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statements made by the Swedish Film Institute to five 
different communications from the Swedish government 
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during the examined period? The findings of the study show 
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Internet connections to reveal the identity of their customers 
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1. Inledning 
 
 
1.1   Problemformulering 
 
Under våren 2009 har fildelning och upphovsrätt på Internet diskuterats ihärdigt i bland 
annat dagstidningar och bloggar på Internet. Intresset för dessa frågor har fått en extra 
knuff av den uppmärksammade rättegången mot fildelningssiten The Pirate Bay som 
resulterade i fängelsedomar för de fyra ansvariga personerna bakom webbplatsen. De 
dömdes för bland annat medhjälp till brott mot upphovsrättslagen (URL) för att ha 
möjliggjort fildelning av upphovsrättsskyddat material utan att ha 
upphovsrättsinnehavarnas tillstånd. 
 
Fildelning är en teknik som möjliggör för internetanvändare att dela information med 
varandra via datafiler. Dessa filer kan i princip innehålla vilken typ av information som 
helst men vanligtvis handlar det om upphovsrättsskyddade filmer och musikstycken. 
Med hjälp av en Internetansluten dator är det numera möjligt att dela med sig av detta 
material till andra Internetanvändare över hela världen på ett snabbt och enkelt sätt. 
Denna tekniska utveckling ledde till att den svenska upphovsrättslagen skärptes den 1:a 
juli 2005, och den har även reviderats ett antal gånger sedan dess. Den tekniska 
utvecklingen ledde även till bildandet av Svenska Antipiratbyrån. 
 
Svenska Antipiratbyrån bildades 2001, och medlemsbolagen består av producenter och 
distributörer av bio- och videofilm i Sverige. Deras främsta uppgift är att värna om 
medlemsbolagens upphovsrättigheter till sina filmer. Ett led i detta arbete är, enligt 
Antipiratbyråns webbplats, att upplysa och informera allmänheten om upphovsrättens 
betydelse. De fungerar också som ett gemensamt språkrör för filmbranschen i 
upphovsrättsliga frågor gentemot både myndigheter och allmänheten och företräder sina 
medlemmar vid rättsliga ärenden. (Antipiratbyrån 2009) 
 
Den 1 april 2009 trädde den omtalade IPRED-lagen i kraft som ett försök att förhindra 
den illegala fildelningen genom att införa ett bättre skydd för immateriella rättigheter på 
Internet. Lagen innebär att privata aktörer, till exempel upphovsrättighetsinnehavare 
eller deras företrädare, kan gå till domstol och begära att bredbandsleverantörer ska 
lämna ut identiteten på en användare av en viss Internetadress om de misstänker att 
spridning av upphovsrättsskyddat material ägt rum.  
 
På dagstidningen Dagens Nyheters webbplats har tidningens läsare haft möjlighet att 
kommentera nyhetsrapporteringen i samband med att IPRED-lagen röstades igenom i 
riksdagen och infördes i lagstiftningen. Många läsare har här anklagat filmbranschen, 
och Antipiratbyrån, för att ha varit en pådrivande kraft i lagstiftningsprocessen som gett 
upphov till bland annat IPRED-lagen och dess införande (Carp 2009). 
 
Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén sade i en kommentar till Dagens Nyheter den 31:a 
mars 2009 att lagen var en framgång, men att den kom för sent: 
 

Den skulle kommit för flera år sedan. Men nu får äntligen kulturarbetarna i Sverige samma 
skydd som deras kolleger i omvärlden redan har. Det här innebär att upphovsmän kan ta till 
vara sina rättigheter även på internet. Det gäller i synnerhet små upphovsmän som inte kan 
driva några ärenden polisiärt. (Stiernstedt 2009) 
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I samband med genomröstandet av IPRED-lagen och den fällande domen mot 
webbplatsen The Pirate Bay fick det politiska partiet Piratpartiet, grundat 2006, flera 
tusen nya medlemmar. Piratpartiet tycks se negativa konsekvenser med införandet av 
den nya lagen. På sin webbplats skriver de:  

Vi i Piratpartiet tycker att internet är det bästa som hänt för demokrati, kommunikation och 
kultur sedan tryckpressen. […] Vi bokar resor, läser nyheter, bloggar, fildelar och har en rik 
deltagarkultur där man bygger vidare på varandras arbete och delar med sig till varandra. 
Det är viktigt att få behålla rätten till ett privatliv och rätten att kunna kommunicera fritt via 
e-post, telefon eller brev. Det ska kännas tryggt att använda internet. Därför ska staten inte 
göra intrång i privatlivet och jaga en hel ungdomsgeneration. Internet blir i stället tryggare 
med en balanserad upphovsrätt som låter folk ta del av kultur. (Piratpartiet 2009) 

 
Det tycks föreligga en spänning mellan framförallt två intressen i debatten: om att 
skydda immateriell egendom respektive att kunna få vara anonym och tryggt 
kommunicera via Internet utan insyn från andra parter. Dessa två intressen är ovan 
representerade av Svenska Antipiratbyrån och Piratpartiet. 
 
Antipiratbyrån representerar alltså i sin tur filmbranschen, och bland medlemmarna 
finns många stora amerikanska filmbolag verksamma i Sverige som Twentieth Century 
Fox och Warner Bros (Antipiratbyrån). Med tanke på de amerikanska bolagens starka 
kommersiella intressen tycker jag inte att det vore förvånande om man vid en närmare 
undersökning av just dessa aktörers inställning till en utökad lagstiftning finner en rad 
argument som förespråkar strängare upphovsrättsskydd som i sin tur medför ökad insyn 
i kommunikationen på Internet. 
 
Antipiratbyrån representerar emellertid även Svenska Filminstitutet, och det är här jag 
blir nyfiken. Jag vet sedan innan att Svenska Filminstitutet är en stiftelse vars 
verksamhet regleras av både staten och den svenska filmbranschen med uppdrag att 
främja produktion av svensk film. Svenska Filminstitutet är alltså inget filmbolag 
jämförbart med till exempel de amerikanska exempel jag nyss nämnde, utan i stället det 
närmsta vi i Sverige har en kulturpolitisk myndighet på filmområdet. Jag blev 
intresserad av hur Svenska Filminstitutet ställer sig till de förändringar i 
upphovsrättslagen som skett i Sverige de senaste åren med tanke på deras kluvna 
förhållande till staten och marknaden. 
 
För att lättare kunna ta ställning till påståendet ovan att filmbranschen, som Svenska 
Filminstitutet är en del av, varit en pådrivande kraft i lagstiftningsprocessen som bland 
annat inneburit IPRED-lagens genomförande ämnar jag undersöka Svenska 
Filminstitutets argument i frågor kring fildelning, upphovsrätt och Internet. 
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1.2   Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Svenska Filminstitutets argument i 
frågor kring fildelning, upphovsrätt och Internet förhåller sig till de förändringar som 
skett i den svenska upphovsrättslagstiftningen på senare år. Jag tar hjälp av följande tre 
frågeställningar för att nå syftet:  
 

• Hur har den svenska upphovsrättslagen utvecklats under de senaste åren? 
  

• Vilka argument använder Svenska Filminstitutet i frågor kring fildelning, 
upphovsrätt och Internet? 

  
• Förändras argumenten som Svenska Filminstitutet använder i frågor kring 

fildelning, upphovsrätt och Internet under den undersöka perioden? 
 
 
1.3   Avgränsningar och definitioner 
 
Den svenska upphovsrättslagen genomgick stora förändringar i samband med att nya 
lagar trädde i kraft den 1:a juli 2005. Jag tycker därför det verkar rimligt att inleda min 
undersökning från och med 2003 i och med den statliga utredningen Ds 2003:35 
Upphovsrätten i informationssamhället, eftersom det var i denna utredning som 
förslagen som föranledde 2005 års förändringar i URL presenterades. Jag valde att sätta 
utgången av 2007 som tidsmässig avgränsning åt andra hållet, dels för att täcka in de 
relevanta utredningarna på upphovsrättsområdet som utkom det året och dels för att inte 
riskera att få för mycket material med tanke på ramen för den här uppsatsen. När jag 
senare letar material söker jag sålunda i tidsspannet mellan 2003 och 2007. 
 
Jag bör också förtydliga vad jag inom denna uppsats menar med fildelning. Fildelning 
kan ske på många sätt, till exempel med hjälp av speciell programvara via P2P-nätverk. 
Fildelningstekniken i sig är inte olaglig, utan det är när fildelning av 
upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd sker som 
fildelning blir ett lagbrott. Illegal spridning av upphovsrättsskyddat material kan även 
ske manuellt genom att kopiera upp fem exemplar av en upphovsrättsskyddad film, 
lägga kopiorna i kuvert och posta dem i en brevlåda och låta postverket sköta 
distributionen till mottagarna. Denna handling är också ett lagbrott såvida inte 
spridningen har upphovsmannens tillstånd. Det är även möjligt att ladda ner 
upphovsrättsskyddat material via FTP och WWW på Internet. Med illegal fildelning 
menar jag i denna uppsats spridning av upphovsrättsskyddat material utan 
upphovsmannens tillstånd, oavsett teknik.  
 
 
1.4   Litteratursökning 
 
Min litteratursökning skedde mestadels via Libris och i Lunds Universitetsbiblioteks 
katalog. Jag har främst varit intresserad av svenska förhållanden, och har därför försökt 
få med tendenser från vad svensk forskning visar om fildelningens effekter. Jag använde 
mig av EUR-Lex och riksdagens webbplats för att skapa mig en bild av utvecklingen på 
upphovsrättsområdet. Eftersom upphovsrätt är ett så omfattande ämne kändes det 
omöjligt att få med all litteratur som eventuellt skulle vara relevant. Jag valde därför den 
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litteratur som jag ansåg gav en bra bakgrund till min undersökning. Jag har även använt 
Presstext och Mediearkivet för att fånga debatten som pågick när jag skrev uppsatsen 
och för att belägga vissa historiska händelser. 
 
 
1.5   Disposition 
 
 
Kapitel 1: Här redogör jag för bakgrunden till uppsatsens ämne, dess syfte och de 

frågeställningar jag ska besvara i uppsatsen för att nå syftet. Jag beskriver 
de tidsmässiga avgränsningar jag gjort samt definierar vad jag menar 
med fildelning. Här finns även uppsatsens disposition. 

 
Kapitel 2:  Här ger jag en bakgrund till Svenska Filminstitutets framväxt, deras 

verksamhet samt hur de förhåller sig till stat och marknad. Jag beskriver 
även de ideologiska värderingar som präglade Internets uppkomst för att 
bättre förstå varför frågan om ökad kontroll på Internet kan vara 
kontroversiell för vissa grupper. Jag försöker ge en bild av upphovsrätten 
och några tankar kring de problem den kan medföra. Jag redogör också 
för tidigare forskning angående fildelningens effekter.  

 
Kapitel 3:  I detta kapitel beskriver jag mitt teoretiska angreppssätt. Jag använder 

Lawrence Lessigs idéer kring hur nätverk på olika sätt kan utformas med 
avseende på anonymitet och kontroll och skapar med hjälp av dessa idéer 
två idealtypiska nätverk som hjälper mig att förstå vad det är som gör 
kontroll av ett nätverks användare möjlig. Jag beskriver även hur olika 
samhälleliga krafter kan reglera ett visst beteende, t.ex. illegal fildelning. 

 
Kapitel 4:  Här beskriver jag min materialinsamling och vilket material den 

resulterade i. Vidare beskriver jag mitt idéanalytiska angreppssätt och 
den analysteknik jag valt för att kunna analysera mitt material. Jag 
redogör även för den praktiska tillämpningen av min metod och mina 
teoretiska analysverktyg. 

 
Kapitel 5:  I detta kapitel beskriver jag de förändringar som skett i den svenska 

upphovsrättslagen under de senaste åren med utgångspunkt i ett EU-
direktiv från 2001 samt går igenom och analyserar mitt insamlade 
material från Svenska Filminstitutet för att på så sätt besvara mina 
frågeställningar. 

 
Kapitel 6: Här ger jag mina personliga tolkningar av de resultat som framkom i 

kapitel 5 och relaterar resultaten till den tidigare forskning som jag 
redogjorde för i kapitel 2.  

 
Kapitel 7: Här utvärderar jag genomförandet av min undersökning och ger förslag 

till vidare forskning. 
 
Kapitel 8:  I detta kapitel ger jag en sammanfattning av min undersökning och de 

viktigaste slutsatserna jag kommit fram till. 
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2.   Bakgrund och tidigare forskning 
 
 
2.1   Svenska Filminstitutet 
 
2.1.1   Historik 
 
Statsvetaren Roger Blomgren beskriver i sin avhandling Staten och Filmen: Svensk 
filmpolitik 1909-1993 (1998)  den svenska filmpolitikens framväxt. Blomgren menar att 
det är omöjligt att inte nämna Harry Schein (1924-2006) om man ska skriva om 
grundandet av Svenska Filminstitutet. Schein var bland annat filmrecensent i Bonniers 
Litterära Magasin (BLM), socialdemokrat och allmänt kulturpolitiskt intresserad. 1962 
skrev Schein en debattbok med titeln Har vi råd med kultur? i vilken han menade att 
staten måste ta sitt kulturpolitiska ansvar på filmområdet. (Blomgren, s. 59) Värt att 
poängtera är att detta skedde i en tid då biograferna plötsligt hade tappat väldigt mycket 
publik. Filmprofessor Leif Furhammar nämner i sin bok Filmen i Sverige (2003) att 
rekordnoteringen 80 miljoner biobesök nåddes i Sverige under 1956, men i och med att 
televisionen slog igenom under senare hälften av 1950-talet fick biograferna konkurrens 
av ett nytt visningsmedium för rörliga bilder och biobesöken minskade drastiskt i antal. 
Redan 1963 hade besöksantalet halverats till 40 miljoner (Furhammar, s. 249). 
 
Schein riktade kritik mot Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP) och deras 
avsaknad av ett kulturpolitiskt program. Schein menade att staten skulle stödja 
kvalitetsfilm och kultur som var före sin tid. Ett av Scheins mer konkreta förslag var att 
avskaffa den nöjesskatt som då fanns på biobiljetter, och istället ersätta den med en 
tioprocentig avgift på varje såld biobiljett. Schein menade att pengarna skulle gå till en 
stiftelse vars huvudsyfte skulle vara att främja produktionen av konstnärligt värdefull 
spelfilm. Förhandlingar inleddes strax efter att Schein skrivit sin bok, och de ledde fram 
till filmreformen och undertecknandet av det första filmavtalet 1963. Avtalet innebar att 
staten och filmbranschen bildade en stiftelse, Svenska Filminstitutet, som blev 
självfinansierat med den tioprocentiga avgiften från biljettintäkterna. Valet av 
stiftelseformen motiverades med att det skulle ge verksamheten en stor autonomi 
gentemot staten. Staten skulle i sin relation till stiftelsen endast reglera så att denna 
autonomi blev så stor som möjlig. (Blomgren, s. 60-61)  
 
Filmavtalet skulle gälla i 20 år, och först då kunde det sägas upp. Filmbranschen kunde 
dock säga upp avtalet innan dess om staten återinförde någon form av skatt på 
biografföreställningarna. Stiftelsens styrelse kom att bestå av åtta representanter. Fyra 
utsågs av filmbranschen; två skulle representera producenterna, en biografägarna och en 
filmuthyrarna. Staten skulle utse de resterande fyra, varav en ordförande. Staten fick på 
detta sätt utslagsröst. Konstellationen av ledamöter motiverades med att det var viktigt 
att representanter för alla intressen kunde förenas i filmavtalet. Regeringen ansåg alltså 
att intressen på filmens område utgjordes av de kommersiella bolagen och två 
folkrörelser, som också såg filmen som en inkomstkälla för sin verksamhet. Det var 
alltså näringsintressen och staten som skulle genomföra filmpolitiken. Styrelsen skulle 
dock inte ägna sig åt vilka filmer som skulle erhålla bidrag från Svenska Filminstitutet. 
(ibid., s. 62) 
 
Filmreformen innebar i princip att intäkterna från de sålda biljetterna till de 
kommersiella utländska filmer som utgjorde majoriteten av biografrepertoaren skulle 
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hjälpa till att finansiera nya svenska filmer av god kvalitet. (Furhammar, s. 281-283) 
Det frivilliga filmavtalet har sedan dess reviderats och undertecknats ett antal gånger 
och nya parter har tillkommit. 1983 anslöt sig den framväxande videobranschen, och tio 
år senare även Sveriges Television och TV4. (ibid., s. 352-353) Videobranschen uteblev 
dock vid avtalet som reviderades och slöts 1998 och har inte varit med sedan dess (ibid., 
s. 371). 1973 började även staten bidra med medel till filmavtalets ändamål. 
Biografavgifterna, som från början var Filminstitutets enda finansiering, motsvarar idag 
knappt 25 procent av intäkterna. (Svenska Filminstitutet 2008-07-08) 
 
Furhammar menar att Svenska Filminstitutet nu gått miste om det mesta av både sin 
makt och sin suveränitet. Furhammar menar att varken staten eller filmindustrin önskar 
sig ett filminstitut som agerar och regerar alltför självständigt. Filminstitutets 
ekonomiska beroende av staten framgår av att mer än hälften av dess tillgångar utgörs 
av bidrag från kulturdepartementet. (Furhammar, s. 377)  
 
Hans Wallmark, filmpolitiskt ansvarig för moderaterna i riksdagens kulturutskott, 
menar att filmavtalet existens nu är hotat i och med att det bygger på att filmen lockar 
minst 15 miljoner biobesökare per år (Wallmark 2007). Sedan början av 1990-talet har 
antalet biobesök legat mellan 15 och 18 miljoner per år (Antoni 2007, s. 6). Wallmark 
menar också att dagens filmavtal egentligen bara handlar om biograffilm, och undrar 
om det bör vara så även i framtiden med tanke på den nya tekniken och att fler väljer att 
se på bio hemma (Wallmark 2008).  
 
 
2.1.2   Verksamheten 
 
I Svenska Filminstitutets uppdrag ingår att stödja produktion av ny film samt 
distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska 
filmarvet och att representera svensk film internationellt. Uppdragen finns definierade 
dels i filmavtalet, men även i filmpropositionen och i det årliga regleringsbrevet. 
(Svenska Filminstitutet 2008-11-17) Filminstitutet har även ett filmkulturellt uppdrag 
med uppgifter som arkivverksamhet, dokumentation och restaurering av film. Denna del 
av verksamheten har genom åren finansierats växelvis via filmavtalet och genom en 
helstatlig finansiering. (Svenska Filminstitutet 2008-07-08) 
 
Svenska Filminstitutet har också ägnat sig åt utgivning av film på VHS och DVD. 
Caroline Nordh skriver i sin magisteruppsats En bortglömd guldålder? – 
Tillgängliggörande av tidig svensk film till en bredare publik (2008) att många privata 
aktörer reagerade när Svenska Filminstitutets filmutgivning övergick från VHS till 
DVD. De privata aktörerna på marknaden menade att Filminstitutets utgivning kunde 
tänkas konkurrera med deras egen utgivning av samma filmer. (s. 31) Nordhs 
undersökning visar också att de filmpolitiska diskussionerna om att spridning av film 
via Internet skulle vara ett alternativ till biografvisningar uppträdde först några år in på 
2000-talet (ibid., s. 26-27).  
 
Filmfolket Sverige bildades hösten 2006 och finansieras som ett initiativ inom 
samarbetet för Filmavtalets parter. Filmfolkets mål är att öka förutsättningarna för de 
legala alternativen för filmdistribution på Internet, samt att minska den illegala 
spridningen av film och TV-program på Internet (Filmfolket 2007). Under 2007 gav 
Filmfolket i samarbete med bland andra Svenska Filminstitutet ut skriften 10 moderna 
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myter om film- & tv-pirateri på nätet som ett led i att upplysa allmänheten om den 
olagliga nedladdningen.  
Under min undersökningsperiod 2003-2007 reglerades Svenska Filminstitutets 
verksamhet av två olika filmavtal. Mellan 2003-2006 rådde det filmavtal som 
omförhandlades år 2000 och som baserades på regeringens proposition 1998/99:131 Ny 
svensk filmpolitik. Parterna i det avtalet var staten, filmbranschen och TV-företagen. 
Filmbranschen representerades av Sveriges Biografägareförbund, Folkets 
Husföreningarnas Riksorganisation, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges 
Filmuthyrareförening u.p.a. och Föreningen Sveriges Filmproducenter. TV-företagen 
representerades av Sveriges Television AB och TV 4 AB. (Ds 2005:8, s. 15-16) Mellan 
1:a januari 2006 fram till sista december 2008 rådde det filmavtal som fortfarande gäller 
och som sträcker sig fram till utgången av 2010. I detta avtal tillkom några parter, bland 
annat fler TV-företag. (Svenska Filminstitutet 2005a) Bägge filmavtalen har en paragraf 
i vilken stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer ingår.  
 
Svenska Filminstitutets styrelse består för tillfället av nio ledamöter som är utsedda av 
regeringen. Ledamöterna i styrelsen utses på tre år, med möjlighet till förlängning. 
Styrelsen sammanträder ca åtta gånger per år. Styrelsen tillsätter den verkställande 
direktören som ansvarar för Filminstitutets löpande verksamhet. (Svenska Filminstitutet 
2008-11-17) Under tiden för min undersökning har Svenska Filminstitutet haft två olika 
verkställande direktörer. Åse Kleveland (född 1949), tidigare artist och 
socialdemokratisk kulturminister i Norge, tillsattes som vd för Svenska Filminstitutet 
1:a januari 2000 och avgick i maj 2006 då Kleveland flyttade hem till Norge och blev 
vd för Norska Rikskonserter (Jacobsson 2006). Kleveland efterträddes av Cecilia 
”Cissi” Elwin Frenkel (född 1965) under hösten 2006. Elwin har tidigare arbetat som 
journalist på Sveriges Television, och mellan 2000 och 2006 var Elwin chefredaktör på 
ICA-Kuriren. (Laquist 2006) 
 
 
2.2   Internet, upphovsrätt och fildelning 
 
2.2.1   Internets historia 
 
Den amerikanske sociologen Manuel Castells beskriver i sin bok Internetgalaxen (2001) 
de ideologiska förutsättningar ur vilka Internet växte fram. Castells skriver att Internet 
har sitt ursprung i datornätet ARPANET som började utvecklas 1969 inom det 
amerikanska försvarsdepartementet för att skapa en militärteknisk överlägsenhet 
gentemot Sovjetunionen. Nätet byggdes upp av en revolutionerande överföringsteknik 
för telekommunikation - paketförmedling - vars syfte var att kommunikationsnätet 
skulle kunna överleva ett kärnvapenangrepp. ARPANET anslöts senare till andra datornät 
i ett nätverk av nätverk. För att nätverken skulle kunna kommunicera med varandra 
infördes 1978 det standardiserade kommunikationsprotokollet TCP/IP1, den standard som 
Internet arbetar med än i dag. (s. 44)  
 
I början av 1980-talet övergav militären ARPANET som då blev ett civilt 
forskningsnätverk som döptes till ARPA-Internet. I början av 1990-talet byggde ett antal 

                                                 
1 TCP/IP är ett paketförmedlande protokoll, vilket innebär att t.ex. en film delas upp i mindre delar och 
skickas till mottagarens IP-adress. Delarna behöver inte ta samma väg till mottagaren. Delarna sätts sedan 
ihop till filmen i mottagarens dator. (Webopedia) 
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Internetleverantörer sina egna nät och etablerade kommersiella nätslussar, och då 
expanderade Internet snabbt tack vare sin decentraliserade arkitektur och sina öppna 
kommunikationsprotokoll. (ibid., s. 22-24)  
Castells menar också att Internets utformning var ett resultat av datornätverkandets 
gräsrotstraditioner. Genom att datorintresserade ungdomar började koppla samman sina 
persondatorer för att utbyta information med varandra under 1970-talet växte olika 
informationsnätverk fram. Studenter och datorhackare skrev egna program och spred 
källkoden gratis på nätverken med hopp om kommentarer på förbättringar. Denna 
ideologiska grundval möjliggjorde en teknisk experimentlusta och upptäckarglädje som 
bidrog till att en mängd aldrig planerade applikationer uppstod, däribland 
hypertextsystemet World Wide Web. (ibid., s. 24-27)  
 
Castells menar att det är förvånande att Internet uppnått en så relativt stabil styrning 
utan att ätas upp av USA-regeringens byråkrati eller kaoset i en decentraliserad struktur. 
Att detta inte skett är en bedrift från de tekniska innovatörer som verkligen har försökt 
behålla nätet öppet som ett sätt att lära och dela med sig, och som har försökt bevara den 
frihetsanda som är nätets upphov. (ibid., s. 44) 
 
 
2.2.2   Upphovsrätt 
 
Juristen Jonatan Lundgren skriver i Upphovsrätt och Internet (2006) att det finns två 
olika upphovsrättssystem; den kontinentaleuropeiska modellen och det anglosaxiska 
systemet. I det kontinentala systemet har ideella rättigheter en starkare ställning medan 
upphovsrätten är mer av ett kommersiellt privilegium i det anglosaxiska systemet. När 
det gäller praktisk tillämpning är dock inte skillnaderna så stora. Enligt det anglosaxiska 
systemet var upphovsrätten främst tänkt att skydda exempelvis en förläggare 
ekonomiskt och upphovsmannen hade rätt att bestämma över tryckning. I det 
kontinentala Europa var grunden att upphovsmannen har en individuell rätt att 
bestämma hur verket får utnyttjas. (s. 9)  
 
I Sverige har vi lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, även kallad 
upphovsrättslagen (SFS 1960:729), eller URL. Enligt URL är det normala att en 
upphovsrätt automatiskt uppkommer vid ett verks skapande och att rättigheterna varar i 
70 år från det att upphovsmannen avlidit. Rättigheterna består av en ekonomisk rätt och 
en ideell rätt. Den ekonomiska handlar om rätten att framställa exemplar och att göra 
verket tillgängligt för allmänheten. Den ideella handlar om att upphovsmannen har rätt 
att bli angiven vid framställande av exemplar eller vid tillgänggörande för allmänheten 
av upphovsmannens verk. Upphovsmannen har också rätt att motsätta sig att verket 
ändras eller tillgängliggörs för allmänheten på ett sätt att upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende kränks. Bernkonventionen2 och Världskonventionen3 om 
upphovsrätt är också två upphovsrättsliga skydd, och om någon stat är ansluten till 
några av dessa konventioner så skyddar Sverige verk från deras stater enligt URL. 
(ibid., s. 10) 
 

                                                 
2 Konvention som ingicks i Bern 1886 för att skapa internationellt skydd för litterära och konstnärliga 
verk. År 1904 anslöt sig Sverige till konventionen. (Nationalencyklopedin) 
3 Världskonventionen om upphovsrätt tillkom år 1952. Den syftar till att möjliggöra för länder, som i sin 
nationella lagstiftning inte uppfyller Bernkonventionens krav på upphovsrättsskydd, att ansluta sig till en 
internationell reglering av upphovsrätten. (STIM) 
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Professor Eva Hemmungs Wirtén skriver i sin bok No trespassning: Authorship, 
intellectual property rights, and the boundaries of globalization (2004) att exporterna 
från de kulturella industrierna, särskilt filmindustrin, bidrog till att stärka den 
amerikanska statskassan efter andra världskriget. Filmindustrin hade haft framgångar 
utomlands ända sedan början av 1900-talet, men under 1980-talet ökade Hollywoods 
export till Europa kraftigt. Mellan 1987 och 1991 ökade den internationella exporten 
från 1.1 billion dollar till 2.2 biljoner dollar, medan den amerikanska filmimporten låg 
på 81 miljoner dollar 1991.  
 
Hemmungs Wirtén menar att det var denna förändring i den globala ekonomin som 
gjorde immaterialrätten till en explicit policy för den amerikanska nöjesindustrin. 
Ekonomin stimulerades av att USA kunde massproducera bland annat filmer i 
Hollywood, samtidigt som det blev färre regleringar i den globala ekonomin som ökade 
den internationella handeln. Eftersom den internationella marknaden på många håll 
visade sig ha bristfällig immaterialrättslig lagstiftning ledde detta till ökat fokus på 
tanken om att den immateriella egendomen måste skyddas. En rad organisationer, bland 
annat IIPA (International Intellectual Property Alliance), grundades i mitten av 1980-
talet och den amerikanska regeringen fick upp ögonen för situationen med upphovsrätt i 
förhållande till exportindustrin genom upphovsrättslobbyister som hade gjort president 
Ronald Reagan uppmärksam på de förhållanden som rådde. Detta lade grunden till 
tanken om att den immateriella egendomen var den drivande kraft som skulle ta USA:s 
ekonomi in i 2000-talet, en tanke som stöddes av både det republikanska och det 
demokratiska partiet. (s. 89-91) 
 
Lawrence Lessig är professor i juridik vid Stanford Law School och grundare av 
skolans center för Internet och samhälle. Under stora delar av sin karriär har Lessig 
främst fokuserat på hur juridik och teknik påverkar upphovsrätten och han har författat 
många böcker inom ämnet. Han har även grundat den ideella organisationen Creative 
Commons vars arbete går ut på att expandera public domain-sfären4 genom att utarbeta 
egna licenser för intellektuell egendom som en sorts alternativ till den vanliga 
upphovsrätten. (Lessig.org) Lessig sammanför Castells och Hemmungs Wirténs 
diskussioner i sin bok Free culture: How big media uses technology and the law to lock 
down culture and control creativity (2004) i vilken han diskuterar vad som hände när 
upphovsrättsindustrin började använda Internet. 
 
Lessig gör skillnad på kommersiell och icke-kommersiell kultur. Med kommersiell 
kultur menar han den delen av vår kultur som är producerad för att säljas, och med icke-
kommersiell kultur menar han resten. Lessig menar att den icke-kommersiella kulturen 
traditionellt och historiskt har varit oreglerad. Lagen brydde sig inte om skapandet eller 
spridningen av denna form av kultur, utan lämnade den fri. De sätt på vilka vanliga 
människor delade och förändrade sin kultur – historieberättande, recitering av 
teaterpjäser, deltagande i fanklubbar, kopiering av musik, byta kassetter – var lämnade 
ifred av lagen. Lagens fokus var på kommersiell kreativitet. Först skyddade lagen 
kreatörers motivering att skapa genom att ge dem exklusiva rättigheter till sina verk så 
att dessa skulle kunna säljas på en marknad. Lessig menar att detta också är en viktig 
del av kreativiteten och kulturen, särskilt i Amerika på senare tid. Men det var ingen 
dominerande del av traditionen, utan bara en liten del som vad i balans med den fria 
kulturen. Lessig menar att denna balans inte existerar längre.  
                                                 
4 Det är svårt att hitta en bra översättning till begreppet public domain. Jag menar med begreppet idéer, 
verk och intellektuell egendom som fritt kan användas av allmänheten. 
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Orsaken till detta är Internet och att lagen har förändrats efter påtryckningar från de 
stora mediekonglomeraten. För första gången i historien hamnar de traditionella sätt 
som människor skapar och delar kultur på inom lagens regleringskraft, som dessutom 
har expanderat och nu omfattar stora delar av den kultur och kreativitet som den inte 
omfattade tidigare. Förändringen motiveras med att det är en nödvändighet att skydda 
kommersiella intressen. Lessig är kritisk och menar att förändringen inte medför ökat 
skydd för upphovsmännen, utan den medför istället att en gammal affärsmodell 
skyddas. Han menar att Internets potential att förändra de sätt på vilka både kommersiell 
och icke-kommersiell kultur skapas och delas hotar de stora mediebolagen, som i sin tur 
organiserar sig för att påverka lagstiftningen för att på så sätt få bättre skydd. (Lessig 
2004, s. 8-9) 
 
Efter Lessigs tankar kring vad som händer med kulturen på Internet kan det vara av 
intresse att se vad en annan aktör på den svenska filmmarknaden, nämligen 
Antipiratbyrån, anser om kultur och upphovsrätt. Arwid Lund och Rikard Larsson har 
skrivit magisteruppsatsen Upphovsrätten i det generella intellektets era: En 
ideologikritisk analys av fyra svenska aktörer (2008) vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Deras undersökning utgår från idén att det sker en ökad ekonomisk exploatering och 
popularisering av kulturproduktionen i samhället, i vilken upphovsrätten spelar en 
central roll. För att studera dessa processer genomför de en ideologianalys av uttalanden 
från bland andra Antipiratbyrån. (Lund & Larsson, s. 97) Lund och Larsson undersöker 
hur organisationerna formulerar sig rörande områdena ekonomi, kultur och 
medborgerliga rättigheter och skyldigheter.  
 
Lund och Larsson använder bland annat Olin Wrights nymarxistiska klassbegrepp för 
att avtäcka Antipiratbyråns ideologier och på så vis se vilka klassintressen som gynnas. 
De ideologiska positionerna som framträder är bland annat att Antipiratbyrån har en 
instrumentell syn på kultur där kulturens främsta värde är att den exploateras 
ekonomiskt med hjälp av upphovsrätten och därmed möjliggör ekonomisk utveckling i 
vilken den hierarkiska skillnaden mellan producent och konsument vidmakthålls. Lund 
och Larsson menar att Antipiratbyråns ideologi gynnar starka aktörer inom den 
kapitalägande klassen. De menar också att det förekommer andra ideologier inom andra 
organisationer och att dessa bygger på mer estetiska eller antropologiska kulturbegrepp 
som hämtar sin kraft i den teknologiska utvecklingen och människans natur, där ett mer 
kritiskt förhållande till den intellektuella egendomens utbredning som betonar att det 
kulturella skapandet är socialt till sin karaktär kan skönjas. (ibid., s. 97-98) 
 
Sara Eriksson och Ellinor Säfström har i sin magisteruppsats Upphovsrätt i förändring: 
En undersökning av några upphovsrättsorganisationers remissvar på 
Departementsskrivelsen 2003:35 (2004) vid Bibliotekshögskolan i Borås undersökt 
vilka argument som förs fram om förändringarna i upphovsrättslagen som föreslås i Ds 
2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället. De undersöker remissvaren från ett 
antal olika organisationer som företräder upphovsmän i frågan: KLYS och Copyswede, 
Svenska Journalistförbundet, ALIS och Sveriges Författarförbund samt Föreningen 
Svenska Läromedelsproducenter och Svenska Förläggareföreningen. Organisationerna 
valdes eftersom de har ett starkt ekonomiskt vinstintresse. Genom en kvalitativ 
textanalys av sitt material fann Eriksson och Säfström att de upphovsrättsliga 
organisationernas remissvar inte gav någon hållbar argumentation. Organisationerna 
angav inga direkta skäl eller stödargument för sina åsikter, förutom ett antal påståenden 
om hur något är eller kommer att bli. Eriksson och Säfström menar att de hade velat se 
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någon form av medvetenhet kring det faktum att det finns fler sidor av frågan än enbart 
den ekonomiska. (Eriksson & Säfström, s. 68) 
 
2.2.3   Fildelning och piratkopiering 
 
Lawrence Lessig menar att den piratkopiering som lagen försöker hindra är den som 
berövar kreatören från sin inkomst. Lessig försöker reda ut vilken typ av fildelning som 
åstadkommer detta, och skiljer på fyra olika beteenden:  
 

(A) Fildelning av upphovsrättsskyddat material som substitut till köp. Istället för att 
köpa en film, så laddas den ner gratis. 
 

(B) Fildelning av upphovsrättsskyddat material som ett sätt att upptäcka ny kultur 
som sedan köps. 

 
(C) Fildelning för att få tag i upphovsrättsskyddat material som inte längre är 

tillgängligt i handeln. 
 

(D) Fildelning av icke upphovsrättsskyddat material. 
 
Lessig menar att endast alternativ D är lagligt ur ett juridiskt perspektiv, medan endast 
alternativ A är skadligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Lessig påpekar också att för att 
veta hur skadligt alternativ A är, måste man veta hur mycket alternativ B bidrar till ökad 
försäljning. Lessig menar också att det inte går att veta om fildelning av en film enligt 
alternativ A verkligen motsvarar ett osålt lagligt exemplar av samma film. (Lessig 2004, 
s. 69-70) 
 
Lessig väcker några intressanta frågor, och en undersökning som svarar på några av 
dem är den som forskarstuderande Ulf Blomqvist deltog i tillsammans med sina 
kollegor teknisk doktor Lars-Erik Eriksson, professor Olle Findahl, seniorkonsult Håkan 
Selg och professor Roger Wallis i det EU-stödda projektet MusicLessons under 2005 
och 2006. Projektet publicerade en mängd rapporter och artiklar. Syftet med projektet 
var att studera fildelningens påverkan på musikbranschens affärsmodeller. Blomqvist et 
al:s uppdrag var att sätta in fildelningen i ett större perspektiv, uppmärksamma 
konflikter med gällande regelverk och ge förslag till åtgärder.  
 
Med hjälp av användarstudier och intervjuer nådde de resultatet att fildelning är en 
generationsföreteelse. Få fildelare har fyllt 30, och bland de dagliga fildelarna är den 
manliga dominansen påtaglig. Undersökningen visar att fildelarna har integrerat Internet 
i sin vardag och använder det till i stort sett allt: för att ta del av nyheter och tidningar, 
webbradio, information om varor och tjänster, myndighetsservice, beställa resor och 
biljetter och sociala kontakter. Framför allt visar undersökningen att fildelarna uppvisar 
höga andelar gällande köp av böcker och CD- och DVD-skivor över Internet. De som 
fildelar mycket köper och konsumerar mer än de som inte fildelar alls. Blomqvist et al. 
menar att utvecklingen har sprungit ifrån medieindustrin, med resultatet att 
medieindustrin skickar sina advokater på dem som med uppdaterade affärsmodeller 
borde ha varit deras kunder.  
 
Blomqvist et al. påpekar att de inte talar i egenskap av motståndare till upphovsrätten 
eller mot upphovsmännens rätt att få betalt för sina verk. De menar att upphovsrätten 
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skall försvaras, men att samhället enbart kommer att acceptera detta om upphovsrättens 
tillämpning åstadkommer en rimlig balans mellan allmänhetens och upphovsmännens 
intressen. Blomqvist et al. menar att på lång sikt måste målet vara att skapa ett 
innovativt och kreativt samhälle där teknikutvecklingen kan utnyttjas fullt ut och att de 
som ger oss nya idéer får rimlig ersättning för sina arbetsinsatser. (Blomqvist et al. 
2005) 
 
Rudolf Antonis undersökning Morgondagens publik: Attityder och vanor kring film och 
bio på 2000-talet (2007) från SOM-institutet i Göteborg har sitt ursprung i uppdraget att 
belysa biografbesökens utveckling respektive biografpublikens sammansättning över tid 
som SOM-institutet fick av Svenska Filminstitutet 1995 (Antoni, s. 3). Antoni 
undersöker bland annat fildelningens omfattning och effekter och menar att det mest 
intressanta för filmbranschen att veta är hur många som via internet laddar ner filmer, 
en aktivitet där det vid tidpunkten för undersökningen bara fanns ett fåtal lagliga 
alternativ med ett begränsat utbud. Den totala andelen av befolkningen som svarar att de 
har laddat ner film illegalt är 18 procent, men Antoni räknar in ett mörkertal på grund av 
att det är en olaglig aktivitet och utgår istället från siffran 20 procent. Mer än hälften av 
dessa laddar ner film minst en gång i månaden och totalt sett åtta procent laddar ner film 
minst en gång i veckan.  
 
Genom viss matematik når Antoni resultatet att det laddades ner 24 miljoner filmer i 
Sverige under 2006, vilket är 60 procent mer än det totala antalet biobesök i Sverige 
samma år. Precis som Blomqvist et al. visar även Antonis undersökning att det främst är 
unga män som laddar ner. Det tycks heller inte ligga någon ideologisk vänster-höger-
dimension bakom beteendet. (ibid., s. 27) Antonis undersökning visar också att de som 
laddar ner film oftare går på bio än de som inte laddar ner (ibid., s. 30). 

Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet, har tillsammans med 
Stefan Larsson, doktorand i rättssociologi, och Måns Svensson, filosofie doktor i 
rättssociologi, genomfört en undersökning om unga nätkulturer. I undersökningen 
svarade ca 1 100 personer i åldern 15-25 på frågor om sin inställning till fildelning. 
Resultatet från undersökningen visade att 75 procent av de tillfrågade inte ser det 
faktum att fildelning är olagligt som skäl att låta bli. En nästan lika stor andel trodde 
inte att en strängare lagstiftning skulle komma att hindra dem från att fildela.  
 
Undersökningen visar också att de tillfrågade inte känner av något socialt tryck att följa 
lagen. Hydén, Larsson och Svensson menar att detta visar på en stor klyfta mellan de 
rättsuppfattningar som upphovsrätten vilar på och unga människors syn på vad som är 
rätt och fel. Deras undersökning visar också att de tillfrågade är villiga att betala för att 
dölja sin IP-adress om skärpta sanktioner genomförs.  
 
Hydén, Larsson och Svensson menar då att hårdare tag mot fildelare genom lagstiftning 
riskerar att få rent kontraproduktiva effekter, och att det är svårt att tillämpa åldrade 
rättsprinciper i den tid av tekniska omvandlingar som vi nu genomgår. Deras 
undersökning visade dessutom att många är beredda att betala upp emot 200 kronor i 
månaden för att kunna fildela upphovsrättsligt skyddat material, och Hydén, Larsson 
och Svensson menar att problemet inte handlar om en ovilja att betala för de produkter 
som de tillfrågade vill konsumera. (Hydén, Larsson & Svensson 2009) 
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2.2.4   Internet och kontroll 

Simon Haikola och Sara Jonsson har skrivit magisteruppsatsen Statlig övervakning av 
Internet: En diskursanalys av riksdagstryck 1994-2007 (2007) vid bibliotekshögskolan i 
Borås. Syftet med Haikola och Jonssons uppsats var att undersöka hur politiker förhåller 
sig till Internet som en helt ny arena för medborgerlig kommunikation och om det finns 
en strävan på statlig nivå att underkasta ett nytt kommunikationsmedium statlig 
övervakning. Deras idé bygger på Michel Foucaults tankar om att den moderna 
västerländska staten kännetecknats av en maktrationalitet som innebär en strävan från 
staten att veta allt om sina medborgare.  

Deras undersökning visar att det i den politiska diskursen om statlig övervakning på 
Internet finns uttryck för en grundläggande maktrationalitet som aldrig ifrågasätts, och 
som innebär krav på statlig kontroll av medborgarna. Detta resulterar i en stor enighet 
om att Internet måste övervakas. I sin analys av subjektspositioner finner Haikola och 
Jonsson att det görs en förenklande indelning i vanliga medborgare och kriminella. I 
riksdagstrycket, som utgjort deras material, saknas ett klargörande om vem ”den 
enskilde” är som det så ofta hänvisas till. Det klargörs aldrig huruvida det är den 
enskilde som icke-misstänkt och oskyldig, som misstänkt och oskyldig eller om det 
även är den enskilde brottslingen. Haikola och Jonsson fann också en 
styrningsmentalitet som syftade till att öka statens övervakning, särskilt tydligt från och 
med riksmötet 2002/03. Denna mötte dock konstant motstånd från en annan 
styrningsmentalitet som utgick från vikten av att den personliga integriteten skyddas. 
(Haikola & Jonsson, s. 75-76) 
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3.   Teori 
 
 
Lawrence Lessig presenterar i sin bok Code and other laws of cyberspace (1999) ett 
resonemang som jag utgår från för att definiera betydelsen av fritt och kontrollerat så 
som orden används i begreppen ett fritt Internet och ett kontrollerat Internet. Lessig 
beskriver också ett verktyg för att kunna förstå vilka krafter som reglerar ett visst 
beteende. I denna uppsats är det fildelningen, den olovliga spridningen av 
upphovsrättsskyddat material, som är det relevanta beteendet.  
 
 
3.1   Det fria nätverket och det kontrollerade nätverket. 
 
Jag använder mig av ett av Lessigs många exempel för att skapa idén om två 
idealtypiska nätverk som jag menar är varandras motsatser. Lessigs exempel utspelas i 
mitten av 1990-talet, då Internet slog igenom på universiteten i Amerika. Vilken policy 
rörande användningen av Internet som universiteten utvecklade skiljde sig åt.  
 
På universitetet i Chicago kunde vem som helst koppla in sin dator i några av de många 
anslutningsjack som fanns på universitetsområdet för att på så sätt få tillgång till 
Internet. Anledningen till denna frihet var ett beslut som administratören Geoffrey Stone 
fattade. När universitetets nätverk designades så fick Stone frågan om anonym 
kommunikation skulle vara tillåten eller inte. Stone menade då att regleringen av 
kommunikation vid universitetet skulle vara lika mån om yttrandefriheten som första 
tillägget i den amerikanska konstitutionen var5, och resultatet blev att nätverkets design 
gjorde det möjligt för studenterna att kommunicera anonymt via nätet vid Chicagos 
universitet. Universitetet i Harvard valde andra regler. Det gick inte att ansluta en dator 
till nätverket vid Harvards universitet utan att datorn var registrerad, licensierad, 
godkänd och verifierad, och endast universitetets medlemmar kunde registrera sina 
datorer. När datorn var registrerad kunde all kommunikation med nätverket övervakas 
och registreras av en speciell server som var i universitets ägo. Det var emot universitets 
regler att kommunicera anonymt. Tillgången till nätet kunde alltså baseras på 
användarens identitet, och bruket av nätverket kunde spåras tillbaka till användaren. 
Denna design var också ett beslut av en administratör, men idealet på Harvard var 
kontroll istället för access. (Lessig 1999, s. 26)  
 
Lessig menar att vi kan placera dessa bägge exempel i ett spektrum av tänkbara 
nätverkskonstruktioner. Spektrumets bägge ytterkanter representerar två extrempunkter, 
varav den ena utgör Internet – ett nätverk definierat av några få protokoll som är öppna 
och inte i privat ägo och som inte kräver någon personlig identifikation för åtkomst och 
användning. (ibid., s. 27) Det Internet som Lessig pratar om här är det som fanns i 
Castells beskrivning av Internets uppkomst: ett Internet som är öppet och främjar 
innovation, ungefär som nätverket i exemplet med Chicagos universitet. I den andra 
extrempunkten placerar Lessig de slutna, ägda nätverk som för åtkomst och användning 
kräver identifikation, som exempelvis bankomatnätverken (ibid., s. 27). Exemplet med 
nätverket vid Harvard kan sägas ligga närmare denna extrempunkt.  De bägge 
extrempunkterna utgör i min teoretiska diskussion två idealtypiska nätverk: det fria och 
                                                 
5 Det första tillägget i den amerikanska konstitutionen är från 1791 och säger att kongressen inte får stifta 
lagar som gör inskränkningar i yttrandefriheten (United States Senate). 
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det kontrollerade. Jag kanske bör förtydliga att Lessig pratar om reglerbart respektive 
icke-reglerbart, men jag väljer alltså istället orden fritt och kontrollerat eftersom dessa 
ordval enligt mig förtydligar det motsatsförhållandet jag vill belysa. 
 
Skillnaden mellan de bägge nätverken i exemplet med Chicago och Harvard ligger i de 
värderingar som ligger till grund för nätverkens design. Lessig menar att det även 
förekommer en skillnad i den utsträckning som de olika nätverken kan reglera 
användarnas beteende. Denna reglerbarhet är således inte bestämd av naturen, utan den 
sker i det som Lessig kallar för koden. Koden är det som styr tekniken, det vill säga 
programmeringen av datorerna. Det förekommer alltså en skillnad i hur de olika 
nätverken är konstruerade, en skillnad i deras arkitektur. (Lessig 1999, s. 27)  
 
Lessig menar att det finns tre egenskaper hos det fria nätverket i Chicagoexemplet som 
gör det svårt att reglera användningen av nätverket. Dessa egenskaper skulle kunna ses 
om felaktigheter – buggar – av en person som önskar införa ökad kontroll på nätverket. 
Dessa egenskaper är: 
 

(A) Avsaknaden av information om användaren 
(B) Avsaknaden av information om datatrafiken  
(C) En kombination av A och B 

 
Informationen som sänds över Internet med TCP/IP-protokollet är ju bara små datapaket 
med en adress vars innehåll är okänt fram till dess att paketen sätts ihop i mottagarens 
dator. (C) kombinerar (A) och (B): eftersom både användarens identitet och den 
information som överförs är okänd finns det heller ingen möjlighet att göra åtkomst till 
information beroende av vem användaren är och av vilken typ av information som 
användaren vill komma åt. Det finns alltså inget enkelt sätt att dela in Internet i zoner. 
Ett exempel på zoner i vår fysiska verklighet är åldersgränserna för tillträde till pubar; 
puben blir då en zon dit bara de som uppfyller villkoren har tillträde till. De tre 
egenskaperna gör det svårt att reglera användningen av Internet. För de som förespråkar 
ett fritt nätverk är dessa egenskaper naturligtvis positiva.  
 
I exemplet med nätverket i Harvard visar dock Lessig att det går att lägga på lager med 
kontrollarkitektur till själva Internetprotokollen för att på så sätt eliminera de tre 
buggarna. De nätverk som ligger mellan de bägge idealtyperna adderar lager med kod 
ovanpå den fria idealtypen för att på så sätt möjliggöra ökad kontroll. Lessig menar att 
nätverk som är mer kontrollerade än andra helt enkelt är det för att de är konstruerade på 
det sättet genom att människor har gjort aktiva val rörande nätverkens design. Därför 
kan ett fritt nätverk alltid konstrueras om till ett mer kontrollerat. (Lessig 1999, s. 27-
28) 
 
Lessig menar att Internet var ett idealtypiskt fritt nätverk i sin begynnelse, men att 
Internet nu håller på att konstrueras om till ett mer idealtypiskt kontrollerat nätverk. 
Anledningen till att Internet förses med sådan kontrollarkitektur är för att bättre anpassa 
Internet för handel och kommers. De förändringar som möjliggör kommers och handel 
möjliggör också kontroll på ett enkelt sätt. Lessig ser inte nödvändigtvis kommers som 
något negativt, utan hans poäng är att kommersen kommer förändra Internets arkitektur 
(Lessig 1999, s. 30) . 
 
Arkitektur är alltså det centrala begreppet som jag tar med mig in i nästa stycke. 
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3.2   De fyra kontrollkrafterna: lag, normer, marknad och arkitektur 
 
Vilken är då motorn i förskjutningen från fritt till kontrollerat som beskrevs i stycket 
3.1? Lessig menar alltså att det är marknadsanpassningen av Internet som orsakar en 
större reglering. Men hur sker denna reglering? Lessig förklarar detta genom att 
använda skriften On Liberty av den engelske filosofen och nationalekonomen John 
Stuart Mill (1806-1873) som inspiration för att utveckla sin teori. 
 
En kort presentation av Mill kan vara lämplig först. I Nationalencyklopedin läser jag att 
Mill bland annat menade att samhällslivet, som var oöverskådligt och komplext till sin 
natur, gjorde det omöjligt för deduktion av annat än ungefärliga empiriska lagar. Dessa 
var dock tillräckligt bestämda för att ge politisk vägledning. Enligt Mill var detta faktum 
viktigt, eftersom han betraktade just idéer som drivkraften bakom all 
samhällsutveckling. Mill var även, och det är mer relevant i det här fallet, 1800-
talsliberalismens ledande gestalt. (NE) Då liberalismen vanligtvis kanske förknippas 
med motstånd mot statsstyre, menar Lessig att Mills perspektiv snarare var att visa 
motstånd mot de krafter som inskränkte friheten oavsett om dessa krafter var statliga 
eller ej; Mill menade bland annat att friheten var lika hotad av normer som av staten. 
Mills metod var att fråga sig vad hotet mot friheten var, och hur detta hot kunde 
bekämpas, men Lessig utvecklar detta och menar att det som anses vara ett hot mot 
friheten förändras med tiden och att man därför vid varje tidpunkt och plats kan ställa 
sig samma fråga som Mill gjorde. (Lessig 1999, s. 85-86)  
 
Lessigs resonemang om reglering och vad som reglerar kan åskådliggöras med en 
mental bild som utgörs av en centerpunkt omgiven av fyra kraftpilar som pekar på 
punkten. Centerpunkten representerar då något som är reglerat eller belagt med 
restriktioner, t.ex. ett visst beteende så som illegal fildelning. Den totala regleringen av 
detta beteende blir då summan av de fyra krafterna. Förändringar i en av krafterna 
påverkar den totala regleringen. Krafterna är beroende av varandra och de kan hjälpa 
eller motverka varandra. (Lessig 1999, s. 87-88) Men vilka är då de fyra krafterna? 
 
1. Lagstiftningen 
 

Den första kraften är staten, i form av dess lagstiftande funktion. 
Regleringen sker genom ett hot om straff ifall vissa i förväg bestämda lagar 
bryts. (Lessig 2004, s. 121) 

 
2. Normer 
 

Normer har en annan typ av reglerande funktion. Normer straffar också en 
individ ifall denna bryter mot regler. Men bestraffningen utförs (delvis) av 
allmänheten i stället för av staten. Hur hård bestraffningen blir beror på vad 
det är för regler som bryts och i vilket typ av sammanhang reglerna bryts. 
(ibid., s. 122) Normerna bygger alltså på gemensamma föreställningar om 
vad som är tillåtet att göra och inte.  

 
3. Marknaden 
 

Lessig menar att marknadens restriktioner är definierade av vissa villkor: du 
kan göra X om du betalar Y; du får M i betalning om du gör N. Dessa 
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villkor är inte oberoende av lagar och normer, eftersom lagar bestämmer vad 
som får och inte får köpas, och normerna bestämmer vad som kan säljas. 
(ibid., s. 122) Lessig menar också att arbetarrörelsen såg marknaden som ett 
hot mot deras frihet, dels på grund av lönesättningen men också på grund av 
att marknadens organisation i sig blockerar vissa aspekter av frihet. Lessig 
påpekar även att marknaden kan vara en nyckel till frihet i andra 
sammanhang. (Lessig 1999, s. 85-86) 

 
4. Arkitekturen 
 

Den fjärde kraften är arkitekturen. Det är ett något otydligt begrepp, men 
med arkitekturen menas den konstruerade miljö som vi lever i. Det kan vara 
byggnader och farthinder för bilar i den fysiska miljön, men på Internet 
utgörs arkitekturen av koden. (ibid., s. 86) Koden är mjukvaran och 
hårdvaran som utgör Internet, och i koden finns bestämda regler om vad 
som är tillåtet att göra och inte. Koden är skriven av programmerare, och det 
är via dessa programmerare som reglering kan ske. Till exempel är en 
förfrågan om ett lösenord för att få åtkomst till visst material en typ av 
reglering som sker genom arkitekturen. (ibid., s. 89) 

 
Lessig menar att var och en av de fyra krafterna kan förändras, och lagstiftningen fyller 
då en viktig funktion i förändringsarbetet. Det kan fungera på olika sätt. Staten kan 
genom lagstiftning reglera den illegala fildelningen direkt genom att göra beteendet 
straffbart, men lagstiftningen kan också reglera beteendet indirekt genom att modifiera 
någon av de andra tre krafterna. Den som reglerar väljer mellan dessa verktyg och 
överväger vilket alternativ för reglering som ger mest effekt till lägsta möjliga kostnad. 
(ibid., s. 90-95) 
 
De fyra krafterna kan alltså ändras, och de kan bli förändrade. För att förstå det faktiska 
skyddet av antingen frihet eller immateriell egendom vid en viss given tidpunkt menar 
Lessig att man måste spåra förändringarna över tid. Restriktioner införda av en kraft kan 
elimineras av en annan vid en senare tidpunkt. (Lessig 2004, s. 124) I ett försök att 
exemplifiera hur detta resonemang är applicerbart på illegal fildelning utgår han först 
från en mental bild av situationen innan Internet slog igenom. Det rådde då en balans 
mellan de fyra krafterna; lagen begränsade möjligheten att kopiera och dela med sig av 
upphovsrättsskyddat material genom att straffa dem som gjorde det. Lagen i sin tur 
arbetade sida vid sida med en arkitektur som försvårade kopiering och spridning och en 
marknad som gjorde det dyrt att kopiera och sprida. Normerna bidrog med förmildrande 
omständigheter, som exempelvis när ungdomar kopierade varandras skivor. Lessig 
menar att när Internet och olika tekniker för komprimering av data, t.ex. MP3 och 
MPEG-2, slog igenom minskade plötsligt möjligheten för arkitekturen och marknaden 
att påverka den olovliga spridningen av upphovsrättsskyddat material. Normernas 
påverkan minskade också. En obalans i krafternas förmåga att reglera den illegala 
fildelningen uppstod. (Lessig 2004, s. 124-125) Jag återknyter här till min reglerade 
centerpunkt. Internet gjorde att centerpunkten växte och tryckte tillbaka de reglerande 
krafterna. En förändring i arkitekturen hade underminerat de andra krafternas möjlighet 
att påverka den illegala fildelningen. Helt plötsligt var det billigt och enkelt att kopiera 
en film hur många gånger som helst utan kvalitetsförsämring. Marknaden och 
lagstiftningen blev maktlösa. I och med att det plötsligt var så enkelt att kopiera, 
försvagades normerna också.  
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4.   Material och metod 
 
 
I det här kapitlet redogör jag för insamlingen av det material jag använder i min 
undersökning. Jag redogör också för mitt metodologiska tillvägagångssätt genom att 
först diskutera de generella ”regler” som finns gällande de metodologiska och 
analystekniska val jag gjort, för att sedan i det sista stycket diskutera min tillämpning av 
dessa samt hur jag gått tillväga i min analys. 
 
 
4.1   Materialinsamling och källkritik 
 
I Nationalencyklopedin beskrivs politik som processen att erövra och utöva makt i 
offentliga sammanhang. Det politiska maktspelet gäller också förmågan att främja 
politiska sakfrågor. En central egenskap hos det politiska spelet är dess karaktär av en 
process genom vilken personer med olika åsikter och intressen når fram till beslut som 
uppfattas som bindande. Det innebär att politik förutsätter motsättningar om mål eller 
metoder att förverkliga dessa. Aktörerna i denna process är i en demokrati både enskilda 
individer och organiserade grupper, partier, massmedier, byråkrater och formella 
beslutsfattare (NE). Min avsikt är att undersöka om Svenska Filminstitutet på något sätt 
är en deltagande aktör i det politiska maktspelet kring upphovsrättslagstiftningens 
utformning. 
 
Blomgren menar i Staten och filmen att en politisk debatt kan föras på olika typer av 
politiska arenor – spelfält - där politiska beteenden kan studeras. Blomgren lutar sig mot 
Axel Hadenius, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, som skiljer på fyra 
olika arenor: intern arena, väljararena, parlamentarisk arena och implementationsarena. 
Den interna arenan avser partiers och organisationers interna debatter och beslut. 
Väljararenan avser när ståndpunkter och argument förs fram i valdebatter. Den 
parlamentariska arenan avser regering och riksdag, och med implementationsarenan 
avser Hadenius den arena där organisationer och enskilda deltar i genomförandet av den 
beslutande politiken. Blomgren påpekar också att enligt statsvetaren Olof Peterson kan 
massmedia anses utgöra en femte arena för den politiska diskussionen. Blomgren menar 
att det är här som filmdebattörer vädrar sitt missnöje över statlig politik och det är även 
här som ansvariga politiker och tjänstemän ofta debatterar statlig filmpolitik med andra 
filmpolitiska aktörer. (Blomgren 1998, s. 21) 
 
Jag tycker det är det lämpligt att använda mig av den parlamentariska arenan eftersom 
den borde innebära bäst möjligheter för Svenska Filminstitutet att genom sina idéer 
påverka lagstiftningen. Jag har då valt att granska Svenska Filminstitutets remissvar på 
de statliga utredningar som jag ansett vara relevanta för den upphovsrättsliga 
utvecklingen under perioden 2003-2007. Utredningarna ger i regel konkreta förslag till 
förändringar i lagstiftningen, och då bör jag i remissvaren kunna urskilja om Svenska 
Filminstitutet är för eller emot de nya lagförslagen. De utredningar jag valt är Ds 
2003:35 - Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 
2001/29/EG m.m., Ds 2007:14 - Kriminalisering av privat olovlig hantering av 
avkodningsutrustning, Ds 2007:19 - Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens 
område – genomförande av direktiv 2004/48/EG och Ds 2007:29 - Musik och film på 
Internet – hot eller möjlighet. I utredningarna presenteras förslag till förändrad svensk 
lagstiftning på upphovsrättsområdet. Jag har även valt Ds 2005:8 - Inriktning på 
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filmpolitiken från 2006, med tanke på att det ingår i Svenska Filminstitutets verksamhet 
att stödja åtgärder mot olovlig hantering av film i alla visningsformer. Alla remissvar är 
undertecknade av Svenska Filminstitutets vd. Alla remissvar fanns på Svenska 
Filminstitutets hemsida www.sfi.se, förutom svaret på Ds 2007:19 som jag erhöll 
genom att kontakta Svenska Filminstitutets registrator. 
 
Utredningar som publiceras i departementsserien (Ds) är gjorda av handläggare på 
regeringens departement till skillnad från utredningar i serien Statens offentliga 
utredningar (SOU) som ofta har sin grund i en parlamentariskt tillsatt kommitté. Av mitt 
material är Ds 2005:8 och Ds 2007:14 gjorda inom kulturdepartementet och de övriga 
tre inom justitiedepartementet. Det kan vara på sin plats att jag uppmärksammar denna 
skillnad, eftersom den kan innebära att utredningarna i departementsserien är något 
mindre genomskinliga än Statens offentliga utredningar. Av de fem utredningar jag har 
valt är det endast i Ds 2007:29 som namnet på den/de som genomfört utredningen 
framkommer, vilket gör att jag upplever de övriga texternas upphov som anonymt.  
 
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är först och främst att regeringen vill 
få en uppfattning om vilka konsekvenser som utredningens förslag kan få om det 
genomförs. Om det visar sig att en stor del av remissinstanserna har en negativ 
inställning till förslagen kan regeringen besluta att inte gå vidare i frågan eller att 
försöka hitta en annan lösning än den som utredningen föreslår. Om Svenska 
Filminstitutet vill försöka påverka utredningarnas förslag i någon riktning bör de i sina 
remissvar argumentera starkt för sin sak på ett sätt som får mesta möjliga genomslag 
hos mottagaren, som i det här fallet är regeringen. Jag tycker därför det är rimligt att 
anta att Svenska Filminstitutet noggrant har tänkt över vilka argument som kan tänkas 
fungera mest effektivt i detta sammanhang, med tanke på att remisstiden ofta är minst 
ett par månader. 
 
 
4.2   Metodologiska överväganden  
 
I och med att mitt material utgörs av skrivna remissvar väljer jag att genomföra en 
kvalitativ textanalys av materialet för att kunna svara på mina frågeställningar. Göran 
Bergström och Kristina Boréus skriver i sin bok Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys (2000) att den som författar en text använder språket 
för att reflektera och för att uttrycka sin bild av den omgivande verkligheten. Språket 
uttrycker tankar och idéer. (Bergström & Boréus, s. 16) Dessa ord motiverar mitt val av 
textanalys väl eftersom jag vill undersöka Svenska Filminstitutets argument i frågor 
kring fildelning, upphovsrätt och Internet.  
 
Det är viktigt för mig att i min undersökning ha bra verktyg som passar uppsatsens 
syfte. En undersökningsmetod sägs vara valid om den faktiskt mäter det som den är 
avsedd att mäta. Om den inte gör det lider undersökningen av validitetsproblem. (ibid., 
s. 35) Ytterligare en viktig aspekt är reliabiliteten, precisionen. Är mina verktyg 
tillräckligt exakta? Har jag tolkat texten korrekt? Har jag eliminerat alla felkällor? (ibid., 
s. 37)  
 
Val av metod kan alltid diskuteras. Jag anser till exempel att en intervjustudie inte hade 
givit mig tillfredsställande resultat. Möjligen hade Svenska Filminstitutets nuvarande 
argument i frågor kring fildelning, upphovsrätt och Internet kommit fram i en sådan 
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studie, men det hade blivit svårt att undersöka förändring över tid. En intervjufråga 
ställd idag som vill ha svar på vilka argument Svenska Filminstitutet använde för sex år 
sedan riskerar att få ett efterkonstruerat svar med validitetsproblem som följd. Jag kunde 
också valt att genomföra en argumentationsanalys med avsikten att pröva Svenska 
Filminstitutets argument. Det hade visserligen varit en intressant undersökning att 
utföra, men då tycker jag att metoden blir för kritisk till sin natur. Min avsikt är inte att 
pröva argumentens hållbarhet och kritisera, utan att i stället försöka komma åt de 
argument som Svenska Filminstitutet använder i de aktuella frågorna och se hur de har 
förändrats över tid i förhållande till den svenska upphovsrättslagstiftningen. Om jag 
själv hade velat göra min röst hörd i debatten hade argumentationsanalys med avsikt att 
pröva argumenten varit en mer fördelaktig metod. Nu är min avsikt att enbart undersöka 
vilka argument som finns, vilket gjorde att mitt val av metod föll på ett idéanalytiskt 
angreppssätt där jag endast använder argumentationsanalysen som en analysteknik. 
 
 
4.3   Idéanalys som angreppssätt 
 
Ludvig Beckman, statsvetare och verksam lärare och forskare vid Stockholms 
universitet, reder i sin bok Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter 
och idéer (2005) ut begreppet idéanalys och skiljer på analystekniker och metodologier, 
och menar att en analysteknik är en uppsättning regler för hur ett material skall insamlas 
och bearbetas medan en metodologi även omfattar en teori om förhållandet mellan 
forskaren och dennes material. Beckman menar att valet mellan olika metodologiska 
ansatser inte skall sammanblandas med valet av analysteknik. Analysteknikerna 
konkurrerar inte med varandra, och flera analystekniker kan kombineras i en och samma 
studie. (Beckman, s. 9-10)  
 
Bergström och Boréus menar att syftet med en idéanalys är att undersöka förekomsten 
av vissa typer av idéer eller ideologier i texter, och att man vanligtvis undersöker en 
ideologisk förändring över tid (Bergström & Boréus, s. 20). De menar vidare att en 
ideologi beskrivs som en målinriktad och systematisk sammanställning av politiska 
ståndpunkter, medan en idé betraktas som en tankekonstruktion som utmärks av en viss 
kontinuitet. En sådan tankekonstruktion kan vara en föreställning om verkligheten som 
en värdering, eller en föreställning om hur man bör handla. (ibid., s. 148-149) I min 
studie väljer jag att undvika ordet ideologi, och pratar istället om idé eftersom jag anser 
att en användning av ordet ideologi skänker en onödig politisk tyngd åt min 
undersökning. 
 
Beckman skiljer också mellan innehållslig och funktionell idéanalys. Den innehållsliga 
idéanalysen betraktar politiska budskap som en samling argument, och den låter 
forskaren träda in i rollen som en jämbördig debattdeltagare i syfte att utveckla sina 
egna argument för eller emot en viss ståndpunkt. (Beckman, s. 11-12) Eftersom den 
innehållsliga idéanalysen inte lämpar sig lika bra för den typ av analys som jag tänker 
genomföra så väljer jag i stället att använda mig av den funktionella idéanalysen. 
Beckman menar att den funktionella idéanalysen inte betraktar politiska budskap främst 
som en samling argument, utan mer som variabler i en kedja av händelser med 
relationen mellan budskapet och motiven eller andra bakomliggande orsaker i fokus. 
Beckman menar att forskaren som genomför en funktionell idéanalys intresserar sig 
antingen för de politiska idéernas ursprung, vilken spridning de har eller deras 
konsekvenser.  (ibid., s. 13) Beckman säger att syftet med idéanalysen är att antingen 
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beskriva, förklara eller ta ställning till ett material. Beckman säger också att dessa 
syften bör hållas isär även om det är möjligt att kombinera dem, men det bör tydligt 
framgå vilket som är studiens huvudsakliga syfte. (ibid., s. 14-15) Jag är i första hand 
intresserad av att beskriva och tolka mitt material, men i slutdiskussionen kan det även 
bli aktuellt att försöka ta ställning till de eventuella konsekvenser som Svenska 
Filminstitutets argumentation kan tänkas ha fått ur ett större perspektiv. 
 
Bergström och Boréus pratar om vikten av att välja tolkningsstrategi och urskiljer fyra 
stycken tänkbara sådana. Dessa fokuserar på (1) uttolkaren/forskaren, (2) avsändaren, 
(3) mottagaren och (4) den omgivande diskursen. (s. 33) Jag väljer att tolka textens 
innebörd med fokus på avsändaren, Svenska Filminstitutet. Inför ett val av den 
avsändarorienterade tolkningsstrategin tipsar Bergström & Boréus om några råd från 
idéhistorikern Quentin Skinner. Det första rådet gäller att förstå vad för slags 
språkhandling som utförs. Det andra gäller att innebörden i texten måste tolkas utifrån 
den aktuella författarens språkanvändning och argumentation. Forskaren får alltså inte 
luras att lägga in sin egen betydelse i de termer som används. Skinners tredje råd är att 
kontexten skall vara till hjälp för att fastställa de ramar inom vilka rimliga tolkningar 
kan göras. Kontexten har stor betydelse för en god tolkning. (ibid., s. 27-28) 
 
Enligt Beckman är det viktigt att jag tydligt klargör de teoretiska utgångspunkter och 
preciserar de kategorier och begrepp som jag använder för att genomföra studien. Detta 
är av stor vikt för att en kritisk läsare inte främst ska fundera över om 
forskningsresultatet påverkats av förförståelsen, utan hur. (ibid., s. 21-22) Här försöker 
jag därför redovisa hur jag tillämpar mina analystekniska begrepp: 
Jag har följt Beckmans råd och konstruerat ett analysschema bestående av de fyra 
kontrollkrafterna som jag presenterade i teoriavsnittet. Inom detta metodavsnitt väljer 
jag att kalla dessa kontrollkrafter för dimensioner, eftersom det är ett mer vedertaget 
begrepp inom den idéanalytiska traditionen. Beckman menar att dimensioner kan 
utformas för att urskilja olika påståenden liksom för att urskilja preciseringar av ett och 
samma påstående. Olika argument kan urskiljas, men vart och ett av dessa argument kan 
sedan kanske delas in med avseende på de värden som argumenten representerar (ibid., 
s. 25). Beckman menar att dimensionerna bör vara ömsesidigt uteslutande och helst 
uttömmande (ibid., s. 26), men påpekar också att det är viktigt att våga vara kreativ och 
tänka i nya banor (ibid., s. 28). Jag har tagit fasta på Beckmans rekommendationer och 
anpassat begreppet dimensioner till min egen undersökning, och hädanefter väljer jag 
alltså att kalla dimensionerna för kontrollkrafter. 
 
Jag har även konstruerat idealtyperna det fria nätverket och det kontrollerade nätverket 
utifrån min teoretiska diskussion. Beckman skriver att en idealtyp är en 
tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos en ståndpunkt. 
En idealtyp är en renodling av de idéer som utmärker den, vilket tydliggör och 
sammanfattar dess innebörd. Samtidigt är en idealtyp en extrembild utan motsvarighet i 
verkligheten. Det budskap som undersöks kan sedan placeras i förhållande till 
idealtypen: hur nära eller långt ifrån extrembilden skall det undersökta budskapet 
placeras? Poängen med att använda idealtyper är inte att de utgör bra beskrivningar av 
faktiskt existerande budskap, utan att de hjälper mig att tydliggöra de skillnader jag 
anser vara väsentliga. (Beckman, s. 28-29).  
 
Jag ska också nämna något om hur jag tekniskt går tillväga för att analysera Svenska 
Filminstitutets argumentation. Bergström och Boréus skriver att intresset för att 
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beskriva och metodiskt utveckla den argumenterande verksamheten kan härledas 
tillbaka till retoriken från antiken. Retorik handlar främst om hur man bäst övertygar 
andra om en ståndpunkts rimlighet, och tre av dess grundbegrepp är logos, ethos och 
pathos. Logos är den del av försöket att övertyga som appellerar till mottagarens 
intellekt och rationella förmåga att dra slutsatser. Med ethos appellerar avsändaren till 
mottagaren i kraft av den trovärdighet avsändaren själv besitter, och med pathos menas 
de starka känslor och passioner avsändaren försöker väcka och utnyttja hos åhörarna för 
att övertyga dem. Inom den filosofiskt baserade argumentationsanalysen betraktas 
argumentationen som logisk och rationell och är därmed logosinriktad. (Bergström & 
Boréus, s. 90) För att analysera argumentationen i mitt material tar jag hjälp av den 
norske filosofen Arne Naess pro et contra-metod som den presenteras i boken 
Argumentationsanalys av Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, Folke Tersman och 
Anders Ullholm (1994). Björnsson et al. menar att syftet med en argumentationsanalys 
är att dela upp argumentationen i dess väsentliga beståndsdelar - tes och argument – 
samt att klargöra deras inbördes relationer. Argumentationens tes är det påstående som 
det argumenteras för men som självt inte avses ge stöd åt eller försvaga något annat 
påstående i argumentationen. Varje tes har argument som styrker eller försvagar dess 
hållbarhet. (Björnsson et al., s. 16-21) Jag använder argumentationsanalysen endast för 
att skilja på tes och argument. 
 
 
4.4   Metodologiskt tillvägagångssätt i analysen 
 
Jag har nu redogjort för grunderna i mina metodologiska val och de analystekniker jag 
avser använda. Hur går jag då tillväga rent praktiskt i min analys? Mitt angreppssätt för 
att uppnå uppsatsens syfte är alltså att använda mig av funktionell idéanalys. Detta gör 
jag genom att inledningsvis bearbeta varje remissvar genom att urskilja de teser och 
argument som används i texten. Nästa steg är att specifikt särskilja de teser som kan 
belysa hur Svenska Filminstitutet ställer sig till de föreslagna lagändringarna som varje 
undersökt remiss är ett svar på. I de fall remissen innehåller flera lagförslag bildar detta 
flera argumentationer inom samma remissvar. Jag behöver sedan tolka innebörden av 
dessa samt urskilja vilken av de fyra kontrollkrafterna lag, normer, marknad eller 
arkitektur som aktiveras i och med den föreslagna lagändringen, samt på vilka sätt de 
aktiveras. 
 
Jag söker även i materialet efter argument som stöder lagförslag som berör kontroll av 
nätverkanvändares identitet, för att kunna koppla samman dessa med det teoretiska 
resonemanget om idealtyperna det fria nätverket och det kontrollerade nätverket. De 
ovan framkomna argumenten försöker jag därefter kategorisera efter de värden som de 
representerar, för att på så sätt kunna urskilja hur argumentationen har förändrats över 
tid. Jag får på så vis lättare en bild av de idéer Svenska Filminstitutet uttrycker genom 
sina argument. Jag är emellertid medveten om att dessa idéer är en produkt av min egen 
tolkning. Jag kommer främst att betrakta Svenska Filminstitutets argumentation ur ett 
logiskt och rationellt perspektiv enligt argumentationsanalysens grundtanke, dock med 
ett litet undantag: om jag i tolkningen av mitt material stöter på pathosargument 
kommer dessa att falla inom ramen för den normativa kontrollkraften. Jag citerar från 
materialet för att min tolkning skall framgå tydligare. Jag använder mig alltså av den 
avsändarorienterade tolkningsstrategin som jag redogjort för ovan. Det jag bör tänka på 
är att tolka materialet utifrån Svenska Filminstitutets språkanvändning och 
argumentation. Den upphovsrättsliga kontexten hjälper mig i mina tolkningar. 
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5.   Materialgenomgång, analys och resultat 
 
 
I kapitel fem kommer jag att gå igenom mitt insamlade material och besvara mina tre 
frågeställningar. I stycket 5.1 besvarar jag mina två första frågeställningar eftersom den 
upphovsrättsliga kontexten kring de olika utredningarna i Departementsserien är tätt 
sammankopplad med min analys av Svenska Filminstitutets remissvar på dem. 
Besvarandet av min tredje frågeställning sker i stycket 5.2 och resonemanget som förs 
där kommer bli beroende av mina resultat som framkommer i stycket 5.1. 
 
 
5.1   Upphovsrättslig kontext och Svenska Filminstitutets argument 
 
I det här stycket kommer jag alltså dels ge en bakgrund till de förslag och ändringar som 
gjorts i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) under 
de senaste åren med fokus på de utredningar i Departementsserien jag valt ut, och dels 
analysera Svenska Filminstitutets remissvar på samma utredningar. Jag anser det inte 
nödvändigt att ge en längre beskrivning av upphovsrättens historia och dess utveckling i 
Sverige genom tiderna eftersom en sådan beskrivning inte blir relevant inom ramen för 
mitt syfte med den här uppsatsen. Jag anser att det istället är Svenska Filminstitutets 
placering i kontexten mellan 2003 och 2007 som är viktig. Jag utvidgar dock dessa årtal 
till att i bakgrundsbeskrivningen omfatta 2001 till 2009 för att bättre belysa kontexten. 
Med tanke på den harmonisering av EU-ländernas lagstiftningar som skett under min 
undersökningsperiod kan djupdykningen ner i den juridiska vegetationen i 
kontextbeskrivningen upplevas som en aning snårig och svårläst. 
 
Jag går igenom mitt material i kronologisk ordning, med start vid Ds 2003:35. Jag 
beskrev i stycke 4.4 hur jag gått till väga rent metodologiskt för att analysera Svenska 
Filminstitutets argument. De två frågeställningarna som skall besvaras lyder: 
 

• Hur har den svenska upphovsrättslagen utvecklats under de senaste åren? 
  

• Vilka argument använder Svenska Filminstitutet i frågor kring fildelning, 
upphovsrätt och Internet? 

 
 
5.1.1   Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället… 
 
Infosoc-direktivet är ett annat namn på EU-parlamentets och EU-rådets direktiv 
2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället som antogs den 22 maj 2001. Direktivet bygger på 
två internationella fördrag som antogs av FN:s organ för immaterialrätt, World 
Intellectual Property Organisation (WIPO) i december 1996. Bakgrunden till direktivet 
var att den digitala utvecklingen gjort det möjligt att kopiera och överföra 
upphovsrättsligt skyddade verk snabbt och enkelt mellan olika länder, t.ex. via nätverk 
som Internet. (Ds 2003:35, s. 1) 
 
Direktivet innebar en förpliktelse för den svenska staten att genom lagstiftning eller på 
annat sätt se till att direktivets mål uppnåddes. Det var främst direktivets artikel 8 om 
sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot brott mot URL som kom att 
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bli föremål för debatt i Sverige. Enligt artikel 8.3 ska svensk lagstiftning se till att 
upphovsrättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot 
mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i upphovsrätt 
eller närstående rättigheter (Ds 2003:35, s. 381). Detta innebar i praktiken att en 
rättighetsinnehavare skulle kunna begära att en Internetleverantör stänger av en viss 
användare om denne begår ett brott mot upphovsrättslagen. 
 
I betänkandet Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av 
direktiv 2001/29/EG, m.m. lämnades förslag till hur Infosoc-direktivet skulle 
genomföras i svensk rätt. I betänkandet föreslogs även vissa andra ändringar som inte 
direkt följde av direktivet, men som hade ett nära samband med de frågor som direktivet 
behandlade. Svenska Filminstitutet var en av remissinstanserna. 
 
Utredningen föreslog stora förändringar i URL som syftade till att bättre skydda 
upphovsrätten, framförallt i den digitala miljön. Förslagen innebar bland annat att 
upphovsmännens ensamrättigheter klargjordes. Direktivet gav upphovsmännen en 
ensamrätt att överföra verk till allmänheten. Huvudexemplet på ett sådant förfogande är 
att ett verk läggs ut på en webbplats på Internet. Förslaget innebar att det i 
upphovsrättslagen infördes en uttrycklig ensamrätt för upphovsmän att överföra sina 
verk till allmänheten. Detta innebar att alla tillgängliggöranden av verk på Internet 
skulle komma att benämnas som en överföring till allmänheten och kräva 
upphovsmännens tillstånd. (Ds 2003:35, s. 1-2)  
 
Ett annat förslag innebar att rätten att framställa kopior för privat bruk skulle begränsas, 
vilket medförde en revidering av 12 § i upphovsrättslagen. Det föreslogs att kopiering 
för privat bruk inte skulle vara tillåten om det exemplar som var den egentliga förlagan 
till kopian framställts eller gjorts tillgänglig för allmänheten utan upphovsmannens 
tillstånd. Detta innebar att kopiering för privat bruk av material som lagts ut på Internet 
utan upphovsmannens tillstånd inte längre skulle vara tillåten. (ibid., s. 2) 
 
För att kompensera för den lagliga kopieringen för privat bruk finns den så kallade 
kassettersättningen, som regleras i 26 k § i upphovsrättslagen. Det är en ersättning som 
ingår i priset på inspelningsbara CD- och DVD-skivor som är tänkta för framställning 
av kopior för privat bruk. Enligt betänkandets förslag skulle kassettersättningen höjas 
och anpassas till den digitala utvecklingen. (ibid., s. 3) Undantag gjordes dock för 
anordningar vars huvudsakliga användningsområde var annat än framställning av 
exemplar av verk för enskilt bruk (ibid., s. 154). Ett annat förslag innebar nya 
bestämmelser om skydd för tekniska åtgärder. Förslaget bestod i att det skulle blev 
straffbart att tillverka eller sälja produkter och tillhandahålla tjänster som utformats för 
att kringgå de skydd som var tänkta att förhindra olovlig framställning av exemplar eller 
tillgängliggörande för allmänheten av upphovsrättsligt skyddade verk.  
 
Det föreslogs också att det skulle bli förbjudet att kringgå dessa skydd. Betänkandet 
menade att dessa bestämmelser syftade till att ge innehavare av upphovsrättsligt skyddat 
material ökat skydd på Internet. Ett annat syfte var att stimulera handel med 
upphovsrättsligt skyddade verk på Internet. (ibid., s. 3) Utredningen ansåg att direktivets 
bestämmelse i artikel 8 om sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder när det 
gäller intrång i upphovsrätt eller närstående rättigheter redan var tillgodosedd i URL och 
att någon lagändring därför inte var nödvändig. (ibid., s. 380)  
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De föreslagna lagändringarna var tänkta att träda i kraft den 1 januari 2004, men av 
olika anledningar blev lagstiftandet skjutet på framtiden. Utredningen ledde så 
småningom fram till regeringens proposition 2004/05:110 som överlämnades till 
riksdagen den 10 mars 2005 och de föreslagna lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 
2005. (Prop. 2004/05:110, s. 1-3) 
 
 
5.1.2   Analys av Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2003:35 
 
Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2003:35 är fyra sidor långt, och de går igenom 
de lagändringsförslag i utredningen som de anser vara relevanta för deras verksamhet. 
Jag redogör här för de argument i remissvaret som är relevanta för min frågeställning. 
Jag använder de rubriker som finns i remissvaret för att på så sätt förenkla läsningen. I 
remissvaret ställer sig Svenska Filminstitutet positivt till alla förändringar i 
upphovsrättslagen som utredningen föreslår, utom i vissa fall där Svenska Filminstitutet 
önskar en ännu strängare lagstiftning. 
 
Inledning 
 
På många punkter i remissvaret var Svenska Filminstitutet kritiskt mot utredningens 
förslag eftersom de ansågs vara otydligt formulerade och inte tillräckligt effektiva. I 
remissvaret förekommer många argument för att det finns en hotbild som består dels av 
ett hot mot olika grupper inom filmbranschen eller en viss företeelse i samhället, och 
dels av ett hot från teknikutvecklingen. Jag tolkar det som att Svenska Filminstitutet 
menar att de föreslagna lagändringarna skulle undanröja dessa hot om de infördes. Dels 
anser Svenska Filminstitutet i ett direkt ekonomiskt argument att den olagliga 
kopieringen innebär ett hot mot filmavtalet, och därmed i förlängningen nyproduktionen 
av svensk film: 
 
 Underlaget för finansieringen, de bidrag till filmavtalet som staten och övriga parter står 

för, riskerar att på sikt minska om publiken i högre utsträckning väljer olaglig nedladdning 
framför att på laglig väg ta del av filmverk. (Svenska Filminstitutet 2003, s. 1) 

 
Svenska Filminstitutet menar även att det föreligger ett hot mot grupper såsom 
filmbranschen, enskilda producenter och enskilda upphovsmän: 
 

Den illegala användningen av upphovsrättsskyddat material kan komma att få negativa 
konsekvenser för filmbranschen om nuvarande utveckling tillåts fortsätta. (ibid., s.1) 
 

 Ett omfattande nyttjande utan ersättning utgör ett stort hot mot både enskilda producenter 
och upphovsmän liksom mot hela filmbranschen. (ibid., s. 1) 

 
Framställning av exemplar för privat bruk 12 § 
 
Det senare av ovanstående två argument används i samband med den föreslagna 
lagändringen som säger att det skall vara olagligt att göra en kopia för eget bruk om 
förlagan är olaglig. Svenska Filminstitutet målar också enligt mig i samband med 
samma föreslagna lagändring upp ett hot som kommer från den framväxande 
teknikutvecklingen: 
 
 … nedladdning och spridning av olicensierade kopior förväntas öka kraftigt. År 2002 hade 

en tredjedel av de svenska hushållen tillgång till bredbandsuppkoppling och därmed 
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möjlighet att snabbt ladda hem film via nätet. Enligt en undersökning gjord av Sveriges 
Videodistributörers Förening säger sig 67 % av de intervjuade i åldersgruppen 15-40 år 
vilja ladda ner film från Internet, om de hade en sådan möjlighet. Det är regeringens 
uttalade mål att alla svenska hushåll skall ges tillgång till bredbandsuppkoppling inom de 
närmsta åren. Redan idag läggs en mängd film ut på nätet utan tillstånd och i de flesta fall 
redan innan filmerna haft premiär. En ökad tillgång till bredband kommer att medföra att 
också den olagliga nedladdningen ökar. (ibid., s. 1-2) 

 
Enligt mig menar Svenska Filminstitutet att den ökande tillgången till bredband 
kommer medföra en förändring i teknologin, arkitekturen, som får till följd att antalet 
brott mot upphovsrättslagen kommer öka. Jag anser att Svenska Filminstitutet därmed 
förespråkar den föreslagna lagändringen för att stärka lagstiftningens direkta kraft för att 
motverka den illegala fildelningen. För att ytterligare motivera ändringen i lagen om 
kopiering för eget bruk använder Svenska Filminstitutet några historiska argument om 
hur det var när ny teknik tidigare introducerats på marknaden: 
 
 Då VHS-kassetter och videobandspelare blev allmän egendom för snart 20 år sedan 

uppstod snart en marknad där spelfilmer spreds på videokassetter utan rättighetshavarnas 
tillstånd och i strid med avtalade rättighetsupplåtelser. Även en omfattande spridning av 
olovligt kopierade kassetter av lovliga videogram förekom, till stor nackdel för 
rättighetshavarna. (ibid., s. 2)  

 
 Då betal-TV tjänster via dekoder började erbjudas fann mindre nogräknade personer det 

snart lönsamt att söka kringgå skyddet till förfång för upphovsmännen. Genom samarbete 
med upphovsmannaorganisationer, filmbranschen och operatörer kunde viss lagstiftning 
som skyddade krypterade signaler införas. Denna lagstiftning har dock nackdelen att den 
enskildes innehav av olovlig dekoder inte är kriminaliserat. (ibid., s. 2) 

 
Jag tolkar detta som att Svenska Filminstitutet menar att förändringar i teknologin, 
arkitekturen, som gör piratkopiering enklare medför en obalans i den totala regleringen 
av detta beteende och att balansen måste återställas. Jag menar även att Svenska 
Filminstitutet genom argumentet att det ännu inte är olagligt för den enskilde att inneha 
en olovlig dekoder förespråkar att lagstiftningen bör kriminalisera viss arkitektur för att 
på så sätt bättre reglera piratkopieringen. Ytterligare ett historiskt argument som 
förespråkar den föreslagna lagändringen: 
 
 Liksom tidigare kommer branschen att genom aktivt arbete söka hindra även denna nya 

piratverksamhet. I arbetet är naturligtvis lagstiftningen om upphovsrätt och angränsande 
områden av central betydelse. (ibid., s. 2) 

 
Det verkar som att Svenska Filminstitutet menar att de tidigare i historien lyckats 
påverka lagstiftningen så att krypterade signaler bättre kunde skyddas, och att de nu 
kommer anstränga sig för att förhindra den nya piratverksamheten som kommer uppstå 
på Internet. Därför förespråkar de en utökad upphovsrättslagstiftning.  
De föreslagna förändringarna om framställning av exemplar för privat bruk kommer 
medföra att lagen blir tydligare, menar Svenska Filminstitutet: 
 
 De lagliga tveksamheter som funnits då upphovsrättsligt skyddat material sprids på nätet 

utan rättsinnehavarnas samtycke undanröjs effektivt om de nya förslagen införs. (ibid., s. 2) 
 
Svenska Filminstitutet ställer sig dock skeptiska till några av förslagen, och menar att de 
är för otydliga och att de inte hjälper rättighetsinnehavarna tillräckligt: 
 
 Betydelsen av de föreslagna lagändringarna rubbas dock av de svårigheter förslaget ger 

rättsinnehavaren att få rätt i praktiken. Genom att i 54 § tumma på principen att den som 
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olovligen brukat upphovsrättsligt skyddat material skall vara tvungen att betala för 
nyttjandet, oavsett ond eller god tro, skapar lagstiftaren svårigheter för rättsinnehavarna att 
få ersättning från den som bryter mot lagen. (ibid., s. 2) 

 
Trots att direktivet medger möjligheter att i vissa fall ingripa mot mellanhänder, föreslås 
inga konkreta åtgärder i detta avseende. I stället ges en beskrivning av reglerna om 
medverkan i brott där vitesförbud i vissa fall skall kunna ges. En laglig möjlighet att, som 
t.ex. den danska lagen ger, avtvinga nätoperatören uppgifter om vem som brukat visst 
material, bör införas för att inte reglerna skall bli alltför svåra att upprätthålla i praktiken. 
(ibid., s. 2) 

 
Det första argumentet tolkar jag som att Svenska Filminstitutet tycker att den föreslagna 
lagens kraft är för svag, och önskar att den förstärks. Enligt det andra argumentet verkar 
det som att Svenska Filminstitutet ställer sig positiva till att Internetleverantörer skall 
kunna lämna ut användares identitet för att lagarna skall bli enklare att upprätthålla. Om 
vi då återvänder till Lessig och hans idéer om kontroll, där en förutsättning för att 
kontroll skall vara möjlig är att man känner till användarens identitet och vilken typ av 
information som överförs, så skulle Svenska Filminstitutets förslag innebära att Internet 
förskjuts mot den kontrollerade nätverksidealtypen jag skissade upp. 
 
Kassettersättningen 26 k § 
 
I de föreslagna förändringarna i lagen om kassettersättning har Svenska Filminstitutet 
också förslag på strängare åtgärder: 
 
 Med hänsyn till att tekniken utvecklas och att förslaget skall vara neutralt i teknikhänseende 

är det fel att knyta ersättningen för digital media till nu aktuella komprimeringsgrader. De 
föreslagna gränserna bör anges med viss råge om inte årliga revisioner skall bli aktuella. En 
annan brist med förslaget i denna del är att digitala minnesmedier som inte är särskilt 
ägnade för inspelning utesluts ur ersättningssystemet. (ibid., s. 3) 

 
Min uppfattning är att Svenska Filminstitutet vill höja kassettersättningen, och dessutom 
göra den verksam för fler typer av lagringsmedia. Det innebär att Svenska Filminstitutet 
förespråkar att lagen indirekt, via marknaden, ska reglera den olovliga spridningen av 
filmkopior. I och med att priset på lagringsmedia blir högre, minskar också troligtvis 
försäljningen av detsamma. 
 
Närstående rättigheter §§ 45 ff 
 
Ett argument som enligt mig innebär en förstärkt normativ kraft gäller den föreslagna 
förstärkningen av de närstående rättigheterna: 
 
 Även om rättsläget i praktiken inte ändras är detta en markering och som sådan är den ett 

välkommet medel i den kamp mot piratkopiering som filmproducenter och andra 
rättighetshavare står för. (ibid., s. 4) 

 
Jag menar att Svenska Filminstitutet ser förslaget som en förstärkning av den normativa 
kraften - en förstärkning av vad som anses vara rätt och fel - även om kraften som följer 
av lagen i sig inte förstärks. 
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Rättsligt skydd för tekniska åtgärder och elektronisk information om 
rättighetsförvaltning 6 a kapitel 
 
Svenska Filminstitutet fortsätter att vara skeptiska till utredningens lagändringsförslag i 
sin argumentation gällande skydd för tekniska åtgärder såsom kopieringsskydd på cd-
skivor: 
 

SFI anser att de föreslagna reglerna om skydd för tekniska åtgärder inte kommer att fylla 
syftet. Genom att begränsa skyddet till anordningar som uteslutande är till för att hindra 
eller begränsa upphovsrättsligt relevanta förfoganden skapas en stor gråzon för åtgärder 
som kan vara tillåtna. Till exempel bör ett kopieringsskydd på en DVD-skiva under inga 
omständigheter kunna få kringgås. Genom att inte ge skydd åt åtkomstkontroll/access 
begränsas möjligheterna för rättighetshavare att använda effektiva tekniska åtgärder. (ibid., 
s. 4) 
 

 Förslaget att den speciella lagen om dekoderskydd ska gälla oavsett de nya reglerna och 
istället för dessa kommer skapa problem vid den praktiska tillämpningen hos polis och 
åklagare. (ibid., s. 4) 

 
 
Det verkar enligt mig som att Svenska Filminstitutet önskar förstärka lagens kraft över 
den reglerande arkitekturen för att på så sätt minska den olagliga kopieringen. Jag tolkar 
det andra citatet som att Svenska Filminstitutet menar att lagen om dekoderskydd är 
inkompatibel med upphovsrättslagen, och att de önskar en tydligare lagstiftning. Som 
framgår i citatet nedan önskar SFI en förstärkning av lagen om dekoderskydd och de 
använder ett ekonomiskt argument: 
 
 Ett effektivare skydd mot användning av piratkort vid betal-TV skulle ge filmbranschen 

möjlighet att få del av de stora intäkter, uppskattningsvis 240 mkr per år, som den i dag 
förlorar till piraterna. (ibid., s. 4) 

  
 
5.1.3   Ds 2005:8 Inriktning på filmpolitiken från 2006  
 
Den 26 augusti 2004 reagerade Svenska Filminstitutets vd Åse Kleveland och femton 
andra företrädare för svenska organisationer inom film-, teater- och dataspelsbranschen 
i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter mot att Infosoc-direktivet inte blivit 
infört på ett korrekt sätt i Sverige. (Bernhardsson et al. 2004) 
 
I april samma år presenterade EU-parlamentet och EU-rådet direktiv 2004/48/EG om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, även kallat civilrättsliga 
sanktionsdirektivet eller IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive). 
Direktivets syfte var en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftningar gällande 
säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter. Direktivet skulle vara genomfört 
i medlemsstaterna senast den 29 april 2006. (Ds 2007:19, s. 1) 
 
Utredningen Ds 2005:8 Inriktning på filmpolitiken från 2006 överlämnades till 
regeringen den 22:a mars 2005, och i den presenteras förslag till utformning av den 
framtida filmpolitiken mellan 2006-2010. I utredningen förekommer inga direkta 
förslag till lagändringar i URL, men utredningen är ändå relevant eftersom den föreslår 
att filmavtalet skall fortsätta att reglera stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film. 
Delar av utredningen bygger på förslag från Svenska Filminstitutet, och Svenska 
Filminstitutet var naturligtvis en av remissinstanserna.  
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Utredningen menar att det är viktigt med åtgärder som stärker upphovsmäns och 
närstående rättighetshavares ställning gentemot piratkopieringen, men att det är lika 
viktigt att skapa en medvetenhet kring frågorna och att genom information och 
upplysning ändra felaktiga attityder. Utredningen nämner också att Svenska 
Filminstitutet under hösten 2004 startade Nätverket mot stöld av film och spel. I 
nätverket ingår en mängd intresseorganisationer som t.ex. Sveriges 
Biografägareförbund, Teaterförbundet, Folkets Hus och Parker, Sveriges 
Filmuthyrareförening och Svenska Antipiratbyrån. Den 11 november 2004 höll 
nätverket sitt första seminarium om piratkopiering av film och datorspel och det arbete 
som bedrivs mot olovlig kopiering. (Ds 2005:8, s. 36) Det är förmodligen detta nätverk 
som ligger bakom den samlade debattartikeln från augusti 2004, även om artikeln inte 
var undertecknad med nätverkets namn. 
 
Utredningen menar att det inom ramen för de ökade resurser som kan komma att ställas 
till filmpolitikens förfogande i 2006 års filmavtal bör införas ett särskilt stöd till 
åtgärder mot olovlig hantering av film med tanke på den allvarliga situation med 
piratkopiering som föreligger. Stödet bör, efter samråd med berörda branscher och deras 
organisationer, fördelas av Svenska Filminstitutet till seriösa och effektiva projekt i 
syfte att bidra till det brottsförebyggande arbetet mot piratkopiering. (ibid., s. 74) 
 
 
5.1.4   Analys av Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2005:8 
 
Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2005:8 Inriktning på filmpolitiken från 2006 
lämnades 25:e april 2005 av vd Åse Kleveland och är 11 sidor långt. Utredningen 
handlar om förslag på den framtida filmpolitiken som till stor del bygger på förslag som 
Svenska Filminstitutet tidigare sänt in till parterna i filmavtalet (Svenska Filminstitutet 
2005b, s. 1) Det är egentligen bara stycke 6.7 Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av 
film som är intressant att granska inom ramen för den här uppsatsen. Utredningen 
innehåller inga lagförslag, men jag anser att jag genom att granska denna utredning får 
en bild av Svenska Filminstitutets uppfattning om vad som bör göras i frågan om 
fildelning, upphovsrätt och Internet. 
 
I inledningen av remissvaret under rubriken Övergripande synpunkter nämner dock 
Svenska Filminstitutet att Internet och den olagliga nedladdningen kan ses som ett hot 
mot biograffilmen: 
 

Både Filminstitutet och branschföreträdare uttrycker dock stor oro inför den starka 
konkurrens DVD och filmkanaler på TV utsätter biograferna för samtidigt som on-line 
distribution är på stark frammarsch med ökande tillgång på kraftfulla bredband i hela 
landet. Den omfattande olagliga nedladdningen av film som sker i Sverige påverkar också 
marknaden negativt. Det finns därför anledning att tro att dessa faktorer samlat har bidragit 
till den dramatiska nedgången i biobesöken under det senaste halvåret, även om brister på 
publikdragande amerikanska filmer är en viktig orsak. (ibid., s. 2) 

 
Även om mitt syfte inte är att pröva argumentens hållbarhet är det intressant att notera 
att Svenska Filminstitutet argumenterar mot sig självt genom att säga att nedgången i 
biobesöken också kan bero på bristen på amerikanska storfilmer snarare än den olagliga 
nedladdningen. Det framgår inte heller exakt vilken marknad det är som påverkas 
negativt, om det är biografmarknaden eller filmbranschen rent generellt. Jag tolkar det 
ändå som att det skulle kunna vara biografmarknaden som åsyftas. 
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Stöd till åtgärder mot olovlig hantering av film 
 
I det här stycket finns en tes som lyder: 
  

Systematiska brott mot upphovsrätten i form av olaglig nedladdning av filmer och spel 
måste mötas på bred front. (ibid., s. 8) 

 
En rad argument ges för att visa varför detta är nödvändigt: 
 

Erfarenheter från andra länder i Europa som har mobiliserat starkt mot olovlig nedladdning 
visar att ett samlat grepp är nödvändigt, och att relevanta myndigheter måste engagera sig 
utöver lagstiftningsarbetet. (ibid., s. 8) 
 
Den tekniska utvecklingen sker i ett sådant tempo att politiska insatser ständigt kommer 
alltmer på efterkälken. (ibid., s. 8) 
 
Någon slutgiltig lösning finns inte. Insatserna för att ta tillvara de möjligheter och motverka 
de hot som utvecklingen reser, kan inte ske punktvis. Det måste vara en fortlöpande process 
som går parallellt med utvecklingen i övrigt. (ibid., s. 8) 

 
Enligt mig verkar Svenska Filminstitutet anse att lagstiftningskraften inte är tillräcklig. 
De skriver att ”relevanta myndigheter måste engagera sig utöver lagstiftningsarbetet” 
och vad som kan menas med det är svårt att veta, men min tolkning är att Svenska 
Filminstitutet vill öka den normativa kraften, med tanke på de förslag på åtgärder som 
sedan ges: 
 

Kulturministern tar tillsammans med närings- och justitieministern initiativ till ett 
permanent upphovsrättsforum för de kreativa industrierna. Här skall berörda branscher, 
regering och myndigheter vara representerade. Detta forum ska bl.a. ha till uppgift att: 

- Skapa ökad uppmärksamhet om den immateriella egendomsrättens innebörd och betydelse. 
- Skapa en löpande och koordinerad kontakt mellan berörda departement och myndigheter å 

ena sidan och de aktuella branscherna å andra. 
- Skapa en möjlighet att diskutera heltäckande strategier för att ta till vara de olika intressen 

som berörs. (ibid., s. 8) 
 
Att skapa uppmärksamhet kring innebörden av immaterialrätten uppfattar jag som en 
åtgärd för att stärka de normativa krafterna. Svenska Filminstitutet motiverar sitt förslag 
med att starta ett upphovsrättsforum med argumentet: 
 

Ett forum som detta finns redan i Storbritannien, vilket har bidragit till en stark 
mobilisering och fokusering på de stora utmaningar teknikutvecklingen innebär för 
upphovsrättsligt baserade konst- och kulturyttringar och näringar. Tre områden är 
prioriterade: kampen mot olaglig kopiering och nedladdning, utvecklandet av nya 
affärsmodeller (framför allt för distribution till allmänheten) samt information och 
utbildning. Ett svenskt upphovsrättsforum för de kreativa industrierna skulle inte minst 
kunna spela en viktig roll i samband med den omfattande genomgång av upphovsrätten som 
justitieministern aviserat. (ibid., s. 8) 

 
Här verkar det tydligare att Svenska Filminstitutet menar att ett upphovsrättsforum 
skulle stärka de normativa krafterna, eftersom de nämner dess viktiga roll vid 
genomgången av upphovsrätten. Om dessa normativa krafter förstärks och på så sätt 
bättre reglerar den olagliga nedladdningen så kommer även marknadens reglerande kraft 
att öka i och med att det utvecklas nya affärsmodeller som konkurrerar ut den olagliga 
nedladdningen. Sist nämner Svenska Filminstitutet även några grupper som blir lidande 
av den olovliga nedladdningen: 
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Olovlig hantering av upphovsrättsligt skyddade filmverk berör idag såväl enskilda 
upphovsmän, som producenter och distributörer. Det är viktigt att de åtgärder som vidtas 
för att tillvarata de olika gruppernas särskilda intressen bidrar till ett enhetligt och väl 
fungerande upphovsrättsligt system. (ibid., s. 9) 

 
Enskilda upphovsmän, producenter och distributörerna blir alltså drabbade av den 
olovliga nedladdningen, enligt Svenska Filminstitutet. 
 
 
5.1.5   Ds 2007:14 Kriminalisering av privat olovlig hantering av…  
 
Utredningen Ds 2007:14 Kriminalisering av privat olovlig hantering av 
avkodningsutrustning överlämnades till regeringen den 24:e april 2007, och i den 
föreslås ändringar i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning 
(avkodningslagen) (Ds 2007:14, s. 5). Svenska Filminstitutet var en av 
remissinstanserna. På sätt och vis kompletterar upphovsrättslagen och avkodningslagen 
varandra: medan upphovsrättslagen reglerar upphovsmännens och närstående 
rättighetshavares möjligheter att utnyttja sina verk genom att framställa exemplar och 
göra verket tillgängligt för allmänheten så skyddar avkodningslagen tjänsteleverantörer 
från olovligt utnyttjande av deras tjänster. Varför ett nytt lagförslag ansågs vara 
nödvändigt var därför att det fortfarande var tillåtet för privatpersoner att skaffa sig 
tillgång till t.ex. sändningar via betal-tv utan att betala till tjänsteleverantören. (ibid., s. 
21-22) Anledningen till varför detta var av intresse för Svenska Filminstitutet att ta 
ställning till är att lagen även omfattar tjänster som VoD, elektronisk utgivning och ett 
stort urval andra online-tjänster (ibid., s. 12). 
 
 
5.1.6   Analys av Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2007:14 
 
Svenska Filminstitutet lämnade remissvaret på utredningen Ds 2007:14 Kriminalisering 
av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning den 16:e augusti 2007 och det är 
undertecknat av vd Cissi Elwin. Svaret är ganska kortfattat, bara tre rader. 
 
Jag har identifierat tesen i remissvaret till att Svenska Filminstitutet tycker att den 
föreslagna lagändringen som ska göra det kriminellt även för privatpersoner att inneha 
olovlig avkodningsutrustning, t.ex. piratkort, bör införas. Argumenten för detta är: 
 

Svenska Filminstitutet välkomnar den föreslagna lagändringen då den avser att minska 
användningen av piratdekodrar och därmed förhoppningsvis leder till ökade intäkter för 
filmproducenter, upphovsmän och utövande konstnärer i filmbranschen. (SFI 2007a) 

 
Avkodningslagen omfattar även VoD och on-line-distribution av film, och därför tolkar 
jag det som att det ligger i Svenska Filminstitutets intresse att stödja lagförslaget. 
Förslaget innebär att lagen kriminaliserar användandet av viss arkitektur (piratdekodrar) 
för att på så sätt öka både lagens och arkitekturens reglerande krafter mot den illegala 
tillgången till film.  
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5.1.7   Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område… 
 
Utredningen Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – 
genomförande av direktiv 2004/48/EG som överlämnades till regeringen den 9:e juli 
2007 lämnade förslag till ett svenskt genomförande av det civilrättsliga 
sanktionsdirektivet som egentligen skulle varit klart redan den 29 april 2006. 
Utredningen menade att svensk rätt saknar regeln som innebär att en domstol skall 
kunna ålägga en person som gjort intrång i en immateriell rättighet att under vissa 
förutsättningar lämna information om de intrångsgörande varornas eller tjänsternas 
ursprung och distributionsnät. Även andra aktörer skulle enligt direktivet kunna åläggas 
att lämna sådan information. (Ds 2007:19, s. 1)  
 
Utredningen föreslog därför en förändring av URL som bland annat skulle göra det 
civilrättsligt möjligt för en upphovsrättsinnehavare att få ut information från en 
Internetleverantör om vem som har ett abonnemang (en IP-adress) som har använts vid 
ett immaterialrättsintrång på Internet. För att informationen skulle lämnas ut krävdes en 
domstolsprövning samt att intrånget var styrkt. Lagtexten föreslog även ett uttryckligt 
proportionalitetskrav, eftersom reglerna om informationsförelägganden förmodligen 
skulle medföra ökade kostnader för rättsväsendets myndigheter. (ibid., s. 1-2) 
 
Bland förslagen fanns också att domstolarna skulle ges möjlighet att ålägga den som har 
begått ett intrång att bekosta åtgärder för att sprida information om målets dom, till 
exempel kostnader för att publicera den i en tidning. Ytterligare ett förslag var att 
domstolarna skulle få möjlighet att vid vite förbjuda den som gjort sig skyldig till ett 
straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång att fortsätta med åtgärden. 
Sådana vitesförbud kunde innan endast meddelas vid fullbordade intrång. Det föreslogs 
även bestämmelser om att åtgärder som kunde vidtas mot en intrångsgörare också skulle 
kunna vidtas mot den som medverkat till ett intrång. (ibid., s. 2) De föreslagna 
lagändringarna var tänkta att träda i kraft den 1 juli 2008, men på grund av en 
omfattande debatt blev genomförandet skjutet på framtiden. Svenska Filminstitutet 
lämnade ett remissvar på utredningen den 1:a oktober 2007. 
 
 
5.1.8   Analys av Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2007:19 
 
Remissvaret till utredningen Ds 2007:19 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens 
område är fyra sidor långt och undertecknades av vd Cissi Elwin den 1:a oktober 2007. 
Svenska Filminstitutet ger i inledningsstycket en rad argument om varför det är viktigt 
att säkerställa skyddet för immateriell egendom, och sedan går de igenom förslagen på 
lagändringar från Ds 2007:19 under de rubriker som har relevans för Svenska 
Filminstitutets verksamhetsområde. 
 
 
Inledning 
 
I inledningen ges en rad generella argument som bakgrund till varför de förslag som 
förekommer i utredningen bör införas, men med de ändringar som Svenska 
Filminstitutet föreslår under respektive rubrik i utredningen. Det förekommer argument 
som menar att den nya tekniken utgör ett hot mot filmbranschen: 
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Att biografen som visningsfönster minskar i betydelse, medan DVD, on-demand-tjänster 
och andra digitala fönster ökar, gör dessutom sårbarheten för olika upphovsrättsliga intrång 
så mycket större idag än tidigare. (SFI 2007b, s. 1) 

 
Filminstitutet lägger därför stor vikt vid att hävda de olika rättighetsinnehavarnas ställning, 
samt synliggöra de negativa konsekvenser som illegal användning innebär för 
filmbranschen. (ibid., s. 1) 

 
Det verkar som att den nya tekniken, Internet, medför att filmer blir lättare att 
piratkopiera än tidigare, då filmer mest sågs på biograf. Detta medför negativa 
konsekvenser för filmbranschen, enligt Svenska Filminstitutet. De flesta argumenten 
som stödjer denna uppfattning är av ekonomisk natur: 
 
 Den svenska filmproduktionen är beroende av Filminstitutets bidrag för sin finansiering. 

(ibid., s. 1) 
 
 Produktions- och distributionsverksamheten är således direkt avhängiga de villkor som 

säkrar producenters och andras rättigheter. (ibid., s. 1) 
 
 Ju mer olaglig film som finns tillgänglig på nätet, desto mindre är distributörerna beredda 

att betala för de lagliga visningsrättigheterna. (ibid., s. 1) 
 
 Privat finansiering utgör den största delen av investeringarna i flertalet svenska filmer. 

(ibid., s. 1) 
 
Det finns även ett argument som också är ekonomiskt, men som innehåller en omtanke 
om en speciell grupp: 
 
 Det måste finnas ekonomiskt rimliga villkor för att producera och göra svensk film 

tillgänglig för en så bred allmänhet som möjligt. (ibid., s. 1) 
 
Enligt mig menar Svenska Filminstitutet att ett ökat upphovsrättsligt skydd kommer 
medföra att mer svensk film kommer bli producerad eftersom ett sådant skydd 
säkerställer filmmakarnas inkomster, samt att dessa filmer också blir mer tillgänglig för 
den breda allmänheten.  
 
Talerätt 
 
Svenska Filminstitutet skriver att EU:s sanktionsdirektiv ger branschorganisationer som 
företräder rättighetshavare en självständig rätt att ansöka om de civilrättsliga medel som 
regleras i direktivet (ibid., s. 1). Detta tycker Svenska Filminstitutet är positivt, och ger 
följande argument: 
 

Framför allt skulle det innebära möjligheter för branschföreträdande organisationer att 
agera mot intrång betydligt snabbare och därmed till lägre kostnader än vad fallet är när 
man som idag behöver inhämta berörda rättighetshavares fullmakt för att kunna agera. De 
kostnader som ett utdraget förfarande medför drabbar i slutänden den förlorande parten i en 
eventuell skadeståndsprocess om det misstänkta intrånget och det måste därför ligga i båda 
parters intresse att hanteringen sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. (ibid., s. 2) 

 
Jag menar att det är främst av effektivitetsskäl som Svenska Filminstitutet ställer sig 
bakom den föreslagna lagändringen. Svenska Filminstitutet visar också omtanke för den 
förlorade parten i en eventuell juridisk process, eftersom den föreslagna lagändringen 
gör att det inte blir lika dyrt att driva en sådan process på grund av den ökade 



 34

effektiviteten som lagförslaget innebär. Min tolkning är att lagändringen skulle ge ökade 
befogenheter till marknadskrafterna att reglera den illegala fildelningen, i och med att 
branschföreträdande organisationer ges möjlighet att föra rättighetshavares talan. 
 
Intrångsundersökning 
 
Svenska Filminstitutet ställer sig positiva till utredningens förslag om att utvidga den 
krets som kan komma att omfattas av beslut om intrångsundersökning. Förslaget 
innebär att även juridiska personer som kan betraktas som medverkande till olovlig 
hantering av upphovsrättsskyddat material kan bli föremål för sådan undersökning: 
 

Utvidgningen [av lagen, min anm.] medför att det blir tydligt att även företag som kan 
betraktas som medverkande, exempelvis Internetoperatörer eller andra som tillhandahåller 
tjänster som bidrar till att främja intrång, under vissa omständigheter får acceptera att 
intrångsundersökning kan ske för att säkra bevisning om intrånget. (ibid., s. 2) 

 
Det verkar som att Svenska Filminstitutet menar att en sådan lagstiftad kontroll över 
arkitekturen (Internetoperatörerna) skulle innebära ökade möjligheter att reglera den 
illegala fildelningen. Fördelen med detta ges i nästa argument: 
 

Filminstitutet menar att detta kommer att medföra att bevisföringen i pågående mål blir mer 
kostnadseffektiv och rättsäker. (ibid., s. 2) 

 
Enligt mig verkar Svenska Filminstitutet se lagen som samhällsnyttig med tanke på den 
kostnadseffektivitet som enligt Filminstitutet följer av lagen, och att det i viss mån blir 
tryggare för den enskilde individen eftersom det enligt Filminstitutet medför ökad 
rättssäkerhet. 
 
Informationsföreläggande 
 
Enligt utredningens förslag ska domstol genom beslut kunna rikta ett så kallat 
informationsföreläggande mot någon som gjort eller medverkat till intrång i immateriell 
rätt, eller i kommersiell skala antingen förfogat över vara, använt eller tillhandahållit en 
tjänst som använts vid intrånget, pekats ut som delaktig i produktion, distribution av 
varan eller tillhandahållande av den tjänst som använts vid intrånget. (ibid., s. 3) Lagen 
innebär alltså ett tvång för den berörda parten att lämna ut information. Svenska 
Filminstitutet är positivt till en sådan lag:  
 

Det upphovsrättsliga systemet är så uppbyggt att rättighetshavaren eller dennes företrädare i 
hög grad själv förväntas vidta åtgärder för att beivra intrång. Lagstiftningen måste därför 
ställa effektiva medel till förfogande för rättighetshavaren för att denne skall kunna 
tillvarata sin rätt. Möjligheten att få tillgång till information om en misstänkt 
intrångsgörares identitet är ett nödvändigt led i detta. (ibid., s. 2) 

 
Svenska Filminstitutet verkar mena att det är nödvändigt för upphovsrättsinnehavaren 
att kunna få information om en misstänkt fildelares identitet för att kunna skydda sina 
verk. Lagen är då ett effektivt medel till stor hjälp för rättighetsinnehavaren. Lagen 
kommer enligt förslaget att påverka arkitekturen så att en användares identitet skall 
kunna lämnas ut av internetoperatören. Detta ökar arkitekturens reglerande kraft, och 
enligt Lessigs teori skulle detta förslag göra det möjligt att sammanföra både 
användarens identitet med den information som användaren överfört, och på så sätt 
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uppnå mer kontroll över nätverket. Svenska Filminstitutet tycker dock att delar av 
utredningens formulering är otydliga och otillräckliga: 
 

Filminstitutet menar att eftersom begreppet ’i kommersiell skala’ är nytt för svensk rätt bör 
innehållet i begreppet tydligt framgå av lagstiftningen. (ibid., s. 3) 

 
Den som ansöker om föreläggandet skall kunna visa att intrånget är styrkt. Filminstitutet 
menar att det är ett för högt satt beviskrav i de fall då ansökan om intrångsundersökning 
skall prövas innan talan väckts om själva intrånget. […] Filminstitutet menar att det vore 
rimligare att ställa samma krav på bevisningen vid beslut om informationsföreläggande i en 
sådan situation som vid andra civilprocessuella åtgärder, nämligen att sannolika skäl för 
intrång föreligger. (ibid., s. 3) 

 
Svenska Filminstitutet tycks mena att utredningens förslag inte åstadkommer en 
tillräcklig påverkan på arkitekturens kraft, utan önskar att lagstiftningen förstärks 
ytterligare genom att beviskraven sänks för att på så sätt öka arkitekturens reglerande 
kraft. Svenska Filminstitutet väger också sina egna intressen mot andras i följande 
argument: 
 

De integritetsskäl som anförs för det strängare beviskravet ’styrk’ är inte tillräckliga för att 
rättighetshavarens berättigade intresse av att kunna agera mot intrånget skall få stå tillbaka, 
särskilt som domstolen dessutom skall göra en avvägning mellan ansökarens intresse att få 
ut informationen och dens mot vilket föreläggandet riktas intresse av att inte lämna ut den. 
(ibid., s. 3) 

 
Enligt mig menar Filminstitutet att upphovsrättsinnehavarens intresse alltid väger tyngre 
än de eventuella andra aspekterna på vad den föreslagna lagen skulle kunna få för 
konsekvenser gör. Min tolkning styrks av följande argument: 
 

Filminstitutet vill betona att en sådan intresseavvägning inte får ske på bekostnad av 
rättighetshavarens möjligheter att agera mot intrång, även om detta intrång endast omfattar 
något enstaka av rättighetshavarens verk och relativt sett få exemplar av detta. (ibid., s. 3) 

 
Som stöd för detta refererar Svenska Filminstitutet till en alldeles särskilt utsatt grupp: 
 

Det är typiskt sett de ur ekonomisk synvinkel mindre aktörerna inom filmområdet som har 
störst behov av ett snabbt och kostnadseffektivt rättsmedel för få stopp på ett pågående eller 
hotande intrång och som är beroende av att även mindre intäkter inte går förlorade på grund 
av intrång i upphovsrätten. (ibid., s. 3) 

 
Jag tolkar detta som att Filminstitutet menar att de mindre aktörerna inom filmområdet 
riskerar att förlora sitt incitament att skapa om inte lagen införs. Lagen är dessutom 
samhällsnyttig i och med sin snabbhet och kostnadseffektivitet. Svenska Filminstitutet 
ger även sin syn på vad som anses vara integritetskränkande: 
 

Vid exempelvis intrångsundersökning, som får anses vara en mer integritetskränkande 
åtgärd än fastställande av en viss persons identitet, räcker det att det föreligger sannolika 
skäl för intrånget. (ibid., s. 3) 

 
Fastställandet av en viss persons identitet utgör ju, som jag visade i teorikapitlet, 
tillsammans med denna persons redan kända datatrafik tillsammans nyckeln till att ett 
kontrollerat Internet skall kunna uppstå. Filminstitutet förespråkar då lägre beviskrav för 
fastställande av en viss persons identitet. 
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… oavsett vad EU-domstolens slutliga beslut i målet kommer att bli, är [det] viktigt att 
möjligheten för rättighetshavaren eller dennes företrädare att få information om en 
misstänkt intrångsgörares identitet införs i svensk lagstiftning. Om det nödvändiggör 
förändringar i de regler som idag omgärdar exempelvis lagring av abonnentuppgifter hos 
Internetoperatörerna så att sådan information även lagras till skydd för upphovsrätten, anser 
Filminstitutet att sådana bör genomföras. (ibid., s. 3) 

 
Svenska Filminstitutet verkar ställa sig positivt till att andra lagar förändras om det är 
nödvändigt för att upphovsrättsinnehavare ska kunna få information om identiteten på 
t.ex. en fildelare som delar illegalt material. Lagarna skall alltså förändras för att på så 
sätt möjliggöra enklare fastställning av en misstänkt intrångsgörares identitet.  
 
Vitesförbud 
 
Svenska Filminstitutet tycker även att regeringen bör införa förslaget om att domstol vid 
vite får möjlighet att förbjuda eller beordra ett visst handlande även hos den som anses 
som medverkande till intrång i immateriell rätt. Svenska Filminstitutet tycker det är 
viktigt att även de mellanhänder som förekommer vid ett intrång i immateriell egendom 
också omfattas av vitesförbudet: 
 

Det stärker upphovsmännens och andra rättighetshavares möjligheter att tillsammans med 
Internetoperatören utarbeta gemensamma riktlinjer för hur man i framtiden skall arbeta för 
att främja de lagliga alternativen till illegal fildelning och motverka olovliga förfoganden. 
(ibid., s. 4) 

 
Svenska Filminstitutet verkar tycka att Internetoperatörerna skall bli en deltagande part i 
kampen att stävja den illegala fildelningen. Svenska Filminstitutet tycks mena att 
Internetoperatörerna på något sätt skall prioritera olika trafik genom att främja lagliga 
alternativ till illegal fildelning. Jag finner det vara oklart vad Svenska Filminstitutet 
egentligen menar. Dock framgår det som tydligt att Svenska Filminstitutet är positiva 
till lagen, och menar att en sådan lagändring skulle innebära ökad kraft i arkitekturens 
reglering samt på sikt även i marknadens på grund av att de lagliga alternativen då 
främjas. 
 
 
5.1.9   Ds 2007:29 Musik och film på Internet – hot eller möjlighet 
 
Ds 2007:29 Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?, även kallad 
Renforsutredningen, överlämnades till regeringen den 3:e september 2007. Utredningen 
genomfördes av hovrättslagmannen Cecilia Renfors. Svenska Filminstitutet var en av 
remissinstanserna. 
 
Utredningen hade sin bakgrund i den kritik som riktats mot de lagliga alternativ 
gällande kopiering av film- och musikfiler från Internet sedan 1 juli 2005, då 
omfattande ändringar i URL infördes. Ändringarna som åsyftas är de som behandlades i 
Ds 2003:35. Kritiken menade att utvecklingen gått för långsamt och att de tjänster som 
uppstått inte varit tillräckligt konsumentvänliga. Tjänsterna innehöll för många tekniska 
begränsningar och de var ofta för dyra. Utredningen menade då att ytterligare åtgärder 
ansågs nödvändiga för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ 
på Internet. (Ds 2007:29, s. 22) 
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Renforsutredningens uppdrag var att redovisa utvecklingen och överväga och föreslå 
åtgärder gällande vissa upphovsrättsliga frågor på Internet. I uppdraget ingick att 
överväga åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ 
för tillgång till framför allt musik och film på Internet. (ibid., s. 13) 
 
Utredningen menade bland annat att förslaget om en bredbandsavgift, som i praktiken 
skulle innebära en utvidgning av systemet med kassettersättning eller införandet av 
tvångslicens, inte var önskvärt eftersom den skulle frånta rättighetshavarna deras 
ensamrätt och därför också deras möjlighet att förfoga över sina rättigheter på en ordnad 
marknad. Det skulle leda till att den marknad med nättjänster som var under utveckling 
skulle fråntas möjligheten att konkurrera på kommersiella villkor. Rättighetshavarnas 
möjligheter att få marknadsmässig ersättning för nyttjanden på Internet skulle 
undermineras. Utredningen menade också att en bredbandsavgift skulle minska 
marknadsaktörernas incitament att utveckla lagliga nättjänster för film. En 
bredbandsavgift skulle inte heller vara förenlig med de internationella åtaganden 
Sverige har på upphovsrättens område. (ibid., s. 14) 
 
Utredningen påpekade också att rättighetshavare och innehavare av nättjänster ansåg att 
säkerställa goda möjligheter att beivra olovlig fildelning och nedladdning var en viktig 
åtgärd för att stimulera utvecklingen av lagliga nättjänster för film, men utredningen 
menade att användarvänliga nättjänster som ger ett gott konsumentskydd och som har 
ett utbud som möter den efterfrågan som finns var lika viktig.  
 
Renforsutredningens poäng var ändå att omfattande intrång i de rättigheter som URL 
ger måste ses som ett betydande hinder för investeringsviljan i, och utvecklingen av, de 
lagliga nättjänsterna. Därför föreslår Renforsutredningen att internetleverantörerna ska 
bli skyldiga att medverka till att intrång i upphovsrätten upphör. Renforsutredningens 
förslag till ändring i URL innebär att en Internetleverantör ges en lagenlig rätt och 
skyldighet att säga upp ett abonnemang som används för systematiska intrång i 
upphovsrätt och närstående rättigheter. Rättighetshavare ska kunna begära vid domstol 
att Internetleverantören vidtar åtgärder för att intrången ska upphöra. (ibid., s. 17-18) 
Utredningens förslag behandlades under 2008 i prop. 2008/09:67. 
 
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 4:e december 2008 visade Svenska 
Filminstitutets vd Cissi Elwin och styrelseordförande Håkan Tidlund sitt missnöje över 
att regeringen ännu inte infört IPRED-lagen (Elwin Frenkel & Tidlund 2008). 
 
Samma datum som debattartikeln publicerades, den 4:e december 2008, överlämnades 
regeringens proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens 
område – genomförande av direktiv 2004/48/EG till riksdagen. Förslaget från 
Renforsutredningen slopades och det var istället förslagen från Ds 2007:19 som röstades 
igenom i riksdagen. IPRED-lagen blev då till sist införd i svensk lagstiftning och 
började gälla den 1 april 2009 (Prop. 2008/09:67, s. 2). De politiska partierna var dock 
oense i frågan. Sex av de sju politiska ungdomsförbunden ville göra all nedladdning 
filmer för privat bruk laglig. När förslagen debatterades i riksdagen var Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet emot ett införande av lagen, centern var osäkra och de andra var för. 
Inom Moderaterna fanns några av de starkaste anhängarna till ett införande av lagen, 
men också de starkaste motståndarna. (Stenberg 2009) 
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5.1.10   Analys av Svenska Filminstitutets remissvar på Ds 2007:29 
 
Inledning 
 
Remissvaret på utredningen Ds 2007:29 Musik och film på Internet – hot eller möjlighet 
är fem sidor långt och undertecknades 18 december 2007 av vd Cissi Elwin. I 
remissvaret går Svenska Filminstitutet igenom utredningens förslag rubrikvis och börjar 
med en generell inledning. I inledningen finns tesen: 
 

Det råder därför ingen tvekan om att det behövs bättre såväl civilrättsliga som straffrättsliga 
möjligheter att agera mot olovlig fildelning. (SFI 2007c, s. 1) 
 

Svenska Filminstitutet motiverar tesen genom att nämna ett par grupper som förlorar 
viktig inkomst på grund av den illegala nedladdningen: 
 

Innan dessa rättsliga system kommer på plats och fungerar väl, kommer olovlig fildelning 
att utgöra ett allvarligt avbräck i möjligheterna till intäkter för upphovsmän och 
producenter. (ibid., s. 2) 

 
Upphovsmän och producenter är de som förlorar på den illegala nedladdningen, enligt 
Svenska Filminstitutet. De ger också en rad stödargument, men jag anser dock att dessa 
argument egentligen inte är några argument eftersom få av dem egentligen stödjer 
föregående argument. Jag ser dessa stödargument mer som en idéskapande handling 
från Svenska Filminstitutets sida. Några argument som används är: 
 

Internet är idag en av de mest frekvent använda distributionskanalen [sic!] för 
konsumenterna att ta del av film i alla dess former, oavsett om detta sker genom 
användning av legala tjänster eller genom olovlig fildelning. (ibid., s. 1) 
 
Antalet biografbesök i landet är idag runt 15 miljoner besök per år, medan antalet olovliga 
nedladdningar av film till svenska internetuppkopplade datorer i dagsläget ligger på ca 24 
miljoner filmexemplar per år. Några siffror för de legala nättjänsterna finns inte för 
närvarande. (ibid., s. 1) 

 
Den som i dag vill ta del av en nyproducerad film via Internet kan i dag utan problem göra 
detta genom att använda sig av ett fildelningsprogram och ett fildelningsnätverk. 
Internationellt producerad film finns i stort sett alltid olovligen tillgänglig i 
fildelningsnätverk i princip samtidigt, om inte före, filmen har haft sin urpremiär på 
biograf. (ibid., s. 1) 

  
 De tjänster som på legal väg tillhandahåller film för streaming och nedladdning är ännu inte 

tillräckligt attraktiva för konsumenterna, och de bidrar heller inte till finansieringen av 
filmavtalet. (ibid., s. 1) 

 
På vilket sätt som den illegala nedladdningen utgör ett allvarligt avbräck i möjlighet till 
intäkter för upphovsmän och producenter framgår inte riktigt. Men jag tolkar det som att 
Svenska Filminstitutet vill öka den normativa kraften en aning genom att bygga upp en 
bild av att Internet och fildelning utgör ett hot mot filmbranschen i och med att filmer 
finns tillgängliga på Internet innan de går på bio. 
 
Nättjänsternas utformning 
 
Under den här rubriken för Svenska Filminstitutet en diskussion om hur lagliga 
Internettjänster för distribution av film skulle kunna utformas. Jag tolkar en del av 
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diskussionen som att de menar att bättre nättjänster skulle minska den illegala 
nedladdningen: 
 

De nättjänster som i dag tillhandahåller film för nedladdning eller streaming till 
slutkonsumenter behöver utvecklas och anpassas till kundernas efterfrågan för att utgöra ett 
konkurrenskraftigt alternativ till den olovliga nedladdningen. (ibid., s. 2) 

 
Filminstitutet menar då, enligt min tolkning, att marknaden själva skulle kunna reglera 
den illegala nedladdningen genom att erbjuda bättre lösningar som konkurrerar med 
nedladdningen. Denna åtgärd kräver ju egentligen ingen lagstiftning, men jag tolkar 
följande argument som att Svenska Filminstitutet menar att en lagstiftning ändå skulle 
kunna främja utvecklingen: 
 

Samtidigt har Svenska Filminstitutet förståelse för att det kan vara vanskligt att investera i 
en tjänst som tar betalt av sina kunder samtidigt som den skall konkurrera med olovliga 
alternativ som tillhandahålls gratis. (ibid., s. 2) 

 
Jag uppfattar det som att Filminstitutet menar att marknadens egna krafter att reglera 
den illegala fildelningen helt enkelt inte räcker till. Den behöver stöd av lagstiftning för 
att utgöra en tillräckligt reglerande kraft. Svenska Filminstitutet pratar också om att de 
DRM-skydd som nättjänsterna använder för att förhindra olovlig vidarespridning av 
filmer som laddats ner lagligt uppfattas som ett hinder av konsumenterna: 
 

Om konsumenterna på grund av den plattformsinlåsning som blir effekten av de nu använda 
DRM-skydden väljer att istället olovligen ladda ner filmer i fildelningsnätverk finns det all 
anledning att diskutera DRM-skyddens utformning. (ibid., s. 3) 
 

Filminstitutet tycks mena att arkitekturens reglerande kraft kan vara kontraproduktiv, 
och att en reducering av den reglerande arkitekturen skulle kunna vara en möjlighet. 
Filminstitutet menar att en diskussion kring skyddens utformning måste föras på 
internationell nivå, och att det finns ytterligare en viktig sak att ta ställning till: 
 

Inte minst frågan om balansen mellan skyddet för konsumenternas personliga integritet och 
rättighetshavarnas befogade intresse av att få betalt för nyttjandet av sina verk måste hållas 
ständigt aktuell. (ibid., s. 3) 

 
Här är Filminstitutet måna om konsumenternas personliga integritet, vilket jag anser 
vara en intressant iakttagelse. De utvecklar dock inte denna tanke vidare. 
 
Bredbandsavgift 
 
Utredningen diskuterar även möjligheten med en så kallad bredbandsavgift, som skulle 
innebära att en fast avgift betalas av Internetanvändaren för på så sätt slippa problemen 
med att bryta mot lagen. Illegal fildelning skulle på så sätt plötsligt bli ”legal”. 
Utredningen avfärdade dock detta förslag, och Svenska Filminstitutet gör detsamma: 
 

Rättighetshavarna skulle med en sådan avgift fråntas möjligheterna att själva besluta om 
exploateringen av deras verk, och det är heller inte förenligt med Sveriges internationella 
åtaganden till skydd för upphovsrätten. (ibid., s. 4) 
 

Min tolkning av detta är att förslaget skulle innebära att hela kraftbalansen helt plötsligt 
skulle bli irrelevant, för det skulle inte finnas någon illegal fildelning kvar att reglera. 
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Enligt Filminstitutet är detta inte önskvärt av rättighetshavarna, och det är inte ett 
vedertaget förfarande internationellt. 
 
Information och utbildning 
 
Här stödjer Filminstitutet utredningens uppfattning: 
 

Svenska Filminstitutet delar utredningens uppfattning att det behövs både information till 
allmänheten och direkta utbildningsinsatser inom skolväsendet för att sprida kunskap om 
upphovsrättens syfte och innebörd. (ibid., s. 4) 

 
Enligt mig verkar Filminstitutet vilja förstärka den normativa kraften genom att upplysa 
allmänheten och skolungdomar om upphovsrätten. 
 
Konsumentskydd 
 
Svenska Filminstitutet menar att det är viktigt med starkt konsumentskydd gällande 
nättjänsterna, och att lagstiftningen kring detta är viktig att se över: 
 

… en översyn av lagstiftningen är viktig att genomföra parallellt med införandet av 
förstärkta sanktionsmöjligheter vid intrång. Konsumenternas förståelse för upphovsrätten 
och förtroendet för de lagliga tjänsterna är en nödvändig förutsättning för att dessa skall 
kunna utvecklas och bli konkurrenskraftiga. (ibid., s. 4) 

 
Jag ser detta som att en förstärkning av den normativa kraften skulle medföra att även 
marknadens kraft att reglera den illegala fildelningen förstärkts. Normerna ser till att 
respekten för upphovsrätten ökar bland konsumenterna, och då ökar marknadens 
motivation att utveckla sina lagliga tjänster som då kan konkurrera med den illegala 
nedladdningen. 
 
Mellanhänders ansvar 
 
Under den här rubriken ryms utredningens enda förslag till förändrad 
upphovsrättslagstiftning. Förslaget innebär att Internetleverantören skulle kunna via 
lagstiftning bli skyldig att stänga av Internetanvändare om dessa begått brott mot 
upphovsrättslagen med hjälp av den uppkoppling leverantören tillhandahållit. Svenska 
Filminstitutet ställde sig positiva till detta förslag med lite olika argument. 
 
  Det är rimligt att Internetoperatörerna bidrar till arbetet mot olovlig spridning av 

upphovsrättsligt skyddade verk genom att tillämpa de villkor man uppställer i 
abonnentavtalet. (ibid., s. 5) 

 
Detta tolkar jag som att Svenska Filminstitutet menar att det är ett brott mot rådande 
normer att inte uppfylla avtalade villkor. Lagförslaget är också efterlängtat: 
 

Den samlade filmbranschen har länge efterlyst ett uttalat ansvar för Internetleverantörer att 
agera för att förhindra att upphovsrättsintrång begås av abonnenterna i deras nät. (ibid., s. 4) 
 

Svenska Filminstitutet ser dock några brister med utredningens förslag: 
 

Utredningens förslag kan i sin nuvarande utformning innebära att endast ett fåtal 
intrångsgörare i praktiken kommer att riskera avstängning. Effekten kan då bli den rakt 
motsatta mot den avsedda, nämligen att en gråzon inom vilket det är möjligt att begå 
upphovsrättsintrång utan att riskera sanktioner skapas. (ibid., s. 5) 
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Utredningens förslag innebär att det uppstår en diskrepans mellan ansvaret för intrång 
genom utnyttjande av en Internetuppkoppling jämfört med andra typer av intrång. Svenska 
Filminstitutet anser att en sådan situation inte är vare sig önskvärd eller förenlig med 
rättighetshavarnas berättigade intresse av att kunna agera mot alla intrång. (ibid., s. 5) 

 
Svenska Filminstitutet verkar vilja ha en tydligare och strängare lagstiftning som 
återställer den reglerande balansen i arkitekturens kraft. En avstängning av en 
Internetanvändares abonnemang innebär trots allt den mest effektiva regleringen av den 
illegala fildelningen. 
 
 
5.2   Förändring i Svenska Filminstitutets argumentation över tid 
 
I det här stycket besvarar jag min andra frågeställning genom att tolka resultatet från 
stycke 5.1.  
 

• Förändras argumenten som Svenska Filminstitutet använder i frågor kring 
fildelning, upphovsrätt och Internet under den undersökta perioden? 

 
Det kan vara svårt att besvara den här frågeställningen med tanke på att Svenska 
Filminstitutet argumenterar för olika typer av lagförslag i de olika remissvaren. Med 
utgångspunkt från resultatet från stycke 5.1 har jag dock identifierat några teman som 
jag i detta stycke undersöker närmare för att på så sätt kunna se om argumenten kring 
dessa teman förändras under min undersökta period. På så sätt bör jag kunna besvara 
frågeställningen på ett tillfredsställande sätt. Jag börjar med att redogöra för Svenska 
Filminstitutets idéer om Internetleverantörernas roll.  
 
 
5.2.1   Internetleverantörerna 
 
Redan i och med Ds 2003:35 önskade Filminstitutet att Internetoperatörerna skulle 
kunna bli tvingade att lämna ut uppgifter om de användare som via leverantörernas 
Internetanslutning begick intrång i upphovsrätten. Filminstitutet menade att en sådan 
lagförändring skulle göra upphovsrättslagstiftningen enklare att upprätthålla.  
I sitt svar på utredningen Ds 2007:19, i vilken förslag på sådana åtgärder gällande 
Internetleverantören lades, tyckte Svenska Filminstitutet att de lagda förslagen var bra. 
Filminstitutet stödde utredningens förslag om att bland annat Internetleverantörer skulle 
kunna omfattas av beslut om intrångsundersökning. Svenska Filminstitutet önskade 
också att Internetoperatörerna skulle bli en deltagande part i kampen mot den illegala 
fildelningen genom att tillsammans med upphovsmännen och rättighetshavarna utarbeta 
gemensamma riktlinjer för hur de i framtiden skall arbeta för att främja de lagliga 
alternativen till illegal fildelning och motverka olovliga förfoganden. I 
Renforsutredningen, Ds 2007:29, lades förslag om att Internetleverantören skulle kunna 
åläggas att stänga av en användare om denne använder sitt Internetabonnemang till att 
begå brott mot upphovsrättslagen, och Filminstitutet stödde detta förslag. Filminstitutet 
tyckte även att det var rimligt att Internetleverantörerna skulle uppfylla de villkor som 
stod i användaravtalen. 
 
När jag betraktar Svenska Filminstitutets argumentation framstår det som tydligt att 
Filminstitutet under min undersökningsperiod alltid har förespråkat att lagstiftningen 
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skall fördela över mer ansvar till Internetleverantörerna för att på så sätt stävja den 
illegala fildelningen, vilket ur Lessigs teoretiska perspektiv representerar en 
förstärkning av arkitekturens reglerande kraft. Under 2003 verkar det mer vara en 
önskan från Filminstitutets sida, och när sedan utredningarna under 2007 föreslog 
direkta åtgärder som involverade Internetleverantörerna övergick Filminstitutets 
argument till att mer finjustera de förslag som lagts. Filminstitutets justeringar ville ofta 
förtydliga utredningsförslagen och även formulera dem strängare.  
 
 
5.2.2   Hotbilder och utsatta grupper 
 
Svenska Filminstitutet nämner i sina argument olika grupper eller företeelser som blir 
lidande på grund av den olagliga nedladdningen. Under 2003 sågs Internet och den 
illegala fildelningen som ett hot mot filmavtalet, filmbranschen, enskilda producenter, 
och enskilda upphovsmän. Under 2005 rörde det sig om ungefär samma grupper med då 
ansågs även biograffilmen och biografmarknaden vara hotad. Under 2007 tillkommer 
även utövande konstnärer och det den väldigt generella gruppen rättighetsinnehavarna. 
Under 2007 nämns också mottagarna av det som filmbranschen skapar, det vill säga 
konsumenterna; i remissvaret till 2007:19 menar Filminstitutet att den breda 
allmänheten i längden förlorar på den illegala nedladdningen eftersom den medför att 
distributörerna inte är villiga att betala lika mycket för de lagliga visningsrätterna. I sitt 
remissvar menar Filminstitutet också att det är de mindre aktörerna som är i störst behov 
av de nya lagändringarna som innebär ett snabbare och mer kostnadseffektivt rättsmedel 
mot den illegala fildelningen, eftersom de är beroende av att även mindre intäkter inte 
går förlorade. 
 
 
5.2.3   De fyra kontrollkrafterna 
 
I svaret på Ds 2003:35 menar Filminstitutet att teknikutvecklingen kommer att medföra 
en ökning av den illegala fildelningen, och obalansen i de reglerande krafterna som då 
uppstår skulle kompenseras genom att förstärka lagens direkt reglerande kraft samt dess 
indirekta kraft genom att införa åtgärder i arkitekturen. Det var bland annat skyddet för 
tekniska åtgärder som Filminstitutet menade skulle skärpas. Dit räkas till exempel 
kopieringsskydd på DVD-skivor och dylikt, och Filminstitutet menade att det skulle 
vara förbjudet att på alla sätt kringgå dessa skydd. Genom att höja kassettersättningen 
samt göra den gällande för fler typer av lagringsmedia skulle marknadens reglerande 
kraft ökas i och med den prisökning på lagringsmedier som lagen skulle innebära. I 
svaret på Ds 2005:8 är det istället de normativa krafterna som står i fokus. Filminstitutet 
föreslår att ett upphovsrättsforum skall inrättas i vilket berörda branscher och 
myndigheter skulle ingå. Jag menar att det föreslagna upphovsrättsforumet innebär att 
Filminstitutet har en idé om att den normativa kraften behöver förstärkas genom att 
upplysa allmänhet och skolungdomar om upphovsrätten. Min tolkning är att detta skulle 
skapa en ökad respekt för upphovsrättslagen och leda till en minskning av den illegala 
fildelningen. 
I svaret på Ds 2007:14 tycker Filminstitutet att en kriminalisering av användandet av 
viss arkitektur (piratdekodrar) är en bra idé eftersom det skulle öka både lagens och 
arkitekturens reglerande krafter mot den olovliga spridningen av upphovsrättsskyddade 
filmer. Vidare under 2007 framkommer det i svaret på Ds 2007:19 att Filminstitutet 
tycker att lagen skall ge marknaden ökade befogenheter att själva hindra den illegala 
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fildelningen. Men framför allt menar Filminstitutet att det är i arkitekturen, hos 
Internetleverantörerna, som regleringsbalansen måste återställas. Genom att säkerställa 
arkitekturens reglerande kraft möjliggör man för marknaden att kunna utveckla lagliga 
alternativ till den illegala fildelningen. I svaret på Ds 2007:29 menar Filminstitutet 
också att marknaden själva skulle kunna reglera den illegala nedladdningen genom att 
erbjuda bättre lösningar som konkurrerar med nedladdningen. Här menar Filminstitutet 
också att arkitekturens reglerande kraft kan vara kontraproduktiv i och med att DRM-
skydden gör att konsumenterna tycker att de lagliga alternativen till nedladdning är för 
krångliga. Filminstitutet vill förstärka den normativa kraften genom att upplysa 
allmänheten och skolungdomar om upphovsrätten. 
Svenska Filminstitutet vill också ha en tydligare och strängare lagstiftning som 
återställer den reglerande balansen i arkitekturens kraft. En avstängning av en 
Internetanvändares abonnemang innebär den mest effektiva regleringen. 
 
Det jag kan utläsa av ovanstående komprimerade snabbrepris är att Filminstitutet främst 
verkar tycka att det är i arkitekturen som regleringsbalansen behöver mest hjälp med att 
återställas. På senare år verkar Filminstitutet dock ha insett att en allt för hård reglerad 
arkitektur, t.ex. DRM-skydd, kan få kontraproduktiva effekter.  
Filminstitutet verkar inte tycka att marknaden kan bidra med mycket regleringskraft 
själva innan lagstiftningen först berett väg. 2003 pratades det om kassettersättningen, 
som ju är en reglerande marknadskraft, men denna har förmodligen minskat i betydelse 
allt eftersom de fysiska lagringsformaten såsom skivor tappat i relevans. Idén om att 
förstärka den normativa kraften verkar dock ha växt med åren. Genom att upplysa om 
upphovsrätten menar Filminstitutet att den kommer att respekteras mera och detta bidrar 
till en stärkt reglerande normativ kraft. Det förekommer dock inte särskilt många 
pathosargument som försöker väcka starka känslor och passioner i remissvaren. Jag 
antar att det helt enkelt är fel forum för pathosargumentation. I de flesta fall är det 
lagstiftningen som enligt Svenska Filminstitutet indirekt skall stävja den illegala 
nedladdningen genom att på olika sätt utöva inflytande på både marknaden, arkitekturen 
och i viss mån normerna. 
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6.   Slutdiskussion 
 
I det här kapitlet tänker jag diskutera hur resultaten från analysen i kapitel 5 relaterar till 
den tidigare forskning jag redogjorde för i kapitel 2. Uppsatsens syfte har varit att 
undersöka hur Svenska Filminstitutets argument i frågor kring fildelning, upphovsrätt 
och Internet förhåller sig till de förändringar som skett i den svenska 
upphovsrättslagstiftningen på senare år. Jag har nu analyserat fem remissvar från 
Svenska Filminstitutet mellan 2003 och 2007 och fått fram ett resultat som jag måste ta 
ställning till. Vad visar mitt resultat egentligen? Jag har bestämt mig för att dela upp 
min slutdiskussion i de tre element som ingår i syftet: fildelning, upphovsrätt och 
Internet. Jag avslutar med att diskutera resultaten i relation till Svenska Filminstitutets 
samhälleliga position. 
 
Fildelning 
 
Fildelningstekniken har varit omtvistad de senaste åren, det framgår av både 
tidningsdebatter och tidigare forskning. I min uppsats har det främst varit den illegala 
fildelningen, och piratkopieringen generellt, som varit i fokus. Det framstår som tydligt 
att Svenska Filminstitutet inte ser mycket positivt med den illegala fildelningen. De 
målar upp en hotbild då de menar att den ökade tillgången till bredband kommer 
medföra ökad illegal fildelning. Jag anser att det ligger sanning i deras påstående, men 
jag kan också sakna diskussionen kring vilka skador den illegala fildelningen faktiskt 
medför. 
 
I kapitel två redogjorde jag hur Lawrence Lessig menar att man kan se på fildelningen, 
eller snarare den illegala kopieringen över lag. Han urskiljer fyra olika typer av 
fildelning, varav endast en är laglig ur en juridisk aspekt, och endast en är skadlig ur en 
ekonomisk aspekt. Naturligtvis är ju inte lagbrott acceptabelt, men i teorin är det ju 
faktiskt möjligt att gå en annan väg i stället för att skärpa lagstiftningen. En sådan väg 
skulle kunna vara den förslagna bredbandsavgiften om diskuterades i remissvaret på Ds 
2007:29, vilket skulle innebära att fildelningen blev fri eftersom nedladdning av 
upphovsrättsskyddat material då blev avkriminaliserat. Svenska Filminstitutet går dock 
på utredningens linje och avfärdar förslaget eftersom det inte är förenligt med 
rättighetshavarnas möjligheter att själva besluta om exploateringen av deras verk. Men 
Lessig menar att för att förstå hur skadlig fildelningen är ur ekonomisk aspekt måste 
man veta hur mycket de andra typerna av fildelning bidrar till ökad konsumtion. En 
sådan undersökning inser jag kan vara svår att utföra, men utan vetskapen om hur stor 
ekonomiska skada den illegala fildelningen gör tycker jag det är konstigt att förespråka 
strängare och strängare lagstiftning mot något som tidigare sågs som kopiering för 
privat bruk.  
 
I kapitel två nämnde jag också att Blomqvist et al. studerat fildelningens påverkan på 
musikbranschens affärsmodeller, och de kom fram till att de som fildelar köper och 
konsumerar mera än de som inte fildelar alls. De menade också att upphovsrätten skulle 
försvaras, men att samhället enbart kommer att acceptera det om upphovsrättens 
tillämpning åstadkommer en rimlig balans mellan allmänhetens och upphovsmännens 
intressen. I och med den strängare upphovsrättslagstiftning som Svenska Filminstitutet 
förespråkar i det undersökta materialet är det möjligt att balansen mellan allmänhetens 
och upphovsmännens intressen kommer rubbas. Exakt hur balansen kommer rubbas 
tycker jag det är för tidigt att säga. Just nu har det bara gått någon månad efter det att 



 45

IPRED-lagen infördes, men det finns en tendens att fler och fler Internetanvändare 
väljer att köpa sig möjlighet att använda Internet anonymt via nättjänster som erbjuder 
anonymisering. Detta är en utveckling som Hydén et al. förutspådde i sin undersökning 
de genomförde bland ungdomar i åldern 15-25 år. Den visade ju att nästan 75 % av de 
svarande inte trodde att en strängare lagstiftning skulle komma att hindra dem från att 
fildela, och de var även villiga att betala för att dölja sin IP-adress om skärpta sanktioner 
genomfördes.  
 
I mitt material saknar jag även diskussionen kring fildelningens möjligheter, men det är 
möjligt att Svenska Filminstitutet för den diskussionen i andra forum än i sina remissvar 
på upphovsrättsrelaterade utredningar. Med tanke på att fildelningen ändå existerat som 
fenomen i ganska många år verkar det inte ske någon märkbar nedgång i antalet 
biobesök som görs i Sverige; besöksantalet har varit relativt oförändrat sedan början av 
1990-talet. Biobesöken utgör en viktig finansiering av filmavtalet, och jag tycker det är 
naturligt att Svenska Filminstitutet tar ställning mot en företeelse som uppfattas som ett 
hot mot deras inkomstkälla. Men diskussionen om huruvida filmavtalet är den mest 
lämpliga formen för finansiering av svensk filmproduktion kommer nog bli allt mer 
aktuell. 
 
Upphovsrätt 
 
Det framgår tydligt av mitt resultat att Svenska Filminstitutet vill stärka de 
upphovsrättsliga skydden för rättighetshavarna. Svenska Filminstitutet ställer sig 
positiva till alla de förslag som utredningarna presenterat. Det förslag som 
Renforsutredningen presenterade, nämligen att Internetleverantörerna skulle åläggas att 
säga upp de användare som använde leverantörens internetanslutning till att begå 
intrång i upphovsrätten, gick aldrig regeringen vidare med i sin proposition 2008/09:67 
men Svenska Filminstitutet ställde sig positivt även till detta förslag.  
 
Det verkar som att Filminstitutet värnar om både den ideella och den ekonomiska delen 
av upphovsrätten, men den ekonomiska rätten är naturligtvis väldigt viktig för 
filmverksamheten i stort och därför lägger kanske Svenska Filminstitutet mer vikt vid 
att argumentera för de ekonomiska bortfall som den illegala fildelningen innebär. De 
nämner inte lika ofta att det skulle vara upphovsmännens ideella rätt som blir kränkt. 
 
Enligt Lessig försvagas normernas förmåga att påverka den olagliga kopieringen när en 
ny teknisk innovation introduceras på marknaden som helt plötsligt möjliggör denna 
kopiering snabbt, billigt och enkelt. Jag tycker därför det är logiskt att Svenska 
Filminstitutet önskar öka respekten för upphovsrätten genom olika åtgärder så som det 
föreslagna upphovsrättsforumet i remissvaret på Ds 2005:8. 
 
Enligt vad jag kan utläsa ur mitt resultat är det få saker gällande sin inställning till 
upphovsrätten och de föreslagna lagändringarna som Svenska Filminstitutet 
problematiserar. Dock gör de ett undantag när de inser att en viss reglering i 
arkitekturen, DRM-skydden, kan innebära att potentiella köpare av lagliga nättjänster 
istället föredrar illegal nedladdning eftersom DRM-skydden ger användarna minskade 
möjligheter att själv välja hur den köpta produkten skall användas. Det ska bli intressant 
att följa utvecklingen av nättjänsterna, för Svenska Filminstitutet har förespråkat att 
dessa inte kan utvecklas förrän en effektiv lagstiftning är på plats. Nu är emellertid 
lagstiftningen på plats sedan 1:a april 2009, och marknaden borde nu ha incitament nog 
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att utveckla sina lagliga tjänster. Jag kan dock tänka mig att deras potentiella kunder har 
blivit kräsnare eftersom de redan fått uppleva ett oändligt utbud av film tillgängligt 
dygnet runt till ingen kostnad alls.  
 
Jag tycker mig se liknande tendenser rörande den svenska upphovsrätten som de som 
Hemmungs Wirtén beskriver i sin berättelse om USA under 1980-talet. Svenska 
Filminstitutet driver frågan om upphovsrätt tämligen hårt i sina remissvar, och om de 
dessutom är en av medlemmarna bakom Antipiratbyrån antar jag att de övriga 
medlemsorganisationerna håller samma linje som Filminstitutet. Jag kan inte säga i 
vilken mån den svenska regeringen blir påverkade av den svenska filmbranschen utifrån 
mer än mitt eget resultat från den här undersökningen. Jag tror snarare att det är via EU-
direktiven, som i sin tur är utformade mer efter internationella förutsättningar, som 
inspirationen kommer. Naturligtvis ser de svenska upphovsrättsliga intressena en chans 
att utnyttja detta genom att själva förespråka utökad upphovsrättslagstiftning. Om den 
upphovsrättsliga utvecklingen fortsätter tror jag dock att den fria kulturen som Lessig 
pratar om blir mer och mer begränsad och utarmad. 
 
Internet 
 
Jag har haft Lawrence Lessigs definition på hur ett nätverk kan bli mer kontrollerat med 
mig genom uppsatsen. Jag skissade med hjälp av Lessig upp två idealtypiska nätverk; 
det fria nätverket och det kontrollerade nätverket. Om en användares identitet är känd, 
liksom den information användaren överför, kan man göra åtkomst till information 
beroende av vem användaren är och av vilken typ av information som användaren vill 
komma åt. Jag har funnit argument för att Svenska Filminstitutet tycker att det bör bli 
enklare för upphovsrättsinnehavare eller deras representanter att komma åt information 
om användares identitet och trafikinformation, dels genom informationsföreläggande 
och dels genom intrångsundersökningar. Det gör ju att Svenska Filminstitutet i sin 
argumentation förespråkar en förskjutning från ett fritt nätverk till ett mer kontrollerat.  
 
Svenska Filminstitutet ser också helst att Internetleverantörerna blir mer delaktiga i 
bekämpningen av den illegala fildelningen och föreslår att rättighetsinnehavarna 
tillsammans med Internetleverantörerna skall utarbeta gemensamma riktlinjer för hur 
man i framtiden skall arbeta för att främja de lagliga alternativen till illegal fildelning 
och motverka olovliga förfoganden. Jag menar att ett sådant samarbete, mellan ett 
enskilt kommersiellt intresse och leverantörer av en teknisk infrastruktur, mycket väl 
kan få olyckliga konsekvenser för andra aspekter av Internet som många ser som 
positiva, t.ex. de som Piratpartiet uttryckte på sin webbplats. 
 
Jag kanske bör påpeka att jag inte tar ställning varken för eller emot Piratpartiet, men 
jag delar deras uppfattning om att Internet innebär fantastiska möjligheter för demokrati, 
kommunikation och framför allt kultur. Jag tror det kommer bli svårare och svårare att 
skapa och vara kreativ om upphovsrättsindustrin får mer inflytande över den tekniska 
infrastrukturen som Internet utgör.  
 
Svenska Filminstitutet som aktör 
 
Svenska Filminstitutet står mitt mellan statens filmkulturella respektive filmbranschens 
kommersiella intressen. De väljer tydligt att prata för rättighetshavarnas sak, och de 
tycks vara mer och mer överens med staten i sina åsikter om upphovsrättslagen längre 
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fram i min undersökningsperiod. Statens intressen och Svenska Filminstitutets intressen 
tycks nu vara desamma. Eftersom jag i min undersökning saknat insyn i hur 
formuleringen av remissvaren gått till är det omöjligt för mig att säga hur Svenska 
Filminstitutet gått till väga för att ta ställning till utredningarna. Med tanke på deras 
förankring i staten tycker jag att problematiken mellan de två vitt skilda intressen som 
finns kunde ha diskuteras mera. Framför allt borde alternativa lösningar diskuteras. 
Haikola och Jonssons magisteruppsats Statlig övervakning av Internet: En 
diskursanalys av riksdagstryck 1994-2007 (2007) visade dock att det i den politiska 
diskursen om statlig övervakning på Internet finns uttryck för en grundläggande 
maktrationalitet som aldrig ifrågasätts, och som innebär krav på statlig kontroll av 
medborgarna. Haikola och Jonsson fann också en styrningsmentalitet som syftade till att 
öka statens övervakning, särskilt tydligt från och med riksmötet 2002/03, som dock 
mötte konstant motstånd från en annan styrningsmentalitet som utgick från vikten av att 
den personliga integriteten skyddas. Jag utgår från att kampen mellan dessa intressen 
inte är över ännu. 
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7.   Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 
 
 
Jag tycker det kan vara läge att säga några kompletterande ord angående min 
genomförda undersökning. Jag tycker jag har uppfyllt uppsatsen syfte som har varit att 
undersöka hur Svenska Filminstitutets argument i frågor kring fildelning, upphovsrätt 
och Internet förhåller sig till de förändringar som skett i den svenska 
upphovsrättslagstiftningen på senare år. Jag tycker dessutom att jag besvarat mina 
frågeställningar på ett tillfredsställande sätt.  
 
Jag kan däremot ifrågasätta hur relevant min undersökning är. Det är svårt att säga i 
vilken mån Svenska Filminstitutets idéer faktiskt påverkar lagstiftningen. En 
grundligare kartläggning av Svenska Filminstitutets inställning till piratkopiering och 
fildelning under ett större tidsspann med ett mer omfattande empiriskt material hade 
varit ett alternativ till min egen undersökning. 
 
Jag tänker mig även att jag skulle kunna ha undersökt de debattartiklar som Svenska 
Filminstitutet har skrivit just i frågor om upphovsrättslagstiftningen. Eftersom en 
debattartikel är en helt annan typ av text än ett remissvar vore det intressant att se om 
det finns skillnader i argumenten som används i de respektive texterna. En debattartikel 
är ju en form av opinionsbildning som riktar sig till en bredare grupp av läsare än vad 
ett remissvar gör, så det borde föreligga intressanta skillnader mellan texterna. 
 
Ett annat alternativ hade varit att intervjua företrädare för Svenska Filminstitutets 
ledning och på så sätt få en djupare förståelse till varför de tycker som de gör i dessa 
frågor. Som jag nämnde tidigare hade kanske förändringen över tid inte blivit en lika 
intressant fråga att undersöka då med tanke på risken för efterkonstruktioner, men 
bilden av deras aktuella ståndpunkt i frågan borde på så sätt kunna belysas väl 
 
De metodologiska verktyg jag använt i min undersökning har varit användbara på sätt 
och vis, men de har dock lämnat mycket åt mig och min egen tolkning. På så sätt kan 
min undersökning ha blivit skev och vinklad av min egen förförståelse och personliga 
inställning till det undersökta ämnet. Jag upplevde att de övergripande idealtyperna som 
jag skissade upp var till hjälp för att hålla riktningen under min analys, och på sätt och 
vis utgjorde de själva kärnfrågan som jag ville komma åt. I analysen använde jag dock 
mest de fyra kontrollkrafterna som verktyg, och de lämnade mycket åt min tolkning. 
Det är dessutom svårt att se den totala balans som bilden av de fyra krafterna ska 
representera. Verktygen blir väldigt relativa och kan egentligen bara användas till att se 
om en viss åtgärd, t.ex. en lagstiftning, förstärker eller försvagar en viss kraft. För att 
kunna se om krafterna eventuellt underminerar varandra tror jag det krävs en mycket 
grundligare undersökning. 
 
Ett annat förslag på vidare forskning som jag upptäckte skulle vara intressant är att 
genomföra en argumentationsanalys med avsikt att pröva hållbarheten i Svenska 
Filminstitutets argument. Detta kan vara särskilt intressant om man anlägger ett kritiskt 
perspektiv på debatten om fildelning, upphovsrätt och Internet och väljer att ta ställning 
för eller emot en viss åsikt. 
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8.   Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen behandlar Svenska Filminstitutets argument kring fildelning, 
upphovsrätt och Internet. Syftet med uppsatsen är undersöka hur Svenska Filminstitutets 
argument i frågor kring fildelning, upphovsrätt och Internet förhåller sig till de 
förändringar som skett i den svenska upphovsrättslagstiftningen på senare år.  
 
Valet av Svenska Filminstitutet som aktör gjordes på grund av dess speciella 
förhållande till både staten och den svenska filmbranschen. Det empiriska materialet 
består av Svenska Filminstitutets remissyttranden på fem utredningar i 
Departementsserien publicerade mellan 2003 och 2007, varav fyra behandlar 
förändringar i upphovsrättslagen och en är en filmpolitisk utredning .  
 
Min teoridel har jag hämtat från juridikprofessorn och upphovsrättskritikern Lawrence 
Lessigs idéer om hur ett nätverk som Internet kan kontrolleras samt vilka krafter en 
regering kan använda för att kontrollera ett beteende såsom illegal fildelning.  
 
Den metod som jag har använt är en kvalitativ textanalys som inspirerats av funktionell 
idéanalys och argumentationsanalys. Till hjälp i min analys har jag konstruerat dels två 
idealtyper från Lessigs idé om hur nätverk kan kontrolleras och dels ett analysschema 
baserat på Lessigs idé om vilka krafter regeringen kan använda som regulatorer för 
illegal fildelning. 
 
I min analys kom jag fram till att Svenska Filminstitutet i sina remissvar stöder de 
lagförslag som förekommer i utredningarna. I många fall önskar Svenska Filminstitutet 
ännu strängare lagstiftning än den som föreslås i utredningarna. Svenska Filminstitutet 
förespråkar att regeringens lagstiftning bör leda till strängare reglering av den arkitektur 
som omger Internet, vilket medför att upphovsrättsinnehavare och deras företrädare via 
Internetleverantörer lättare skall kunna ta del av uppgifter om de användare av 
leverantörernas Internettjänster som begår brott mot upphovsrättslagen. 
 
Svenska Filminstitutet vill också skapa en ökad förståelse och respekt för 
upphovsrättslagen bland allmänheten som ett led i att reglera den illegala fildelningen. 
 
Svenska Filminstitutets argument har under 2007 blivit mer inriktade på att förespråka 
samhällsnyttan med de föreslagna ändringarna i upphovsrättslagstiftningen. Svenska 
Filminstitutet menar bland annat att vissa lagändringar medför kostnadseffektivitet, 
snabbare beslutsprocess i den juridiska apparaten samt ökad rättssäkerhet. 
 
I det undersökta materialet från Svenska Filminstitutet saknas en diskussion om de 
eventuella konsekvenser en strängare upphovsrättslagstiftning kan få för andra aspekter 
i samhället. Svenska Filminstitutet argumenterar med utgångspunkt från bland annat 
upphovsrättsinnehavarnas, upphovsmännens, filmavtalets och filmproducenternas 
intressen. 
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Bilaga 1 – Förklaring av tekniska begrepp och förkortningar 
 
 
B, MB, GB (BYTE, MEGABYTE, GIGABYTE) 
1 Byte är den minsta adresserbara enheten på en dator. 1 MB motsvarar 1 000 000 Byte. 
1 GB motsvarar 1 000 MB. 
 
DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) 
Tekniska åtgärder, t.ex. kopieringsskydd på DVD-skivor, vars syfte är att kontrollera 
spridningen av digitalt material. 
 
DVD (DIGITAL VERSATILE DISC) 
Lagringsmedium med samma fysiska storlek som en cd. Lagringskapaciteten är från 
4,7 GB till 17,08 GB beroende på vilken teknik som används. Har ersatt VHS som det 
dominerande systemet på konsumentmarknaden. 
 
FILDELNING 
Utbyte av filer innehållande t.ex. film på Internet med hjälp av fildelningsprogram. 
Varje användares dator fungerar som en liten server så att samma fil kan laddas ned från 
många håll. Ett vanligt system är BitTorrent, som delar upp en fil i avsnitt som laddas 
ned från olika datorer så att man samtidigt är både mottagare och avsändare. Detta 
kallas även P2P-teknik. 
 
MP3 (MPEG-1 AUDIO LAYER 3) 
Algoritm för komprimering av ljud. Ett musikstycke på tre minuter komprimerat med 
mp3 blir i storleksordningen ca 5 MB. 
 
P2P-NÄTVERK (PEER-TO-PEER NETWORK) 
En metod i datanät som utgår från att alla anslutna enheter har egna 
bearbetningsmöjligheter. I ett lokalt nätverk som är jämlikt finns ingen central server 
utan alla anslutna datorer har samma funktioner. Datorerna i nätet ansluts då via ett nav 
som kopplar ihop datorerna.  
 
STREAMING (STRÖMMANDE MEDIA) 
Uppspelning av ljud- och videofiler på dator samtidigt som de överförs via Internet. 
 
VHS (VIDEO HOME SYSTEM) 
Ett format för videobandspelare med kassettband som media. Lanserades 1976 och blev 
det dominerande systemet på konsumentmarknaden. 
 
VOD (VIDEO ON DEMAND) 
Distribution av t.ex. filmer till tittare direkt via någon form av nätverk i det ögonblick 
tittaren vill se. VoD kan förekomma via kabel-tv och på Internet eller bredbandsnät. 
 
 


