svårt att få tillgång till andra amerikanska 
tidningar i fulltext och att denna är en av USA:s största och mest inflytelserika 
tidningar (i likhet med Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten i Sverige). 

 

4.2 Urval 
 
Vårt empiriska material består av åsiktsmaterial som publicerades mellan 2001 och 
hösten 2006 i två större svenska och en stor amerikansk storstads- och morgontidning. 
Det antal texter vi analyserar i vår studie uppgår till 24 stycken från New York Times, 
15 stycken från Svenska Dagbladet och 11 stycken från Göteborgs-Posten. Dessa 
dagstidningar är intressanta för vår analys eftersom de har ett stort antal läsare och 
därmed även ett stort inflytande över människors tankar och åsikter. Det är också i 
dessa tidningar de mest inflytelserika skribenterna/debattörerna gör sina röster hörda. 
Vi tror också att dessa dagstidningar påverkar vad och hur man skriver i andra, 
mindre tidningar, såsom landsortspress. 

Tidsperioden 2001-2006 motiveras av att 2001 var det år då fildelningssajten Napster 
stängdes ner i USA samt det år EU kom med Infosoc-direktivet om en harmonisering 
av den inre marknadens upphovsrättslagar. Eftersom det var detta år debatten om 
upphovsrättslagstiftningen tog fart i USA och i Sverige har vi valt artiklar som är 
publicerade från och med detta år. Den 1 juli 2005 ändrades 
upphovsrättslagstiftningen i Sverige i enlighet med direktivet, och därifrån fram till 
skrivande stund har ett antal händelser av intresse för vår uppsats utspelats, till 
exempel polisens razzia mot fildelningssajten The Pirate Bay. 

När vi har valt ut våra texter har vi, utöver den ovan motiverade tidsperioden, 
fokuserat på följande urvalskriterier: 

 

-  Texternas huvudtema ska vara upphovsrätt.  

 
- Texter där söktermerna copyright, upphovsrätt, fildelning eller piratkopiering 
endast nämns perifert har valts bort. Våra sökningar inleddes med söktermen 
upphovsrätt/copyright. När vi i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten utökade 
våra sökningar med söktermerna fildelning och piratkopiering fick vi fram ett större 
underlag inför urvalet. Hade vi enbart sökt på upphovsrätt hade vi inte haft möjlighet 
att göra ett lika kvalitativt urval. Tyvärr hann vi bara söka på copyright i New York 
Times då databasen Gale Custom Newspapers bara fanns tillgänglig för oss via 
Högskolan i Borås under en mycket begränsad period. Inom ramen för dessa 
sökresultat bedömer vi dock att vi har kunnat göra ett ordentligt texturval för vår 
analys. 
 
- Texterna ska vara åsiktsmaterial i form av ledare, debatt och insändare av 
debattkaraktär. Med debattkaraktär menar vi att artiklarna inte ska vara alltför korta 
utan innehålla mer substans och dessutom ha en tydlig avsändare. Anonyma insändare 
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har alltså valts bort. Att insändaren är av debattkaraktär kan också betyda att den som 
skriver företräder en organisation eller en yrkesgrupp. Termen åsiktsmaterial 
använder vi för att förtydliga att det handlar om texter där åsikter framförs, detta till 
skillnad från vanliga nyhetsartiklar som förutsätts vara neutrala och objektiva.  
 

För att antalet texter ska vara hanterbart för vår studie har vi valt att göra ett urval om 
50 texter. Detta motiveras av att studien görs under en begränsad tidsperiod och av att 
diskursanalys lämpar sig bäst för ett inte alltför omfattande material. Vi har valt att 
fokusera på åsiktsmaterial eftersom vi vill titta på hur och vilka aktörer som 
representeras och konstrueras som skurkar, hjältar, vinnare och förlorare av skribenter 
med en stark åsikt i upphovsrättsrelaterade frågor.  

Vi var länge osäkra på vilka svenska tidningar som skulle ingå i vårt material. Men 
eftersom vi ville utgå från tidningar där ämnet sannolikt skulle vara frekvent 
debatterat, och med de ”mest inflytelserika” skribenterna/debattörerna, var vi dock 
från början överens om att välja åtminstone två av de största svenska tidningarna. 
Därför bestämde vi oss för att använda Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som 
källor. För att inte riskera att materialet indexerats enligt alltför olika principer ville vi 
helst använda en och samma databas för att få fram materialet. Mediearkivet tillät till 
skillnad från Artikelsök inte en sökning på ämnesord, utan bara på ord eller 
kombinationer av ord. Mediearkivet hade inte heller Dagens Nyheter, varför vi till en 
början var inställda på att använda oss av Artikelsök. Där fick vi med hjälp av sökning 
på ämnesordet upphovsrätt fram sju texter från Svenska Dagbladet, fjorton från 
Dagens Nyheter och fyra från Göteborgs-Posten. Detta innebar att möjligheten till att 
göra ett urval var ganska begränsad. En breddning av sökningen till att utöver 
upphovsrätt även omfatta fildelning och piratkopiering gav oss inte heller något 
märkbart större underlag av åsiktsmaterial. Vi bestämde oss därför för att göra 
sökningar i Mediearkivet. Vid sökning på kombinationer av orden upphovsrätt, 
fildelning och piratkopiering fick vi nu betydligt fler träffar än i Artikelsök. Detta gav 
oss möjligheten att göra ett mer kvalitativt urval av texterna enligt ovanstående 
kriterier. Vi fick dessutom fram ett större underlag för vår studie då vi kunde välja fler 
texter. Nu valde vi att utesluta Dagens Nyheter och istället fokusera på Göteborgs-
Posten och Svenska Dagbladet.  

Vid sökning på texter ur Göteborgs-Posten med enbart söktermen upphovsrätt i 
Mediearkivet fick vi 134 träffar. Av dessa definierade vi 18 som åsiktsmaterial, men 
eftersom vi inte tyckte att alla träffar stämde överens med våra urvalskriterier och var 
för få gjorde vi en bredare sökning. När vi sökte på något av orden upphovsrätt, 
fildelning eller piratkopiering fick vi 344 träffar. Av dessa definierade vi 56 stycken 
som åsiktsmaterial. Efter att ha sorterat bort de artiklar vars innehåll inte stämde 
överens med våra urvalskriterier återstod 11 artiklar. 

Vid en sökning på Svenska Dagbladet med något av orden upphovsrätt eller fildelning 
eller piratkopiering i hela artikeln fick vi 356 träffar. När material som enbart var 
refererande och rapporterande till sitt slag hade sållats bort, och när vi även hade valt 
bort material som enbart behandlade upphovsrätt perifert, så återstod 15 som kunde 
kategoriseras som åsiktsmaterial.  

Eftersom vi hade valt två av Sveriges största dagstidningar ville vi ha en amerikansk 
motsvarighet, d.v.s. en av landets större tidningar där ”tunga” aktörer sannolikt ger sin 
syn på upphovsrätten. Texterna från New York Times fick vi fram genom att först göra 
en provsökning på tidningens egen webbplats för att se vilket utfall det skulle ge. Där 
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sökte vi på ”copyright”, avgränsat till ”opinions” och ”editorials” från och med 2001 
till och med hösten 2006, vilket gav 103 träffar. Eftersom texterna inte finns 
tillgängligt i fulltext på tidningens sajt - såvida man inte betalar - gick vi vidare 
till fulltextdatabasen Gale Custom Newspaper där vi gjorde om samma sökning, med 
samma avgränsningar. Av de 103 träffarna valde vi ut 24 texter som vi bedömde 
stämma överens med våra urvalskriterier. Texter där söktermen copyright enbart 
nämndes perifert sorterades därför bort. Tyvärr hade vi inte möjlighet att utöka vår 
sökning i New York Times med sökorden file sharing och piracy eftersom databasen 
Gale Custom Newspaper togs bort från bibliotekets utbud innan vi hann så långt. Vi 
har ändå bedömt att vi har tillräckligt med material för att kunna genomföra vår 
analys. 

Att vi slutligen valde att analysera artiklar från enbart borgerliga storstads- och 
morgontidningar hade egentligen främst med tillgänglighet att göra; det var dessa 
artiklar vi lättast fick tillgång till, och vi ville ha en amerikansk tidning som 
motsvarade de svenska. De större svenska storstads- och morgontidningarna är också 
obundet liberala eller borgerliga. Detta innebär naturligtvis att resultatet av vår analys 
hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt dagstidningar med socialdemokratiska 
ledarsidor, såsom Aftonbladet eller Arbetarbladet. 

Materialet består av 12 ledare, varav 9 stycken i New York Times, 2 i Svenska 
Dagbladet och 1 i Göteborgs-Posten. Ytterligare 10 artiklar är från tidningarnas egna 
medarbetare, troligtvis krönikor eller publicerade på övriga ledarsidan. Resterande är 
debattartiklar eller insändare. Åtskilliga insändare har varit så kortfattade att de fallit 
från vårt urval av den anledningen. Av 15 skribenter i Svenska Dagbladet har 5 en 
bakgrund som forskare eller professor, 2 är osignerade ledare, 3 är skrivna av 
representanter från företagsvärlden, övriga har oklar identitet. Av 11 artiklar i 
Göteborgs-Posten är 6 från tidningens egna medarbetare, 1 är osignerad ledare, 2 är 
forskare, 1 är politiker och 1 har oklar identitet. Av 24 artiklar i New York Times är 9 
osignerade ledare, ytterligare 1 kommer från tidningens egna medarbetare, 5 är 
forskare, 5 representerar upphovsmännen, 2 är företagare, 1 är politiker och 1 har 
oklar identitet. Således är huvuddelen av artiklarna skrivna av tidningens medarbetare 
och folk från universitetsvärlden. Upphovsmännen är till stor del representerade i 
New York Times men inte i det svenska materialet. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

Genom att göra en pilotstudie av tre artiklar från New York Times utarbetade vi ett 
analysinstrument för vår uppsats. Artiklarna var Buy, play and trade av Damian 
Kulash från den 5 dec 2005, Search & Rescue av Tim O´Reilly från den 28 september 
2005 samt Pirate kingdom av Pat Choate från den 12 maj 2005. Med hjälp av denna 
första studie ville vi närmare undersöka vårt material för att se om det ”höll” för 
fortsatt analys. Vi ville också ta reda på om vi behärskade de engelska metaforerna. 
Nästa steg var att utifrån pilotstudien skapa ett verktyg för att göra vårt arbete 
praktiskt genomförbart. Med utgångspunkt från Theo van Leeuwens analytiska 
kategorier skapade vi en matris där vi skrev in funna skurkar, hjältar, vinnare och 
förlorare samt de metaforer vi fann i anslutning till dessa aktörer. Nästa steg blev att 
undersöka texternas diskurser samt vilka metaforer som kunde inordnas i dessa. 
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Texterna har kodats enligt principen NYT1-24, SvD1-11 och G-P1-15. Av praktiska 
skäl anges texternas titlar eller upphovsmän i bilaga 1. Vi har bara i undantagsfall valt 
att översätta utdragen från de engelska artiklarna till svenska. Språket är enligt vår 
bedömning lättillgängligt, men i de fall då utdragen innehåller mindre vanligt 
förekommande ord infogar vi en svensk översättning inom parentes. För att mer 
konkret visa hur vi har gått tillväga i vårt analysarbete börjar vi med att i nästa avsnitt 
ge ett exempel på hur vi har analyserat en av texterna ur vårt material. 

 

4.4 Ett analysexempel 
 

I enlighet med Theo van Leeuwens aktörsanalys har vi lagt upp analysen i flera steg. 
Vi börjar med att kategorisera aktörerna, vilket innebär att vi delar in dem utifrån 
funktioner och identiteter de delar med andra. Därefter följer nominering, där vi tar 
reda på vilka unika individer eller organisationer som återkommer särskilt ofta i 
materialet. Ovanstående nivåer används för att skapa en överblick över materialet 
innan vi övergår till att studera hur metaforerna används som medel för rollfördelning 

Art’s cold welcome on the Web (NYT2) av Paulina Borsook publicerades i New York 
Times den 23 februari 2001. Textens tema är Internets expansion, vilken har medfört 
nya distributionskanaler för information, i det här fallet främst musik och litterär 
produktion. I Internets begynnelse såg man främst vilka möjligheter tillgången till fri 
information skulle innebära, men nu har verkligheten hunnit ikapp och man börjar se 
att Internet också medför vissa nackdelar för en del aktörer. USA:s 
upphovsrättslagstiftning har enligt Borsook inte hållit jämna steg med den tekniska 
utvecklingen, vars möjligheter och konsekvenser har varit svåra att förutse. Texten är 
skriven i februari 2001, då Napster efter en lång rad rättsprocesser står i begrepp att 
tvingas stoppa och förhindra spridning av upphovsrättsskyddad musik via dess 
nätverk. Detta skulle komma att ske månaden efter det att denna artikel publicerades. 
I juli samma år stängdes Napster ner helt och hållet. Artikelns fokus ligger på artisters 
rätt till ersättning för sina verk: 
 In the whole foofaraw around Napster, what mostly got lost were the artists. They are the 
 Belgians of this controversy, trampled by armies heading someplace else. Now the information 
 wants to be free hipsters battle the mercantilists (AOL Time Warner) who feel their copyright 
 extends to “all media known and unknown throughout the universe”. And no one is really that 
 concerned about the actual creators of intellectual property. 

Aktörer i artikeln kan kategoriseras och nomineras på detta sätt, varav några 
framkommer i ovanstående passus: upphovsmän (artists), industrin (skivbolagen, 
Bertelsmann, AOL Time Warner, Disney, corporate entertainment monsters), pirater 
(Napster), konsumenter ( Internet kids, undergraduates, students, Information wants to 
be free hipsters), intresseorganisationer (Ascap, BMI). 

Upphovsmännen är utan tvekan artikelns förlorare, då de bildligen trampas ner av de 
arméer av konsumenter och industri, som i sin iver att strida mot varandra (”battle”) 
glömmer bort upphovsmännen. Samtidigt tycks upphovsmännen sakna kraft att på 
egen hand hävda sina intressen. De beskrivs med andra ord egentligen inte som 
delaktiga i ”striden” om upphovsrätten, utan som passiva åskådare när skivbolagen 
och konsumenterna krigar mot varandra.  
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I Borsooks artikel framställs upphovsmännen som förlorare med hjälp av följande 
metaforer: ”The demand for free content is hurting artists on the internet” (skadar); 
“They are the Belgians of this controversy, trampled by armies heading someplace 
else” (belgarna, trampas ner). Metaforerna som används indikerar att upphovsmännen 
skadas, trampas ner och glöms bort. Vad gäller belgarna, så kan det vara så att hon 
syftar på Belgiens roll som frontlinje mellan stridande parter under världskrigen.  

Det finns två skurkar i artikeln, industrin och konsumenter. Industrin framställs som 
skurkar genom metaforer om stora förtryckande maktmonopol, såsom ”giant 
Bertelsmann” och ”corporate entertainment monsters” (jättar respektive monster), 
eller metaforer som handlar om krig: ”armies heading someplace else” (arméer). 
Metaforerna leder tankarna till något massivt och ointagligt, respektive våldsamt, och 
som befinner sig långt från upphovsmännens verklighet. 

Konsumenter (kallas i artikeln bland annat för ”Information Wants to Be Free 
hipsters”) framställs som skurkar då de trampar ner upphovsmännen, precis som ovan 
med en metafor om arméer och därmed, krig: ”trampled by armies heading someplace 
else” och drivs av utopiska ideal som skadar upphovsmännen, som i ”Information 
Wants to Be Free hipsters”. Borsook tycks knyta detta uttryck till alla ”flummiga” 
ideal från såväl hippiekulturen som beat-generationen till dagens fildelare, vilka även 
de befinner sig långt från upphovsmännens verklighet. Hon antyder att denna grupp 
har ideal som inte kan föras över till den problematik som råder under 2000-talet, och 
skriver vidare: 

Members of the Net community, whether born in 1954 or 1986, will pretty much always rally to 
oppose censorship. But don’t expect those same Netizens to consider authorship of a work on 
the Net to be important – or to pay for online content. 

Det går alltså att utläsa en sorg över det faktum att dessa inte lägger någon större vikt 
vid skapande verksamheter. Till skillnad från hur Boyle kritiserade hur 
upphovsmannen kommit att framställas, som romantiserade originella skapare som får 
sin inspiration inifrån, så får vi här en kraftig motbild, när Borsook istället kritiserar 
det sätt som upphovsmännen kommit att framställas på, en bild som går tvärs emot 
hur Boyle anser att upphovsmän kommit att framställas: 

But the larger problem remains: a mindset that holds that creators shouldn’t be compensated for 
their work, that all human creation is the equivalent of a Web log by a hobbyist with a day job. 
Members of the Net community, whether born in 1954 or 1986, will pretty much always rally to 
oppose censorship. But don’t expect those same Netizens to consider authorship of a work of art 
on the Net to be important- or to pay for online content. 

Skribenten är kritisk till att man inom Internetkulturen inte förmår att skilja mellan 
konst och information, att ingen längre är beredd att betala för konst, att hela det 
mänskliga skapandet därmed jämförs med det hos en hobbybloggare med brödfödan 
säkrad på annat håll. 

I den andra delen av vår analys vaskar vi fram diskurser genom att titta på hur de 
olika skribenterna uttrycker sig generellt. Vi utgår också ifrån Sveriges respektive 
USA:s juridiska, sociala och ekonomiska kontexter, samt de diskurser om upphovsrätt 
och samhälle som vi har identifierat i vår litteraturgenomgång. De metaforer vi finner 
i anslutning till konstruktionen av de olika aktörerna relateras också till de diskurser 
vi finner vara mest utmärkande i materialet. 

I kreativitetsdiskursen är man oroad över att konsumenter och pirater (skurkar) inte är 
ett dugg intresserade av kreativitet och att de inte är beredda att betala för 
upphovsmännens (förlorarnas) verk och kreativa uttryck. Ett av syftena med 
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upphovsrätt var ju att säkerställa kreativitet. Man skulle kunna påstå att 
upphovsmännens verk har blivit allmänningar som det är fritt fram att beta av och alla 
roffar åt sig så gott de kan, liksom traktens bönder gjorde i Garrett Hardins The 
Tragedy of the Commons. Upphovsmännens incitament för att skapa blir därmed lika 
med noll. Boyle, å andra sidan, menade ju att information och kultur har helt andra 
egenskaper än ett landområde, det kommer aldrig att bli bristvaror på grund av dess 
oändliga kopierbarhet. Detta har dock Borsook inte mycket till övers för: 

Struggles for fair compensation are not fun, sexy or easy to solve. Proposals for pay-per-use and 
licensing schemes have been knocking around Net Culture for years, but not much has happened 
with them; not least because implementation isn’t easy. The larger problem, though, is the idea 
that somehow on the Net nothing should be paid for. That’s a long-lived Net cultural bias, and 
it’s not going away. 

Att nätkulturens anhängare vägrar betala är något som Borsook tydligt vänder sig 
emot. Texten visar många inslag som tas upp av inom den informationstekniska 
diskursen, bland annat att teknikens användare har en egen kultur ”Net culture”, 
”Netizens”, ”Internet Kids”, men den skiljer sig från många av de andra texter vi har 
läst som finns inom denna kategori, i det att konsumenter och pirater här kraftigt 
kritiseras för sina utopiska ideal, som inte tar annan hänsyn, då det enda som betyder 
något för dem är att informationen ska vara fri, och en musikkultur på nätet som 
Borsook lite syrligt kallar en hypotetisk himmelsk jukebox: 
 In the hypothetical Celestial Jukebox, much bruited about in Net music circles /…/ 

Det finns även inslag i texten som pekar mot om att det är en specifik generation det 
handlar om. Borsook kallar dem bland annat för ”Internet kids”, ”Undergraduates” 
och ”Students”, varför man också skulle kunna inordna hennes text i en 
generationsdiskurs, som flyter in i den informationstekniska diskursen. Denna 
generation har växt upp med den nya tekniken och har kunskaper om alla dess 
möjligheter. Men Borsook menar att deras moral lämnar mycket att önska och att 
dessa ”Internet Kids” gör fel i att de förväxlar upphovsmannen med mediejättarna. 

There seems to be a conceptual confusion in the minds of Internet kids. True, the copyright 
holder might be giant Bertelsmann or oligopolistic Disney, not the singer-songwriter who 
created the work. Nevertheless the complex ongoing legal and moral fights about whether and 
how artists get control over, and compensation for, their work should provoke some indignation 
on campus. After all, it’s the students’ cultural future that’s being fought for.  

Undergraduates rallying for Napster at famously socially concerned campuses seemed more 
preoccupied by the First Amendment, and by their age-appropriate critique of corporate 
entertainment monsters, than by the need to think hard about how artists should be compensated 
in the age of effortless digital reproduction.  
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5. Analys 
 

Vi börjar detta kapitel med en att kategorisera och nominera de aktörer som återfinns i 
materialet. Sedan redogörs för hur många metaforiska konstruktioner av skurkar, 
hjältar, vinnare och förlorare vi har identifierat i materialet, för att kunna skönja de 
stora dragen i materialet, samt vilka typer av aktörer det är som konstrueras på detta 
sätt. Därefter redogör vi för metaforerna som rollfördelning. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av funna diskurser. 

 

5.1 Kategorisering och nominering av aktörer 
 

När vi kategoriserar aktörerna delar vi in dem efter funktioner och identiteter de delar 
med andra. Vi har funnit att de aktörer som framträder i vårt undersökningsmaterial 
grovt kan indelas i följande kategorier: politiker, industrin, intresseorganisationer, 
länder/internationella organisationer, upphovsmän/artister, konsumenter och pirater. 
Vi är medvetna om att det skulle vara möjligt att dela in grupperna på annat sätt än 
vad vi har gjort. T.ex. så skulle man kunna flytta många av aktörerna i gruppen 
intresseorganisationer till gruppen industrin, i linje med vad de representerar. Man 
skulle också kunna hävda att kategorierna pirater och konsumenter ligger väldigt nära 
varandra. Men på samma sätt som Lawrence Lessig delar in fildelare i flera olika 
kategorier som fildelar i olika syften, så har vi valt att dela in fildelare i två olika 
grupper, konsumenter och pirater, i enlighet med vad som beskrivs i artiklarna. För 
det finns en skillnad i hur dessa beskrivs i avseende på vilka syften de har och hur 
skribenterna relaterar sina egna sympatier i förhållande till dem. I gruppen pirater har 
vi samlat omnämnanden om fildelare när de utmålas som att de har en ”agenda”, när 
de är organiserade i nätverk (som Napster) eller helt enkelt när man använder 
metaforen pirat i texten. Gruppen konsumenter utmärks istället av att de beskrivs i 
mer positiva ordalag som personer som oberoende av varandra använder den teknik 
som finns, t.ex. tonåringar eller Svenssons som beskrivs som att de bara är 
intresserade av musik och använder det mest effektiva sättet att dela ett musikintresse 
och inte för vinnings skull. Nedan visar vi hur ovanstående aktörer nomineras, d. v. s. 
vi visar vilka unika individer eller organisationer som återkommer ofta, och som 
därmed betraktas som särskilt intressanta: 

Politiker/statliga institutioner: Politiker som omnämns i det svenska materialet är 
Thomas Bodström (s), George Bush, Fredrik Reinfeldt (m), Lars Ohly (v), Gustav 
Fridolin (mp) samt Tasso Stafilidis (v), Dan Eliasson (Thomas Bodströms 
statssekreterare) och Anna König (MUF) men de senare i mycket liten utsträckning. 
Regeringen är en vanlig och mer allmänt benämnd aktör i materialet, liksom ”svenska 
EU-parlamentariker, regeringen, justitiedepartementet, riksdagen, frihetliga liberaler, 
”de politiska ungdomsförbunden”, Piratpartiet, UD, polis, kronofogden, Vita husets 
representanter och Bushregeringen.  

I det amerikanska materialet är politikerna sällan namngivna utan förekommer som 
Bush-administrationen, Clinton-administrationen, Federal court of Appeals, Senate 
Commerce Committee (Senatens handelskommitté), The Justice Department 
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(justitiedepartementet). The Supreme Court (Högsta domstolen) och Congress (USA:s 
högsta lagstiftande församling). 

Länder och internationella organisationer: I det svenska materialet förekommer 
Sverige, USA, Kina, Nordkorea och det mer allmänt hållna västvärlden. 
Organisationer som förekommer är EU, FN och WTO. 

I New York Times förekommer WTO och länderna USA och Kina. 

Upphovsmän/artister: I denna kategori samlas följande yrken: författare, konstnärer, 
musiker, artister, upphovsmän textförfattare, kompositörer, dansare, artister och 
oetablerade band. I materialet förekommer även döda författare och döda författares 
ättlingar (som ärvt upphovsrätten av författaren) samt några namngivna band.   

I det amerikanska materialet benämns de som författare (authors), upphovsmän, 
artister, låtskrivare (songwriters), original creators, musiker, samt ett antal namngivna 
band. 

Industrin: I det svenska materialet finns underhållningsindustrin, musikindustrin, 
filmbranschen, skivbolagen, förlagsdirektörer, rättighetsindustrin, multinationella 
mediejättar, film- och skivbolagen, musik- och nöjesindustrin, copyrightindustrin, 
underhållningsbranschen, Hollywood, samt ett antal namngivna huvudsakligen 
multinationella mediebolag: Disney, Sony, Warner, EMI, BMG, Universal, 
Bertelsmann, Microsoft, MGM, Google, Apple, e-lib och Jens of Sweden. 

I det amerikanska materialet förekommer skivbolag, skivindustrin, Hollywood, 
konglomerat (conglomerates), Silicon Valley, musikförläggare (music publicists), 
copyright owners, copyright holders, samt ett antal multinationella mediebolag: 
Bertelsmann, Disney, AOL Time Warner, Intel, Apple, IBM, Gateway, Adobe, BMI, 
Ebay, EMI, MerkXchange, Metro Goldwyn Mayer, förekommer som representanter 
för copyrightindustrin i New York Times. 

Intresseorganisationer: I det svenska materialet finner vi: International Federation of 
the Phonographic Industry (IFPI), Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå 
(STIM), Copyswede, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), 
Recording Industry Association of America (RIAA), Antipiratbyrån, Piratbyrån, 
Reclaim the city, Business Software Alliance (BSA), Svenska Kompositörer av 
Populärmusik (SKAP) och, mer allmänt: upphovsrättsorganisationer. 

I New York Times representeras filmindustrin i materialet av organisationen Motion 
Picture Association of America, skivindustrin av Recording Industry Association of 
America (RIAA), författarna av Author’s guild. American Society of Authors, 
Composers and Publishers (ASCAP) är en organisation som bevakar upphovsrätten 
för amerikanska kompositörers räkning. Ytterligare en organisation som nämns är The 
Electronic Frontier Foundation, vilket är en ideell organisation som verkar för 
yttrandefrihet. 

Konsumenter: I det svenska materialet har vi samlat tonåringar, äldre, de yngsta, 
konsumenter, ungdomar, tolvåringar, Svenssons, svenska folket, vanligt folk, 
datorägare, användare på Internet, unga människor, publiken, kunderna, mig själv och 
mina vänner, privatpersoner, kunder, svenskar, tekniknördar, allmänheten, tonårsbarn 
och dina barn.  

I New York Times finns konsumenter i skepnad av Internet kids, members of the Net 
community, Netizens, Information Wants to be Free hipsters, fans, the public, all of 
us, music listeners, 40-60 million Americans, college students, consumers, tech-savvy 
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fans (teknikkunniga fans), music lovers och poor student, less net-knowledgeable fans 
(fans som är mindre internetkunniga), conscientious fans (samvetsgranna fans), 
people who download and share och file-sharers. I en artikel återfinns även foreign 
file-sharers. 

Pirater: Det görs en åtskillnad mellan ovanstående konsumentgrupper och några 
grupper som pekas ut i mer skurkaktiga termer eftersom de har en agenda: piratlägret, 
aktivister, de som är positiva till piratkopiering, fildelningsnätverken, kriminella 
nätverk, organiserade ligor, The Pirate Bay, Piratpartiet och piratkopierare. 

I New York Times förekommer pirater mest som företag som samtliga varit föremål 
för upphovsrättsdomar: Napster, Grokster, Gnutella samt deras respektive fans och 
användare. 

 

5.1.1 Rollfördelning i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet 

 
 Skurkar Hjältar Vinnare Förlorare 
 Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % 
Industrin 9 36% 2 50% 2 50% 3 23% 
Politiker 9 36%     1 8% 
Pirater 2 8% 2 50%   4 30% 
Intresseorganisation 2 8%       
Konsumenter     1 25% 4 30% 
Upphovsmän 1 4%       
Länder  1 4%   1 25% 1 8% 
Övriga 1 4%       
         
Totalt 25 100% 4 100% 4 100% 13 100% 
 
Tabell 1. Rollfördelning i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet 

 

Skurkar: Totalt kunde vi identifiera 25 konstruktioner av skurkar med hjälp av 
metaforer i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet tillsammans. De betydligt 
största kategorierna av skurkar utgörs av industrin och politiker. Skivbolagen, 
filmindustrin, och underhållningsindustrin talas det om när industrin är skurkar i 
materialet. Ett enstaka företag som lyfts fram är Disney, som hävdar sina rättigheter 
på ett mindre smickrande sätt. Politikerna får precis lika många skurkaktiga 
omnämnanden i det svenska materialet som industrin får. Thomas Bodström, 
dåvarande socialdemokratisk justitieminister i regeringen, är den politiker som 
nomineras överlägset flest gånger som skurk av politikerna i materialet. Det är han 
som står i frontlinjen när den nya upphovsrättslagen genomförs. Det talas även mer 
allmänt om politiker, regeringen och riksdagen. 

Hjältar: Totalt identifierade vi betydligt färre hjältar än skurkar i materialet, endast 4 
stycken. När det talas om industrin i hjälteaktiga termer avser man endast ett företag 
och det är Apple. Anledningen till detta är att Apple var först eller bland de första att 
erbjuda ett alternativ för konsumenterna till piratkopiering av musik, nämligen en helt 
laglig nedladdningstjänst (iTunes) där man kunde köpa enstaka eller hela album med 
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MP3-låtar. När piraterna blir omtalade i hjälteaktiga termer är det Napster och 
fildelningsnätverken som omnämns. 

Vinnare: Mycket få vinnare finns att se i upphovsrättsdebatten, vi har endast 
identifierat fyra stycken med hjälp av metaforer. Med industrin avses här återigen IT-
företaget Apple, som är ett företag som ligger i framkant i utvecklingen och därmed 
konstrueras som vinnare. När konsumenter konstrueras som vinnare kallas de ”var 
och en” och dessa alla är vinnare i bemärkelsen att IT-utvecklingen nu har tagit oss 
till en punkt där alla visioner om IT-samhället kan infrias. Sverige nämns som en 
vinnare i ett fall. Man syftar då på Sveriges stora IT-försprång. 

Förlorare: Totalt identifierade vi 13 konstruktioner av förlorare med hjälp av 
metaforer i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. När konsumenter omnämns 
som förlorare kallas de för Svenssons, svenska folket, tonårsbarn, tonåringar eller 
konsumenter. Dessa skiljer sig från konstruktionen av piraterna på det vis att man 
uppfattar det som att de inte har något egentligt uppsåt när de fildelar, och inget 
egentligt val, att de bara använder sig av den teknik som finns och som i grunden är 
bra. Piraterna görs till förlorare när de jagas iväg och oskadliggörs, som i fallet 
Napster. Skivbolagen och filmbolagen utmålas som förlorare i några av artiklarna, 
mest för att de inte hänger med och inte förmår anpassa sig till verkligheten och 
framtiden. 

 

5.1.2 Rollfördelning i New York Times 

 
 Skurkar Hjältar Vinnare Förlorare 
 Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % 
Industrin 11 52%   1 100% 4 25% 
Politiker 1 5%       
Pirater 4 19%     2 12% 
Intresseorganisation 1 5%     1 6% 
Konsumenter 2 9% 3 100%   4 25% 
Upphovsmän 1 5%     3 19% 
Länder  1 5%     1 6% 
Övriga       1 6% 
         
Totalt 21 100% 3 100% 1 100% 16 100% 

 

Tabell 2. Rollfördelning i New York Times 

 

Skurkar: Totalt identifierade vi 21 stycken konstruktioner av skurkar med hjälp av 
metaforer i det amerikanska materialet. Industrin konstrueras överlägset flest gånger 
som skurkar i New York Times. När industrin framställs i skurkaktiga termer är det 
framför allt skivindustrin som avses, men även filmindustrin, medieföretag, corporate 
copyright holders, merkantilister, patentinnehavare, Hollywood och Silicon Valley.  
Specifika företag som nomineras är Sony BMG, Bertelsmann och Clear Channel. 
Med piraterna avses Grokster, Gnutella och Napster: tre amerikanska 
fildelningsnätverk som nomineras som skurkar i New York Times då de framställs som 
lagvidriga alternativ som inte är fullt så oskyldiga som de utger sig för att vara. 
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Konsumenter är skurkar då de plundrar andras tillgångar utan att betala för sig. 
Politiker konstrueras som skurkar i endast en instans i materialet och då avses 
Kongressen, som utmålas som skurk eftersom de tar ställning för teknikfientliga 
krafter. Av upphovsmän framställs bara en viss typ av författare som skurkar, 
nämligen plagiatören. När intresseorganisationer nomineras som skurk avses 
författarorganisationen Author’s Guild, som framställs som en organisation som drivs 
av förlegade ideal. Ett enda land beskrivs i skurkaktiga termer med hjälp av metaforer 
i New York Times, och det är Kina, piratlandet framför andra enligt skribenten.  

Hjältar: Det finns mycket få av metaforer konstruerade hjältar i New York Times och 
dessa står att finna endast i en kategori av aktörer, nämligen bland konsumenterna. 
Konsumenterna som är hjältar i materialet är studenter och fans som drivs enbart av 
sitt passionerade intresse och inte av vinstintresset.   

Vinnare: Det finns knappast några vinnare i det amerikanska materialet, åtminstone 
knappast några som konstrueras med hjälp av metaforer. Endast vid ett tillfälle 
konstrueras industrin som vinnare med hjälp av metaforer. 

Förlorare: Förlorare är den näst största gruppen efter skurkarna i New York Times. Vi 
fann 16 instanser av metaforiskt konstruerade förlorare i materialet. Konsumenter är 
förlorare i materialet när de utsätts för industrins hårdföra metoder. Industrin är 
förlorare t.ex. när man utstätts för andra länders piratkopiering eller när de inte längre 
vågar investera i ny teknik. Upphovsmännen hamnar i kläm mellan konsumenter och 
industri, som skor sig på dem. 

 

5.1.3 Fördelning av aktörer och roller totalt i hela materialet 

 
 Skurkar Hjältar Vinnare Förlorare Totalt aktör 
 Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % Antal ˜  % 
Industrin 20 43% 2 28% 3 60% 7 24% 32 36% 
Politiker 10 22%     1 3% 11 13% 
Pirater  6 13% 2 28%   6 21% 14 16% 
Intresseorganisation 3 6%     1 3% 4 5% 
Konsumenter 2 4% 3 43% 1 20% 8 27% 14 16% 
Upphovsmän 2 4%     3 10% 5 6% 
Länder  2 4%   1 20% 2 7% 5 6% 
Övriga 1 2%     1 3% 2 2% 
           
Antal totalt 46  7  5  29  87  
% totalt 53%  8%  6%  33%   100% 
 
Tabell 3. Fördelning av aktörer och roller totalt i hela materialet 

 

Aktörer: Av den totala andelen aktörer som konstruerats med hjälp av metaforer 
utgör industrin 36 %, följt av pirater och konsumenter med 16 % vardera. Politiker är 
den fjärde största gruppen av aktörer sammanlagt, med 13 %. 

Rollfördelning: I hela materialet sammantaget utgör alltså skurkarna den i särklass 
största kategorin med mer än hälften av de fördelade rollerna, 46 stycken eller 53 %, 
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följt av förlorarna som utgör 29 stycken eller 33 % och, i mycket mindre utsträckning, 
hjältar och vinnare, med mindre än en tiondel vardera, 8 % respektive 6 %. 

Skurkar: Totalt i materialet så är industrin den aktör som konstrueras oftast som 
skurk (43 %), följt av politiker (22 %) och pirater (13 %). Övriga aktörer konstrueras 
som skurkar i mycket mindre utsträckning. 

Hjältar: Endast tre typer av aktörer konstrueras som hjältar i det totala materialet, och 
endast vid ett fåtal tillfällen: konsumenter, industrin, och piraterna. 

Vinnare: I materialet finns även mycket få vinnare. En sådan är industrin, som är den 
största vinnaren i materialet, följd av konsumenter och upphovsmän. 

Förlorare: Förlorarna är desto fler i det totala materialet. Konsumenter utgör en stor 
sådan grupp (27 %), följd av industrin (24 %), piraterna (21 %) och upphovsmännen 
(10 %). 

 

5.2 Metaforer som medel för rollfördelning 
 

De redovisade metaforerna visar hur skribenterna positionerar sig själva i 
upphovsrättsdebatten. Ibland vill dock skribenten framstå som ”neutral” och inte ta 
ställning för någon av aktörerna. Vår analys visar dock att oavsett om skribenter är 
neutrala eller inte använder de vid konstruktionen av de olika aktörerna ofta en 
metaforik som andra, mer ”subjektiva” skribenter använder sig av i 
upphovsrättsdebatten. Av detta drar vi slutsatsen att vissa metaforer är så inarbetade 
vid konstruktionen av upphovsrättsdebattens olika aktörer att de ofta används 
slentrianmässigt. Dessa metaforer har följaktligen ingått i nedanstående urval av 
funna metaforer.  

I vår analys av metaforer har vi tagit med både sådana som beskriver de olika 
aktörerna (exempelvis filmjätten EMI), men också sådana som säger någonting om 
aktörernas agerande i olika sammanhang. Flera metaforer återkommer i olika 
kategorier i de fall då de konstruerar flera aktörer. I vissa artiklar är exempelvis både 
industrin och konsumenter skurkar, och konstrueras med hjälp av samma metaforik. 
Det är inte heller ovanligt att en metafor kan konstruera både vinnare och hjältar eller 
skurkar och förlorare. 

Metaforerna har indelats i kategorier, exempelvis krigs- eller naturmetaforer. Vi 
fokuserar på de dominerande och återkommande metaforkategorierna eftersom vi tror 
att det främst är dessa som säger någonting om de underliggande tankemönster som 
återfinns i debatten om upphovsrätt. Det är också dessa dominerande 
metaforkategorier som vi längre fram i detta kapitel relaterar till diskurserna. Vi gör 
därför inte anspråk på att ge en heltäckande redogörelse för samtliga funna metaforer; 
genom att istället exemplifiera tror vi att vi ger läsaren en mer relevant och 
överskådlig bild av återkommande metaforik vid konstruktioner av aktörer i 
upphovsrättsdebatten.  
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5.2.1 Skurkar 

 
Skurken utgör den största gruppen aktörer i såväl det amerikanska som det svenska 
materialet, och den metaforik som används associerar i hög grad till krig, våld, 
övervåld och destruktivitet. Skillnaden är främst att i New York Times utgörs skurken 
till stor del av industrin, medan den i det svenska materialet främst utgörs av industrin 
och politiker (justitiedepartementet och dåvarande justitieminister Thomas Bodström). 
I det svenska materialet konstrueras politiker som skurkar främst genom metaforer om 
krig, våld, destruktivitet, bristande moral och vägval. Dessa metaforer används för att 
förklara att politikerna har valt fel väg i upphovsrättsfrågan: Man har använt 
hårdhandskarna på ett sätt som är opåkallat, och har agerat efter påtryckningar utifrån. 
När det talas om moral och ansvar i det amerikanska materialet så är det istället 
piraterna som konstrueras som skurkar, som några som inte är fullt så oskyldiga som 
de utger sig för att vara. 

I såväl det amerikanska som det svenska materialet konstrueras industrin som skurkar 
genom metaforer om stora, förtryckande maktmonopol och opersonliga jättar. I det 
amerikanska materialet konstrueras också industrin i högre grad än i det svenska med 
hjälp av krigsmetaforer. Dessa metaforer används framförallt för att protestera mot 
industrins agerande i upphovsrättsfrågan. I det amerikanska materialet finns även 
konstruktioner av skurkar med hjälp av metaforer om natur, men enbart det 
destruktiva i naturen. Sådana konstruktioner finns inte alls i det svenska materialet.  

 

Skurkar konstruerade med metaforer om krig 

I denna kategori metaforer återfinns termer som ”strid”, ”slag”, ”krig”, ”armé”, 
”battle”, ”soldiers” och ”army”, och de används ofta för att beskriva skurkarnas 
beteende gentemot förlorarna. Här nedan är det dåvarande justitieminister Thomas 
Bodström som kritiseras: 

Här finns en ny offentlighet – som bärs upp av medborgarna själva. Samtidigt verkar 
justitieministern blåsa till strid mot fildelningsnätverken med det nya upphovsrättsförslaget som 
går ut på att den som laddar ner filer måste veta om de lagts upp med lov eller ej (SvD10). 

I det amerikanska materialet används i stort sett samma typ av krigsmetaforik. Här är 
det film- och musikbolagen som kritiseras för att utöva påtryckningar på Kongressen 
för att utöka upphovsrättstiden: 

The first coyright ran for 14 years, with the possibility of a 14-year renewal. But over the last 40 
years, at the behest of  [på order av; vår anm.] movie studios and music companies, Congress 
has extended copyright protection 11 times. In the latest instance of copyright creep, the new 
law extends copyrights 70 years after the death of the artist and a total of 95 years for those held 
by corporations (NYT8). 

Krigsmetaforer används också för att positionera upphovsmännen i debatten, trängda 
mellan en industri som vill tjäna pengar och pirater/konsumenter som bör förstå att 
deras verksamhet innebär slutet för de skapande upphovsmännen: 

In the whole foofaraw around Napster, what mostly got lost were the artists. They are the 
Belgians of this controversy, trampled by armies heading someplace else. Now the Information 
Wants to Be Free hipsters battle the mercantilists (AOL, Time Warner) who feel their copyright 
extends to “all media known and unknown throughout the universe”, as the legal phrase goes 
(NYT2). 
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Skurkar konstruerade med metaforer om våld, övervåld och destruktivitet 

Metaforer som vi associerar till våld, övervåld och destruktivitet utgör den andra 
dominerande metaforkategorin som vi har funnit i anslutning till konstruktioner av 
skurkar. Dessa metaforer används i det svenska materialet framförallt för att kritisera 
politiker för att de vill stärka upphovsrätten i Sverige genom en hårdare lagstiftning. 
Kategorin politiker, som främst utgörs av dåvarande justitieminister Thomas 
Bodström, justitiedepartementet och riksdagen, beskrivs i de svenska artiklarna som 
en överhöghet som inte längre lyssnar till vad majoriteten av det svenska folket har att 
säga. Här nedan ges ett par exempel på metaforer om övervåld: 

Det var bara en tidsfråga innan Bodströms politik och Antipiratbyråns klappjakt på fildelare 
skulle resultera i en teknisk motinnovation – ett första svenskt darknet (SvD15). 

Bodström är i färd med att tvinga massorna under jorden, massor som med statens egna 
bredbandskablar hukar för upphovs- och anonymitetslagar som hotar att ställa dem inför rätta. 
Genom att kriminalisera vanligt folk skapas nu ett samhälle som inget polis- eller rättsväsende 
egentligen vill ha. De önskar ju allra helst att alla fick avlyssna, videofilma och DNA-testa varje 
vaken sekund. Insikten måste snart komma: det går inte att kväva människors 
kommunikationsvägar (SvD15). 

Nedan beskrivs den amerikanska skivindustrins branschorganisation och industrin 
som aktörer som tar till våldsamma och destruktiva metoder för att försöka hindra 
fildelningen: 

I slutet av förra året beslutade den amerikanska skivindustrins branschorganisation att ta till 
hårdhandskarna mot ett antal personer som laddade ned musik (SvD6). 

Förslaget som antogs den 9 mars [direktivet från 2004 om en stärkt upphovsrätt; vår anm.] är i 
sig ingen katastrof, men det ingår i vad som håller på att förvandlas till en industris metodiska 
nedmonterande av andra frihetliga grundvärden, värden som idag saknar lobbyister och 
ekonomiska medel. Yttrandefriheten och den personliga integriteten är minst lika viktiga i 
informationssamhället som upphovsrätten. Idag reflekterar få över att vi sätter dessa 
grundläggande rättigheter på undantag när vi stödjer en alltmer aggressiv rättighetsindustri i sin 
kamp mot piratkopieringen (SvD6). 

I New York Times är det framförallt industrin som beskrivs med hjälp av metaforer ur 
denna kategori. Främst på grund av att de har lobbat för en förlängning av 
upphovsrätten; för att de ställer konsumenter och pirater inför rätta och för att de 
använder sig av kopieringsskydd på sina produkter vilket gör dessa mycket svårare att 
använda för konsumenten:  

In an era when media conglomerates control the rights to vast amounts of intellectual property, 
routine elevation of copyright to a right of censorship could easily squelch active debate and 
criticism of important ideas (NYT4). 

The recording industry needs to catch up with music lovers, and soon. Punitive tactics protect 
the industry’s legal rights, but by themselves do not address its deeper problems (NYT12). 

Kongressens beslut att 2003 förlänga redan existerande upphovsrättsinnehav med 20 
år medför enligt Lawrence Lessig enbart nackdelar för skapande och allmänhet: 

Still, missing from the opinion was any justification for perhaps the most damaging part of 
Congress´s decision to extend existing copyrights for 20 years: the extension unnecessarily 
stifles freedom of expression by preventing the artistic and educational use even of content that 
no longer has any commercial value (NYT11). 

Men det finns de som anser att det är piraterna som är den största skurken. I följande 
passage utmålas de som mer eller mindre våldsbenägna aktörer som inte bryr sig om 
att artister måste ha betalt för att kunna betala sina räkningar: 
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In their zeal to protect technology innovators, Grokster’s supporters have shown too little regard 
for other kinds of creative people. Musician, moviemakers and writers rely on sales revenue to 
support their art and to pay their bills. File sharings most aggressive advocates like to say that on 
the Internet, information ”wants to be free.” But in the real world, creators of intellectual 
property want, and need, to be paid (NYT19). 

 

 

Skurkar konstruerade med metaforer om stora, förtryckande maktmonopol och 
opersonliga jättar 

Ofta återkommande är metaforer som beskriver industrin som stora, förtryckande 
maktmonopol eller opersonliga jättar. Det här är en konstruktion som ger 
associationer till någonting som är massivt, orubbligt och statiskt. Dessa opersonliga 
”jättar” förefaller befinna sig mycket långt ifrån verkligheten och den livssituation 
som gemene man befinner sig i. Metaforerna i denna kategori används framförallt i 
syfte att argumentera mot en förstärkt upphovsrätt som bara gynnar industrin. 
Industrin benämns således som ”skivbolagsjättarna”, ”mediejättarna”,”musikjättarna”, 
”mediagiganten”, ”giants” och ”monsters”. I Piraterna är inte boven skriver Lars 
Henriksson: 

Det är helt enkelt svårt att tycka synd om opersonliga giganter som Sony och EMI, ja de flesta 
tycker nog inte ens att Per Gessle eller Metallica bör gråta över eventuella förluster (GP6). 

I Livet efter Napster skriver Lars Ilshammar: 
Musikjättarna Sony, Warner, BMG, EMI och Universal tycks inte nöja sig med mindre än att 
Napster försvinner från nätet. Och nu i fredags meddelade webbplatsen att man kommer att 
blockera cirka en miljon musikfiler så att de inte längre kan laddas ner gratis (GP1). 

Industrin beskrivs inte bara som en jätte, utan också som maktfullkomlig: 
Now The Information Wants to Be Free Hipsters battle the mercantilists (AOL Time Warner), 
who feel their copyright extends to “all media known and unknown throughout the universe”, as 
the legal phrase goes. And no one is really that concerned about the actual creators of 
intellectual property (NYT2). 

Dessa aktörer beskrivs också som osmidiga, manipulerande och efter sin tid:  
Men det räcker alltså inte för film- och skivdinosaurierna. De har klampat runt i EU-parlamentet 
med snyfthistorier om kris, utrotningshot och nyfattigdom (SvD5). 

 

Skurkar konstruerade med metaforer om bristande moral, integritet och ansvar 

Metaforer inom kategorin bristande moral, brott och ansvar förekommer i både det 
amerikanska och det svenska materialet, men är mest framträdande när det talas om 
politikernas agerande i de svenska artiklarna. I följande exempel har högen av KU-
anmälningar mot justitieminister Thomas Bodström växt i anslutning till de nya 
uppgifterna om justitiedepartementets agerande i samband med tillslaget mot 
fildelningssidan The Pirate Bay:  

Regeringen har uppenbarligen försökt mörka en rad detaljer kring fildelningsaffären. Nu måste 
papperen upp på bordet (GP11). 

 Har regeringen agerat osjälvständigt skickebud igen (GP11)? 

Men internet är också en vattendelare, en symbol för en generationsklyfta som måste förstås och 
överbryggas av våra lagstiftare. Det är för enkelt att i denna gråzon lagvifta bort en hel 
generations möjligheter och moraliska värderingar. Jag är övertygad om att den svenska 
regeringen vill lagstifta över huvudet på svenska folket (GP9). 
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I den här kategorin återfinns också inte oväntat piratnätverken (här Grokster och 
Gnutella) som enligt en skribent försöker framstå som oskyldiga mellanhänder: 

The networks like to present themselves as innocent middlemen. But they actively encourage 
illegal exchanges (NYT19). 

Även konsumenter beskrivs som oansvariga individer som roffar åt sig av andras 
egendom: 

The Internet is a revolutionary medium whose long-term benefits we are only beginning to 
fathom. But that is no reason to allow it to become a duty-free zone where people can plunder 
the intellectual property of others without paying for it (NYT1). 

Det är också i denna kategori metaforer som den skurkaktige författaren beskrivs som 
en asätare som plundrar sin omgivning och andra författare på språk och uttryck:  

Writers, after all, are relentless scavengers [asätare; vår anm.], searching in the flotsam and 
jetsam of their daily experiences for a surprising turn of phrase, a fresh metaphor (NYT6). 

 

Skurkar konstruerade med metaforer om natur 

I några av de amerikanska artiklarna konstrueras skurken med hjälp av metaforer som 
associerar till natur, men enbart till det destruktiva i naturen. Industrins agerande för 
en stark upphovsrätt leder enligt en skribent till att allmän egendom eroderas:  

All that is keeping fans from this work is the steady erosion of the public domain by corporate 
copyright holders. Copyright extension serves only to keep everyone – fans and corporations – 
away from old masterpieces. If the Supreme Court upholds the current law, some old works of 
uncertain ownership, which would normally be allowed to come into the public domain, will 
now be locked up for another couple of decades (NYT9). 

I en annan talas om pengar som kommer som en skänk från ovan till 
patentinnehavarna från företag (här eBay) som fångas i patentinnehavarnas 
(spindelns) nät (här MerckExchange): 

If the courts now give patent holders the right to nearly automatic injunctions against companies 
that infringe patents, patent holders will have the power to extract windfall payment from 
companies that are caught in their nets (NYT21). 

I The Pirate Kingdom av Pat Choate omnämns Kina i geologiska termer som världens 
epicentrum för piratverksamhet:  
 China is the global epicenter of pirating and counterfeiting (NYT18). 

 

Skurkar konstruerade med metaforer om vägval och framtid 

I flera artiklar diskuteras de olika aktörernas hållning i frågan om upphovsrätt. Vid 
konstruktioner av politiker som skurkar talar man i några fall om vägval:  

Upphovsrätten är en balans mellan allmänhetens behov av att få del av verk, den enskildes 
personliga integritet och sfär samt upphovsmannens behov av att få ersättning för sina 
vedermödor. I denna balansgång väljer justitiedepartementet en i praktiken svårkontrollerad väg 
som tummar på den personliga integriteten samtidigt som den innebär små fördelar för 
upphovsmannen. Justitiedepartementet har här serverats en gigantisk pedagogisk uppgift i att 
förklara detta för allmänheten samt varför man har valt den föreslagna vägen (SvD4). 

En annan skribent utmålar politiker som så osjälvständiga att de inte vågar fatta egna 
beslut utan måste ledas fram av industrin som håller dem i ett fast grepp:  
 Svenska politiker går i skivindustrins ledband (SvD5). 
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5.2.2 Förlorare 

Vid konstruktionen av förlorare återfinns samma stora metaforkategorier som vid 
konstruktionen av skurken. Här har vi dock funnit att metaforer om våld, övervåld och 
destruktivitet är något vanligare än metaforer om krig. En del av de exempel vi 
redogör för nedan har vi redan bekantat oss med i redogörelsen för metaforer som 
konstruerar skurken. Skillnaden är här att förlorarna ofta utsätts för någonting av 
någon annan: skurken. Här har vi också funnit metaforer om naivitet. 

 

Förlorare konstruerade med metaforer om våld, övervåld och destruktivitet 

Här återkommer ”skurken” Thomas Bodström i flera beskrivna situationer där 
förlorarna utsätts för hans våldsamma agerande när han verkar för en hårdare 
upphovsrättslagstiftning:  

Det var bara en tidsfråga innan Bodströms politik och Antipiratbyråns klappjakt på fildelare 
skulle resultera i en teknisk motinnovation – ett första svenskt darknet (SvD15). 

Bodström är i färd med att tvinga massorna under jorden, massor som med statens egna 
bredbandskablar hukar för upphovs- och anonymitetslagar som hotar att ställa dem inför rätta 
(SvD15). 

En bakåtsträvande industri förlorar på att inte följa med i utvecklingen. Flera 
skribenter menar att det måste finna nya vägar att arbeta på. Istället för att ägna sig åt 
skapandet av musik menar skribenten att skivbolagen i första hand borde ägna sig åt 
att marknadsföra artisterna:  

Men vad är orsakerna till krisen? Den första anklagelsen lyder att skivbolagen är kreativt 
bankrutta (SvD3). 

Om man inte lyssnar på utvecklingens vindslag kommer man att bli omseglad inom snar framtid 
(SvD3). 

I New York Times återkommer konsumenten som den förlorare som oftast konstrueras 
med metaforer om våld och destruktivitet. I nedanstående exempel är det 
konsumenten som förlorar på att musikindustrin (här representerad av BMG) försöker 
lägga till en ny mjukvara som innebär ett kopieringsskydd på sina cd-skivor:  

Meanwhile, music lovers get pushed away. Tech-savvy fans won’t go to the trouble of buying a 
strings-attached record when they can get a better version free. Less net-knowledgeable fans 
(those who don´t know the simple software or don’t use peer-to-peer networks) are punished by 
discs that often won’t load onto their MP3 players (NYT20). 

I Pirate Kingdom menar Pat Choate att Kina konsekvent bryter mot internationella 
upphovsättsavtal. Kina har skapat en Potemkin-kuliss i syfte att dölja sina egentliga 
avsikter samtidigt som förloraren USA försöker upprätthålla lag och ordning: 

In effect, China has created a Potemkin village of intellectual property protections. Fortunately, 
the W.T.O. provides a way to confront that problem. If the United States can prove to be a three-
judge W.T.O. panel that China is out of compliance and is harming intellectual property owners, 
it can seek damages (NYT18). 

 

Förlorare konstruerade med metaforer om krig 

Metaforer om förlorare är i likhet med metaforer om skurkar till stor del sprungna ur 
krigstermer. I Bodström förlorar snart nätkontrollen skriver Christopher Kullenberg 
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att den tekniska utvecklingen har glidit ur händerna på politikerna, vilka med hårdare 
upphovsrättslagar försöker förhindra konsumenternas fildelande: 

I diktaturer och ockuperade länder växer ofta motståndsrörelser fram. De lever under jorden där 
de för sin kamp. De flesta fildelare är inga motståndsmän, men de inser nu att deras privatliv är 
under ockupation (SvD15). 

I samband med nedsläckningen av Napster menar några skribenter att det är fruktlöst 
att försöka hindra privatpersoner från att ladda ner film och musik från nätet. Napster 
är här förlorare, vilket dock i det här fallet inte nödvändigtvis behöver betyda att skiv- 
och filmindustrin är vinnare:  

Trots att musikindustrin lyckades lyckades oskadliggöra Napster ökar nerladdningen av musik 
på nätet. Dessutom laddar allt fler ner aktuella filmer gratis (SvD1). 

Napsters nederlag kommer inte att stoppa flödet av fri information, det garanterar nätets 
decentraliserade, svårkontrollerade natur och den digitaliserade informationens oändliga 
kopierbarhet (GP1). 

I New York Times skapas vid ett tillfälle denna mycket tydliga bild av vad skribenten 
anser vara artisternas situation; i följande rader beskrivs artisterna som ”belgare” som 
bildligen blir nertrampade av arméer av konsumenter och industrin som inte ens tycks 
se dem eftersom de är så upptagna av att strida mot varandra: 

In the whole foofaraw around Napster, what mostly got lost were the artists. They are the 
Belgians of this controversy, trampled by armies heading someplace else (NYT2). 

Även återförsäljare kan vara förlorare på samma sätt, klämda mellan en industri som 
vill berika sig och konsumenter som tar vad de vill ha. I nedanstående passus är det en 
skivaffärsinnehavare som distribuerar blandband vars affär precis har varit med om en 
raid från polis som konfiskerade mixtapes, en slags blandband med musik som 
samplas av DJ:s i hip-hoplåtar och som distribueras av skivindustrin själv:  

As it stands now, the music industry, record companies and artists are getting rich, and fans are 
getting the music they want. Meanwhile, stores like Dappa Don, Mondo Kim’s and mine are left 
to fight costly legal battles (NYT22). 

 

Förlorare konstruerade med metaforer om naivitet 

I främst de svenska artiklarna har vi funnit metaforer om naivitet. Där beskrivs 
förlorarna, konsumenterna som fildelar, bland annat som troskyldiga barn: 

Med den nya upphovsrättslagen gör Thomas Bodström dina datatokiga barn till brottslingar 
(SvD2). 

I Silicon Valley grows up. The computer industry learns to play politics återfinns 
samma typ av metaforik; Kaliforniens elektronikindustri i Silicon Valley beskrivs som 
ett naivt barn, som också är egofixerat och bortskämt: 

In some ways, this populist activism is curious for an industry that has increasingly served the 
needs of business rather than those of consumers. But maybe that’s the best thing about this 
fight. It has galvanized this place as nothing has for at least a couple of years. It reminds the 
industry of its relevance. And maybe, just maybe, by exposing its immaturity – after all, the 
technology industry can no longer act like a brilliant but misunderstood child – this debate will 
help Silicon Valley grow up (NYT7). 
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5.2.3 Vinnare 

Vinnare och hjältar konstrueras i hög grad med samma metaforer, främst beror detta 
på att några aktörer är både vinnare och hjältar. 

I de svenska artiklarna återfinns fler vinnare och hjältar än i det amerikanska, och 
metaforer som leder tanken till teknisk utveckling som en förutsättning för en ljus 
framtid har vi bara funnit i det svenska materialet. Den enda vinnare vi har funnit i 
New York Times är industrin, här representerad av Silicon Valley. När industrin 
konstrueras som vinnare är det dator- och mjukvaruindustrins Silicon Valley som 
avses, och de konstrueras med hjälp av krigsmetaforer, här dock med en positiv klang. 

Deras förehavanden är: 
/…/ more like an arms race, of an incredibly positive sort, with each innovation demanding new 
strategies and providing new opportunities (NYT7). 

 

Vinnare konstruerade med metaforer om vägval och framtid 

Metaforer om vägval och framtid utgör den största kategorin metaforer vid 
konstruktionen av vinnare: Framstegsvänliga Apple konstrueras både som hjälte och 
vinnare: 

Apple - som ligger steget före - har varit enormt framgångsrikt med ”iTunes”. Den europeiska 
versionen har, efter endast tio veckor, sålt mer än 10 miljoner låtar. Den amerikanska versionen 
lär ha sålt mer än 125 miljoner. Förutom att erbjuda ett lagligt alternativ till fildelningen, driver 
detta samtidigt upp den traditionella cd-fösäljningen ”offline” (SvD8). 

Hur tävlar man då mot det som är gratis? Det är inte så svårt som det låter. Samma teknik som 
gör gratistjänsterna möjliga gör det möjligt att förbättra dagens medieprodukter, både i kvalitet 
och i pris. Gratistjänsterna lider av stora brister i kvalitet, användarupplevelse, sortering, 
kringprodukter och artistlojalitet. Den nylanserade amerikanska musiktjänsten iTunes visade 
vägen genom sina 10 miljoner sålda låtar på tre månader från lanseringen. Tidskrifter som 
Business Week har intensivt observerat tjänsten och konstaterar att den tack vare en överlägsen 
kvalitet och liberala användarrättigheter har kunnat möta konkurrensen från gratistjänsterna. Det 
är inte en patentlösning för musikindustrin, men visar på en konstruktiv riktning för samhälle 
och marknad (GP3). 

Även Sverige är en vinnare i den meningen att det är ett land där teknikutvecklingen 
har gått fort fram:  

Som människor och konsumenter går vi alltmer från att vara en homogen grupp till att bli 
alltmer heterogena och individualistiska. Priset är ett avgörande konkurrensmedel och därmed en 
grundsten för att driva fram nya produkter. I Sverige ligger vi långt fram i den virtuella 
utvecklingen med stor IT-mognad /…/ (SvD13) 

Man talar också om den framtida konsumenten som ett vandrande arkiv: 
iPod-spelaren och dess konkurrenter är bara det första exemplet på de digitala maskiner som 
kommer att bygga upp den digitala vardagen. Med enorma informationsmängder, tiotusentals 
musikstycken, filmer, spel och dokument på fickan kommer var och en av oss ha tillgång till – 
om vi vill – den samlade västerländska kulturen i våra personliga nätverk. Var och en av oss kan 
bli ett arkiv av kunskap och kultur (SvD8). 

 

 

Vinnare konstruerade med metaforer om natur 
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I det svenska materialet återfinns också metaforik som associeras med det organiska:  
I Sverige ligger vi långt fram i den virtuella utvecklingen med stor IT-mognad (SvD13). 

 

5.2.4 Hjältar 

 

Metaforer om hjältar konstruerar som vi har sett ovan inte sällan också vinnare i det 
svenska materialet. Vid konstruktionen av hjältar dominerar metaforer om passion i 
det amerikanska materialet, och metaforer om vägval och framtid samt natur i det 
svenska.  

 

Hjältar konstruerade med metaforer om natur 

Vid konstruktionen av hjältar visade det sig att metaforer om natur dominerar. Här 
beskrivs teknikutvecklingen som någonting som är organiskt och därför inte kan 
hindras. Apples IPod beskrivs följaktligen: 
 Musikspelaren är en räddningskapsel som vi kan gömma jaget i (SvD8). 

Räddningskapseln kan i ovanstående passage associeras till både rymd- och 
frökapslar, men i nästa mening råder det ingen tvekan om vad det är som avses:  

Men samtidigt kan den också bli en fröskida för ett framtida jag som byggs med vårt 
egenkonstruerade soundtrack (SvD8). 

I den artikel där piraterna nämns med denna typ av metafor talar man dock inte om 
växtlighet, istället associeras till vatten:  

Vissa sätter samman texter i särskilda bibliotek, om exempelvis filosofi eller programmering, 
och samlar dem så att de snabbt kan laddas ned. Fildelningsnätverken blir på detta sätt en snabb 
källa till kunskap för den som vill skaffa sig ett referensbibliotek i något ämne (SvD10). 

 

Hjältar konstruerade med metaforer om vägval och framtid 

På samma sätt som vid konstruktionen av skurkar används metaforer om vägval och 
framtid för att konstruera hjältar:  

Den nylanserade amerikanska iTunes visade vägen genom sina 10 miljoner sålda låtar på tre 
månader från lanseringen. Tidskrifter som Business Week har intensivt observerat tjänsten och 
konstaterar att den tack vare en överlägsen kvalitet och liberala användarrättigheter har kunnat 
möta konkurrensen från gratistjänsterna. Det är inte en patentlösning för musikindustrin, men 
visar på en konstruktiv riktning för samhälle och marknad (GP3). 

 

Hjältar konstruerade med metaforer om passion 

De metaforiskt konstruerade hjältarna utgörs i de amerikanska artiklarna enbart av 
konsumenten, vilken i huvudsak konstrueras med hjälp av metaforer om passion. 
Hårdare lagstiftning kan inte stoppa de lidelsefulla konsumenterna. I Making my own 
music – fans can digitize and preserve our cultural heritage av Kevin Kelly bör 
konsumenterna snarare ses som en tillgång än en belastning: 

The passion of fans is unstoppable – and technology will make it even more so (NYT9). 
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Given the benefits of digitized films, there is little question that film buffs, powered only by 
passion, would rush to convert the 500 to 1,000 films that fall out of copyright each year  - if the 
copyright period is not extended (NYT9). 

Även här förmedlas bilden av hjälten som en aktör som inte kan rå för sitt sätt att 
agera; han eller hon drivs av en kraft som är utom hans eller hennes kontroll. På så 
sätt är konstruktionen av hjälten i det amerikanska materialet densamma som i det 
svenska materialet där den pådrivande kraften är naturen. Vidare gör konsumenternas 
engagemang att de gladeligen tar på sig att uträtta det grovgöra som industrin tidigare 
var tvungen att klara av på egen hand.  

 

Hjältar konstruerade med metaforer om religion 

Slutligen har vi konsumenten i skepnad av den unge hjälten David som är mindre till 
storleken än sin motståndare, men som enligt myten kan komma att dräpa 
skivbolagsjätten Goliat i framtiden:  

David versus Goliath: the poor student in his dorm hunted down by a music conglomerate 
(NYT17). 

 

5.3 Diskurser 
 
Vi har fått fram diskurserna genom att undersöka förhållandet mellan text, social 
praktik och diskursiv praktik. Nedan visar vi hur dessa tre perspektiv vävs samman i 
vår analys.  

 

- Text. Här ligger analysens huvudfokus. Hur uttrycker sig skribenterna generellt? 
Vilka metaforer används? 

 
- Social praktik. Hur påverkar Sveriges respektive USA:s juridiska, sociala och 
ekonomiska kontexter det sätt på vilket man uttrycker sig i materialet? Återfinns de 
diskurser om upphovsrätt och samhälle som vi har redogjort för i kapitel två? 
 
- Diskursiv praktik. Utgör en länk mellan text och social praktik: Hur använder sig 
skribenter av redan existerande diskurser och genrer, exempelvis vetenskapliga 
diskurser (återigen de som vi redogör för i kapitel 2) eller åsiktsmaterial om 
upphovsrätt? 
 

Vi börjar med att säga någonting om den diskursiva praktiken. Norman Fairclough 
menar att den diskursiva praktiken utgör en länk mellan text och social praktik; den 
sociala praktiken formar textproduktion och tolkning av texter, samtidigt som 
processer vid textproduktion skapar och lämnar spår i texter. Texters intertextualitet 
kan studeras genom att man tittar på hur de har formats eller ekar av andra texter. Vår 
analys visar att vissa kategorier av metaforer (främst krigs- och våldsmetaforer) är 
återkommande, varför vi menar att de till stor del bygger på, och därmed upprätthåller 
mönster andra texter som har publicerats i anslutning till upphovsrättsdebatten. Här 
finns även inslag av andra samhälls- och upphovsrättsdiskurser av det slag vi har 
redogjort för i vår litteraturgenomgång. 
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Vi har analyserat åsiktsmaterial från tre stidningar som vänder sig till en svensk 
respektive en amerikansk bildad medelklass i storstad. Hade skribenterna valt någon 
av de mindre landsortstidningarna hade sannolikt inte budskapet fått samma 
genomslagskraft; dessa tre tidningar når ut till ett större antal läsare än vad 
landsortspressen gör. Materialet består av ledare, debattartiklar och insändare av 
debattkaraktär. Utmärkande för ledarmaterialet är att det uttrycker tidningens 
ståndpunkter i samhällsfrågor. Ledarredaktionen är också oftast oberoende av och 
skild från den övriga nyhetsproduktionen, även om förhållandet ser olika ut på olika 
tidningar. Debattartiklar är skrivna av externa skribenter och visar inte tidningens 
egna ställningstaganden. Men eftersom tidningen är ansvarig för vilka artiklar som tas 
in blir dessa artiklar i slutändan också tidningens röst. Mot den bakgrunden finns det 
vissa som menar att de stora tidningarnas debattsidor är partiska då det bara är ett fåtal 
röster, eller eliten, som har möjlighet att göra sig hörda genom detta forum (Hellspong 
& Ledin 1997, s. 175). Mycket riktigt är flera debattartiklar i vårt material skrivna av 
personer som ofta syns i upphovsrättsdebatten: Lawrence Lessig har skrivit tre av de 
amerikanska artiklarna och i det svenska materialet återfinns Eva Hemmungs Wirtén, 
Lars Ilshammar och Nicklas Lundblad, som är Sveriges representant i EU-
kommissionens IT-grupp. 

I debattartiklar är grepp som tillspetsning och tydlighet viktiga inslag för att få 
uppmärksamhet. Dessutom bidrar den position som skribenten har inom sin bransch 
eller i samhället till att skapa uppmärksamhet (Malmsten 2002). Andra retoriska grepp 
som är utmärkande för åsiktsmaterial är återkommande i vårt material; detta märks 
främst på de positiva eller negativa värdeord eller de metaforer som beskriver de olika 
aktörernas egenskaper eller agerande. Många av de funna ordvalen och metaforerna 
(krigs- och våldsmetaforerna i synnerhet) återkommer i huvudparten av materialet, 
varför vi finner en mycket tydlig intertextualitet där skribenterna lånar från tidigare 
publicerade texter. Notera här att vi inte gör anspråk på att göra en heltäckande 
redogörelse för i materialet funnen retorik, utan att vi vid sidan om metaforiken 
snarare vill peka på övergripande gemensamma drag i materialet. Den diskursiva 
praktiken kommer dock tillsammans med den sociala praktiken beröras ytterligare 
längre fram när vi för en diskussion kring funna metaforer och diskurser samt berör 
dess konsekvenser. 

Nedan redogör vi för de fem diskurser som vi uppfattar som särskilt relevanta och 
framträdande i det analyserade materialet. Det är svårt att urskilja någon skarp gräns 
mellan diskurserna då de har en tendens att flyta in i varandra. Vissa diskurser kan 
vara mer framträdande i vissa artiklar, andra är mer eller mindre framträdande i det 
svenska eller det amerikanska materialet. Diskurserna redovisas därför inte för i 
någon form av storleksordning. Vi börjar dock med att ge en överblick över 
diskursordningen, inom vilken vi också visar hur metaforerna kan relateras till funna 
diskurser. 
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5.3.1 Diskursordning: Diskursernas relation till upphovsrätt och 
allmänningar, framträdande aktörer, roller och metaforer 

I denna del av vår analys visar vi hur vi relaterar vårt empiriska material till 
identifierade vetenskapliga diskurser om samhälle och upphovsrätt som vi har funnit i 
vår litteraturgenomgång och som ger ledtrådar om vad man finner särskilt viktigt att 
poängtera i relation till upphovsrätten. Demokratidiskursen är den mest renodlade i 
förhållande till hur man ser på upphovsrätten och vad man håller för sant. De övriga 
diskurserna är tudelade, d.v.s. man kan inom ramen för dessa uttala sig såväl positivt 
som negativt i förhållande till upphovsrätt och allmänningar:  

1. Marknadsdiskursen: inom vilken man i huvudsak är negativ till allmänningar för 
att det är ett slöseri med tillgångar som man istället kunde göra ekonomi av (Posner 
och Landes) och positiv till en stark upphovsrätt. I relation till rollerna så är det 
utmärkande för denna diskurs att i synnerhet konsumenter och pirater konstrueras som 
skurkar med hjälp av metaforer om krig eller moral för att de stjäl andras egendom. 
Inom ramen för denna diskurs kan man också å andra sidan kritisera industrin på 
grund av dess monopol och storlek. Industrin konstrueras då som skurkar främst med 
hjälp av metaforer om krig, eller stora förtryckande maktmonopol, som jättar eller 
monster. Här kan också politiker konstrueras som skurkar för att de går marknadens 
(industrins) ärenden, och de konstrueras då med metaforer om (dåliga) vägval. 
 
2. Demokratidiskursen: här är skribenterna positiva till allmänningar eftersom det 
gynnar allmänhetens tillgång till information och kultur och mycket kritisk till en 
förstärkt upphovsrätt (Lessig, Hemmungs Wirtén, Boyle). Detta är den mest 
renodlade diskursen. Inom ramen för denna diskurs konstrueras framförallt politiker 
och industri som skurkar med hjälp av metaforer om krig, och övervåld och det 
negativa i naturen. Detta gäller i synnerhet för det svenska materialet där politikerna 
utmålas som någon som visar prov på bristande integritet, som låtit sig manipuleras 
och övertalas av industrin och som för ett krig mot och utövar övervåld mot 
konsumenter, vilka i sin tur konstrueras som stora förlorare med hjälp av samma 
metaforer som konstruerar skurkarna, men nu som offer för skurkarnas handlingar. 
 
3. Den informationstekniska diskursen: skribenterna är antingen positiva till 
teknikens möjligheter och till den allmänning som Internet har kommit att bli (Lessig, 
Boyle, Hemmungs Wirtén) eller negativ till tekniken och allmänningen eftersom 
Industrin och upphovsmännen får det allt svårare allteftersom inkomsterna sjunker 
p.g.a. fildelningen (Posner och Landes, Hardin). Inom ramen för den positiva 
informationstekniska diskursen är det huvudsakligen konsumenter som utmålas som 
hjältar med hjälp av metaforer om passion. Men även den del av industrin som 
förmått att anpassa sig till den nya tekniken och erbjuda lagliga alternativ som 
allmänheten efterfrågar blir vinnare eller hjältar, konstruerade med hjälp av positiva 
metaforer om växtlighet och vägval och framtid. Den andra delen av industrin, de som 
inte vill eller kan anpassa sig och som håller fast vid gamla affärsmodeller, utmålas 
istället som skurkar i synnerhet med hjälp av metaforer om destruktivitet. 
 
4. Generationsdiskursen: är ytterligare en diskurs som vi finner i vårt empiriska 
material, men som vi inte har funnit i den litteraturgenomgång som vi ägnade oss åt i 
kapitel 3. Inom denna diskurs är man antingen negativ till en förstärkt upphovsrätt för 
att det kriminaliserar huvudsakligen helt vanliga ungdomar, vilket inte stämmer 
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överens med det allmänna rättsmedvetandet, och då konstrueras framförallt 
konsumenter som förlorare med hjälp av metaforer om naivitet, eller våld, och 
politiker är de största skurkarna, vilka konstrueras med metaforer om krig och våld. 
Eller så är man positiv till en förstärkt upphovsrätt eftersom det äntligen ger en 
möjlighet att stoppa fildelande ungdomar, och då konstrueras istället konsumenter och 
pirater som skurkar med hjälp av metaforer om bristande moral. 
 

5. Kreativitetsdiskursen: skribenterna är antingen positiva till allmänningar som ger 
upphov till kreativitet och utgör en inspirationskälla, och kritiska till upphovsrättens 
utveckling som inskränker denna möjlighet (Lessig, Boyle, Hemmungs Wirtén). Eller 
så är man negativ till allmänningar för att det ger upphov till stöld av kreativa 
människors verk, varför man också välkomnar en förstärkt upphovsrätt. I det senare 
fallet konstrueras framförallt konsumenter och pirater som skurkar med metaforer om 
krig, våld och bristande moral, och offren - upphovsmännen, konstrueras som 
förlorare med hjälp av samma metaforik. 

 

5.3.2 Marknadsdiskursen 

Marknadsdiskursen genomsyrar både det amerikanska och det svenska materialet. 
USA förknippas i hög grad med marknadsliberala värderingar. Där är populärkulturen 
sedan länge en storindustri och en av landets stora exportvaror; bland annat är 
Disneykoncernen en av världens mest inflytelserika producenter. Upphovsrätten har 
sedan 1962 förlängts elva gånger i USA, senast genom Sonny Bono Copyright Term 
Extension Act, från 1998. Lagen kallas även The Mickey Mouse Protection Act efter 
mycken lobbying från Disneys sida. Marknadsdiskursen är mycket riktigt mer 
närvarande i det amerikanska materialet, där industrin i skepnad av de stora 
skivbolagen ”skor sig” på artisternas alster; i USA var upphovsrätten redan tidigt en 
mer ekonomisk lag, avsedd att säkerställa ägarens möjlighet att tjäna pengar på den, 
medan den kontinentaleuropeiska lagstiftningen var mer inriktad på att skydda 
upphovsmannens anseende (Olsson 2006, s.32). Skillnaden är fortfarande stor vad 
gäller den ideella upphovsrätten, där rätten att bli tillerkänd som ett verks skapare i 
USA kan överlåtas och förhandlas bort, något som inte är möjligt i de flesta 
europeiska länder (Kittel 2005). 
Marknadsdiskursen poängterar ägandet och individen. Kultur och information är varor 
som kan ägas och därmed köpas och säljas på en marknad. Fildelarna kallas pirater 
och det de ägnar sig åt kallas stöld. Men medan fildelarna eller konsumenterna ägnar 
sig åt tjuveri för husbehov gör industrin allt för att till varje pris sko sig på 
upphovsmännens verk. Vanligt förekommande ord i materialet är ”egendom”, 
”intellektuell egendom”, ”ägande”, ”intellectual property”, ”theft”, ”legal”, ”illegal” 
och ”electronic shoplifting”.  

Skribenterna tar tydligt ställning för författarens, artistens eller industrins sak. 
Upphovsrätten bör framför allt skydda deras ekonomiska intressen med hjälp av polis, 
politiker eller tekniska skydd. Synen på teknisk utveckling i allmänhet, och Internet i 
synnerhet, är negativ, eftersom Internet innebär ett hot mot de ekonomiska intressen 
som finns i och med ägandet av upphovsrättsskyddade verk: 
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The real test should be the economic efficiency of the marketplace – finding a way to balance 
the social benefits of a technology, like videocassettes, against the fears of copyright-owning 
movie studios (NYT15). 

Konflikten som synliggörs är framför allt den mellan pirater och industrin som 
beskrivs med tydliga krigsmetaforer. Upphovsrättsfrågan framställs därmed oftast 
som ett krig mellan industri och pirater där industrin profiterar på upphovsmännens 
verk eller där piraterna stjäl någon annans egendom:  

Men på senare tid har skillnaden mellan vad som anses vara privat egendom och vad som anses 
vara alla till dels luckrats upp, och detta på grund av det omfattande utövandet av piratkopiering. 
Det är förkastligt att utan att bidra ett enda dugg, skörda frukterna av någon annans arbete 
(GP2). 

The Internet is a revolutionary medium whose long-term benefits we are only beginning to 
fathom. But that is no reason to allow it to become a duty-free zone where people can plunder 
the intellectual property of owners without paying for it. That would stifle, rather than 
encourage, creativity (NYT1). 

I samband med tillslaget mot The Pirate Bay i juni 2006 menar en skribent att 
justitiedepartementet och dåvarande justitieminister Thomas Bodström går den 
amerikanska skivindustrins ärenden: 

Det är fel av den svenska riksdagen att helt paradoxalt vilja kullkasta marknadslagarna som man 
annars omhuldar. När problem av det här slaget uppstår brukar människor och andra aktörer på 
marknaden ganska snart hitta en balans i förhållandena. Efterfrågan och tillgång brukar jämna ut 
den vågskålen (GP9). 

Enligt en rapport från 2002 utgör copyrightindustrin en betydande andel av den 
amerikanska ekonomin, hela 7,75 % av Bruttonationalprodukten/BNP (Siwek 2002, s. 
19). Enligt EU-kommissionens rapport från 2003 utgör upphovsrättsindustrin i 
Sverige 5,9 % av vårt lands BNP (Picard, Toivonen & Grönlund 2003). Det finns 
därför starka ekonomiska skäl att skydda denna industri genom att verka för en stark 
upphovsrätt. Men p.g.a. teknikutvecklingen har det blivit allt svårare för industrin att 
kontrollera, skydda eller ”hägna in” innehållet i digitala produkter. I det amerikanska 
materialet har industrin svarat med att i stor utsträckning stämma dem som bryter mot 
lagarna, såväl tolvåringar som professionella hackers, plagiatörer, eller länder som 
Kina. Det märks att USA är ett land där stämningar och advokater är betydligt 
vanligare än i Sverige. I det amerikanska materialet anknyter man ofta till olika 
rättsfall, medan domstolsväsendet knappast berörs alls i det svenska. Man kan tänka 
sig att det beror på att lagstiftningen tidigare varit starkare i USA och att fler fall 
kommer att avgöras i domstol även i Sverige sedan den nya upphovsrättslagen trätt i 
kraft här. En alternativ tolkning är att industrins dragande inför domstol i 
upphovsrättsliga mål väcker mer indignation i USA än i Sverige, vilket visar sig på 
debattsidorna. Hittills (2007) har fyra mål om fildelning avgjorts i svenska domstolar, 
tre gällande fildelning av film och en fildelning av musik. I samtliga fall har fildelaren 
tilldömts straffet 80 dagsböter. 

 

5.3.3 Demokratidiskursen 

Vi har funnit att demokratidiskursen är den mest renodlade av de funna diskurserna. 
Demokratidiskursen poängterar information och kultur som demokratisk rättighet och 
som tillgång och resurs. Man talar om ”rättighet”, ”frihet”, ”yttrandefrihet”, 
”demokrati” och ”offentlighet” i det svenska materialet och ”freedom”, ”common 



 54 

heritage”, ”commons”, ”individual freedom” och ”democracy” i det amerikanska 
materialet. Man talar sig också varm om Internet som en stor kunskapsbank, om 
”allmänningar”, respektive vikten av en ”public pomain” som alla kan ta del av. I det 
amerikanska materialet är public domain ett vanligt inslag i texten. Det finns ingen 
motsvarighet till det amerikanska public domain i Sverige, eftersom den ideella 
rättigheten inte kan förhandlas bort. Även det mer försvenskade ordet allmänning 
finns i det svenska materialet, vilket kan tyda på en viss påverkan från amerikansk 
debatt. Användarna kallas för ”fildelare”, ”fans” eller ”medborgare”, snarare än 
”pirater” och upphovsrätten bör först och främst skydda allmänhetens intresse av att ta 
del av information, kultur och kulturarvet. Synen på teknisk utveckling i allmänhet 
och Internet i synnerhet, är att det som kunde ha varit en fantastisk möjlighet har 
inskränkts av politiker och en illasinnad industris lobbyister i och med den 
förstärkning av upphovsrätten genom lagstiftning och tekniska skydd som har skett: 

Förslaget som antogs den 9 mars [EG-direktivet från 2004 om en stärkt upphovsrätt; vår anm.] 
är i sig ingen katastrof, men det ingår i vad som håller på att förvandlas till en industris 
metodiska nedmonterande av andra frihetliga grundvärden, värden som idag saknar lobbyister 
och ekonomiska medel. Yttrandefriheten och den personliga integriteten är minst lika viktiga i 
informationssamhället som upphovsrätten. Idag reflekterar få över den att vi sätter dessa 
grundläggande rättigheter på undantag när vi stödjer en alltmer aggressiv rättighetsindustri i sin 
kamp mot piratkopieringen (SVD6). 

Varför sås (seedas, som det heter, alltså: sprids) inte fler offentliga dokument idag? Här finns en 
ny offentlighet - som bärs upp av medborgarna själva (SvD10). 

Det finns också en annan sida av demokratidiskusen som visar på ett politikerförakt 
och stort demokratiskt underskott. Som till exempel när Thomas Blodström anklagas 
för att vara USA:s nickedocka, för att ha gått USA:s ärenden och agerat osjälvständigt 
skickebud. I några av de svenska artiklarna menar skribenterna att han och 
justitiedepartementet ”utövar ministerstyre” och inte drar sig för att ta till våldsamma 
metoder, exempelvis genom att ”tvinga massorna under jorden (SvD15)” eller 
”lagstifta över huvudet på svenska folket (GP9)”.  

Både Sverige och USA är länder där demokratitanken är mycket central. I det 
amerikanska materialet är det dock tydligare än i det svenska hur man använder sig av 
en retorik som associerar till det egna landet som en av världens främsta demokratier. 
Som tydligast blir bilden av ”den amerikanska drömmen” och ”den fria världens 
försvarare” i följande passager: 

These are thorny issues indeed. Freedom of information is at the root of American democracy, 
and yet every day, we see that freedom being compromised, controlled and limited. The Grosser 
decision is a ruling in favour of keeping our bets open about which technologies will serve our 
freedoms best (NYT16). 

But the public has an equally strong interest in seeing copyright lapse after a time, returning 
works to the public domain – the great democratic seedbed of artistic creation where they can be 
used without paying royalties (NYT10). 

Artists are entitled – despite the arguments of Napster and its defenders – to a property interest 
in their work for a reasonable period of time. But the public also has an interest in seeing that 
copyrights eventually lapse, and that creative work enters the public domain with no need to pay 
royalties. Contemporary artists are then free to borrow from these older works, a creative 
tradition that dates back to the ancients (NYT8). 

In an era when media conglomerates control the rights to vast amounts of intellectual property, 
routine elevation of copyright to a right of censorship could easily squelch [undertrycka; vår 
anm.] active debate and criticism of important ideas (NYT4). 
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All that is keeping fans from this work is the steady erosion of the public domain by corporate 
copyright holders. Copyright extension serves only to keep everyone – fans and corporations – 
away from masterpieces (NYT9). 

Det finns vissa metaforer som återkommer för att beskriva den allmänna egendomen: 
Men revolutionen har bara börjat och snart kan var och en vara sitt eget vandrande arkiv av 
musik, film och litteratur (SvD8). 

Allmänningen är helt nödvändig för att säkerställa kreativitet (SvD9). 

In effect, the Supreme Court’s decision makes it likely that we are seeing the beginning of the 
end of public domain and the birth of copyright perpetuity. Public Domain has been a grand 
experiment, one that should not be allowed to die. The ability to draw freely on the entire 
creative output of humanity is one of the reasons we live in a time of such fruitful creative 
ferment (NYT10). 

I utdraget ovan kan man se konflikten över Public Domain; å ena sidan det som 
professorerna Landes och Posner argumenterade för i Indefinitely Renewable 
Copyright eller The Cultural Stewardship Model – som är för kommodifiering av 
information och kultur och en copyright som ska gälla ”i all evighet” utan att tillfalla 
Public Domain. Å andra sidan, det som företrädarna för the Conservancy Model 
förespråkar (se avsnitt 3.1) - att upphovsrättens expansion på Public Domains 
bekostnad är förödande för informationsflödet och kreativiteten.  

Om konsekvensen av det långa upphovsrättsskyddet i den amerikanska lagstiftningen 
som orsakar kulturell stagnation enligt skriver Lawrence Lessig själv om i en av 
artiklarna som nedan citeras: 

But to protect that tiny proportion, the remaining copyrighted works will stay locked up for 
another generation. Thus a museum that wants to produce an Internet exhibition about the New 
Deal will still need to find the copyright holders of any pictures or sound it wants to include. Or 
archives that want to release out-of print books will still need to track down copyright holders of 
works that are almost a century old (NYT11). 

I det svenska materialet ser man istället texter som har en positiv syn på allmänningar, 
man talar om det positiva för t.ex. forskarvärlden; här i ett exempel på en organiserad 
motreaktion på den förstärkta upphovsrätten: 

Redan har teknologin skapat nya allmänningar och samarbetsformer som ifrågasätter det privata 
ägandet till kunskap där folk sitter vid sina datorer utan andra krav på ersättning än sina likars 
uppskattning och med möjligheten att själva kunna använda deras arbete. Denna ”copyleft”-
rörelse, där man fritt delar med sig med enda villkor att ingen får sälja det – växer inte bara 
bland mängder av tidskrifter, uppslagsverk och frågesidor på nätet. I den akademiska världen 
sprids nu Berlindeklarationen, nyss antagen av det svenska Vetenskapsrådet, med uppmaning till 
världens forskare att göra forskningen till allmän egendom genom Internet. Detta är en 
utveckling värd att bejaka för de allra flesta (GP6). 

Demokratidiskursen kan ses som ett underliggande tema i majoriteten av artiklarna. 
Efter upprepade genomläsningar av materialet står det klart för oss hur komplex 
upphovsrättsfrågan är när det gäller att finna en lösning som samtliga inblandade 
aktörer skulle kunna acceptera. I Kunskapsbanken havererar (SVD9) belyser Eva 
Hemmungs Wirtén den svåra balansgången mellan vad som kan anses vara privat 
eller intellektuell egendom. I New York Times är Lawrence Lessig författare till tre av 
artiklarna (NYT3, 5 och 11) och han refereras dessutom till i två av de svenska 
artiklarna (SVD7 och 12). Dessa debattörer tar med andra ord plats i debatten om 
upphovsrätt, varför begreppen commons, Public Domain och allmänningar också 
återfinns vid upprepade tillfällen i materialet. I demokratidiskursen är det inte 
företagen som det stjäls ifrån och som är rädda: här är det istället allmänheten som 
fråntas sitt kulturarv av politiker och en illasinnad industri. Vem denna allmänhet i 
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själva verket är inte helt klarlagt. De kallas ”the public”, ”allmänheten” och ”vi”, och 
den som skriver talar gärna för ”allas” vår räkning. I flera fall är avsändaren en 
forskare. Att forskare ger sig in i denna fråga och talar inom ramen för en demokratisk 
diskurs är kanske inte så konstigt med tanke på att forskning ska bygga på eller 
anknyta till tidigare forskning, varför tillgången till tidigare material är central. Det 
man är rädd för är just det som James Boyle kallar för ”the second enclosure 
movement”: inhägnandet av information och kultur eller ”the commons of the mind” . 

 

5.3.4 Den informationstekniska diskursen 

Den informationstekniska diskursen är mycket närvarande i såväl svenska som 
amerikanska texter och den har två sidor. Den ena poängterar IT som framgångssaga, 
framtid och frälsare. Kultur och information är lättillgängliga rättigheter. Tekniken 
förknippas med framsteg och de ord man använder är positiva och framtidsinriktade. 
Teknikens användare har en egen kultur, vilket märks i ordval såsom Netizens 
(ungefär: nätmedborgare). Liksom i Lawrence Lessigs Free Culture talas det om det 
positiva med att för första gången kunna samla all kultur och information på ett och 
samma ställe. Mycket riktigt är också Lessig upphovsman till tre av det undersökta 
materialets 50 artiklar, och han hänvisas till i ytterligare artiklar. I denna diskurs tar 
skribenten tydligt ställning för tekniken i första hand, utan hämmande inskränkningar 
från industri, politiker, polis eller moralister. Den positiva informationstekniska 
diskursen där IT ses som framtidens frälsare är något tydligare i det svenska 
materialet, där bland annat metaforer om växter och natur används, kanske i syfte att 
beskriva tekniken som en levande och därmed svårkontrollerbar kraft, något som ännu 
inte bemästrats och kontrollerats av människan med ramar och ordning (eller 
hämmande lagstiftning): 

Musikspelaren är en räddningskapsel som vi kan gömma jaget i. Men samtidigt kan den också 
bli en fröskida för ett framtida jag som byggs med vårt egenkonstruerade soundtrack (SvD8). 

Sverige ligger långt fram i den virtuella utvecklingen med stor IT-mognad, hög 
bredbandstäckning samt många företag som ligger långt fram med produkter och tjänster 
(SvD13). 

Napsters nederlag kommer inte att stoppa flödet av fri information, det garanterar nätets 
decentraliserade, svårkontrollerbara natur och den digitaliserade informationens oändliga 
kopierbarhet (GP1). 

Informationens vilja till frihet och dess önskan om en hög värdering är aspekter av en och 
samma värdering (GP1). 

I ovanstående exempel ser vi hur tekniken personifieras och tillskrivs en egen vilja. 
Liknande exempel återfinns i följande exempel från New York Times, här ges dock 
uttryck för teknikens avsaknad av vilja: 

Much like a VCR that does not distinguish between a pirated tape and one legally acquired, the 
technology doesn’t care what is shared (NYT16). 

Tillsammans med passionerade fildelare eller konsumenter får tekniken ytterligare 
kraft att sprida information icke-kommersiellt på Internet. Nedan ser vi exempel på 
det som Lessig talade om i Free Culture (2004), att passionerade fans tillgängliggör 
gammal kultur, det som är extremt viktigt för spridandet och stabiliteten hos en kultur, 
enligt Lessig:  
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Not only have fans moved almost all of music into the digital era, they have been busy moving 
hundreds of millions of documents onto the Web and are producing millions of pages of daily 
reporting and news in Weblogs. And without the help of paralyzed publishers, avid readers have 
already converted nearly 20,000 books in the public domain. The passion of fans is unstoppable 
– and technology will make it even more so (NYT9). 

Den andra sidan av den informationstekniska diskursen kritiserar teknikfientliga 
företag och industrins ovilja att ta till sig ny teknik och erbjuda attraktiva alternativ. 
Här återfinns metaforer som associerar till krig, våld, övervåld och destruktivitet. 
Denna mer kritiska diskurs är något vanligare i det amerikanska materialet, där också 
industrin i högre utsträckning än i det svenska materialet tillskrivs rollen som skurk. 
Den amerikanska lagstiftningen skärptes redan 1998 med Digital Millennium 
Copyright Act, då bland annat kringgående av krypteringsskydd förbjöds och man 
förbjöd användandet av upphovsrättsskyddat material på hemsidor i amerikansk lag. 
Den hårda lagstiftningen beskrivs inom den informationstekniska diskursen som 
något som hämmar utvecklingen: 

As it stands, the position of the recording industry and its ally, the movie industry, is simply to 
shut down innovation. That is the clear purpose of the file-sharing bills pending in Congress. 
That has been the entertainment industry’s reaction to all new distribution technologies since 
Thomas Edison (NYT12). 

Man kritiserar även hur politiker och de nya upphovsrättslagarna hindrar 
teknikutveckling och tekniska investeringar och dessutom kränker privatpersoners 
integritet, kreativitet och kommunikationsvägar. Notera att man även här använder 
växtmetaforik: 

The next best outcome occurred when the copyright owners first allowed the new technology to 
take root and then worked out an arrangement in which they obtained modest licence fees 
(radio). The least satisfactory outcome occurred when copyright owners demanded fees that 
were so high they hurt the growth of the new technology (Webcasting). If the pattern holds, then 
the record industry´s response to file sharing – trying to block the technology altogether – would 
generate the worst of all possible results (NYT14). 

Den nya tekniken visar sig vara en utmaning för industrin, vilken känner en rädsla 
inför konsekvenserna av teknikutvecklingen:  

Sony Pictures, Paramount Pictures, Universal Studios, Warner Bros och Metro-Goldwyn-Myer 
är skräckslagna över att 600 000 filmer varje dag laddas ner från nätet gratis (SvD1). 

Industrin blir massivt kritiserad inom ramen för den informationstekniska diskursen. 
Synen på industrin är att de nu är skräckslagna eftersom bolagens monopol håller på 
att försvinna och att mångfalden kommer att öka i och med att fler artister kommer att 
kunna lägga ut sina egna låtar på nätet utan skivbolagens inblandning och därmed nå 
sin publik direkt. Den traditionella musikindustrin som förlitade sig på några få 
storsäljare eller kunde bestämma utbudet för vad folk lyssnar på genom att satsa på få 
men säkra kort som ger inkomster är i utdöende. Artisterna, speciellt de mindre 
kommersiellt gångbara artisterna, kompenseras på annat sätt eftersom Internet också 
är ett skyltfönster mot omvärlden och ger en plattform att själva sprida sin musik: Fler 
kommer genom Internet och tekniken att hitta just ”sin” musik eller till de artister som 
inte är så kommersiellt framgångsrika. Man kan jämföra det med det som Chris 
Anderson (2006) utvecklar i boken The Long Tail - why the future of business is 
selling less of more. The Long Tail - den långa svansen, går ut på att man på grund av 
Internets utveckling kommer att kunna sälja lite grand av många olika ”varor”, i 
stället för mycket av några få. Om man applicerar detta på musikindustrin skulle det 
för artisterna och för industrin betyda att det samlade värdet av vad som säljs från 
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småartisterna väger upp ”inkomstbortfallet” som de påstår sig ha fått från de stora 
artisterna.   

Kritiken gäller just industrin som teknikfientliga gamla monopol och giganter som gör 
allt för att hålla fast vid en tid som är förbi, de är förlegade, passé och lite löjliga. 
Därför ses det som positivt av vissa skribenter när företaget Apple startar iTunes, som 
säljer låtar styckvis helt legalt över nätet, och artisterna får också betalt. 
Konsekvensen för musikindustrin blir kanske att de gör bäst i att följa Apples 
exempel. Men att Apple är en hjälte i materialet säger kanske i själva verket mer om 
den etablerade medelklass eller de generationer som har möjlighet att skriva ledare 
och debattartiklar i de tre tidningarna – med balanserade åsikter som att fildelning är 
bra, men att det samtidigt ska vara lagligt och alla ska få betalt. 

Synen på fildelare, pirater och konsumenter i den informationstekniska diskursen är 
att de använder sig av den teknik som finns och att de lever i en ”Internetkultur” där 
det är kutym att byta och dela med sig och som ska vara gratis att nyttja. De är inte ute 
efter att tjäna pengar. De är passionerat intresserade av den kultur och de möjligheter 
som den nya tekniken ger och vill vara de som utvecklar Internet i framtiden, utan 
industrins och politikers påverkan. Metaforer om passion används i hög grad om 
fildelare som kontrast till den trötta gamla profithungriga industrin. För konsumenter, 
fildelare, fattiga studenter och tonåringar drivs av sin kärlek till Internet, sin 
kreativitet och teknikens möjligheter, ett Internet som bygger på en gåvokultur. Detta 
till skillnad från marknadens ”kreativt bankrutta” ”jättar” och ”dinosaurier” som 
handlar utifrån sin rädsla; de vill tjäna pengar och gör allt för att hålla priset uppe på 
nyttjande av copyrightskyddat material och dessutom använda tekniken för negativa 
ändamål, exempelvis kopieringsskydd.  

 

5.3.5 Generationsdiskursen 

Denna diskurs går inte tydligt att utläsa i den litteraturgenomgång vi ägnade oss åt i 
kapitel två, men vi anser ändå att den förtjänar en egen rubrik. För återkommande i 
vårt material är denna diskurs där fokus ligger på fildelare eller konsumenter som 
”ungdomar”, ”datatokiga barn”, ”tonåringar”, ”Lunarstormgenerationen”, ”Internet 
kids”, ”students”, ”the poor student”, ”undergraduates” eller ”Netizens”. 
Generationsdiskursen flyter tydligt in i den informationstekniska diskursen som har 
beskrivits ovan. Här talar man talar om en ny generation som har växt upp med den 
nya tekniken och därför i högre utsträckning än andra har kunskaper om vilka 
möjligheter den ger. IT är ett naturligt inslag i dessa ungdomars vardag. 

Den unga generationen tillskrivs därmed egenskaper med både positiv och negativ 
klang. När de beskrivs i negativa ordalag är det i termer av bristande hänsyn, ansvar 
och moral: 

Undergraduates rallying for Napster at famously socially concerned campuses seemed more 
preoccupied by the First Amendment, and by their age-appropriate critique of corporate 
entertainment monsters, than by the need to think hard about how artists should be compensated 
in the age of effortless digital reproduction. There seems to be a conceptual confusion in the 
minds of the Internet kids (NYT2). 

Fortsätter vi i Sverige att olagligt ladda ner filmer från nätet eller köper förfalskade tv-spel så 
kränker vi någon annans äganderätt. På sikt kan detta leda till att vi tappar respekt för andras 
egendom. För att återknyta till Reclaim the City så visar det på en växande trend där unga 
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människor anser sig ha rätt till andras ägodelar, och för att understryka det slår de sönder allt 
som kommer i deras väg. Piratkopiering sker givetvis inte bara hos unga människor utan är 
något som förekommer i de flesta samhällsgrupper (GP2). 

Generationsdiskursen är något mer framträdande i det svenska materialet, där 
ungdomarna också över lag tillskrivs mer positiva egenskaper än i det amerikanska. 
En undersökning från GP/Sifo 2006 visade att 2 av 3 mellan 15-29 år ansåg att 
fildelning skulle vara lagligt medan äldre inte hade någon uppfattning (Danielsson 
2006). Den unga generationen har förvisso skapat sina egna moraliska värderingar, 
men deras datakunskaper ger dem ett försprång gentemot övriga aktörer. I vissa texter 
kan man nästan ana en viss beundran för de unga. Till exempel: 

Men Internet är också en vattendelare, en symbol för en generationsklyfta som måste förstås och 
överbryggas av våra lagstiftare. Det är för enkelt att i denna gråzon lagstifta bort en hel 
generations möjligheter och moraliska värderingar (GP9). 

Tekniken har gjort det möjligt att enkelt och gratis ladda ned kopior som är lika bra som 
originalet. En hel generation ungdomar gör det och betraktar det som en absolut självklarhet 
(GP10). 

Skatteintäkterna från Lunarstormgenerationen förblir säkert lika virtuella som den värld den 
unga generationen delvis lever i (GP10). 

Copyrightindustrins motståndare är inte piratkopierande ungdomar utan själva 
teknikutvecklingen (GP6) 

De unga fildelarna eller konsumenterna beskrivs ofta som skurkar som utan skrupler 
stjäl från artisterna. Samtidigt ”jagas” de av industrin, som anser sig hotade av den 
unga generationens beteende. Industrins agerande gentemot den yngre generationen 
beskrivs i flera fall i metaforer om krig, våld och övervåld: 

En rättighetsindustri som attackerar en tolvåring [i samband med att den amerikanska 
skivindustrins branschorganisation RIAA ”tog till hårdhandskarna” mot privatpersoner, 
däribland tolvåriga Brianna LaHara; vår anm.] uppmanar inte till eftertanke, utan till motstånd 
(SVD6). 

I det svenska materialet är det dock främst justitieminister Thomas Bodström som 
”jagar”, ”kriminaliserar”, ”straffar” och ”gör ungdomarna till brottslingar”: 

När riksdagen förra året skärpte upphovsrättslagen för att stoppa olaglig nedladdning på nätet 
medförde det en del egendomligheter. Justitieminister Thomas Bodström lovade att syftet inte 
alls var att jaga tonåringar som laddade ned musik för egen räkning (GP8). 

Insikten har börjat växa att det kanske inte är fullt möjligt att komma åt fildelningsproblemet 
genom att jaga hundratusentals tonåringar med polis (GP8). 

I materialet vänder man sig gärna direkt till läsaren genom att försöka appellera till 
hans eller hennes känslor: såsom dig och dina barn, dina datatokiga tonårsbarn, 
kanske för att knyta läsaren närmare till problemet och sin sak: 

Med den nya upphovsrättslagen gör Thomas Bodström dina datatokiga barn till brottslingar. Det 
var de förmodligen redan. Piratkopiering och spel har varit gängse bland ungdomar sedan de 
första persondatorerna nådde våra hem på 80-talet (SvD2). 

Idag bryter så gott som alla unga dataanvändare mot den existerande upphovsrättslagen genom 
att ha piratkopierad programvara på sina persondatorer. Helt utan risk för påföljder. Så har det 
varit sedan 80-talet. Och tur är väl det. Var hade it-nationen Sverige varit om inte unga haft 
tillgång till de program som utgör verktygen i dagens it-samhälle (SvD2)? 

En sak är säker. Tonåringarna bryr sig ganska lite om detta. De har fullt upp med att ladda ner 
Håkan Hellströms senaste hit. Och de kan mycket mer om datorer än du (SVD2)! 

Ovanstående exempel visar hur den unga generationen beskrivs som ett hot mot 
artister och industri, samtidigt som den faller offer för de sistnämnda aktörerna. Det 
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finns också en ton av beundran i några av texterna, där ungdomarnas IT-kompetens 
och brist på hänsyn gentemot rådande moral (det vill säga hos andra, vuxna, aktörer) 
verkar uppfriskande. 

Konsekvensen för konsumenter, fildelare och pirater i generationsdiskursen är att de 
pysslar med något som antagligen inte är bra och som inte är moraliskt rätt heller, 
men som vi andra äldre, föräldrar, ändå inte förstår oss på. Men nu måste föräldrarna 
vakna för det håller nu också på att bli brottsligt. 

För industrin finns det två utvägar: antingen att stoppa möjligheten för den unga 
generationen att ladda ner gratis genom att skrämma och jaga dem, eller att istället 
lära känna dem och tillägna sig den unga konsumentens kultur för att kunna erbjuda 
produkter som är attraktiva också för dem. Synen på politiker och industri är att de tar 
till hårdhandskarna mot små oskyldiga barn eller att de nu måste uppfostra de små 
glinen att inte ta andras ägodelar. I generationsdiskursen framgår det också tydligt att 
det inte är fildelande ungdomar som skriver på debatt- och ledarsidor i 
storstadstidningarna. De verkar snarare vara föräldrarna till de ungdomar som man 
antingen vill uppfostra, beskydda eller beundra för deras ungdomliga respektlöshet. 

 

5.3.6 Kreativitetsdiskursen 

Om generationsdiskursen är mer utmärkande för det svenska materialet än för det 
amerikanska så råder det omvända förhållandet för kreativitetsdiskursen. Metaforer 
som förekommer är sådana om våld och destruktivitet, t.ex. när man vill hävda att 
konsumenter och pirater (skurkar) inte tar någon hänsyn alls till kreativa upphovsmän 
(förlorare). Bland de debattörer som vill positionera upphovsmännen i debatten kan 
man inte undgå att utläsa en viss sorg över att deras arbete inte är värt mer i 
allmänhetens ögon: 

But the larger problem remains: a mindset that holds that creators shouldn’t be compensated for 
their work, that all human creation is the equivalent of a Web log by a hobbyist with a day job 
(NYT2). 

Grokster’s supporters have shown too little regard for other kinds of creative people. Musicians, 
moviemakers and writers rely on sales revenue to support their art and to  pay their bills. File 
sharing’s most aggressive advocates like to say that on the Internet, information ‘wants to be 
free’. But in the real world, creators of intellectual property want, and need, to be paid (NYT19). 

Andra som också debatterar upphovsmännens roll gör det utifrån ståndpunkten att lån 
och stöld är normala inslag i författarens värv. Vad upphovsmannen skapat och vad 
traditionen har skapat tycks vara vanligt förekommande utgångspunkter för 
domstolsmål i USA. Sammanhanget nedan gäller när författaren Dan Brown ställs 
inför domstol anklagad för att ha plagierat Da Vinci-koden. Skribenten jämför med ett 
antal stora konstnärer under världshistoriens gång, och menar att bl.a. Dickens gjorde 
precis samma sak: Här kan man notera att skribenten pekar mot att världens litteratur 
verkligen används som en kunskapsbank, på det sätt som bland andra Boyle (1996) 
menar är nödvändigt för att skapa nya verk:  

“Writers have to avoid taking material from other writers” one of the plaintiffs, Michael Baigent, 
has declared, unappeased by the fact that Mr. Brown’s book makes explicit reference to his. “It’s 
part of the deal, really”. Tell that to the author of “A Tale of Two Cities”, who not only boasted 
of having read Thomas Carlyle’s history of the French Revolution hundreds of times but also 
credited it with having “inspired me with the general fancy of that story (NYT23).” 



 61 

Doktrinen om Fair Use återkommer också i domstolsmålet om ”The Wind Gone 
Done”, Alice Randalls parodi på Margaret Mitchells Borta med vinden, men skriven 
som en parodi från en slavs utgångspunkt. Mitchells arvingar stämde Alice Randall i 
ett mål som kommenteras i nedanstående passage: 

Moreover, while the line between fair use and copyright infringement can be blurry, Ms. Randall 
appears not to have crossed it simply by revisiting some scenes and characters from ”Gone With 
the Wind” (NYT4). 

Public Domain beskrivs som en förutsättning för kreativitet överhuvudtaget, på 
samma sätt som Lessig, Boyle och Hemmungs Wirtén argumenterar:  

Public Domain has been a grand experiment, one that should not be allowed to die. The ability 
to draw freely on the entire creative output of humanity is one of the reasons we live in a time of 
such fruitful creative ferment (NYT10). 

I det svenska materialet finner man också diskursen om kreativitet som handlar om 
skivbolagen, som har så dålig fantasi att man bara har kommersiella band och 
likriktning att erbjuda. Den bild som Posner och Landes gav av skivindustrin, att 
copyright möjliggör för skivbolagen att satsa på flera eftersom de stora artisterna bär 
kostnaderna för de mindre framgångsrika, har inget riktigt stöd i vårt material:  

Vad är orsaken till krisen? Den första anklagelsen lyder att skivbolagen är kreativt bankrutta. 
Artister som Britney Spears och Backstreet Boys har orsakat en poptrötthet och när skivbolagen 
forstätter att pumpa ut likadan popmusik skapas en skevhet i matchningen mellan vad det är de 
faktiskt erbjuder och vad konsumenten efterfrågar (SvD3). 

Det är bristen på kreativitet som är genomgående i denna diskurs, eller snarare 
utredandet av vad kreativitet består i, och för upphovsmännens del: rätten att få betalt 
för sitt arbete. Man finner också en kritik mot bilden av vad Boyle kallar den 
romantiske författaren, då flera domstolsprocesser verkar handla om var gränsen går 
för Fair Use i parodier, gränsen för omarbetningar, lån eller stöld av idéer mellan 
författare i det amerikanska materialet. Kreativitet är förmågan att spränga ramarna, 
menar filosofen Nils-Eric Sahlin som i en intervju i Ny Teknik menar att begreppet 
används på ett mycket slarvigt sätt. En målare eller musiker som håller sig inom sin 
genre är inte ett skvatt kreativ, hur produktiv han än är, enligt hans sätt att se. 
(Sempler 2001) Kanske är det också det som materialet uttrycker: att eftersom den 
skapande verksamheten ändå inte är särskilt kreativ i den meningen att den är 
nyskapande eller spränger ramarna, så har vi förlorat respekten för den och detta 
legitimerar i sin tur också att den behandlas därefter. Å andra sidan menar ju bland 
andra Lessig att det är just detta som är kreativitet, att omarbeta varianter på gamla 
teman, och att det är just den skärpta upphovsrätten som har lett till bristen på 
kreativitet.  

Kreativitetsdiskursen är mångbottnad på så vis att det finns många aspekter på den 
och den innehåller flera olika kategorier av skurkar; såväl pirater och konsumenter 
som upphovsmän och industrin. Diskursen används för att stödja upphovsmännen, 
som om de inte får betalt inte heller längre har möjlighet att skapa. Den används för 
att stödja Public Domain och Fair Use, som är en källa till kreativitet genom att det 
innebär en möjlighet för upphovsmän att kunna använda sig av generationers samlade 
kulturproduktion. Den används också för att kritisera industrin för likriktning. Den 
används alltså för att tala såväl för en stark upphovsrätt, som mot en stark 
upphovsrätt. 
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5.4 Konstruktionen av aktörer och diskurser i svenska 
respektive amerikanska texter: en jämförelse 
 

Vi har tidigare, vid ett flertal tillfällen och på olika sätt, berört likheter och skillnader i 
konstruktionen av aktörer i roller som vinnare, förlorare, skurkar och hjältar med hjälp 
av metaforer, och relaterat detta till diskurser i det amerikanska och det svenska 
materialet. I detta kapitel följer en sammanställning av våra fynd. 

Det amerikanska och det svenska materialet har många gemensamma 
beröringspunkter, i synnerhet när det gäller metaforer som konstruerar de olika 
aktörerna. Samtliga identifierade diskurser förekommer i såväl svenska som 
amerikanska artiklar. Det finns dock vissa variationer. Den största skillnaden vid en 
jämförelse av de amerikanska och de svenska artiklarna är att det finns skillnader i 
vilka det är som framställs som skurkar, hjältar, vinnare och förlorare. I det 
amerikanska materialet är det tveklöst industrin som oftast förekommer som skurk (54 
%). Därefter kommer piraterna (19 %). I det svenska materialet delar industrin (36 %) 
och politiker, vilka främst utgörs av Thomas Bodström och justitiedepartementet, 
förstaplatsen (36 %).  

Att industrin är den i särklass största skurken i de amerikanska artiklarna kan tänkas 
bero på att film- och musikindustrin är stor i USA, och att den genom åren har utgjort 
en stark påverkan på politiker och lagstiftning. Som tidigare har nämnts är USA ett 
mycket marknadsliberalt land, där industrin gör stora pengar på film och musik, 
vilken för övrigt också i hög utsträckning exporteras till andra länder. I de svenska 
artiklarna syftas mycket riktigt främst på den amerikanska industrin då den i det 
närmaste innehar en monopolställning inom film- och musikbranschen. Vi finner 
också att marknadsdiskursen är något mer framträdande i det amerikanska materialet 
än i det svenska. Att politiker tillsammans med industrin är den största skurken i de 
svenska artiklarna tror vi till stor del har att göra med att det analyserade materialet 
härrör från en period då EU:s Infosocdirektiv från 2001 debatterades flitigt. Direktivet 
resulterade som tidigare har nämnts i att den svenska upphovsrättslagen ändrades i juli 
2005. Thomas Bodström förekom också frekvent i debatten som tog fart i samband 
med nedsläckningen av fildelningssajten The Pirate Bay i juni 2006, då han bland 
annat anklagades för att gå den amerikanska regeringens ärenden.   

I New York Times är piraterna vid sidan om industrin en ofta förekommande skurk (19 
%), följt av konsumenter (9 %). I det svenska materialet konstrueras piraterna som 
skurk i mindre utsträckning (8 %), medan konsumenterna överhuvudtaget inte finns 
representerade som skurkar. Till skillnad från det amerikanska materialet konstrueras 
pirater också som hjältar i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. I det 
amerikanska materialet utgörs denna aktör uteslutande av konsumenterna. Den 
uppenbara slutsatsen blir därför att det svenska materialet ger prov på en mer välvillig 
inställning till pirater, vilka också i vissa fall ses som en förutsättning för att den nya 
tekniken, och därmed dess inneboende möjligheter, ska kunna ”växa sig stark”. 
Generationsdiskursen och den positiva informationstekniska diskursen som 
framgångssaga, framtid och frälsare, där bland annat metaforer om natur återfinns, är 
därför något mer frekventa i det svenska materialet. Dessa diskurser återfinns dock 
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också i New York Times, där konsumenterna i de fall de konstrueras som hjältar bland 
annat beskrivs som passionerade. 

Hjältar i det svenska materialet är således pirater, men också industrin. Här är det 
Apple som avses, i egenskap av ett av de första företagen som utarbetade en laglig 
nedladdningstjänst (iTunes). 

De som framställs som de stora vinnarna i såväl amerikanska som svenska artiklar är 
industrin som utgör 100 % respektive 50 % av denna konstruktion. I likhet med 
hjältar återfinns dock inte vinnare i någon större utsträckning i materialet. I de 
amerikanska artiklarna är det dator- och mjukvaruindustrin i Silicon Valley som avses 
när man talar om vinnare, medan det i de svenska artiklarna återigen är Apple som 
framstår som både hjälte och vinnare. 

Förlorarna utgörs i det svenska materialet främst av konsumenter (44 %), pirater (44 
%) och industrin (23 %). Även i det amerikanska materialet utgör konsumenterna den 
största gruppen förlorare (25 %), dock tillsammans med industrin (25 %), följt av 
upphovsmän (19 %) och pirater (12 %). Det är något anmärkningsvärt att industrin är 
den aktör som oftast konstrueras som skurk, samtidigt som den också utmålas som 
den största förloraren (tillsammans med konsumenterna). Industrin beskrivs främst i 
de amerikanska artiklarna som offer för sin handlingsförlamning och rädsla för ny 
teknik och konkurrens från andra aktörer. Diskursen om informationsteknik som hot 
och undergång går att skönja i dessa konstruktioner och den är något mer närvarande i 
det amerikanska materialet än i det svenska. 

Konsumenterna är i både amerikanska och svenska artiklar förlorare i den mån de 
”jagas” av profithungriga ”jättar”, eller industrin. Men till skillnad från piraterna har 
de inget uppsåt; de använder sig rätt och slätt av den teknik, och därmed den 
information, som finns tillgänglig. I anslutning till att konsumenterna beskrivs som 
offer för en girig industri, vilket gör att de berövas rätten till information – och 
därmed sina medborgerliga rättigheter – identifierar vi demokratidiskursen. Vi finner 
att denna diskurs är närvarande i hela det analyserade materialet. 

Upphovsmännen är en stor grupp förlorare (19 %) i de amerikanska artiklarna. I likhet 
med konsumenterna ansätts de av den stora skurken industrin som vill slå mynt av 
deras alster, eller av piraterna som ”plundrar” dem. I de svenska artiklarna återfinns 
inte upphovsmännen som förlorare överhuvudtaget, kanske därför att både industrin 
och pirater som skurkar är mindre närvarande där.  

Det finns många likheter i den metaforik som beskriver de olika aktörerna i svenska 
respektive amerikanska artiklar. Metaforer om krig, våld, övervåld och destruktivitet 
utgör de dominerande grupperna metaforer och de konstruerar främst skurkarna och 
deras agerande gentemot förlorarna. Metaforer om övervåld förekommer i det svenska 
materialet främst i samband med att man beskriver Thomas Bodströms 
”ministerstyre”, exempelvis när man menar att han vill ”tvinga massorna under 
jorden”. I amerikanska artiklar framträder denna typ av metaforik tydligare i samband 
med konstruktionen av en industri som använder sig av ”punitive tactics” för att 
skydda coyrightskyddat material. 

Metaforik som associerar till vägval och framtid är vanligare i det svenska materialet 
än i det amerikanska. Denna typ av metaforik används vid konstruktioner av skurken, 
men främst vid konstruktionen av vinnare där bland andra Apple ”ligger steget före”, 
och ”Sverige ligger långt fram i den virtuella utvecklingen.”. I de svenska artiklarna 
återfinns också i större utsträckning än i det amerikanska metaforik som associeras 
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med växter och natur vid konstruktionen av vinnare. Återigen, vi tycker oss se en 
något mer positiv diskurs om informationsteknik som framgångssaga, framtid och 
frälsare i det svenska materialet än i det amerikanska. 

I det svenska materialet är det personliga anslaget mer tydligt än i det amerikanska, 
man benämner oftare folk vid namn och försöker knyta läsaren till sig genom att 
använda personliga pronomen som t.ex. ”mig”, ”dig” och ”dina barn”. Kanske är det 
bara ett uttryck för att Sverige är ett mindre land än USA, och därmed är kanske de 
namngivna mer allmänt kända för den tidningsläsaren än i New York, en stad som har 
en befolkning lika stor som hela Sverige och där det således finns betydligt fler 
personer att hålla reda på. 

Huvuddelen av de analyserade artiklarna är negativa till den utveckling som har skett 
inom upphovsrättslagstiftningen. Detta gäller för såväl de amerikanska som de 
svenska artiklarna. I många av artiklarna förs det också fram både kritiska 
ståndpunkter mot och en förståelse för en förstärkt upphovsrätt inom en och samma 
artikel. Artiklar där man uttrycker en ensidigt positiv syn på den förstärkta 
upphovsrätten är alltså i minoritet i de tre tidningarna. Man kan tänka sig att det beror 
på att den politiska och därmed lagstiftningsmässiga utvecklingen har gått 
upphovsrättsförespråkarnas väg under den tidsperiod vi har undersökt. Då finns det 
ingen större anledning för den som sympatiserar med utvecklingen att söka förändring 
genom att skriva debattartiklar. Det skulle också kunna tolkas som att lagstiftningens 
utveckling är dåligt förankrad i den allmänna opinionen. 

Vi har ovan försökt att sammanfatta de likheter och skillnader vi har observerat i 
amerikanska respektive svenska artiklar under arbetets gång, och vi kan konstatera att 
materialet sammantaget bjuder på fler likheter än skillnader. I stort sett samma 
metaforik används för att konstruera de olika aktörerna; med några undantag är det 
krigs- och våldsmetaforiken som dominerar. Det svenska materialet ger över lag mer 
positiva skildringar än det amerikanska. Där finns fler vinnare och hjältar än i det 
amerikanska, och vad vi kallar den positiva informationsdiskursen är mer 
framträdande än i New York Times. 

Även de fem identifierade diskurserna återfinns generellt i hela det analyserade 
materialet. Vi menar dock inte att alla diskurser går att urskilja i varje enskild artikel; 
detta gäller i synnerhet generationsdiskursen och kreativitetsdiskursen. 
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6. Diskussion 
 

Utifrån en kritisk diskursanalytisk ansats resonerar Oberhuber et al kring vilket 
utrymme olika aktörer ges i medierna och hur de framställs. En stor del av 
befolkningen får information och kunskap om samhällsfrågor från dagstidningar. Den 
offentliga debatten, och därmed demokratin, är därför beroende av massmedias 
förmåga att förmedla samhällsinformation till allmänheten. Vår avsikt med denna 
uppsats är att försöka förstå hur dagstidningar metaforiskt konstruerar aktörer i 
debatten om upphovsrätt, hur dessa metaforer kan relateras till diskurser, samt vilka 
konsekvenser dessa konstruktioner kan få för den fortsatta diskussionen om 
upphovsrätt.  

Norman Fairclough menar att diskurser är både konstituerande och konstituerade; de 
bidrar till att skapa eller omforma sociala strukturer och processer, samtidigt som de 
är en spegelbild av dem. På samma sätt menar George Lakoff och Mark Johnsson att 
metaforer utgör en stark påverkan på vårt sätt att tänka om eller uppleva vår omvärld. 
Deras exempel på den begreppsliga metaforen Argument is War är lämplig att hänvisa 
till i detta sammanhang eftersom metaforer om krig, våld, övervåld och destruktivitet 
utgör ett stort inslag i de analyserade texterna. Dessa metaforer bidrar enligt Lakoff 
och Johnssons sätt att se i hög grad till hur vi uppfattar argumentationen i 
upphovsrättsfrågan. Metaforerna strukturerar också det sätt på vilket skribenterna 
argumenterar i upphovsrättsfrågan; läsarens föreställningar påverkas av hur aktörerna 
som återfinns i debatten framställs, och denna kognitiva påverkan gör att vi enligt 
Lakoff och Johnssons synsätt hamnar i ”metaforernas våld”. Därmed inte sagt att alla 
läsare okritiskt ”tar in” allt som står att läsa i dagspressen; vi tror dock att de flesta, 
även den uppmärksamme, i viss mån påverkas av medierna. 

Lakoff och Johnsson menar också att det är viktigt att uppmärksamma vad metaforer 
framhäver eller döljer (s. 10). Vi finner att det sätt på vilket metaforik används för att 
konstruera de olika aktörerna i upphovsrättsdebatten bidrar till att läsarens tankar styrs 
åt ett visst håll; metaforiken framhäver, överdriver eller döljer aktörernas karaktärer. 
Genom att konstruera upphovsrättsfrågan som ett krig mellan olika aktörer döljs andra 
konstruktioner, där upphovsrättsfrågan ses utifrån andra perspektiv. Frågan om hur 
upphovsrättslagstiftningen ska se ut blir i det avseendet en olöslig konflikt mellan 
krigande, aggressiva parter som inte har något intresse av att finna gemensamma 
lösningar. Det centrala blir inte aktörernas möjlighet till samarbete. Istället är det 
deras ”fiendskap” som framhålls. När vi närmare undersöker texternas intertextualitet 
ser vi att de ovan nämnda metaforerna är någorlunda jämnt fördelade över materialet. 
Vi menar att detta tydligt visar hur de analyserade artiklarna ger eko av tidigare texter, 
och att detta innebär att konstruktioner om de olika aktörerna fortplantas. I slutändan 
utgör dessa konstruktioner en ram för vad som är framgångsrikt alternativt mindre 
framgångsrikt att säga. Metaforerna reduceras därmed inte till retoriska grepp som 
syftar till att ge läsaren en bild av de olika aktörernas särdrag (exempelvis den 
”krigande skivbolagsjätten”), utan de bidrar till att upprätthålla eller underblåsa en 
konflikt mellan de beskrivna aktörerna. I flera fall hävdar debattören att bilden av ett 
krig är förenklad, och hävdar att den inte riktigt stämmer, men ändå befäster de den 
genom att uttrycka den.  

Till skillnad från det väntade berättartekniska greppet som Kjörup redogör för i 
Människovetenskaperna (1999) så har här istället rollfördelningen korsats: skurkar 
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skapar inte i första hand hjältar, utan förlorare. I störst utsträckning har detta 
samband kunnat visas när skurkarna: industrin och politiker, skapar förlorare i form 
av konsumenter. Skurkar i skepnad av pirater och konsumenter gör även 
upphovsmännen och industrin till förlorare. 

Metaforerna som konstruerar skurken används framförallt för att protestera mot 
industrins agerande i upphovsrättsfrågan. Industrin som skurk konstrueras i bägge 
länderna som ”jättar”, ”giganter”, ”dinosaurier”, ”Goliath”, ”giant”, eller ”monsters”, 
som ”klampar runt i EU-parlamentet med snyfthistorier”. På så sätt ges läsaren bilden 
av en aktör som är massiv, ointaglig och mycket svår eller inte möjlig att förhandla 
med. De är också opersonliga och långt ifrån den vanliga människans liv. Vi menar att 
det förmedlas en distans mellan industrin och övriga aktörer som underkastas 
skivbolagsjättarna/monstren/giganterna och övriga aktörer framstår därmed snarare 
som oskyldiga offer för jättarnas agerande än jämbördiga. Industrins ”jättar” utgörs i 
det amerikanska materialet av arméer eller soldater som krigar mot såväl konsumenter 
som teknisk utveckling. I det svenska materialet använder de metoder som ”manar till 
motstånd” och Disney använder sig av ”staber av jurister”. Industrin som skurk 
beskrivs genomgående som en våldsam aktör som använder sig av bestraffningar 
(”punitive tactics”) för att skaffa sig kontroll över (”control the rights”) intellektuell 
egendom. På samma sätt som de ovan beskrivna metaforerna om opersonliga jättar 
tror vi att dessa metaforer om krig och våld bidrar till att skapa eller förstärka 
konflikten mellan de aktörer som konstrueras på detta sätt. Vi menar att krigs- och 
våldsmetaforiken förstärker föreställningen om kategorin förlorare som offer för en 
mycket hårdför aktör i debatten om upphovsrätten.  

Därmed framställs inte debatten om upphovsrätt som en dialog mellan jämbördiga 
aktörer, utan snarare som en kamp mellan två eller flera aktörer som tillskrivs 
egenskaper som gör dem mer eller mindre ansvariga för sitt sätt att agera. Ansvaret 
för att finna en lösning på upphovsrättsproblematiken läggs därför i högre grad på 
skurken som måste kompensera förlorarna för sitt våldsamma sätt att agera. 

Likaså fråntas en aktör som framställs som ett ”datatokigt barn” ansvaret för sitt 
agerande i samma utsträckning som andra. Ett liknande exempel är fansen som drivs 
av en passion som är så stark att de ”måste” fildela. Natur- och växtmetaforiken, som 
främst återfinns i den positiva informationstekniska diskursen och 
generationsdiskursen, ger också läsaren bilden av tekniken som ett levande väsen som 
därför inte kan och bör kontrolleras. Därmed blir också den aktör som använder sig av 
tekniken någon som drivs av en kraft som är utom hans eller hennes kontroll. Dessa 
metaforer pekar på att vi inte kan hindra eller ha kontroll över teknikutvecklingen och 
vad den medför; naturen gör som den vill. Inte heller passionen går med lätthet att 
kontrollera. På så vis styrs våra tankar enligt Lakoff och Johnsons sätt att se bort från 
den stärkta upphovsrätten som ett medel att förhindra informationsspridning. Man blir 
också en hjälte i materialet när man visar på konstruktiv handlingskraft. 

Vårt material utgörs av ledare, debattartiklar och ett fåtal insändare av debattkaraktär 
från två svenska och en amerikansk dagstidning. Det ligger i detta materials natur att 
man med hjälp av retoriska grepp försöker påverka läsaren i en viss riktning. Med 
hjälp av målande budskap vill man skapa sensationseffekter hos läsarna. Det är därför 
inte särskilt förvånande att materialet är så rikt på metaforer. Men det är intressant att 
de metaforiska konstruktionerna är så ensidiga och generaliserande, och att de 
återkommer frekvent i material som är publicerat under en relativt lång period. Hur 
medvetna är skribenterna sina ”val” av metaforer?  Vi kan inte veta, men vi kan anta 
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att dessa ”val” ofta sker utan någon större eftertanke. Tidigare har vi nämnt att 
skribenter som vill framstå som neutrala ändå använder sig av schablonartade 
framställningar av de olika aktörerna. Vi kan också anta att skribenterna i vissa fall är 
mycket medvetna om hur de väljer att konstruera de olika aktörerna. Men fixeringen 
vid de olika aktörernas brist på eller överflöd av moral, skurkaktighet eller 
förträfflighet gör att upphovsrättsfrågan i sig hamnar i skymundan.  

Inom en och samma diskurs kan man uttrycka såväl kritik som applåder för 
upphovsrättens utveckling: Demokratidiskursen är den mest renodlade av diskurserna. 
I den är man negativ till att politiker stiftar lagar på ett odemokratiskt sätt, över 
huvudet på folk, och att marknaden tar över på demokratins bekostnad. Men de fyra 
andra diskurserna som vi har funnit visar genomgående upp två ansikten. Inom ramen 
för samma diskurs kan man uttrycka sig positivt eller negativt i förhållande till 
upphovsrätt och ägande. Inom marknadsdiskursen är skribenterna kritiska mot 
marknadens framgångar inom ramen för upphovsrättens utveckling eller positiva till 
att det finns företagande och produkter som man kan tjäna pengar på och som 
upphovsrätten stöder. I kreativitetsdiskursen uttalar man sig positivt om att inspireras 
av andra om man får tillgång till all världens kunskap, medan de kritiska menar att 
artister och länder stjäl kreativa människors idéer. I generationsdiskursen är man 
positiv till de ungas passionerade intresse, deras tekniktillvändhet, fräckhet och 
kunskaper, alltmedan det finns en annan sida som menar att de unga saknar moral. I 
IT-diskursen är många positiva till Internets utveckling, och den värld som tekniken 
öppnar upp för, medan andra är negativa till Internetutvecklingen som innebär att 
artister och industri behöver allt starkare skydd för att kunna överleva. Här kämpar 
man hela tiden om makten att definiera och skaffa sig tolkningsföreträde. Inte att 
undra på då att den bild som kommit att bli den dominerande i upphovsrättsfrågan, är 
den av ett krig. Detta leder sannolikt till att allmänheten får svårt att skapa sig en bild 
av hur en eventuell lösning skulle se ut, som kunde balansera såväl marknadens och 
demokratins vågskålar, som olika generationers krav på teknik och moral, och 
incitament för att skapa med möjligheten att ta del av och inspireras av ett kulturarv.  

Till skillnad från hur Robert A Baron menade att Public Domain metaforiskt har 
kommit att framställas i USA, som något som förknippas med förlust och förlorade 
möjligheter, så finner vi intressanta motbilder i vårt material: I debattartiklarna är de 
bilder som används för att beskriva Public Domain snarare bilder som har mycket 
positiva för att inte säga utopiska drag: ”Such fruitful creative ferment” (en fruktbar 
kreativ jäsdeg), – ”the great democratic seedbed of artistic creation” (en demokratisk 
såbädd), ”a hypothetical celestial jukebox” (en hypotetisk himmelsk jukebox). Det 
finns utopiskt tankegods i tankarna kring såväl IT som Public Domain i betydelsen ett 
tänkt framtida idealsamhälle som den starka upphovsrätten står i vägen för. Man talar 
också om att upphovsrätten ”låser in” och ”eroderar” kulturarvet för kommande 
generationer, vilket talar för att man i det amerikanska materialet huvudsakligen, 
försöker att föra en kamp om och ge en kraftfull motbild till hur Public Domain har 
kommit att beskrivas. Dystopiska drag framträder framförallt i det svenska materialet, 
t.ex. i demokratidiskursen, när det talas om Thomas Bodströms och politikers 
agerande när upphovsrättslagen skulle klubbas igenom, då det talas om ”en 
elektronisk polisstat”, ”privatliv under ockupation”, ”ett rättssystem som fjärrstyrs 
utifrån” och om att ”jaga hundratusentals tonåringar med polis”. 

Lika intressant som det är att se vem det är som sätter dagordningen för vad som 
diskuteras, lika intressant är det att tänka på vilka som inte kan framföra sin röst i 
dessa forum. Artister, till exempel, är nästan helt frånvarande i det svenska materialet. 
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Företrädare för industrin förekommer inte heller i någon större utsträckning, däremot 
så talas det ofta om dem. Några skribenter (Lawrence Lessig och Nicklas Lundblad) 
står bakom flera debattartiklar. Man kan dock inte sluta sig till eller se att några 
ungdomar överhuvudtaget får uttala sig i dessa sammanhang (med ett undantag för en 
bandmedlem i ett oetablerat popband i New York Times). Detta kan förstås bero på att 
ungdomar inte i första hand väljer dagspressen som forum för att uttrycka sina åsikter. 
Det skulle också kunna bero på att ungdomar inte ens har tillträde till debattsidorna, 
där man får intrycket av att man helst måste företräda någon eller vara mer etablerad 
för att komma till tals (många av insändarna var så pass kortfattade att de plockades 
bort från vårt urval av den anledningen). På samma sätt kommer inte gemene man, det 
vill säga majoriteten av fildelarna, som faktiskt inte är ungdomar, till tals i materialet. 
Om politiker talas det ofta om i materialet, men med några få undantag uttalar sig inte 
heller politikerna på debattsidorna i frågan. Vad detta beror på kan man bara 
spekulera i, då politiker väl vanligtvis inte har svårt att få ut åsikter på tidningarnas 
debattsidor. Man kan tänka sig att upphovsrättsfrågan är en så pass känslig fråga att 
uttala sig om, då framtidens väljare (ungdomar) finns bland dem som framförallt 
berörs av besluten, eller att man inte vill ge sig in i en fråga som man inte riktigt 
behärskar. Den starkaste anledningen är kanske att man har sett vad som hände med 
den politiker som faktiskt stod för en åsikt i den här frågan (justitieminister Thomas 
Bodström), som ju är den enskilt namngivne störste skurken i vårt material. Man kan 
också tänka sig att ungdomarna och gemene man hade kommit till tals i större 
utsträckning om vårt material hade utgjorts av landsortstidningars åsiktsmaterial. 
Omvänt är det inte särskilt troligt att Lawrence Lessig skulle återfinnas på en mindre 
amerikansk landsortstidnings debattsida. 

 

6.1 Några avslutande ord 
 
Det senaste från EU-parlamentet är IPRED2, (The Second Intellectual Property 
Rights Enforcement Directive), vilket är ett direktiv om straffrättsliga åtgärder till 
skydd mot intrång i upphovsrätten. I detta hävdas att straffen för upphovsrättsintrång 
ska skärpas och att Internetleverantörer ska tvingas lämna ut uppgifter om vem som 
har fildelat. Detta betyder att man skulle bli tvungen att behöva övervaka privat 
kommunikation, vilket har lett till att den svenska debatten under 2007 mer har 
handlat om hotet mot den personliga integriteten. Saker som numera debatteras är 
även tanken på en skatt på bredbandsuppkoppling, vars intäkter skulle fördelas mellan 
artister ungefär som STIM-pengar eller biblioteksersättning. Andra verkar oförtrutet 
vidare för en legalisering av icke-kommersiell fildelning, t.ex. genom Creative 
Commons som arbetar för att sprida verk icke-kommersiellt genom att balansera 
ensamrätter med möjligheten att återanvända verk.  

Vi hoppas att vår uppsats bidrar till att väcka intresse för hur läsarens syn på 
upphovsrätten och dess aktörer formas av det sätt på vilket de framställs i media, samt 
vilka konsekvenser detta medför. Som förslag till vidare forskning vill vi föreslå en 
analys av metaforer som används i vetenskapliga publikationer av forskare som ägnar 
sig åt upphovsrättsfrågor. Skriver forskare till andra forskare på samma sätt? Då vi har 
valt att analysera artiklar från borgerliga dagstidningar skulle vi också finna det 
intressant att göra en metafor- och diskursanalys av åsiktsmaterial från mindre 
landsortspress. Man skulle också kunna tänka sig en jämförelse av hur frågan har 
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debatterats i borgerligt respektive socialistiskt orienterade tidningar, eller en 
undersökning av hur debatten ser ut på Internet.  
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7. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalytiskt inspirerad ansats 
undersöka och jämföra hur och vilka aktörer som representeras och konstrueras som 
skurkar, hjältar, vinnare och förlorare i upphovsrättsrelaterade frågor i Svenska 
Dagbladet, Göteborgs-Posten och New York Times mellan 2001 och 2006.  

Våra frågeställningar är: 

- Vilka metaforer används i dagstidningarnas åsiktsmaterial för att konstruera aktörer 
som skurkar, hjältar, vinnare och förlorare inom ramen för det upphovsrättsliga 
området?  
 
- Vilka mer övergripande och för ämnet relevanta diskurser om upphovsrätt och 
ägande kan tidningarnas metaforer i dessa avseenden relateras till? 
 
- Vilka skillnader och likheter går att finna vid en komparation av svensk och 
amerikansk dagspress med avseende på representationer och konstruktioner av 
skurkar, hjältar, vinnare och förlorare samt därmed relevanta diskurser om 
upphovsrätt och ägande? 
 

Eftersom majoriteten av befolkningen huvudsakligen får samhällsinformation från 
dagstidningar har skribenter i dessa medier ansvar för att ge läsarna korrekt 
information. Sannolikt påverkas läsarnas uppfattning i en viss fråga, i mer eller 
mindre utsträckning, av hur den framställs i dagstidningarna. Vi avser därför att med 
denna uppsats undersöka och belysa vilka aktörer som ges utrymme, på vilket sätt de 
beskrivs, samt vilka konflikter som lyfts fram i de analyserade texterna. 
Upphovsrätten är ett omtvistat område då det råder delade meningar om vem som har, 
eller inte har, rätt till information och kulturella verk såsom litteratur och musik. De 
forskare som gör sina röster hörda i upphovsrättsdebatten kan delas in i dem som är 
mot en stärkt upphovsrätt (bland andra James Boyle, Lawrence Lessig, Eva 
Hemmungs Wirtén) eftersom de menar att information inte går att äga på samma sätt 
som fast egendom; information kan användas av många utan att den tar slut. Dessa 
forskare menar också att fri tillgång till äldre information är en förutsättning för ny 
kunskap och information. Det andra lägret i upphovsrättsdebatten utgörs inte oväntat 
till stor del av upphovsrättsindustrin. Av de forskare som omnämns i vår uppsats är 
det William Landes och Richard Posners forskning och åsikter som ligger närmast 
industrins; i likhet med den senare menar de att en stark upphovsrätt bäst förvaltar 
kulturella uttryck. Det är Ovanstående forskningsfrågor som tjänar som bakgrund och 
utgångspunkt i vår analys. 

Som metod utgår vi från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi har också 
inspirerats av Mark Johnssons och George Lakoffs metaforteori, inom vilken 
metaforer anses ha en kognitiv inverkan på människors sätt att agera och uppfatta sin 
omvärld. Från artikeln Debating the European Constitution. On representations of 
Europa/the EU in the press av Oberhuber et al har vi hämtat Theo van Leeuwens 
aktörsanalys. En något modifierad form av denna har använts när vi har kategoriserat 
de olika aktörer vi har funnit i materialet. Av Sören Kjörups Berättelsemodell har vi 
inspirerats att ta fasta på de generaliserade roller av aktörer som berättelser bygger på: 
skurkar, hjältar, vinnare och förlorare. 
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Resultatet av vår analys visar att av de metaforer som används för att konstruera 
aktörerna i upphovsrättsdebatten utgör krigs- och våldsmetaforerna den största 
kategorin. Upphovsrättsfrågan konstrueras därmed ofta som ett krig som utkämpas 
mellan skurken (i huvudsak industrin) och förlorarna (vilken i detta sammanhang 
främst utgörs av konsumenter och pirater – men också av industrin). Andra vanligt 
förekommande metaforer är sådana som associerar till destruktivitet, förtryckande 
maktmonopol, moral, brott och ansvar, växter och natur och vägval och framtid. Med 
några undantag förekommer samma typ av metaforik i både svenska och amerikanska 
artiklar.  

Diskurserna har vi fått fram dels genom att titta på hur skribenterna uttrycker sig 
generellt i artiklarna, dels genom att titta på de metaforer som skribenterna använder 
för att konstruera de olika aktörerna. Vi har också relaterat dessa texter till andra 
vetenskapliga diskurser inom vilka upphovsrättslagstiftningens samhälleliga påverkan 
diskuteras. Vi har funnit fem övergripande diskurser: marknadsdiskursen, 
demokratidiskursen, informationstekniska diskursen, generationsdiskursen och 
kreativitetsdiskursen. I denna diskursordning är varje diskurs återkommande i 
materialet, men de flyter också in och ut ur varandra varför gränserna dem emellan är 
mycket flytande. Av dessa är de första tre mest framträdande. Demokratidiskursen, 
inom vilken skribenterna uttrycker en oro för att politiker stiftar lagar över huvudet på 
folk, och där industrin ”skor sig” på allmänhetens bekostnad, är den mest renodlade 
diskursen. De övriga diskurserna visar genomgående upp två ansikten; inom ramen 
för dessa kan man uttrycka sig positivt eller negativt i förhållande till upphovsrätt, 
allmänningar och ägande. 

Våra slutsatser är att den starka metaforik som används om de olika aktörerna gör 
enligt vår mening att vissa framställs som mer ansvariga för sitt agerande än andra. 
De olika aktörernas identiteter och agerande förstärks. Den gör också att aktörerna 
framställs på ett förenklat sätt. Exempel på detta kan vara industrin som begränsas till 
att vara stora, förtryckande maktmonopol där de i egenskap av ”jättar” eller ”monster” 
beskrivs som ointagliga eller helt och hållet okänsliga för andra aktörers synpunkter 
på upphovsrätten.  

Vi har också funnit att rollfördelningen av de olika aktörerna inte är stereotyp. Det 
innebär att när en skurk återfinns i materialet behöver det inte nödvändigtvis också 
finnas en hjälte. Ett exempel på detta är när industrin och politiker utmålas som 
skurkar som ställs mot förlorare i form av konsumenter. Skurkar i skepnad av pirater 
och konsumenter gör även upphovsmännen och industrin till förlorare. 

Vi menar att skribenter, oavsett om de vill framstå som neutrala eller inte i 
upphovsrättsfrågan, använder sig av schablonartade framställningar av de olika 
aktörerna. Vi tror också att skribenterna i vissa fall är medvetna om hur de väljer att 
konstruera de olika aktörerna. I förlängningen tror vi att den starka metaforik som 
används och fixeringen vid de olika aktörernas brist på eller överflöd av moral eller 
skurkaktighet gör att upphovsrättsfrågan i sig hamnar i skymundan. På samma sätt 
menar vi att ovanstående konstruktioner bidrar till att det blir svårare för de olika 
aktörerna att samarbeta och finna lösningar som samtliga parter kan acceptera.  
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