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Sammanfattning:	  
Det	  har	  vid	  flera	  tillfällen	  uppmärksammats	  att	  det	  finns	  problem	  med	  att	  en	  större	  mängd	  
människor	  fildelar.	  Detta	  har	  framför	  allt	  lyfts	  fram	  i	  svenska	  medier	  i	  samband	  med	  The	  Pirate	  Bay	  
målet	  år	  2009	  och	  2010.	  Svensk	  lagstiftning	  försöker	  tillsammans	  med	  andra	  länder	  att	  minska	  på	  
denna	  typ	  av	  delning	  genom	  diverse	  lagförslag	  så	  som	  exempelvis	  IPRED,	  ACTA	  och	  SOPA.	  	  ACTA	  och	  
SOPA	  är	  dock	  förslag	  som	  inte	  mottagits	  väl	  av	  den	  Europeiska	  befolkningen,	  vilket	  visat	  sig	  genom	  
flera	  demonstrationer	  runt	  om,	  med	  motivationen	  att	  lagförslagen	  kommer	  hämma	  det	  ”fria”	  
internet.	  	  För	  att	  komma	  åt	  kärnan	  till	  fildelningen	  skapas	  lagstiftningar	  som	  har	  som	  syfte	  att	  ändra	  
på	  beteendet	  men	  för	  att	  dessa	  skall	  vara	  effektiva	  måste	  de	  också	  förändra	  de	  sociala	  normer	  som	  
finns	  i	  samband	  med	  problemet.	  Lagarna	  måste	  alltså	  ta	  fäste	  hos	  övriga	  internet	  användare	  för	  att	  
kunna	  komma	  åt	  fildelarna.	  	  
Hur	  kan	  då	  hårdare	  lagar	  och	  regler	  angående	  upphovsrätt	  påverka	  användare	  och	  deras	  beteende	  
på	  sociala	  nätverk?	  	  

Denna	  kvalitativa	  studie	  tittar	  på	  vilka	  problem	  som	  finns	  mellan	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  och	  
immaterialrätten.	  Okunskap	  eller	  ignorans	  av	  upphovsrättslagar	  har	  flera	  gånger	  uppmärksammats.	  
Men	  hur	  det	  ser	  ut	  utanför	  de	  klara	  fildelningssidorna	  har	  inte	  varit	  uppmärksammat.	  	  	  

Det	  som	  undersöks	  är	  om	  användare	  av	  communities	  är	  medvetna	  om	  upphovsrättsproblematiken,	  
hur	  deras	  beteende	  ser	  ut	  idag	  och	  det	  sker	  förändringar	  i	  beteendet	  om	  medvetenheten	  finns	  där.	  	  

Det	  visar	  sig	  att	  användare	  är	  medvetna	  om	  de	  debatter	  som	  pågått	  och	  pågår	  än	  idag.	  Användare	  
väljer	  att	  inte	  följa	  immaterialrätten	  även	  om	  de	  är	  medvetna	  om	  deras	  eget	  beteende	  då	  den	  sociala	  
normen	  tillåter	  detta.	  Användare	  är	  också	  i	  stor	  utsträckning	  inte	  insatta	  i	  de	  detaljer	  som	  rör	  
upphovsrätten,	  vilket	  leder	  dem	  i	  ett	  falskt	  medvetande	  om	  vad	  deras	  rättigheter	  innebär.	  	  	  
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Title:	  Copyright	  issues	  in	  virtual	  networks	  

Abstract:	  	  
File	  sharing	  of	  illegally	  copied	  materials	  have	  been	  noted	  as	  a	  problem	  for	  a	  long	  time.	  The	  problem	  
has	  especially	  been	  emphasized	  in	  the	  Swedish	  media	  in	  connection	  to	  the	  Pirate	  Bay	  case	  in	  2009	  
and	  2010.	  Swedish	  legislation	  is	  working	  together	  with	  other	  countries	  to	  reduce	  this	  kind	  of	  sharing	  
through	  various	  proposals	  such	  as	  for	  example,	  IPRED,	  ACTA,	  and	  SOPA.	  ACTA	  and	  SOPA	  have	  not	  
been	  very	  well	  received	  by	  the	  European	  population,	  as	  shown	  by	  several	  demonstrations	  all	  around.	  
These	  demonstrations	  are	  caused	  by	  the	  opinion	  that	  the	  laws	  will	  inhibit	  the	  "free"	  internet.	  To	  
access	  the	  core	  of	  the	  filesharing	  problem	  legislation	  has	  been	  created	  that	  aims	  to	  change	  behavior.	  
For	  these	  to	  be	  effective,	  they	  must	  also	  change	  the	  social	  norms	  that	  exist	  in	  connection	  with	  the	  
problem.	  The	  laws	  must	  therefore	  first	  be	  established	  amongst	  other	  Internet	  users	  to	  eventually	  be	  
able	  to	  stop	  the	  file-‐sharers.	  	  

How,	  then,	  will	  tougher	  laws	  and	  rules	  regarding	  copyright	  affect	  community	  users	  and	  their	  
behavior	  on	  social	  networks?	  This	  qualitative	  study	  highlights	  which	  problems	  that	  exist	  between	  
users	  of	  social	  networks	  and	  intellectual	  property	  laws.	  Lack	  of	  knowledge	  or	  ignorance	  of	  copyright	  
laws	  has	  often	  been	  noted.	  But	  how	  it	  looks	  outside	  the	  file	  sharing	  pages	  have	  not	  been	  recognized.	  

The	  study	  investigates	  whether	  users	  of	  the	  community	  are	  aware	  of	  copyright	  issues,	  how	  their	  
behavior	  looks	  today	  and	  whether	  awareness	  cause	  changes	  in	  the	  behavior.	  
It	  turns	  out	  that	  users	  are	  aware	  of	  debates	  regarding	  copyright-‐problematic.	  Users	  choose	  not	  to	  
follow	  the	  intellectual	  property	  law,	  even	  if	  they	  are	  aware	  of	  their	  own	  behavior	  because	  social	  
norms	  show	  this	  as	  acceptable	  behavior.	  Users	  are	  also	  largely	  unfamiliar	  with	  the	  details	  relating	  to	  
copyright,	  which	  leads	  them	  into	  a	  false	  consciousness	  about	  what	  their	  rights	  entail.	  

Keywords:	  	  Social	  media,	  Social	  networking,	  Virtual	  Networks,	  Copyright,	  Communications,	  Law,	  

Consciousness,	  Social	  Psychology,	  Legal	  Informatics,	  Informatics,	  Political	  issues,	  User	  Behavior	   	  
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Tack!	  
Efter	  en	  del	  strul	  i	  början	  av	  uppsatsarbetet	  ledde	  fram	  till	  att	  vi	  tilldelades	  Bertil	  Lind	  som	  
handledare.	  Detta	  var	  nog	  den	  bästa	  handledaren	  vi	  någonsin	  kunna	  tänka	  oss.	  Bertil	  är	  lite	  av	  en	  
legend	  på	  Högskolan	  i	  Borås.	  Han	  är	  en	  mycket	  kunnig	  person	  och	  har	  hållit	  i	  många	  kurser.	  Vi	  minns	  
så	  väl	  de	  kurser	  där	  Lind	  hållit	  i	  föreläsningen	  och	  fått	  oss	  elever	  att	  verkligen	  tänka	  till	  och	  sedan	  
blivit	  avbrutna	  av	  en	  mycket	  känd	  melodi,	  en	  av	  ABBA:s	  låtar,	  vilket	  lett	  till	  att	  klassen	  brister	  ut	  i	  
skratt.	  Han	  e	  en	  ”go	  gubbe”,	  som	  många	  av	  oss	  skulle	  säga.	  

Vi	  vill	  med	  detta	  säga	  ett	  oerhört	  stort	  tack	  till	  vår	  handledare	  Bertil	  Lind	  som	  lett	  oss	  in	  på	  rätt	  väg	  
efter	  några	  motgångar	  och	  utsvängningar	  i	  arbetet.	  Då	  det	  varit	  ont	  om	  tid	  har	  han	  bistått	  oss	  med	  
precis	  den	  hjälp	  vi	  har	  behövt	  för	  att	  komma	  igång.	  Vi	  är	  oerhört	  tacksamma	  för	  de	  kommentarer	  vi	  
fått	  och	  den	  hjälp	  som	  han	  bistått	  med.	  Tack	  Bertil.	  	  

Det	  visade	  sig	  under	  tiden	  för	  uppsatsskrivandet	  att	  intresset	  var	  stort	  på	  campus.	  Både	  studenter	  
och	  anställda	  på	  Högskolan	  har	  visat	  intresse	  för	  vår	  studie.	  Ett	  jättetack	  till	  Andrea	  Resmini	  som	  
ställt	  upp	  och	  bollat	  idéer	  om	  ämnet	  i	  den	  inledande	  fasen	  för	  denna	  studie,	  och	  Eva	  Gustafsson	  som	  
under	  båda	  planeringsrapport	  och	  inledningsvis	  under	  uppsatsarbetet	  kommit	  med	  mycket	  bra	  
feedback	  och	  som	  uppmuntrat	  det	  vi	  gjort.	  	  

Vi	  är	  även	  skyldiga	  Annas	  sambo	  Henrik	  oändlig	  tacksamhet	  då	  han	  har	  varit	  enormt	  snäll	  genom	  att	  
hjälpa	  till	  med	  viss	  korrekturläsning	  av	  rapporten.	  	  

En	  stor	  kram	  och	  mycket	  uppskattning	  går	  till	  de	  personer	  som	  avvarat	  tid	  för	  att	  hjälpa	  oss	  
kontrollera	  så	  att	  enkäten	  var	  formulerad	  på	  ett	  tydligt	  sätt.	  Men	  framför	  allt	  så	  är	  vi	  skyldiga	  ett	  
enormt	  stort	  tack	  till	  de	  personer	  som	  gjort	  undersökningen	  möjlig	  genom	  att	  svara	  på	  enkäten.	  Utan	  
den	  goda	  responsen	  från	  er	  hade	  studien	  varit	  omöjlig.	  
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1.	  Inledning	  
	  

1.1Bakgrund	  
Vårt	  samhälle	  har	  påbörjat	  och	  fortsätter	  genomgå	  en	  informationsteknologisk	  revolution	  (Castells,	  
1998)	  och	  med	  den	  kommer	  förändringar.	  I	  och	  med	  att	  mänskligt	  intellekt	  och	  maskiner	  blir	  alltmer	  
integrerade	  förändras	  levnadssättet	  för	  miljontalsmänniskor	  världen	  över	  (Castells,	  1998).	  
Informationsåldern	  är	  en	  era	  av	  förändring,	  vilket	  även	  innebär	  att	  lagar	  ständigt	  förändras	  (Sarnecki,	  
2003).	  Detta	  blir	  uppenbart	  genom	  att	  titta	  på	  historiska	  förändringar	  i	  lagboken,	  vilket	  skulle	  kunna	  
kopplas	  till	  den	  ständigt	  pågående	  tekniska	  och	  samhälleliga	  utvecklingen	  (Sarnecki,	  2003).	  Istället	  för	  
en	  väsentlig	  förändring	  görs	  små	  detaljerade	  justeringar	  på	  existerande	  lagar.	  Som	  att	  till	  exempel	  
lägga	  till	  tekniska	  definitioner	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Dessa	  justeringar	  görs	  i	  merparten	  genom	  akut	  
reglering	  av	  exempelvis	  upphovsrätt,	  avtalsrätt,	  certifiering	  och	  verifieringslag,	  juridiskt	  ansvar	  
och	  liknande	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Några	  av	  de	  mer	  uppmärksammade	  förändringarna	  är	  de	  som	  sker	  för	  
att	  anpassa	  upphovsrättslagen	  till	  den	  digitala	  tiden	  (Jerräng	  ,	  2011;	  Rosén	  2012).	  De	  redan	  gjorda	  
och	  kommande	  regeltillämpningarna	  har	  en	  möjlighet	  att	  förändra	  användandet	  av	  internet	  i	  
allmänhet	  och	  sociala	  nätverk	  i	  synnerhet.	  Detta	  då	  användandet	  av	  dessa	  innebär	  stor	  utsträckning	  
av	  delning	  av	  information	  av	  alla	  dess	  slag.	  Inom	  informatikområdet	  hittas	  förgreningen	  
rättsinformatik	  vilken	  hanterar	  juridikens	  samspel	  med	  informationstekniken	  (IT)	  (IRI,	  2011).	  	  

Undersökningar	  angående	  internetanvändning	  och	  användarbeteende	  har	  visat	  att	  internet	  används	  
i	  syfte	  att	  dela	  med	  sig	  av	  information	  (Thompson	  et.al.,	  1999).	  Denna	  information	  kan	  bestå	  av	  
kommunikation	  användare	  emellan,	  bilder,	  videor,	  musik,	  e-‐böcker	  eller	  annat	  material.	  Att	  förändra	  
lagarna	  som	  rör	  upphovsrätt	  kan	  innebära	  att	  det	  påverkar	  förutsättningarna	  för	  denna	  slags	  delning.	  
Användare	  som	  tidigare	  har	  delat	  med	  sig	  av	  citat,	  länkar	  till	  bilder	  och	  musik	  med	  mera	  utan	  
närmare	  efter	  tanke	  bör	  vara	  medvetna	  om	  sina	  egna	  och	  andras	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  
gentemot	  upphovsrättsmannen.	  

Mycket	  forskning	  har	  gjorts	  specifikt	  på	  fildelningssidor	  av	  olika	  slag	  som	  används	  för	  att	  dela	  med	  sig	  
av	  olagligt	  material	  (Limayem	  et.al.,2004;	  Cronan	  &	  Al-‐Rafee,	  2008).	  Syftet	  med	  forskningen	  är	  
många	  gånger	  att	  finna	  alternativ	  till	  de	  olagliga	  tjänsterna	  (Knutsson,	  2007).	  Eller	  att	  titta	  på	  
normerna	  som	  ligger	  bakom	  det	  medvetna	  valet	  att	  dela	  och	  ta	  del	  av	  olagliga	  filer	  på	  dessa	  sidor	  
(Engström,	  2005).	  Vad	  som	  inte	  undersöks	  lika	  mycket	  är	  de	  användare	  som	  inte	  medvetet	  söker	  sig	  
till	  en	  sådan	  webbsida	  för	  att	  dela.	  Många	  Sociala	  nätverk	  är	  uppbyggda	  på	  ett	  sätt	  där	  användarna	  
själva	  bidrar	  med	  innehåll	  utan	  några	  krav	  på	  kunskap	  angående	  lagar	  och	  andra	  företeelser.	  Det	  
finns	  därför	  risker	  för	  att	  olovligt	  kopierat	  material,	  eller	  material	  som	  på	  annat	  sätt	  strider	  mot	  
upphovsrättslagen,	  sprids	  på	  dessa	  sidor	  utan	  att	  användarna	  själva	  är	  medvetna	  om	  att	  materialet	  i	  
fråga	  är	  olagligt	  att	  sprida	  vidare.	  

Genom	  olika	  tekniska	  hjälpmedel	  kan	  vem	  som	  helst	  få	  tillgång	  till	  Internet	  och	  varor	  sprids	  över	  hela	  
världen	  genom	  bland	  annat	  e-‐handel,	  men	  också	  genom	  olaglig	  piratkopiering.	  Piratkopiering	  innebär	  
att	  en	  kopia	  av	  ett	  verk	  skapas	  och	  spridas	  till	  allmänheten	  utan	  att	  upphovsmannens	  tillåtelse.	  Det	  
är	  viktigt	  att	  öka	  medvetenheten	  om	  upphovsrättslagar	  som	  tillsynes	  inte	  verkar	  efterföljas	  på	  
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Internet.	  Delning	  av	  material	  kan	  ske	  genom	  olika	  slags	  virtuella	  sociala	  nätverk	  i	  form	  av	  text,	  bilder,	  
musik	  eller	  film.	  Det	  mest	  uppmärksammade	  målet	  gällande	  illegal	  fildelning1	  över	  Internet	  är	  det	  
rättsmål	  som	  drevs	  mot	  den	  svenska	  Bit-‐torrent2-‐sidan	  The	  Pirate	  Bay	  (TPB)	  i	  Svensk	  tingsrätt	  2009	  
och	  i	  hovrätten	  2010.	  Grundarna	  av	  TPB	  blev	  fällda	  för	  att	  de	  tillhandahållit	  teknik	  som	  gjort	  det	  
möjligt	  för	  Internetanvändare	  världen	  över	  att	  sprida	  och	  ta	  del	  av	  piratkopierat	  material.	  Den	  bit-‐
torrentteknik	  som	  de	  använt	  sig	  av	  på	  webbplatsen	  kräver	  inget	  registrerat	  medlemskap	  för	  att	  ta	  del	  
av	  material	  som	  är	  länkat.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  gjort	  det	  svårt	  för	  rättsliga	  organ	  att	  spåra	  spridningen.	  
Tekniken	  gör	  det	  möjligt	  för	  användare	  att	  dela	  material	  med	  varandra	  genom	  en	  länk	  på	  
webbplatsen.	  Detta	  gör	  att	  materialet	  inte	  läggs	  upp	  på	  Internet	  utan	  kopplar	  samman	  användare	  
som	  har	  datafilen	  på	  din	  dator	  vilket	  möjliggör	  för	  användaren	  att	  hämta	  den	  fullständiga	  filen	  bitvis	  
från	  flera	  olika	  användare.	  	  

Rättegången	  mot	  TPB	  har	  lett	  till	  stora	  diskussioner	  världen	  över	  och	  gjort	  allmänheten	  uppmärksam	  
på	  upphovsrättslagen3	  och	  tekniken	  som	  möjliggör	  fildelning.	  Upphovsrättslagen	  (SFS	  1960:729)	  
beskriver	  hur	  ett	  verk	  får	  hanteras	  och	  spridas,	  som	  någon	  annan	  har	  framställt	  samt	  rättigheterna	  
för	  distribuering	  av	  sina	  egna	  verk.	  För	  att	  arbeta	  mot	  den	  illegala	  delningen	  av	  material	  har	  
lagförslag	  såsom	  ACTA,	  SOPA	  och	  PIPA	  tagits	  fram,	  vilket	  är	  till	  fördel	  för	  upphovsrättsmännen.	  ACTA	  
(Anti-‐Counterfeiting	  Trade	  Agreement)	  är	  ett	  handelsavtal	  som	  har	  för	  syfte	  att	  stärka	  skyddet	  mot	  
piratkopiering	  och	  varumärkesförfalskning	  (European	  Commission,	  2012).	  Detta	  är	  dock	  något	  som	  
många	  privatpersoner	  och	  organisationer	  har	  reagerat	  starkt	  på	  eftersom	  dessa	  kombinationer	  av	  
olika	  förslag	  inte	  gagnar	  den	  personliga	  integriteten,	  utan	  ger	  snarare	  innebär	  hårdare	  regler	  för	  att	  
komma	  åt	  de	  personer,	  organisationer	  eller	  företag	  som	  möjliggör	  piratkopiering	  av	  alla	  dess	  slag	  
(Lee,	  2012;	  Larsson	  A.	  ,	  2012).	  

Upphovsrätt	  och	  virtuella	  communities	  4	  är	  ämnen	  som	  är	  mycket	  aktuella	  i	  skrivande	  stund.	  
communities	  är	  en	  växande	  del	  av	  vardagen	  för	  både	  privatpersoner	  och	  företag	  (Forsberg,	  2010;	  
Burson-‐Marsteller,	  2010).	  Det	  är	  också	  på	  dessa	  som	  några	  av	  de	  största	  diskussionerna	  uppstått	  
efter	  det	  att	  beslut	  tagits	  om	  lagförslag	  vad	  gäller	  hårdare	  regler	  gällande	  upphovsrätten	  (Terdiman,	  

2012;	  Pitt,	  2010).	  Med	  hårdare	  regler	  menas	  de	  åtgärder	  som	  görs	  för	  att	  minska	  och	  förhindra	  den	  

illegala	  spridningen	  av	  material.	  Diskussionerna	  är	  grundade	  i	  att	  motståndarna	  till	  håradare	  lagar	  
upprörs	  av	  hur	  det	  skulle	  påverka	  Internetanvändningen.	  Vilket	  i	  vissa	  fall	  har	  mynnat	  ut	  i	  
demonstrationer	  på	  olika	  platser	  runt	  om	  i	  västvärden	  (Lee,	  2012).	  Det	  som	  framförallt	  har	  upprört	  
många	  i	  detta	  sammanhang	  är	  det	  faktum	  att	  rykten	  säger	  att	  SOPA	  och	  ACTA	  skulle	  tillåta	  
nedsläckning	  av	  webbsidor	  som	  antas	  sprida	  copyrightskyddat	  material.	  Detta	  utan	  att	  direkt	  ha	  
några	  belägg	  för	  det	  eller	  ens	  genomgå	  en	  utredning	  (Wallmander,	  2012;	  Hadley-‐Kamptz,	  2012).	  	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Se	  begrepp	  Fildelning	  ,	  Kap	  3.1	  på	  sida	  25	  
2	  Se	  begrepp	  Bit-‐torrent,	  Kap	  3.1	  på	  sida	  25	  
3	  Se	  begrepp	  Upphovsrättslag,	  Kap	  3.1	  på	  sida	  25:	  r	  
4	  Se	  begrepp	  Virtuella	  communities,	  Kap	  3.1	  på	  sida	  26	  
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1.2	  Problemformulering	  
I	  och	  med	  de	  nya	  lagförslagen	  blir	  webbsidornas	  ägare,	  förvaltare	  och	  på	  andra	  sätt	  ansvariga	  mer	  
och	  mer	  involverade	  i	  sökandet	  efter	  illegalt	  material	  och	  förhindrandet	  av	  spridningen.	  Det	  har	  
påpekats	  att	  dessa	  lagar	  kommer	  att	  påverka	  hur	  internet	  används	  idag	  och	  motståndare	  ser	  det	  som	  
ett	  hot	  mot	  det	  ”fria”	  Internet	  (Gardner,	  2012).	  Poängen	  med	  dessa	  lagar	  är	  att	  komma	  åt	  själva	  
kärnan,	  det	  vill	  säga	  de	  webbsidor	  som	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  medvetet	  tillhandahåller	  olagligt	  
material	  eller	  tillvägagångssätt	  för	  att	  komma	  över	  och/eller	  sprida	  olagligt	  material	  (Rep	  Smith,	  
2012).	  Hårdare	  regler	  kräver	  större	  restriktioner	  på	  vad	  som	  får	  och	  inte	  får	  spridas,	  vilket	  innebär	  att	  
det	  kan	  komma	  att	  påverka	  den	  individuella	  användarens	  beteendemönster.	  För	  att	  fullt	  förstå	  
vidden	  av	  detta	  bör	  vetskap	  finnas	  om	  hur	  dessa	  mönster	  ser	  ut	  idag	  och	  vilka	  förutsättningar	  som	  
finns	  för	  dessa	  lagar.	  Alltså	  hur	  medvetna	  människor	  är	  av	  att	  dessa	  lagar	  finns	  och	  vad	  de	  innebär	  
för	  användarna	  själva.	  

Det	  tycks	  vara	  lättare	  att	  distansera	  sig	  från	  brott	  online	  genom	  att	  användaren	  själva	  skiljer	  på	  brott	  
online	  och	  offline.	  Genom	  nya	  lagförslag	  uppmärksammas	  beteendet	  hos	  Internetanvändare.	  
Eftersom	  Internet	  är	  till	  för	  att	  dela	  information	  kanske	  användarna	  inte	  alltid	  reflekterar	  över	  i	  vilken	  
form	  informationen	  sprids.	  

Svensson	  &	  Larsson	  (2012)	  har	  utfört	  en	  kvantitativ	  undersökning	  kring	  de	  sociala	  normer	  som	  finns	  
kring	  fildelning	  och	  har	  då	  gjort	  mätningar	  både	  före	  och	  efter	  det	  att	  IPRED	  infördes.	  	  
Undersökningen	  visar	  på	  att	  det	  är	  socialt	  acceptabelt	  att	  fildela	  vilket	  gör	  att	  detta	  är	  ett	  beteende	  
som	  kommer	  bestå	  så	  länge	  de	  sociala	  normerna	  inte	  förändras.	  Svensson	  och	  Larsson	  föreslår	  en	  
kvalitativ	  forskning	  kring	  förståelsen	  av	  fildelningen	  och	  den	  rättsliga	  efterlevnaden	  som	  de	  anser	  
saknas.	  	  

	  

1.3	  Studiens	  syfte	  	  	  
Idag	  finns	  det	  olika	  uppfattningar	  om	  hur	  lagstiftningar	  kring	  upphovsrättsskyddat	  material	  kan	  
komma	  att	  påverka	  användningen	  av	  Internet	  (och	  syftet	  med	  dess	  existens).	  Intentionen	  med	  denna	  
uppsats	  är	  därför	  att	  skapa	  förståelse	  för	  förutsättningar	  och	  effekter	  för	  redan	  utförda	  och	  
potentiella	  lagförändringar	  för	  att	  utveckla	  denna	  kunskap	  inom	  området	  rättsinformatik.	  De	  lagar	  
som	  alltså	  har	  för	  avsikt	  att	  förhindra	  olovlig	  delning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  på	  Internet.	  
Resultatet	  av	  undersökningen	  kan	  förhoppningsvis	  användas	  för	  att	  öka	  förståelsen	  för	  de	  sociala	  
nätverkens	  användares	  beteende.	  På	  så	  sätt	  kan	  detta	  verka	  som	  en	  bas	  för	  vidare	  utveckling	  av	  de	  
sociala	  nätverken,	  samt	  för	  lösningar	  som	  utvecklas	  för	  att	  hantera	  dessa	  nya	  regelverk.	  	  
	  
Ytterligare	  ett	  syfte	  med	  studien	  är	  att	  skapa	  förståelse	  för	  hur	  sådana	  lagar	  skulle	  kunna	  påverka	  
användare	  och	  deras	  beteende	  på	  sociala	  nätverk.	  Denna	  kunskap	  skall	  också	  bidra	  till	  områden	  inom	  
informatik,	  så	  som	  användarbeteende	  och	  kommunikation,	  genom	  att	  undersöka	  hur	  användningen	  
av	  sociala	  nätverk	  ser	  ut	  idag.	  
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1.4	  Forskningsfrågor	  
Den	  huvudsakliga	  forskningsfrågan	  för	  denna	  studie	  är:	  

1. Hur	  kan	  hårdare	  lagar	  angående	  upphovsrätt	  påverka	  användarna	  och	  deras	  beteende	  på	  
communities?	  	  

För	  att	  vidga	  förståelse	  för	  detta	  ställs	  även	  ett	  antal	  delfrågor:	  
2. Hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  angående	  upphovsrättsproblematik?	  
3. Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  nätverk?	  	  
4. Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  omedvetet?	  
5. Varför	  tar	  användaren	  inte	  ansvar	  för	  egna	  aktiviteter	  online? 
6. Sker	  det	  förändringar	  i	  beteendet	  om	  medvetenheten	  finns	  hos	  användaren?	  
7. Finns	  det	  skillnader	  mellan	  olika	  åldersgruppers	  ställningstaganden	  till	  vad	  som	  sker	  på	  

Internet?	  
	  

Delfrågorna	  utgör	  frågor	  som	  måste	  besvaras	  med	  hjälp	  av	  empiri	  och	  teori	  för	  att	  forskarna	  sedan	  
skall	  kunna	  besvara	  den	  huvudsakliga	  forskningsfrågan.	  Delfrågorna	  har	  även	  en	  viss	  relation	  till	  
varandra,	  som	  visas	  i	  figuren	  nedan.	  Den	  mest	  grundläggande	  delfråga	  är	  den	  som	  skall	  svara	  på	  hur	  
delning	  ter	  sig	  på	  sociala	  nätverk.	  Här	  har	  det	  kartlagts	  hur	  delningen	  ser	  ut	  rent	  praktiskt	  och	  hur	  
användarna	  uppfattar	  denna	  delning.	  Med	  hjälp	  av	  denna	  insikt	  har	  det	  vidare	  undersökts	  om	  detta	  
beteende	  är	  medvetet	  och	  om	  det	  finns	  skillnad	  mellan	  de	  olika	  åldersgrupperna.	  Med	  hjälp	  av	  en	  
förståelse	  för	  dessa	  delningsmönster	  har	  det	  också	  undersökts	  huruvida	  användarna	  tycks	  vara	  
medvetna	  angående	  upphovsrättsproblematik	  och	  vilka	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  denne	  har	  enligt	  
lag.	  	  

Det	  resultat	  som	  tagits	  fram	  till	  dessa	  frågor	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  fråga	  5	  som	  undersöker	  varför	  
användarna	  inte	  tar	  ansvar	  för	  sitt	  beteende	  online.	  De	  frågor	  som	  behandlar	  medvetenheten	  hos	  
användarna	  (fråga	  2	  och	  4)	  ligger	  också	  till	  grund	  för	  fråga	  6	  som	  undersöker	  huruvida	  förändringar	  i	  
denna	  medvetenhet	  återspeglas	  i	  beteendet.	  

	  

	   	  

Figur	  1:	  Modell	  över	  delfrågornas	  relation	  	  

Fråga	  2:	  Hur	  medvetna	  är	  
användare	  av	  sociala	  nätverk	  
angående	  
upphovsrättsproblematik?	  

	  

Fråga	  3:	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  
sociala	  nätverk?	  

Fråga	  4:	  Är	  beteendet	  
medvetet	  eller	  omedvetet?	  

	  

	  

Fråga	  5:	  Varför	  tar	  man	  inte	  ansvar	  
för	  egna	  aktiviteter	  online?	  

	  

	  

Fråga	  6:	  Sker	  det	  
förändring	  i	  beteende	  om	  
medvetenheten	  finns	  hos	  
användaren?	  

	  

	  

Fråga	  7:	  Finns	  det	  skillnader	  
mellan	  åldergrupper	  om	  hur	  
man	  tar	  ställning	  till	  vad	  som	  
sker	  på	  Internet?	  
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1.5	  Intressenter	  
Ämnet	  har	  visats	  intressant	  för	  såväl	  privatpersoner	  som	  offentliga	  grupper.	  Uppdelningen	  kan	  ske	  i	  
två	  intressegrupper;	  å	  ena	  sidan	  de	  som	  vill	  införa	  hårdare	  regler	  och	  hårdare	  straff	  för	  
piratkopiering;	  exempelvis	  musik-‐,	  film-‐	  och	  modeindustrin;	  och	  å	  andra	  sidan	  de	  som	  anser	  att	  dessa	  
förslag	  skulle	  kunna	  kränka	  deras	  personliga	  integritet	  och	  yttrandefrihet.	  Denna	  undersökning	  riktar	  
sig	  till	  de	  parter	  som	  är	  involverade	  i	  den	  pågående	  diskussionen	  men	  även	  för	  framtida	  ägare	  och	  
utvecklare	  av	  existerande	  och	  framtida	  sociala	  nätverk.	  Detta	  då	  studien	  kan	  skapa	  en	  förståelse	  för	  
användarnas	  beteenden	  och	  medvetenhet	  i	  ämnet.	  	  

Författarna	  tror	  även	  att	  uppsatsen	  är	  av	  intresse	  för	  forskare	  inom	  informatik	  eftersom	  den	  tillför	  
kunskap	  till	  områden	  som	  användarbeteende,	  kommunikation	  och	  sociala	  nätverk.	  Även	  forskare	  
inom	  förgreningen	  rättsinformatik	  kan	  tänkas	  vara	  intresserade	  av	  undersökningen	  då	  den	  tillför	  
kunskap	  till	  det	  annars	  så	  outforskade	  området	  vad	  gäller	  medvetenhet	  hos	  användare	  som	  inte	  
nödvändigtvis	  avsiktligt	  bryter	  upphovsrättslagen.	  

	  

1.6	  Avgränsning	  	  
Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  den	  grupp	  av	  användare	  som	  inte	  har	  för	  avsikt	  att	  dela	  eller	  
ta	  del	  av	  olagligt	  spridd	  upphovsrättsskyddat	  material.	  Därför	  har	  en	  avgränsning	  gjorts	  så	  att	  studien	  
främst	  är	  riktad	  mot	  communities	  som	  inte	  har	  ett	  klart	  fildelningssyfte.	  Detta	  för	  att	  användarna	  av	  
dessa	  Communities	  är	  en	  stor	  grupp	  Internetanvändare	  som	  delar	  och	  tar	  del	  av	  information	  på	  
nätet,	  där	  spridningen	  istället	  blir	  en	  biprodukt	  av	  social	  interaktion.	  

Enkätundersökningen	  är	  begränsad	  till	  användare	  som	  geografiskt	  befinner	  sig	  i	  Sverige.	  Detta	  beror	  
på	  att	  lageffekterna	  kan	  vara	  olika	  i	  olika	  delar	  av	  världen	  beroende	  på	  kombinationen	  av	  inhemska	  
lagar	  och	  de	  lagar	  som	  kommer	  ifrån	  tredje	  part.	  	  En	  annan	  avgränsning	  som	  gjorts	  är	  också	  att	  rikta	  
enkäten	  till	  medlemmar	  av	  en	  community	  som	  kan	  anses	  vara	  en	  av	  de	  största	  idag,	  Facebook.	  	  

	  

1.7	  Förväntat	  resultat	  
De	  resultat	  som	  förväntas	  utifrån	  studien	  är	  direkt	  kopplade	  till	  de	  delfrågor	  som	  ställdes	  
inledningsvis	  för	  att	  kunna	  svara	  på	  den	  huvudsakliga	  forskningsfrågan.	  De	  förväntade	  resultaten	  är	  
följande:	  

Resultat	  som	  förväntas	  efter	  studien	  är	  kunskap	  om	  
huruvida	  användaren	  känner	  till	  sina	  rättigheter	  och	  
skyldigheter	  när	  det	  gäller	  upphovsrättslagen	  på	  Internet	  
och	  om	  lagarna	  efterföljs.	  	  

Resultatet	  förväntas	  visa	  hur	  delning	  går	  till,	  samt	  vad	  
som	  delas	  på	  sociala	  nätverk	  idag.	  

Det	  förväntas	  även	  att	  resultatet	  skall	  visa	  på	  om	  
användare	  av	  sociala	  nätverk	  är	  medvetna	  om	  sitt	  eget	  
beteende	  vad	  gäller	  delning	  på	  dessa	  sidor.	  

Fråga	  2:	  Hur	  medvetna	  är	  användare	  
av	  sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?	  

	  
Fråga	  3:	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  
nätverk?	  

Fråga	  4:	  Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  
omedvetet?	  
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Det	  väntas	  också	  visa	  vilka	  anledningar	  som	  kan	  finnas	  till	  
att	  användare	  inte	  lever	  upp	  till	  de	  rättigheter	  och	  
skyldigheter	  som	  de	  har	  genom	  att	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  
beteende	  online.	  

Resultat	  förväntas	  visa	  om	  användaren	  har	  förändrat	  sitt	  
beteende	  i	  anslutning	  till	  tidigare	  införda	  
upphovsrättslagar.	  

Resultaten	  förväntas	  också	  visa	  om	  det	  finns	  några	  
skillnader	  mellan	  åldersgrupper	  och	  dess	  medvetenhet	  
och	  inställning	  till	  upphovsrättsproblematiken.	  

	  

	  

1.8	  Författarnas	  egna	  erfarenheter	  och	  bakgrund	  
De	  erfarenheter	  som	  författarna	  besitter	  är	  grundade	  i	  högskolestudier	  inom	  informatik	  och	  
systemvetenskap.	  Grunder	  inom	  socialpsykologi,	  informationsbeteende	  i	  virtuella	  nätverk	  samt	  social	  
interaktion	  är	  några	  av	  de	  områden	  som	  studerats	  som	  kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  denna	  uppsats.	  
Dock	  saknas	  tidigare	  erfarenheter	  av	  denna	  typ	  av	  uppsatsarbete	  och	  forskning.	  	  

De	  kurser,	  vid	  Högskolan	  i	  Borås,	  som	  kan	  ses	  som	  relevanta	  för	  denna	  studie	  är	  bland	  annat:	  

ü Information	  och	  kommunikation,	  där	  kursen	  skall	  ge	  grundläggande	  kunskaper	  inom	  
områden	  som	  rör	  information	  och	  kommunikation	  som	  är	  väsentliga	  för	  systemutveckling.	  
Innehållet	  för	  denna	  kurs	  går	  även	  att	  applicera	  utanför	  systemutvecklingen,	  då	  kunskaper	  
om	  olika	  kommunikationsteorier	  och	  –	  modeller,	  samt	  olika	  perspektiv	  för	  
informationssökning	  och	  kommunikationsprocesser	  har	  varit	  centrala.	  	  

ü Informationsbeteende	  –	  människa	  och	  dator.	  Kursen	  går	  ut	  på	  att	  bedöma	  interaktionen	  
mellan	  en	  människa	  och	  dator,	  för	  att	  sedan	  anpassa	  systemdesignen	  för	  att	  undvika	  eller	  
minska	  kognitiva	  arbetsmiljöproblem.	  Ett	  av	  kursens	  delmål	  är	  att	  skapa	  förståelse	  för	  den	  
mänskliga	  hjärnans	  uppbyggnad,	  utveckling	  och	  funktion.	  Med	  hjälp	  av	  detta	  skall	  deltagarna	  
sedan	  kunna	  beskriva	  olika	  situationer	  för	  beslutsfattande	  och	  olika	  typer	  av	  lärprocesser.	  

ü Informationsbeteende	  –	  social	  interaction	  och	  co-‐design,	  där	  målet	  med	  kursen	  är	  att	  skapa	  
en	  förmåga	  att	  bedöma	  situationer	  där	  IT-‐medierad	  kommunikation	  finns	  mellan	  människor,	  
vid	  co-‐design.	  Bland	  annat	  rör	  detta	  området	  socialpsykologi	  i	  form	  av	  social	  perception,	  
social	  bedömning	  och	  –	  påverkan,	  men	  också	  att	  kunna	  redogöra	  för	  relationen	  mellan	  
människan	  och	  samhället.	  Syftet	  med	  kursen	  var	  att	  skapa	  förståelse	  för	  mervärdet	  som	  co-‐
design	  kan	  innebära	  i	  ett	  virtuellt	  nätverk.	  	  

ü Informationsbeteende	  i	  virtuella	  miljöer.	  Denna	  kurs	  gav	  grundläggande	  kunskap	  om	  hur	  den	  
tekniska	  utvecklingen	  bidrar	  till	  samhällets	  utveckling	  genom	  att	  förklara	  interaktionen	  i	  
virtuella	  miljöer.	  	  Bland	  annat	  togs	  det	  upp	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  och	  vilka	  problem	  som	  
kan	  uppkomma	  vid	  interaktion	  i	  virtuella	  samhällen.	  Detta	  för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  vilka	  
problem	  som	  kan	  uppkomma	  i	  den	  digitala	  miljön.	  	  

Andra	  erfarenheter	  som	  författarna	  har	  är	  att	  båda	  två	  är	  aktiva	  medlemmar	  i	  olika	  typer	  av	  sociala	  
nätverk	  så	  som	  exempelvis	  Facebook,	  Flickr,	  Twitter	  med	  flera.	  	  

Fråga	  5:	  Varför	  tar	  man	  inte	  ansvar	  för	  
egna	  aktiviteter	  online?	  

	  

	  Fråga	  6:	  Sker	  det	  förändring	  i	  beteende	  
om	  medvetenheten	  finns	  hos	  
användaren?	  

	  

	  
Fråga	  7:	  Finns	  det	  skillnader	  mellan	  
åldergrupper	  om	  hur	  man	  tar	  ställning	  
till	  vad	  som	  sker	  på	  Internet?	  
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1.9	  Uppsatsens	  struktur	  
Uppsatsen	  inleds	  med	  en	  bakgrundsbeskrivning	  till	  ämnet	  och	  det	  allmänintresse	  som	  finns	  i	  och	  
med	  den	  debatt	  som	  pågår	  om	  upphovsrätt	  och	  anonymitet	  på	  Internet.	  Presentation	  av	  målgrupp,	  
syfte,	  författarnas	  bakgrunder	  och	  förväntat	  resultat	  presenteras	  även	  inledningvis.	  	  

Detta	  följs	  upp	  genom	  att	  förklara	  det	  vetenskapliga	  perspektivet	  och	  vilken	  strategi	  som	  används	  för	  
uppsatsen,	  metoder	  för	  datainsamling,	  samt	  hur	  resultaten	  skall	  analyseras	  och	  utvärderas.	  Vilket	  
beskrivs	  i	  kapitel	  två.	  	  

I	  kapitel	  tre	  presenteras	  och	  förklaras	  nyckelbegrepp	  som	  är	  viktiga	  att	  förstå.	  Presentation	  av	  den	  
litteraturstudie	  som	  genomförts	  presenteras	  även	  här	  i	  form	  av	  de	  teorier	  som	  är	  relevanta	  för	  
studien.	  Bland	  annat	  berörs	  socialpsykologi,	  lagar	  och	  beteende	  inom	  sociala	  nätverk,	  som	  här	  är	  
uppdelade	  efter	  upphovsrättslagen,	  inlärning,	  identitet	  och	  grupptillhörighet.	  	  

Kapitel	  fyra	  visar	  hur	  den	  empiriska	  studien	  gått	  till.	  Det	  vill	  säga	  att	  enkätundersökningen,	  
observationerna	  och	  de	  intervjuer	  som	  gjorts	  redovisas	  tillsammans	  med	  förberedelser	  för	  dessa	  och	  
vilka	  urval	  som	  gjorts.	  Enkäten	  har	  syftet	  att	  förklara	  vad	  användare	  gör	  på	  sociala	  nätverk.	  Vilket	  står	  
till	  grund	  för	  uppsatsen	  och	  utgångspunkten	  för	  att	  kunna	  ställa	  frågor	  under	  intervjuerna	  kring	  
varför	  användarens	  beteende	  ser	  ut	  som	  den	  gör.	  Observationen	  har	  för	  syfte	  att	  validera	  intervju-‐	  
och	  enkätresultat.	  Resultaten	  presenteras	  därefter	  och	  förklaras	  bland	  annat	  med	  grafer	  och	  
diagram.	  	  

I	  det	  femte	  kapitlet	  analyseras	  det	  resultat	  som	  framkommit	  från	  undersökningarna	  och	  
sammanfattas	  och	  kopplas	  till	  de	  forskningsfrågor	  som	  står	  som	  utgångspunkt	  för	  arbetet.	  	  

Kapitel	  sex	  är	  det	  avslutande	  kapitlet	  där	  uppsatsen	  knyts	  ihop	  med	  slutsatser	  och	  utvärdering	  av	  
metoder	  och	  resultat.	  Avslutningsvis	  redovisas	  även	  de	  idéer	  som	  finns	  för	  eventuell	  framtida	  
forskning.	  
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2.	  Forskningens	  utformning	  
	  

2.1	  Vetenskapligt	  perspektiv	  	  
Den	  positivistiska	  ståndpunkten	  säger	  att	  studier	  bör	  ske	  för	  att	  undersöka	  den	  sociala	  verkligheten	  
med	  hjälp	  av	  naturvetenskapliga	  metoder.	  Det	  råder	  alltså	  en	  fenomenalistisk	  syn	  på	  kunskap,	  detta	  
innebär	  att	  endast	  de	  fenomen	  eller	  företeelser	  som	  kan	  bekräftas	  via	  sinnen	  bör	  uppfattas	  som	  
kunskap.	  Det	  hermeneutiska	  synsättet	  används	  för	  att	  förstå	  det	  perspektiv	  som	  upphovsmannen	  
haft	  under	  skrivandet	  (Bryman,	  2011).	  En	  del	  kan	  endast	  förstås	  i	  samband	  med	  helheten	  och	  
helheten	  kan	  endast	  förstås	  genom	  att	  titta	  på	  dess	  delar	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008).	  Det	  vill	  säga,	  
en	  text	  kan	  endast	  förstås	  genom	  att	  se	  hela	  boken	  i	  sitt	  samband	  och	  det	  kan	  inte	  skapas	  förståelse	  
för	  en	  bok	  utan	  förståelse	  för	  texterna.	  Kunskapen	  som	  söks	  vid	  användandet	  av	  hermeneutik	  är	  
förståelsen	  för	  en	  människas	  beteende	  och	  studieobjektet	  utgörs	  av	  unika	  människliga	  handlingar	  
och	  företeelser	  (Sjöström,	  1994).	  Hermeneutiken	  förknippas	  alltmer	  med	  empati,	  i	  vilken	  forskaren	  
försöker	  sätta	  sig	  in	  i	  aktörens	  (exempelvis	  författarens	  eller	  talarens)	  situation.	  Detta	  för	  att	  skapa	  
en	  förståelse	  för	  innebörden	  av	  dennes	  handlande,	  skrivande	  eller	  talande	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  
2008).	  Med	  hjälp	  av	  forskarens	  specifika	  kunskap	  är	  syftet	  att	  förstå	  aktörens	  handlande	  bättre	  än	  
denne	  själv	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008).	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  skapa	  förståelse	  för	  förutsättningar	  och	  effekter	  av	  diverse	  
lagförändringar	  gällande	  upphovsrätt.	  Samtidigt	  skall	  förståelse	  skapas	  för	  hur	  dessa	  kan	  komma	  att	  
påverka	  användare	  av	  sociala	  nätverk.	  För	  att	  undersöka	  detta	  har	  en	  studie	  gjorts	  som	  granskar	  
användarnas	  beteende	  vid	  delning	  och	  medvetenhet	  kring	  upphovsrätten	  vid	  sociala	  nätverk.	  
Eftersom	  förståelse	  för	  en	  människas	  beteende	  inte	  kan	  bekräftas	  via	  sinnen	  är	  den	  positivistiska	  
ståndpunkten	  inte	  aktuell	  i	  denna	  studie.	  Med	  en	  positivistisk	  ståndpunkt	  skulle	  beteendet	  och	  
graden	  av	  medvetenhet	  kunna	  kartläggas,	  men	  för	  att	  verkligen	  förstå	  orsak	  och	  verkan	  måste	  ett	  
hermeneutiskt	  synsätt	  tillämpas.	  Med	  hjälp	  av	  detta	  synsätt	  har	  forskare	  skapat	  förståelse	  för	  den	  
sociala	  verkligheten	  genom	  att	  undersöka	  hur	  användarna	  själva	  uppfattar	  den	  (Bryman,	  2011).	  
Genom	  empiriska	  undersökningar	  samt	  litteraturstudier	  söker	  forskarna	  förståelse	  för	  helheten	  
(medvetenheten	  och	  beteendet	  hos	  användare	  på	  sociala	  nätverk)	  genom	  delarna	  (enkät	  och	  
intervjusvar,	  litteraturstudieresultat	  samt	  observationer).	  Detta	  innebär	  en	  kvalitativ	  
forskningsansats	  där	  fokus	  ligger	  på	  att	  förstå	  handlingar	  och	  företeelser	  (Sjöström,	  1994).	  Tyngden	  
på	  en	  kvalitativ	  forskningsansats	  och	  tyngden	  i	  denna	  uppsats	  ligger	  i	  att	  undersöka	  hur	  individen	  
själv	  uppfattar	  och	  tolkar	  sin	  sociala	  verklighet,	  inte	  hur	  denna	  ser	  ut	  rent	  statistiskt	  (Bryman,	  2011).	  
En	  kartläggning	  av	  fenomenet	  har	  gjorts	  genom	  enkätundersökning	  för	  att	  samla	  in	  data	  som	  sedan	  
skall	  tolkas	  kvalitativt	  och	  ge	  förståelse	  för	  varför	  användare	  beter	  sig	  som	  de	  gör	  på	  sociala	  nätverk.	  
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2.2	  Forskningsstrategi	  

2.2.1	  Angreppssätt	  
Det	  finns	  olika	  förhållningssätt	  mellan	  teori	  och	  praktik	  nämligen	  induktivt	  och	  deduktivt.	  Denna	  
undersökning	  använder	  sig	  av	  en	  kombination	  av	  dessa	  förhållningssätt.	  

Ämnet	  som	  valts	  att	  studera	  vidrörs	  i	  små	  delar	  i	  andra	  forskningsstudier.	  Användarnas	  beteende	  
undersöks	  bland	  annat	  i	  socialpsykologisk	  forskning	  och	  upphovsrättproblematiken	  behandlas	  i	  
rättsinformatik	  och	  då	  oftast	  i	  forskningar	  som	  rör	  brott	  på	  fildelningssidor.	  Ämnet	  för	  denna	  uppsats	  
hamnar	  där	  emellan,	  vilket	  lett	  till	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  specifik	  tidigare	  forskning	  på	  området.	  
Detta	  visar	  på	  att	  det	  är	  en	  explorativ	  studie,	  vilket	  tyder	  på	  att	  uppsatsen	  är	  tänkt	  att	  bana	  väg	  för	  
ytterligare	  forskning	  inom	  ämnet	  genom	  att	  skapa	  förståelse	  för	  ett	  relativt	  outforskat	  fenomen.	  	  

Denna	  uppsats	  har	  för	  syfte	  att	  studera	  anledningen	  till	  att	  användaren	  beter	  sig	  som	  den	  gör	  på	  
sociala	  nätverk.	  För	  att	  kunna	  redogöra	  för	  detta	  måste	  även	  kunskap	  inhämtas	  om	  vad	  användaren	  
gör	  på	  sociala	  nätverk,	  vilket	  görs	  genom	  en	  enkätundersökning.	  	  Forskarna	  har	  använt	  triangulering	  
genom	  att	  kombinera	  flera	  olika	  insamlingsmetoder	  (Bryman,	  2011).	  Intervjuer	  har	  använts	  för	  att	  
undersöka	  varför	  användaren	  agerar	  som	  den	  gör.	  	  Observationer	  har	  genomförts	  för	  att	  validera	  
enkäten	  och	  intervjuerna.	  	  

En	  illustration	  av	  de	  kvantitativa	  data	  som	  samlats	  in	  under	  enkätundersökningen	  har	  utförts	  för	  att	  
skapa	  förståelse	  för	  vad	  användaren	  gör	  på	  sociala	  nätverk	  (Bryman,	  2011).	  Eftersom	  syftet	  med	  
undersökningen	  är	  att	  skapa	  förståelse	  har	  ingen	  statistisk	  analys	  genomförts.	  Detta	  med	  
motiveringen	  att	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  ligger	  i	  fokus	  för	  studien.	  Dock	  har	  en	  kvantitativ	  
datainsamlingsmetod	  så	  som	  enkätundersökning	  använts	  för	  att	  samla	  in	  data	  som	  stöder	  
förståelsen	  för	  hur	  användaren	  beter	  sig.	  Författarna	  använder	  alltså	  integrerade	  forskningsmetoder	  
för	  en	  mer	  fullständig	  och	  starkare	  studie.	  En	  kvalitativ	  analys	  har	  alltså	  genomförts.	  

De	  forskningsfrågor	  som	  har	  undersökts	  är	  utformade	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  resultaten	  beskriver	  
användarnas	  beteende	  och	  medvetenhet	  när	  det	  gäller	  delning	  via	  sociala	  nätverk.	  Resultatet	  visar	  
även	  på	  hur	  detta	  ter	  sig	  i	  förhållande	  till	  upphovsrättsskyddat	  material.	  	  Detta	  är	  anledningen	  till	  att	  
en	  analys	  av	  kvalitativ	  ansats	  är	  relevant.	  Det	  insamlade	  materialet	  har	  analyserats	  för	  att	  försöka	  
beskriva	  och	  förklara	  hur	  dessa	  beteendemönster	  ser	  ut.	  Forskningsfrågorna	  är	  riktade	  emot	  en	  bred	  
grupp,	  användare	  av	  sociala	  nätverk,	  och	  för	  att	  resultatet	  skall	  vara	  så	  korrekt	  som	  möjligt	  krävs	  
också	  en	  bred	  samplingsgrupp.	  Då	  en	  människas	  beteende	  skiljer	  sig	  från	  individ	  till	  individ,	  är	  detta	  
en	  motivation	  för	  att	  få	  en	  insikt	  i	  flera	  användares	  beteende.	  

Teori	  har	  tagits	  fram	  genom	  litteraturstudier	  för	  att	  svara	  på	  forskningsfrågorna,	  som	  i	  sin	  tur	  har	  
ifrågasatts	  och	  kompletterats	  med	  hjälp	  av	  den	  empiriska	  studien.	  Detta	  innebär	  att	  studien	  har	  
inslag	  av	  både	  deduktivism	  och	  induktivism.	  Tvärsnittsstudie	  har	  använts	  i	  form	  av	  webbenkät.	  Denna	  
insamlingsform	  har	  valts	  för	  att	  nå	  den	  breda	  samplingsgruppen.	  De	  forskningsfrågor	  som	  getts	  
utförliga	  svar	  på	  redan	  i	  litteraturstudien	  stöds	  av	  trender	  som	  framkommit	  i	  enkäten.	  Om	  dessa	  
trender	  inte	  stämt	  överens	  med	  vad	  som	  framkommit	  i	  litteraturstudien	  används	  de	  istället	  för	  att	  
forma	  nya	  påståenden.	  Även	  vid	  de	  tillfällen	  där	  teorin	  inte	  kan	  ses	  som	  tillräcklig	  har	  trender	  i	  
webbenkäten	  använts	  för	  att	  skapa	  nya	  eller	  kompletterande	  påståenden.	  
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För	  att	  undersöka	  hur	  väl	  den	  empiriska	  enkätundersökningen	  stämmer	  och	  för	  att	  få	  en	  djupare	  
insikt	  till	  varför	  användare	  beter	  sig	  och	  tänker	  som	  de	  gör,	  stöds	  denna	  av	  intervjuer	  och	  
observationer.	  En	  del	  av	  de	  frågor	  som	  ställdes	  i	  enkäten	  återkommer	  vid	  observationen	  och	  har	  
validerat	  de	  svar	  som	  getts.	  Vid	  analysen	  användes	  observationerna	  för	  att	  fastställa	  huruvida	  teorier	  
och	  enkätsvar	  stämde	  överens	  med	  den	  observerade	  verkligheten.	  Då	  syftet	  med	  forskningen	  inte	  
bara	  var	  att	  kartlägga	  användarnas	  beteende	  utan	  också	  att	  förstå	  det,	  krävdes	  en	  komplettering	  till	  
enkäten	  och	  observationerna.	  Enkäten	  och	  observationerna	  beskriver	  hur	  fenomenet	  ser	  ut	  och	  
kompletteringen	  har	  då	  bestått	  av	  intervjuer.	  Detta	  med	  syftet	  att	  beskriva	  möjliga	  anledningar	  till	  
varför	  detta	  är	  fallet.	  I	  analysen	  har	  Intervjuerna	  använts	  för	  att	  försöka	  förklara	  de	  trender	  som	  
uppfattats	  i	  enkäten	  och	  observationerna,	  samt	  för	  att	  stödja	  eller	  förkasta	  teorier.	  

Anledningen	  till	  att	  en	  webbaserad	  enkätundersökning	  och	  tvärsnittsstudie	  valts	  är	  delvis	  tidsbristen	  
för	  att	  färdigställa	  uppsatsen	  inom	  tidsramen	  samt	  att	  enkätundersökningen	  är	  av	  hög	  extern	  
validitet.	  Dock	  kommer	  detta	  användas	  i	  en	  kvalitativ	  strategi	  för	  att	  förstå	  användarens	  beteende	  
och	  medvetenhet	  (Bryman,	  2011).	  

För	  att	  närmare	  undersöka	  och	  samtidigt	  förstärka	  kunskap	  om	  hur	  användarna	  delar	  med	  sig	  av	  
olika	  typer	  av	  material	  på	  sociala	  nätverk,	  görs	  en	  dold	  observation	  på	  Facebook.	  De	  förberedelser	  
som	  gjorts	  för	  observationen	  är	  att	  se	  till	  att	  den	  behandlar	  samma	  ämnesområden	  som	  
enkätundersökningen.	  Detta	  för	  att	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kunna	  använda	  observationen	  för	  att	  
verifiera	  huruvida	  resultaten	  från	  enkäten	  stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  	  

	  

Bilden	  vidar	  på	  hur	  de	  valda	  insamlingametoderna	  
stöder	  varandra	  för	  att	  nå	  önskat	  resultat.	  
Enkätundersökningen	  visar	  alltså	  på	  vad	  användarna	  gör	  
på	  communities.	  Intervjuer	  används	  för	  att	  undersöka	  
anledningen	  till	  varför	  användaren	  beteer	  sig	  på	  det	  sätt	  
som	  framkommer	  i	  enkätundersökningen.	  	  
Observationerna	  visar	  sedan	  	  på	  om	  den	  observerade	  
verkligeten	  stämmer	  överens	  med	  vad	  användarna	  anger	  
i	  enkätundersökningen	  och	  under	  intervjuerna.	  

Bild	  1:	  Relationen	  mellan	  de	  empiriska	  undersökningarna	  
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2.3	  Metoder	  för	  datainsamling	  
Litteraturgenomgången	  görs	  för	  att	  söka	  efter	  information	  och	  relevanta	  källor	  genom	  att	  undersöka	  
de	  ämnesområden	  som	  valts	  ut	  för	  uppsatsen.	  Eftersom	  uppsatsen	  är	  explorativ,	  som	  nämnt	  i	  kapitel	  
2.2,	  har	  litteratur	  och	  teorier	  i	  närliggande	  områden	  eftersökts.	  	  Detta	  utfördes	  genom	  att	  eftersöka	  
artiklar	  och	  litteratur	  i	  databaser	  och	  bibliotek.	  Genom	  de	  artiklar	  och	  den	  litteratur	  som	  varit	  av	  
intresse	  har	  sedan	  deras	  presenterade	  källor	  också	  genomgåtts.	  Litteraturstudien	  skall	  även	  svara	  på	  
forskningsfrågorna	  tillsammans	  med	  den	  empiriska	  undersökningen.	  Den	  typ	  av	  litteraturgenomgång	  
som	  utförts	  har	  alltså	  varit	  systematisk	  vilket	  innebär	  att	  ett	  explicit	  tillvägagångssätt	  har	  använts	  för	  
att	  undvika	  skevheter.	  

De	  kriterier	  som	  tillämpats	  för	  de	  teoretiska	  källorna	  är	  krav	  på	  pålitliga	  eller	  auktoritära	  författare	  
och	  teorier	  som	  tillämpats	  inom	  informatikområdet.	  Detta	  innefattar	  alltså	  områden	  så	  som	  IT,	  
rättsinformatik	  och	  socialpsykologi.	  Det	  skall	  i	  litteraturen	  finnas	  en	  koppling	  till	  sociala	  nätverk	  eller	  
en	  möjlighet	  att	  applicera	  teorierna	  på	  området.	  Ytterligare	  kriterier	  för	  litteraturgenomgången	  är	  att	  
de	  källor	  som	  använts	  är	  korrekt	  utförda	  och	  med	  tillförlitliga	  källor.	  

För	  att	  förstå	  hur	  det	  dagliga	  användandet	  av	  Internet	  och	  sociala	  nätverk	  ser	  ut	  genomfördes	  en	  
enkätundersökning	  på	  webben.	  Enkäten	  skapades	  med	  ett	  gratisverktyg	  som	  Google	  tillhandahåller	  
vilket	  tillåter	  användaren	  vara	  anonym	  genom	  hela	  processen.	  De	  som	  deltagit	  i	  
enkätundersökningen	  har	  varit	  användare	  av	  Facebook.	  Det	  är	  också	  genom	  Facebook	  som	  en	  länk	  
till	  webbenkäten	  spridits.	  Detta	  i	  form	  av	  att	  författarna	  skapat	  en	  grupp	  där	  information	  om	  
undersökningng	  och	  länken	  till	  enkäten	  presenterats.	  Sedan	  har	  Facebookanvändare	  bjudits	  in	  till	  
den	  skapade	  gruppen	  för	  att	  svara	  på	  enkäten.	  Författarna	  uppmanade	  också	  dessa	  användare	  att	  
sprida	  enkäten	  vidare	  för	  nå	  ut	  till	  så	  många	  som	  möjligt.	  Detta	  är	  ett	  målinriktat	  bekvämlighetsurval	  
(Bryman,	  2011)	  då	  personerna	  är	  användare	  av	  sociala	  medier,	  som	  oftast	  representerar	  den	  
stereotypa	  användargrupp	  som	  Johansson	  et.al.	  (2007)	  talar	  om.	  	  

Målsättningen	  var	  att	  minst	  200	  respondenter	  skulle	  svara	  på	  enkäten.	  När	  enkätundersökningen	  
avslutades	  var	  det	  399	  respondenter	  som	  hade	  svarat.	  Detta	  visade	  på	  att	  det	  inte	  fanns	  något	  
bortfall	  från	  det	  önskade	  resultatet.	  Däremot	  fanns	  det	  i	  enkäten	  en	  fråga	  där	  respondenten	  kunde	  
välja	  att	  inte	  svara	  på,	  med	  motiveringen	  att	  informationen	  kunde	  anses	  vara	  för	  privat.	  Bortfallet	  på	  
denna	  fråga	  är	  de	  59	  respondenter	  som	  valt	  alternativet	  ”	  Vill	  inte	  lämna	  information	  om	  detta”.	  	  

Eftersom	  uppsatsen	  utgår	  från	  en	  hermeneutisk	  synvinkel	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  analysera	  alla	  delar	  
för	  att	  förstå	  helheten.	  För	  att	  möjliggörra	  detta	  har	  enkäterna	  kompletterats	  med	  observationer	  och	  
intervjuer.	  Syftet	  är	  också	  att	  skapa	  förståelse	  för	  hur	  nya	  lagförändringar	  kan	  komma	  att	  ändra	  
beteendet	  hos	  användare	  av	  de	  sociala	  nätverken.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  skapa	  en	  så	  full	  förståelse	  
som	  möjligt	  av	  fenomenet	  i	  det	  nuvarande	  stadiet.	  Det	  vill	  säga	  att	  inte	  bara	  undersöka	  hur	  delning	  
ter	  sig	  och	  hur	  medvetenhet	  kring	  upphovsrättskyddat	  material	  ser	  ut.	  Utan	  	  också	  skapa	  förståelse	  
för	  den	  bakomliggande	  anledningen	  till	  varför	  det	  ser	  ut	  som	  det	  gör.	  För	  att	  göra	  detta	  har	  
kvalitativa	  intervjuer	  används,	  så	  kallade	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Under	  dessa	  intervjuer	  har	  
det	  ställs	  några	  grundfrågor	  till	  respondenterna	  utifrån	  en	  intervjuguide.	  Denna	  guid	  visar	  på	  vilka	  
områden	  som	  är	  tänkta	  att	  beröras	  under	  intervjun.	  För	  att	  förstå	  vilket	  förhållande	  respondenten	  
har	  till	  	  ämnet	  och	  för	  att	  förstå	  bakomliggande	  faktorer	  till	  beteendet	  ställdes	  följdfrågan	  ”varför?”.	  
Intervjuaren	  skall	  inte	  leda	  in	  respondenten	  på	  området	  för	  den	  fråga	  som	  ställs.	  Om	  fallet	  är	  så	  att	  
respondenten	  inte	  förstår	  frågan	  skall	  intervjuaren	  istället	  formulera	  om	  frågan	  för	  att	  försöka	  få	  
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respondenten	  att	  förstå	  hur	  denne	  skall	  svara.	  Det	  som	  är	  relevant	  för	  dessa	  intervjuer	  är	  i	  huvudsak	  
vad	  som	  sägs.	  

	  Respondenterna	  har	  haft	  frihet	  att	  utveckla	  sina	  svar	  under	  intervjun	  samtidigt	  som	  forskarna	  haft	  
frihet	  att	  ställa	  följdfrågor.	  Intervjuerna	  bestod	  av	  både	  öppna	  och	  slutna	  fågor.	  	  De	  slutna	  frågorna	  
som	  kan	  ses	  som	  filtreringsfrågor	  och	  de	  öppna	  för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  anledningen	  till	  
beteendet.	  Två	  respondenter	  valdes	  ut	  som	  representerade	  den	  övergripande	  målgruppen	  för	  
studien.	  Dessa	  intervjuades	  sedan	  i	  deras	  egna	  hem	  för	  att	  säkerställa	  att	  de	  kände	  sig	  bekväma	  och	  i	  
rätt	  miljö	  för	  att	  svara	  på	  frågor	  om	  deras	  beteende.	  

Författarna	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  intervjuer	  som	  utförts	  inte	  är	  tillräckligt	  många	  för	  att	  skapa	  en	  
full	  förståelse	  för	  fenomenet.	  De	  kommer	  därför	  att	  användas	  som	  komplement	  till	  redan	  utförda	  
litteraturstudier	  och	  enkätundersökning.	  Uppsatsens	  tidsram	  och	  utomstående	  komplikationer	  
merför	  att	  flera	  intervjuer	  rekommenderas	  för	  kommande	  forskning	  inom	  området.	  

Begreppet	  semistrukturerad	  intervju	  täcker	  många	  olika	  typer	  av	  intervjuer.	  Enligt	  Bryman	  (2011,	  
s.206)	  handlar	  begreppet	  om	  situationer	  där	  intervjuaren	  kan	  använda	  någon	  typ	  av	  intervjuschema,	  
men	  att	  ordningsföljden	  på	  frågorna	  kan	  variera	  samt	  att	  ytterligare	  följdfrågor	  kan	  ställas	  till	  det	  
som	  uppfattas	  vara	  viktigt.	  

Observationerna	  utfördes	  under	  en	  tvådagars	  period	  på	  communityt	  Facebook	  och	  vid	  flera	  
tidpunkter	  på	  två	  olika	  newsfeeds.	  Observationen	  var	  av	  dold	  karaktär.	  Motivationen	  för	  den	  dolda	  
observationen	  är	  den	  tidsram	  som	  uppsatsarbetet	  måste	  förhålla	  sig	  till,	  samt	  att	  användarna	  kan	  ha	  
en	  tendens	  att	  dölja	  hur	  de	  faktiskt	  använder	  det	  sociala	  nätverket	  om	  de	  vet	  att	  de	  blir	  observerade,	  
vilket	  i	  sin	  tur	  skulle	  påverka	  resultatet.	  Samtycke	  från	  de	  objekt	  som	  studeras	  genom	  observationen	  
är	  inte	  heller	  praktiskt	  möjlig.	  Ett	  inlägg	  eller	  en	  uppdatering	  med	  en	  förfrågan	  till	  de	  kontakter	  som	  
observatörerna	  har	  på	  Facebook	  skulle	  försvinna	  i	  mängden	  av	  de	  andra	  uppdateringarna,	  vilket	  då	  
skulle	  resultera	  i	  att	  alla	  användare	  inte	  har	  samma	  möjlighet	  att	  ge	  sitt	  samtycke.	  Det	  hade	  varit	  
möjligt	  att	  skicka	  ett	  privat	  meddelande	  till	  observatörernas	  kontakter	  på	  Facebook.	  Dock	  hade	  
detta,	  som	  nämnt	  tidigare,	  påverkat	  resultatet.	  Under	  observationen	  används	  eller	  noteras	  inte	  
användares	  namn,	  då	  det	  är	  en	  dold	  observation	  och	  övriga	  användare	  inte	  gett	  sitt	  fullständiga	  
samtycke.	  Det	  som	  noteras	  är	  dock	  innehållet	  i	  posterna	  (statusuppdateringarna)	  för	  att	  använda	  
detta	  som	  underlag	  i	  att	  styrka	  enkätundersökningen.	  Forskarna	  observerade	  till	  vilken	  grad	  
användarna	  tycks	  följa	  upphovsrättslagen,	  samt	  om	  den	  observerade	  verkligheten	  stämde	  överens	  
med	  vad	  som	  angetts	  i	  enkät	  och	  intervjuer.	  	  Då	  utskrifter	  	  av	  observerade	  newsfeeds	  gjores	  vid	  flera	  
tidpunkter	  har	  inga	  händelser	  gått	  obemärkta.	  Dock	  kan	  användarnas	  egna	  sekretessinställningar	  ha	  
resulterat	  i	  att	  en	  del	  information	  inte	  funnits	  tillgänglig	  för	  observation.	  

Observatörerna,	  det	  vill	  säga	  författarna	  till	  uppsatsen,	  har	  rollen	  som	  fullständiga	  observatörer.	  
Detta	  innebär	  alltså	  att	  observatörerna	  inte	  har	  samspelat	  med	  användarna	  (Bryman,	  2011).	  Under	  
de	  tillfällen	  då	  observationerna	  ägt	  rum	  har	  alltså	  observatörerna	  inte	  deltagit	  i	  några	  konversationer	  
så	  som	  att	  kommentera	  på	  andra	  användares	  inlägg,	  och	  inte	  heller	  skrivit	  några	  egna	  inlägg	  på	  det	  
sociala	  nätverket.	  	  

Anledningen	  till	  att	  Facebook	  använts	  för	  denna	  observation	  är	  för	  att	  det	  är	  det	  community	  som	  
bäst	  representerar	  den	  målgruppen	  som	  är	  flitigast	  användare	  av	  dessa.	  Facebook	  är	  också	  ett	  brett	  
community	  med	  många	  medlemmar	  med	  olika	  bakgrund,	  ålder,	  kultur	  och	  olika	  grad	  av	  engagemang	  
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för	  teknik	  och	  lagstiftning.	  Det	  är	  även	  på	  detta	  community	  som	  enkäten	  presenterats,	  vilket	  då	  gör	  
detta	  community	  och	  dess	  användare	  särskilt	  representativa	  för	  observationen.	  

	  

	  

2.4	  Analysmetod	  

2.4.1	  Analys	  av	  teori	  
En	  systematisk	  litteraturgenomgång	  har	  genomförts	  för	  att	  undersöka	  vilka	  teorier	  som	  har	  
anknytning	  till	  det	  problem	  som	  undersökts.	  Dessa	  har	  sammanställts	  under	  det	  teoretiska	  kapitlet.	  
Resultatet	  har	  sedan	  analyserats	  i	  ett	  försök	  svara	  på	  forskningsfrågorna.	  Detta	  är	  resultatet	  av	  en	  
sekundäranalys	  (Bryman,	  2011).	  Det	  insamlade	  materialet	  sammanställdes	  genom	  att	  samla	  relevant	  
information	  under	  respektive	  delfråga	  av	  de	  forskningsfrågor	  som	  ställts	  inledningsvis.	  I	  den	  
slutgiltliga	  analysen	  har	  samtliga	  frågor	  kompletterats	  med	  resultat	  från	  den	  empiriska	  analysen.	  
Detta	  för	  att	  ge	  en	  så	  korrekt	  och	  fullständig	  förståelse	  som	  möjligt	  för	  varje	  delfråga.	  

	  

	  

2.4.2	  Analys	  av	  Empiri	  
De	  empiriska	  undersökningarna	  gjordes	  separat	  från	  varandra.	  Sammanställning	  av	  samtliga	  
empiriska	  undersökningar	  har	  gjorts	  under	  respektive	  forskningsfråga.	  De	  samlade	  empiriska	  
resultaten	  jämfördes	  sedan	  mot	  upphovsrättslagar	  samt	  litteraturstudier	  för	  att	  se	  hur	  användarna	  
kan	  komma	  att	  bli	  påverkade	  av	  hårdare	  upphovsrättslagar.	  Det	  vill	  säga	  för	  att	  svara	  på	  huvudfrågan	  
för	  studien.	  Det	  som	  återkommer	  för	  analysen	  av	  empirin	  är	  det	  hermeneutiska	  synsättet.	  Det	  vill	  
säga	  för	  att	  förstå	  helheten	  måste	  varje	  enskild	  del	  förstås	  och	  därför	  förklaras	  nedan	  hur	  respektive	  
undersökning	  har	  analyserats.	  	  

	  

2.4.2.1	  Analys	  av	  enkät	  
Data	  i	  form	  av	  enkätresultat	  förbereds	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  kan	  presenteras	  genom	  diagram	  för	  
att	  beskriva	  fördelningen	  av	  antalet	  respondenter	  för	  varje	  fråga	  och	  svarsalternativ.	  	  

Den	  kvantitativa	  insamlingsmetoden	  har	  valts	  för	  att	  kartlägga	  beteende,	  medvetenhet	  samt	  
attityder	  hos	  användare.	  Den	  insamlade	  datan	  har	  sedan	  presenteras	  kvalitativt	  för	  att	  möjliggöra	  en	  
kvalitativ	  analys.	  Detta	  med	  anledningen	  att	  en	  kvantitativ	  analys	  inte	  är	  utformad	  för	  att	  svara	  på	  de	  
forskningsfrågor	  som	  uppsatsen	  ställer.	  I	  denna	  uppsats	  uppmärksammas	  användarnas	  egen	  syn	  på	  
sitt	  beteende	  online	  samt	  medvetenheten	  om	  detta	  beteende	  samt	  upphovsrättslagen.	  	  	  

Eftersom	  uppsatsen	  söker	  svar	  på	  frågan	  om	  hur	  hårdare	  lagar	  angående	  upphovsrätt	  påverkar	  
användarna	  och	  deras	  beteende,	  anser	  forskarna	  det	  fruktlöst	  att	  endast	  undersöka	  hur	  beteendet	  
ser	  ut.	  Det	  är	  viktigt	  att	  även	  skapa	  en	  förståelse	  för	  hur	  användarna	  själva	  uppfattar	  det	  samt	  ifall	  
det	  nuvarande	  beteendet	  är	  medvetet	  eller	  inte.	  
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Enkätsvaren	  har	  jämförts	  och	  analyserats	  både	  självständigt	  och	  i	  kombination	  med	  svar	  på	  andra	  
frågor.	  I	  analysen	  av	  enkätresultatet	  har	  sedan	  trender	  identifierats	  och	  deras	  betydelse	  för	  
forskningsfrågorna	  undersökts.	  För	  att	  underlätta	  den	  slutgiltliga	  analysen	  har	  forskarna	  med	  hjälp	  av	  
dessa	  trender	  försökt	  svara	  på	  respektive	  delfråga	  samt	  komplettera	  resultatet	  från	  litteraturstudien	  

	  

2.4.3	  Analys	  av	  intervju	  
De	  kvalitativa	  enkätresultaten	  styrks	  genom	  semistrukturerade	  intervjuer	  som	  svarar	  på	  frågan	  varför	  
användaren	  beter	  sig	  som	  denne	  gör	  på	  ett	  community.	  De	  intervjuer	  som	  genomförts	  har	  
transkriberats	  och	  analyserats	  var	  för	  sig	  för	  att	  sedan	  sammanställa	  resultatet	  under	  respektive	  
delfråga	  för	  forskningsfrågorna.	  	  Det	  som	  har	  analyserats	  har	  främst	  varit	  vad	  som	  sägs	  under	  
intervjuerna,	  inte	  hur	  det	  sägs.	  	  

	  

2.4.4	  Analys	  av	  Observationer	  
För	  att	  validera	  enkätresultat	  och	  intervjuer	  har	  också	  observationer	  gjorts.	  Observationerna	  har	  
analyserats	  på	  sådant	  sätt	  att	  de	  validerar	  tidigare	  enkätundersökning	  och	  intervjuer.	  Detta	  för	  att	  
undersöka	  hur	  väl	  det	  observerade	  verkligheten	  stämmer	  överens	  med	  dessa	  resultat.	  	  

	  
	  

2.5	  Utvärderingsstrategier	  
Då	  forskningsresultatet	  och	  forskningsmetoden	  evalueras	  skall	  även	  ett	  antal	  områden	  utvärderas	  
och	  kriterier	  uppfyllas.	  Följande	  beskrivning	  av	  utvärderingsstrategier	  är	  baserad	  på	  Larsson	  (1994).	  

Läsaren	  av	  uppsatsen	  bör	  vara	  fullt	  införstådd	  i	  hur	  forskarnas	  tolkningsprocess	  ser	  ut	  och	  vilken	  
förförståelse	  som	  har	  påverkat	  denna	  process	  i	  sin	  helhet.	  Forskarna	  skall	  i	  början	  av	  uppsatsen	  
därför	  ha	  redogjort	  för	  sin	  förförståelse	  för	  det	  som	  skall	  tolkas.	  Detta	  skall	  i	  och	  med	  detta	  redovisas	  
genom	  hypoteser	  eller	  tolkningar	  som	  tidigare	  formulerats	  samt	  redovisning	  av	  tolkningsperspektivet	  
som	  använts.	  Beskrivning	  av	  personliga	  erfarenheter	  som	  kan	  ses	  som	  betydelsefulla	  skall	  även	  
presenteras.	  Det	  är	  viktigt	  att	  en	  balans	  har	  uppnåtts	  mellan	  uppsatsens	  huvudsakliga	  delar.	  Harmoni	  
bör	  råda	  mellan	  forskningsfrågorna,	  antaganden	  som	  gjorts	  angående	  forskningen	  och	  de	  studerade	  
fenomenet,	  datainsamlingen	  samt	  analystekniken.	  Detta	  innebär	  att	  forskarna	  inte	  under	  något	  
skede	  av	  uppsatsen	  glömmer	  någon	  av	  dessa	  delar.	  Valet	  av	  analysmetod	  och	  forskningsfrågorna	  
själva	  bör	  inte	  heller	  forma	  resultatet.	  Det	  skall	  inte	  finnas	  något	  tvivel	  angående	  vilken	  
forskningsfråga	  de	  olika	  resultaten	  i	  analysen	  berör.	  Irrelevant	  teori	  och	  forskning	  för	  studien	  skall	  
uteslutas.	  

Eftersom	  studien	  har	  utförts	  med	  hjälp	  av	  ett	  antal	  respondenter	  är	  uppsatsens	  etiska	  värde	  av	  stor	  
vikt.	  Det	  etiska	  värdet	  skall	  utvärderas	  genom	  att	  vägas	  mot	  valideringen	  av	  resultatet.	  Det	  vill	  säga	  
att	  de	  åtgärder	  som	  tagits	  för	  att	  försäkra	  skydd	  av	  individerna	  påverkat	  uppsatsens	  validitet	  tydligt	  
framgår.	  

En	  balans	  mellan	  innebördsrikedom	  och	  struktur	  bör	  ha	  uppnåtts	  så	  att	  resultatet	  är	  både	  komplett	  
och	  har	  god	  struktur,	  för	  att	  resultaten	  skall	  hålla	  hög	  kvalitet.	  Läsaren	  bör,	  genom	  en	  rik	  beskrivning	  
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av	  fallstudien,	  kunna	  bedöma	  huruvida	  studien	  kan	  appliceras	  på	  hennes	  egen	  situation.	  En	  utförlig	  
beskrivning	  av	  studien	  är	  alltså	  väsentlig	  men	  för	  att	  denna	  skall	  vara	  förståelig	  bör	  en	  klar	  struktur	  
kunna	  återfinnas.	  Det	  är	  viktigt	  för	  förståelsen	  av	  uppsatsen	  och	  studien	  att	  forskarna	  poängterar	  vad	  
som	  är	  och	  vad	  som	  inte	  är	  essentiellt	  samt	  att	  läsaren	  förstår	  hierarkin	  inom	  uppsatsen.	  
Resonemangen	  i	  resultatet	  skall	  vara	  enkla	  att	  följa	  utan	  avbrott	  och	  analysen	  av	  de	  olika	  instanserna	  
i	  det	  empiriska	  materialet	  bör	  ha	  samma	  inriktning.	  

För	  att	  avgöra	  om	  studien	  har	  bidragit	  till	  redan	  existerande	  teorier	  eller	  är	  av	  explorativ	  art	  bör	  
resultatet	  och	  tidigare	  forskning	  utvärderas.	  Analysen	  bör	  genom	  detta	  påvisa	  trender	  som	  upptäckts	  
utifrån	  den	  empiriska	  studien.	  Forskarna	  bör	  ha	  presenterat	  relationer	  till	  tidigare	  teori	  samt	  hur	  
resultatet	  står	  sig	  till	  denna.	  	  

För	  att	  kunna	  avgöra	  validiteten	  av	  uppsatsen	  bör	  forskarna	  undersöka	  huruvida	  påståenden	  och	  
argument	  står	  fast	  vid	  en	  prövning	  gentemot	  alternativa	  påståenden.	  Det	  bör	  också	  finnas	  belägg	  för	  
tolkningar	  genom	  att	  bevisa	  att	  de	  data	  som	  använts	  i	  arbetet	  är	  förankrade	  i	  verkligheten.	  Vid	  en	  
hermeneutisk	  studie	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  relation	  finns	  mellan	  delarna	  och	  helheten,	  det	  vill	  säga	  
enskilda	  data	  och	  tolkning.	  Det	  bör	  alltså	  inte	  finnas	  några	  motsägelser	  i	  tolkningen	  eller	  data	  som	  
inte	  tagits	  i	  beaktning.	  

	  

2.6	  Presentationsmetod	  
Enkätresultatet	  presenteras	  visuellt	  genom	  diagram	  som	  visar	  på	  hur	  svaren	  för	  varje	  svarsalternativ	  
är	  fördelade	  på	  varje	  fråga.	  För	  att	  uppmärksamma	  trender	  i	  enkätsvaren	  används	  pivottabeller	  där	  
korstabulering	  utförs	  på	  resultatdatan.	  Intervjuerna	  har	  behandlats	  och	  sammanställts	  var	  för	  sig	  i	  
textuella	  beskrivningar.	  Detta	  för	  att	  hålla	  isär	  respondenterna	  och	  ge	  forskarna	  en	  möjlighet	  att	  på	  
hermeneutiskt	  vis	  kunna	  analysera	  delar	  av	  intervjuerna	  i	  förhållande	  till	  helheten	  och	  
respondenternas	  presenterade	  egenskaper.	  Transkribering	  av	  intervjuerna	  har	  bifogats	  som	  bilaga	  
vilken	  agerar	  kompliment	  till	  den	  sammanfattning	  som	  presenteras	  under	  intervjuresultatet.	  Även	  
observationerna	  har	  sammanställts	  och	  beskrivits	  textuellt	  då	  dessa	  observationer	  är	  av	  kvalitativ	  
form.	  Det	  vill	  säga	  att	  observatörerna	  har	  noterat	  trender	  i	  beteendet	  hos	  användarna	  utan	  att	  
kvantifiera	  dem.	  
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3.	  Teoretisk	  studie	  
Detta	  kapitel	  behandlar	  begrepp	  som	  är	  viktiga	  att	  förstå	  samt	  presentation	  av	  tidigare	  forskning.	  
Genom	  litteraturstudier	  har	  teorier	  tagits	  fram	  som	  är	  viktiga	  för	  att	  svara	  på	  forskningsfrågorna	  och	  
även	  dessa	  presenteras	  under	  detta	  kapitel.	  

	  	  

	  

3.1	  Nyckelbegrepp	  
Bit-‐torrent	  är	  ett	  slags	  filöverföringsprotokoll	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  skicka	  datorfiler	  mellan	  två	  
datorer.	  Oftast	  via	  en	  hemsida	  som	  exempelvis	  The	  Pirate	  Bay.	  

DMCA	  lagen	  Digital	  Millennium	  Copyright	  Act	  of	  1998	  är	  en	  amerikansk	  lag	  som	  skapats	  med	  
intentionen	  att	  uppdatera	  Amerikanska	  copyright	  lagar	  för	  den	  digitala	  eran	  (Yen,	  2000).	  	  

Fildelning	  är	  ett	  begrepp	  som	  används	  då	  det	  talas	  om	  att	  användare	  utbyter	  filer	  (datafiler)	  mellan	  
varandra	  med	  hjälp	  av	  ett	  fildelningsprogram.	  	  

IP-‐nummer/IP-‐adress	  är	  en	  standard	  för	  trafik	  på	  Internet	  (Nationalencyklopedin).	  IP	  står	  för	  
Internet Protocol. Varje dator har en sådan adress för att kunna kommunicera med andra 
datorer.	  

IPRED-‐lagen	  (Intellectual	  Property	  Rights	  Enforcement	  Directive)	  trädde	  i	  kraft	  1	  april	  2009	  och	  syftar	  
till	  att	  göra	  det	  lättare	  att	  ingripa	  mot	  olaglig	  fildelning.	  Denna	  lag	  kallas	  även	  nedladdningslagen,	  
fildelningslagen	  eller	  piratjägarlagen.	  

PIPA	  –	  Protect	  IP	  Act	  är	  ett	  lagförslag	  från	  Amerika	  som	  syftar	  till	  att	  ge	  USA:s	  regering	  verktyg	  för	  att	  
kunna	  begränsa	  tillgången	  till	  vad	  de	  kallar	  för	  laglösa	  internetsidor,	  d.v.s.	  Internetsidor	  som	  sprider	  
upphovsrättsskyddat	  material	  och/eller	  tillhandahåller	  förfalskade	  kopior	  på	  upphovsrättsskyddat	  
material.	  Detta	  förslag	  är	  särskilt	  riktat	  mot	  Internetsidor	  som	  finns	  utanför	  USA	  (Sen	  Leahy,	  2011).	  

SOPA	  –	  Stop	  Online	  Piracy	  Act,	  är	  ett	  Amerikanskt	  lagförslag	  som	  bl.a.	  syftar	  till	  att	  möjliggöra	  för	  de	  
Amerikanska	  myndigheterna	  att	  föra	  rättsliga	  processer	  mot	  internationella	  webbplatser	  och	  andra	  
internettjänster	  som	  bryter	  mot	  immaterialrätten.	  Genom	  domstolsbeslut	  kan	  det	  krävas	  att	  
Internetleverantörer,	  sökmotorer,	  betalningsnätverk	  och	  annonstjänster	  vidtar	  åtgärder	  för	  att	  
förhindra	  vidare	  brott	  mot	  upphovsrättslagen	  (Rep	  Smith,	  2012).	  	  

Upphovsrättslagar	  är	  lagar	  som	  reglerar	  användandet	  av	  olika	  slags	  verk	  för	  att	  skydda	  verket	  
och	  dess	  upphovsman.	  	  

Den	  Svenska	  upphovsrättslagen	  (Kap1,	  1§),	  påvisar	  att	  den	  som	  skapat	  ett	  litterärt	  eller	  
konstnärligt	  verk	  har	  upphovsrätt	  till	  det	  oavsett	  vilken	  form	  verket	  är	  skapat	  i,	  exempelvis	  	  	  

”…	  1.	  skönlitterär	  eller	  beskrivande	  framställning	  i	  skrift	  eller	  tal,	  2.	  datorprogram,	  3.	  
musikaliskt	  eller	  sceniskt	  verk,	  4.	  filmverk,	  5.	  fotografiskt	  verk	  eller	  något	  annat	  alster	  av	  
bildkonst,	  6.	  alster	  av	  byggnadskonst	  eller	  brukskonst,	  eller	  7.	  verk	  som	  har	  kommit	  till	  
uttryck	  på	  något	  annat	  sätt…”	  (SFS	  1960:729).	  
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Upphovsrätt	  innebär	  att	  upphovsmannen	  har	  rätt	  att	  bestämma	  över	  hur	  det	  skapade	  verket	  får	  
användas.	  Upphovsrätten	  kvarstår	  i	  olika	  lång	  tid	  beroende	  på	  vad	  för	  slags	  verk	  som	  är	  skapat	  
(Justitiedepartementet,	  2008).	  	  För	  spridning	  av	  ett	  verk	  måste	  de	  ideella	  rättigheterna	  tas	  i	  
beaktning,	  vilket	  innebär	  att	  namn	  måste	  uppges	  på	  upphovsmannen	  i	  samband	  med	  användande	  
eller	  spridning	  av	  dennes	  verk,	  samt	  visa	  respekt	  i	  form	  av	  att	  inte	  ändra	  förändra	  verket	  så	  att	  det	  är	  
kränkande	  på	  något	  sätt	  (Justitiedepartementet,	  2008).	  

Upphovsman/Upphovsrättsinnehavare	  är	  den	  person	  som	  skapat	  ett	  verk	  och	  äger	  därmed	  rätten	  
till	  att	  tillåta	  eller	  förbjuda	  kopiering	  av	  det	  egna	  verket,	  samt	  avgöra	  hur	  materialet	  skall	  vara	  
tillgängligt	  för	  allmänheten	  (SFS	  1960:729).	  
	  

Virtuella	  communities	  (eller	  virtuella	  nätverk)	  kan	  förklaras	  som	  en	  grupp	  av	  människor	  som	  
interagerar	  via	  exempelvis	  webbsidor	  (Dictionary,	  2012).	  
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3.2	  Ämnesområden	  som	  är	  relevanta	  för	  undersökningen	  
Litteraturstudien	  fokuserar	  på	  ett	  antal	  ämnesområden	  som	  underlättar	  för	  analysen	  tillsammans	  
med	  de	  empiriska	  studierna.	  	  

De	  ämnesområden	  som	  tas	  upp	  är	  Sociala	  nätverk,	  Kommunikation,	  Användarbeteende	  och	  
Samhällsfrågor.	  Hur	  ämnesområdena	  är	  relevanta	  för	  studien	  visas	  i	  figur	  1	  nedan,	  där	  varje	  
forskningsfråga	  är	  kopplad	  till	  respektive	  ämnesområde.	  	  

	  

De	  samhällsfrågor	  som	  undersöks	  är	  bland	  annat	  lagar	  och	  normer,	  nätverkande	  och	  
upphovsrättsproblematik.	  Dessa	  områden	  har	  valts	  ut	  för	  att	  svara	  på	  frågor	  angående	  användarnas	  
medvetenhet	  av	  och	  ansvarskänsla	  inför	  upphovsrättsbrottslighet	  genom	  att	  skapa	  förståelse	  för	  hur	  
lagarna	  fungerar	  i	  förhållande	  till	  hur	  användarnas	  normer	  och	  beteende	  fungerar.	  Lagar	  som	  
skyddar	  upphovsrättsmännen	  uppdateras	  för	  att	  anpassas	  till	  den	  teknik	  som	  används	  idag	  vilket	  
innebär	  att	  användare	  kan	  komma	  åt	  material,	  som	  tidigare	  endast	  funnits	  i	  fysisk	  form,	  i	  digital	  
form.	  Dessa	  förändringar	  i	  hur	  material	  hanteras	  och	  hur	  daglig	  kommunikation	  utförs	  förändrar	  
förutsättningarna	  för	  rättsligt	  arbete	  (IRI,	  2011).	  Det	  är	  även	  i	  dessa	  förändringar	  som	  inspirationen	  
för	  undersökningen,	  och	  huvudfrågeställningen,	  kan	  återfinnas.	  Närmare	  granskning	  av	  
grundläggande	  lagar,	  såsom	  Upphovsrättslagen	  och	  även	  avsyning	  av	  nyare	  lagar	  och	  lagförslag	  

Figur	  2:	  Modell	  över	  forskningsfrågor	  kopplat	  till	  ämnesområde	  

Huvudfråga:	  

Hur	  kan	  hårdare	  lagar	  angående	  upphovsrätt	  att	  påverka	  användarna	  och	  deras	  beteende	  på	  communities?	  	  

	  

Fråga	  2:	  Hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  
sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?	  

	  
Fråga	  3:	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  
nätverk?	  

Fråga	  4:	  Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  
omedvetet?	  

	  

	  
Fråga	  5:	  Varför	  tar	  man	  inte	  ansvar	  för	  
egna	  aktiviteter	  online?	  

	  

	  
Fråga	  6:	  Sker	  det	  förändring	  i	  beteende	  
om	  medvetenheten	  finns	  hos	  
användaren?	  

	  

	  

Fråga	  7:	  Finns	  det	  skillnader	  mellan	  
åldergrupper	  om	  hur	  man	  tar	  ställning	  
till	  vad	  som	  sker	  på	  Internet?	  

Sociala	  nätverk	  

Användarbeteende	  

Kommunikation	  

Samhällsfrågor	  

Lagar	  och	  Regler	  	  
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såsom	  exempelvis	  ACTA	  och	  SOPA,	  har	  genomgåtts	  med	  syfte	  att	  skapa	  förståelse	  för	  dessa.	  Genom	  
att	  undersöka	  hur	  normer	  fungerar	  och	  hur	  nätverkande	  ser	  ut	  kan	  det	  också	  undersökas	  huruvida	  
det	  sker	  någon	  förändring	  i	  beteende	  om	  medvetenheten	  förstärks	  och	  om	  det	  finns	  skillnad	  bland	  
åldersgrupperna.	  	  

Vad	  gäller	  förståelsen	  för	  användarnas	  beteende	  har	  ämnet	  kommunikation	  undersökts.	  Här	  har	  
fenomen	  såsom	  inlärning,	  identitet	  och	  grupptillhörighet	  studerats	  med	  syftet	  att	  skapa	  förståelse	  
för	  hur	  delning	  på	  sociala	  nätverk	  går	  till,	  samt	  för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  om	  beteendet	  är	  medvetet	  
eller	  omedvetet.	  Teorier	  angående	  inlärning	  har	  undersökts	  genom	  Dimbleby	  &	  Burton	  (2008)	  och	  
Bandura	  (1977)	  se	  Carle,	  et.al.(	  2009)	  för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  hur	  potentiellt	  omedvetna	  eller	  
medvetna	  beteenden	  uppstår.	  När	  det	  talas	  om	  hur	  människor	  lär	  sig	  av	  varandra,	  talar	  Carle	  et.al	  
(2009)	  om	  inlärningsteorier.	  Bland	  annat	  presenteras	  inlärning	  genom	  imitation.	  Det	  kan	  vara	  
intressant	  att	  ta	  i	  beaktning	  för	  att	  studera	  om	  det	  finns	  generationsskillnader	  eller	  överfört	  
beteende	  mellan	  generationernär	  det	  gäller	  synen	  på	  digital	  delning	  av	  information	  och	  material.	  
Identitetsteorier	  syftar	  också	  till	  att	  skapa	  förståelse	  för	  varför	  inte	  ansvar	  tas	  för	  de	  egna	  aktiviteter	  
online.	  För	  att	  knyta	  samman	  dessa	  har	  även	  teorier	  angående	  grupptillhörighet	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  
2008)	  och	  sociala	  dilemman	  (Brewer	  &	  Kramer,	  1986;	  Von	  Borgstede,	  2002)	  undersökts.	  	  

Användarbeteende	  är	  ett	  område	  som	  rör	  användarnas	  beteendemönster.	  Det	  som	  undersökts	  vad	  
gäller	  beteende	  är	  delning	  på	  sociala	  nätverk,	  huruvida	  det	  är	  ett	  medvetet	  beteendemönster	  och	  
vad	  ett	  potentiellt	  medvetet	  beteende	  leder	  till.	  Litteraturstudien	  inriktar	  sig	  på	  teorier	  angående	  
online-‐beteende.	  Ett	  antal	  teorier	  rörande	  identiteter	  och	  anonymitet	  online	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999;	  
Lind	  &	  Lind,	  2007;	  Tufekci,	  2008)	  har	  undersökts	  för	  att	  forma	  en	  förståelse	  för	  hur	  användarna	  ser	  
sig	  själva	  då	  de	  är	  online	  och	  med	  detta	  försöka	  förstå	  varför	  de	  inte	  tar	  ansvar	  för	  aktiviteter	  och	  om	  
det	  finns	  någon	  åldersskillnad.	  	  

En	  huvudsaklig	  del	  av	  den	  empiriska	  undersökningen	  är	  sociala	  nätverk	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  
detta	  ämne	  också	  behandlas	  i	  litteraturstudien.	  Genom	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  hur	  dessa	  fungerar	  
och	  vilket	  syfte	  de	  uppfyller,	  kan	  även	  förståelse	  skapas	  för	  hur	  delning	  ter	  sig	  på	  sociala	  nätverk.	  Det	  
finns	  också	  en	  indirekt	  koppling	  mellan	  sociala	  nätverk	  och	  hur	  medvetna	  användare	  är	  om	  
upphovsrättsproblematiken.	  Förståelse	  har	  skapats	  	  genom	  att	  bland	  annat	  titta	  på	  vilka	  tidigare	  
forskningar	  som	  finns	  samt	  de	  pågående	  diskussionerna	  om	  lagförändringar	  och	  exempelvis	  TPB5-‐
målet.	  

	  	  

3.3	  Tidigare	  forskning	  
Pågående	  studier	  som	  Svensson	  &	  Larsson	  (2012)	  utför	  handlar	  om	  hur	  sociala	  normer	  i	  samhället	  
hämmar	  brottsbekämpande	  strategier	  vad	  gäller	  illegal	  fildelning6.	  Studien	  har	  varit	  mycket	  
uppmärksammad	  internationellt	  och	  handlar	  om	  att	  studera	  sambandet	  mellan	  sociala	  normer	  och	  
rättsliga	  trender,	  med	  fokus	  på	  IPRED.	  Studien	  tittar	  också	  på	  om	  det	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  juridisk	  
och	  informell	  social	  kontroll,	  alltså	  om	  lagändringar	  kan	  bidra	  till	  en	  förändring	  i	  sociala	  normer	  och	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  The	  pirate	  bay	  	  	  
6	  Se	  begrepp	  Fildelning,	  Kap	  3.1	  på	  sidan	  25.	  	  
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beteende,	  samt	  att	  en	  mätning	  gjorts	  på	  förändringar	  av	  normer	  före	  och	  efter	  genomförandet	  av	  
upphovsrättslagar	  och	  efterlevnaden	  av	  dessa	  i	  Sverige.	  	  

Svensson	  &	  Larsson	  påpekar	  att	  det	  finns	  få	  tidigare	  studier	  som	  visar	  på	  mätning	  av	  de	  sociala	  
normer	  som	  finns	  angående	  detta.	  Vilket	  då	  lett	  till	  att	  de	  utvecklat	  en	  forskningsmodell	  för	  att	  mäta	  
förändringar	  i	  styrkan	  av	  sociala	  normer	  före	  och	  efter	  en	  ny	  lag	  passeras.	  De	  har	  utfört	  
undersökningar	  vid	  två	  tillfällen	  för	  att	  titta	  på	  hur	  detta	  fenomen	  ter	  sig.	  De	  undersökningarna	  som	  
genomfördes	  tre	  månader	  före	  och	  sex	  månader	  efter	  införandet	  av	  IPRED	  och	  omfattade	  cirka	  1000	  
Svenska	  Internetanvändare	  mellan	  15-‐25	  år.	  Den	  mätmetod	  som	  de	  använt	  sig	  av	  är	  en	  utvecklad	  
modell	  av	  Theory	  of	  Planned	  Behaviour	  som	  använts	  tidigare	  i	  samband	  med	  andra	  mätningar	  av	  
sociala	  normer	  och	  som	  tidigare	  utvecklats	  av	  Ajzen	  (2005)	  (se	  Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  Användare	  
inom	  den	  utvalda	  åldersgruppen	  fick	  ta	  ställning	  till	  hur	  deras	  omgivning	  ser	  på	  fildelning	  genom	  en	  
kvantitativ	  analys.	  	  	  

Inom	  kriminologin	  finns	  även	  tidigare	  forskning	  vad	  gäller	  beteende	  relaterat	  till	  avvikande	  beteende,	  
och	  därmed	  också	  inom	  socialpsykologin,	  eftersom	  det	  har	  starka	  kopplingar	  i	  och	  med	  observationer	  
som	  görs	  på	  vad	  som	  orsakar	  att	  människor	  begår	  brott.	  Det	  vill	  säga	  hur	  människor	  beter	  sig	  i	  olika	  
situationer	  och	  vad	  det	  är	  som	  leder	  dem	  dit	  (Sarnecki,	  2003;	  Bandura,	  1963	  se	  Carle,	  et.al.,	  2009;	  
Lemley,	  2004).	  

	  

3.4	  Relevanta	  litteraturkällor	  
För	  att	  försäkra	  att	  informationen	  angående	  upphovsrättsliga	  lagar	  och	  regler	  är	  korrekt	  har	  detta	  
hämtats	  ifrån	  relevanta	  källor	  som	  exempelvis	  regeringens	  eller	  EU-‐kommissionens	  egen	  webbsida.	  I	  
de	  fall	  där	  lagarna	  är	  amerikanska	  har	  information	  om	  dessa	  inhämtats	  från	  USAs	  kongress.	  	  

De	  källor	  som	  använts	  för	  statistik	  har	  inhämtats	  hos	  bland	  annat	  den	  Statistiska	  centralbyrån,	  som	  
anses	  vara	  en	  auktoritär	  källa	  för	  just	  statistik.	  	  

Auktoriteter	  inom	  social	  psykologin,	  samhällsvetenskap	  och	  nätverkande	  har	  använts	  så	  som	  
Bandura,	  Castells	  och	  Wellman.	  Dessa	  forskare	  är	  välkända	  och	  respekterade	  inom	  sina	  områden	  och	  
även	  citerade	  i	  många	  andra	  undersökningar	  av	  god	  kvalitet.	  Några	  av	  Manuel	  Castells	  mest	  kända	  
verk	  är	  trilogin	  om	  informationsåldern	  som	  behandlar	  den	  nätverksbaserade	  samhällsordning	  som	  
finns	  idag.	  Han	  undersöker	  hur	  och	  varför	  samhället	  ser	  ut	  som	  det	  gör	  genom	  att	  mynta	  nya	  
begrepp	  som	  flödesrum	  och	  tidlös	  tid,	  men	  också	  genom	  att	  undersöka	  historiska	  händelseförlopp	  
som	  till	  exempel	  den	  informationsteknologiska	  revolutionen.	  Boken	  som	  använts	  i	  denna	  uppsats	  är	  
den	  första	  delen	  i	  trilogin,	  det	  vill	  säga	  Nätverkssamhällets	  Framväxt.	  

Barry	  Wellman	  är	  professor	  i	  sociologi	  och	  behandlar	  bland	  annat	  området	  sociala	  nätverk.	  Den	  
artikel	  som	  använts	  i	  denna	  uppsats	  är	  ”For	  A	  Social	  Network	  Analysis	  Of	  Computer	  Networks:	  A	  
Sociological	  Perspective	  on	  Collaborative	  Work	  and	  Virtual	  community”	  vilken	  undersöker	  olika	  
sociala	  band	  i	  virtuella	  sociala	  nätverk,	  och	  hur	  dessa	  ser	  ut	  i	  relation	  till	  den	  fysiska	  världen.	  

Albert	  Bandura	  har	  varit	  väldigt	  inflytelserik	  inom	  flera	  områden	  tillhörande	  social	  psykologin.	  Bland	  
annat	  har	  han	  tillfört	  med	  teorier	  angående	  inlärning	  och	  det	  är	  dessa	  som	  använts	  i	  denna	  uppsats.	  
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Andra	  forskare	  som	  refererats	  är	  bland	  andra;	  Allan	  Mislove	  som	  är	  verksam	  på	  Northeastern	  
universitetet	  och	  forskar	  huvudsakligen	  inom	  ämnet	  Sociala	  nätverk.	  Mislove	  och	  hans	  kollegor	  har	  i	  
deras	  studie	  ”Measurement	  and	  analysis	  of	  online	  social	  networks”	  mätt	  och	  analyserat	  strukturen	  
av	  flera	  populära	  sociala	  nätverk	  

Professor	  Marilynn	  Brewer	  är	  verksam	  på	  The	  Ohio	  State	  University	  där	  hon	  bland	  annat	  forskar	  
inom	  ämnen	  som	  grupprelationer	  och	  social	  identitet.	  För	  denna	  uppsats	  är	  det	  hennes	  experiment	  
inom	  sociala	  dilemman	  av	  intresse.	  ”Choice	  behavior	  in	  social	  dilemmas:	  Effects	  of	  social	  identity,	  
group	  size,	  and	  decision	  framing”	  undersöker	  olika	  beslutspåverkande	  faktorer.	  Även	  Robyn	  Dawes	  
arbete	  inom	  ämnet	  har	  uppmärksammats.	  Robyn	  Dawes	  forskade	  bland	  annat	  i	  områden	  som	  
mänsklig	  samverkan	  och	  arbetet	  ”	  Behaviour,	  communication,	  and	  assumptions	  about	  other	  people’s	  
behavior	  in	  a	  commons	  dilemma	  situation”.	  Denna	  undersökningsyftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  
kommunikation	  kan	  påverka	  denna	  i	  ett	  socialt	  dilemma.	  

Stefan	  Larsson	  och	  Måns	  Svensson	  är	  båda	  forskare	  inom	  rättssociologi	  vid	  Lunds	  Universitet	  och	  har	  
tidigare	  skrivit	  arbeten	  tillsammans	  som	  rör	  fildelning	  och	  immateriella	  rättigheter.	  Den	  
nypublicerade	  ”Intellectual	  property	  law	  compliance	  in	  Europe:	  Illegal	  file	  sharing	  and	  the	  role	  of	  
social	  norms”	  behandlar	  dessa	  ämnen	  igen.	  Denna	  gång	  i	  kombination	  med	  sociala	  normer	  för	  att	  
illustrera	  luckan	  mellan	  dessa	  och	  lagarna	  som	  behandlar	  de	  immateriella	  rättigheterna.	  

	  

3.5	  Lagar	  och	  regler	  
Denna	  punkt	  underlättar	  förståelsen	  för	  några	  av	  de	  lagar	  och	  regler	  som	  gäller	  för	  immaterialrätten.	  

3.5.1	  Upphovsrättslagen	  	  
Lag	  (SFS	  1960:729)	  om	  upphovsrätt	  till	  litterära	  och	  konstnärliga	  verk,	  även	  kallad	  upphovsrättslagen,	  
har	  funnits	  sedan	  1810	  och	  var	  då	  inskriven	  i	  tryckfrihetsförordningen	  (Lagen.nu).	  	  De	  senaste	  
ändringar	  som	  gjorts	  i	  upphovsrättslagen	  har	  sitt	  ursprung	  ur	  flera	  olika	  delar	  inom	  IPRED.	  

I	  Sverige	  används	  begreppet	  upphovsrätt	  men	  i	  folkmun	  kan	  begreppet	  copyright	  vara	  mer	  känt.	  
Begreppet	  copyright	  och	  dess	  symbol	  (	  ©)	  har	  inte	  någon	  juridisk	  betydelse	  i	  Sverige	  (Lagen.nu).	  
Dock	  används	  symbolen	  ofta	  i	  praktiken	  för	  att	  signalera	  att	  ett	  verk	  är	  skyddat	  av	  upphovsrätten	  
(ibid.).	  Den	  svenska	  upphovsrättslagen	  (SFS	  1960:729)	  gäller	  för	  verk	  som	  utgivits	  i	  Sverige	  eller	  
samtidigt	  i	  Sverige	  och	  utanför	  landets	  gränser.	  	  	  

Upphovsrätten	  är	  något	  som	  upphovsmannen	  inte	  behöver	  registrera	  formellt	  (Lagen.nu)	  utan	  
erhålls	  per	  automatik	  när	  verket	  skapas.	  Rättigheterna	  innehåller	  både	  den	  ideella-‐	  och	  den	  
ekonomiska	  rätten	  till	  ersättning.	  Detta	  oavsett	  om	  verket	  har	  skapats	  privat	  eller	  inom	  ramen	  för	  en	  
anställning,	  om	  inget	  annat	  avtal	  skrivs.	  	  

Enligt	  Lag	  (1960:729)	  skall	  alltid	  en	  källa	  anges	  i	  den	  omfattning	  och	  som	  god	  sed	  kräver.	  Alltså	  att	  
alltid	  ange	  vart	  materialet	  kommer	  ifrån	  och	  vem	  som	  är	  upphovsman.	  	  Upphovsrättslagen	  (SFS	  
1960:729)	  säger	  också	  att	  ett	  verk	  får	  framställas	  tillfälligt	  om	  den	  har	  en	  underordnad	  betydelse	  i	  en	  
integrerad	  och	  väsentlig	  del	  i	  en	  teknisk	  process.	  En	  tillfällig	  kopia	  av	  ett	  verk	  får	  alltså	  göras	  med	  
tillstånd	  från	  upphovsmannen	  eller	  rättsinnehavaren	  för	  att	  möjliggöra	  överföring	  i	  ett	  nät	  eller	  via	  
en	  mellanhand	  för	  laglig	  användning.	  
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Ett	  verk	  räknas	  som	  offentligt	  när	  upphovsmannen	  har	  överlåtit	  ett	  exemplar	  av	  ett	  konstverk	  och	  
det	  publicerats	  eller	  visas	  offentligt.	  Ett	  offentliggjort	  verk	  får	  återges	  i	  anslutning	  till	  vetenskaplig	  
text	  i	  en	  form	  av	  att	  avbilda	  verket	  för	  att	  annonsera	  för	  en	  utställning	  eller	  försäljning	  samt	  där	  
syftet	  inte	  är	  att	  föra	  verket	  vidare.	  Dock	  inte	  i	  digital	  form.	  Detta	  måste	  alltså	  motiveras	  och	  
källhänvisas	  enligt	  god	  sed.	  	  

Upphovsrätten	  kan	  överlåtas	  helt	  eller	  delvis	  till	  någon	  annan	  än	  upphovsmannen	  med	  vissa	  
begränsningar.	  Om	  inget	  annat	  har	  avtalats	  mellan	  upphovsmannen	  och	  den	  som	  övertagit	  
upphovsrätten	  får	  inte	  verket	  ändras	  eller	  i	  sin	  tur	  överlåta	  rätten	  på	  verket	  i	  fråga.	  Detta	  gäller	  även	  
efter	  upphovsmannens	  död,	  då	  denne	  kan	  överlåta	  rätten	  genom	  testamente.	  Upphovsrätten	  till	  ett	  
verk	  gäller	  i	  70	  år	  efter	  upphovsmannens	  död.	  Det	  är	  viktigt	  att	  skilja	  på	  att	  överlåta	  ett	  exemplar	  av	  
ett	  verk	  inte	  är	  detsamma	  som	  att	  överlåta	  upphovsrätten.	  	  

Uteslutande	  rättigheter	  att	  framställa	  exemplar	  gäller	  för	  fotografer	  och	  fotografiska	  bilder.	  
Fotografen	  har	  alltså	  fulla	  rättigheter	  att	  framställa	  kopior	  eller	  göra	  den	  tillgänglig	  för	  allmänheten	  
oavsett	  i	  vilket	  skick	  den	  framförs	  i	  (SFS	  1960:729).	  Det	  vill	  säga	  om	  bilden	  är	  i	  originalform	  eller	  om	  
det	  på	  något	  sätt	  har	  förändrats	  och	  vilken	  teknik	  som	  utnyttjas	  för	  framställandet.	  Rättigheterna	  för	  
ett	  fotografi	  tillhör	  upphovsmannen	  i	  50	  år	  efter	  att	  den	  framställts.	  	  

Det	  är	  förbjudet	  att	  kringgå	  en	  digital	  eller	  analog	  spärr	  eller	  en	  teknisk	  skyddsprocess	  utan	  
upphovsmannens	  tillåtelse	  (SFS	  1960:729).	  Dessa	  skyddsåtgärder	  som	  gjorts	  är	  till	  för	  att	  begränsa	  
eller	  hindra	  tillgängligheten	  för	  verket.	  Detta	  gäller	  dock	  inte	  om	  någon	  lovligen	  har	  tillgång	  till	  ett	  
exemplar	  för	  att	  kunna	  se	  eller	  lyssna	  på	  det.	  När	  ett	  skyddat	  verk	  eller	  exemplar	  av	  ett	  skyddat	  verk	  
sprids,	  importeras	  med	  syftet	  att	  sprida	  det	  vidare	  eller	  på	  annat	  sätt	  görs	  tillgänglig	  för	  allmänheten	  
emot	  eller	  utan	  upphovsmannens	  samtycke	  är	  detta	  att	  bryta	  mot	  Upphovsrättslagen	  (SFS	  
1960:729).	  

Den	  som	  använder	  ett	  verk	  utanför	  dessa	  ramar;	  det	  vill	  säga	  de	  som	  inte	  anger	  upphovsmannen	  
enligt	  god	  sed,	  sprider	  eller	  möjliggör	  spridning	  eller	  på	  annat	  sätt	  använder	  ett	  verk	  utan	  
upphovsmannens	  godkännande,	  gör	  sig	  skyldig	  till	  upphovsrättsintrång.	  Det	  medför	  att	  den	  skyldige	  
kan	  dömas	  till	  böter	  eller	  fängelse.	  Detta	  gäller	  även	  för	  försök	  till	  eller	  förberedelser	  till	  intrång	  i	  
upphovsrätten.	  	  

	  

3.5.2	  Intellectual	  Property	  Rights	  Enforcement	  Directive	  (IPRED)	  
IPRED	  (Intellectual	  Property	  Rights	  Enforcement	  Directive)	  togs	  i	  bruk	  1	  April	  2009.	  Det	  officiella	  
namnet	  är	  Civilrättsliga	  sanktioner	  på	  immaterialrättens	  område,	  men	  kallas	  även	  för	  Piratjägarlagen	  
eller	  Fildelningslagen	  i	  folkmun.	  	  

IPRED-‐lagen	  tillåter	  upphovsmannen	  eller	  rättighetsinnehavaren	  att	  kunna	  begära	  ut	  information	  
från	  Internetleverantören	  om	  IP-‐adressen	  till	  den	  abonnemangsinnehavaren	  som	  gjort	  intrång	  i	  
immaterialrätten	  via	  Internet	  (Justitiedepartementet,	  2007).	  Dock	  krävs	  bevisning	  för	  att	  de	  med	  
sannolika	  skäl	  har	  begått	  brottet	  för	  att	  domstolsprövning	  ska	  ske	  (ibid.).	  Internetleverantören	  som	  
har	  lämnat	  ut	  sådan	  information	  skall	  också	  meddela	  abonnenten	  om	  detta	  (ibid.).	  	  Detta	  betyder	  
alltså	  att	  det	  krävs	  att	  intrånget	  är	  av	  en	  viss	  omfattning	  för	  att	  rättighetsinnehavaren	  skall	  kunna	  
kräva	  ut	  sådan	  information	  (Justitiedepartementet,	  2007).	  Med	  en	  viss	  omfattning	  menas	  om	  fallet	  
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avser	  uppladdning	  eller	  nedladdning	  av	  exempelvis	  film	  eller	  musikaliska	  verk	  på	  Internet	  (ibid.).	  Vad	  
gäller	  nedladdning	  krävs	  det	  att	  den	  är	  omfattande	  för	  att	  uppgifter	  skall	  lämnas	  ut(ibid.).	  Om	  fallet	  
gäller	  nedladdning	  av	  några	  få	  verk	  kommer	  avvägning	  ske	  mellan	  integritetsprövning	  och	  
utlämnandet	  av	  uppgifter.	  Denna	  avvägning	  kan	  medföra	  att	  integriteten	  väger	  tyngre	  och	  därför	  
lämnas	  inte	  uppgifter	  ut	  (ibid.).	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  abonnenten	  inte	  automatiskt	  ställs	  som	  
ansvarig	  för	  illegal	  fildelning	  om	  någon	  annan	  än	  abonnenten	  själv	  delat	  illegalt	  material	  med	  hjälp	  av	  
dennes	  Internetuppkopplingen.	  Däremot	  kan	  det	  i	  dessa	  fall	  betyda	  att	  abonnenten	  uppmärksammas	  
så	  att	  ytterligare	  olagligheter	  kan	  förhindras	  (ibid.).	  

	  

3.5.3	  Anti-‐Counterfeit	  Trade	  Agreement	  (ACTA)	  
ACTA	  (Anti-‐Counterfeiting	  Trade	  Agreement)	  är	  ett	  handelsavtal	  som	  har	  för	  syfte	  att	  stärka	  skyddet	  
mot	  piratkopiering	  och	  varumärkesförfalskning	  (European	  Commission,	  2012)	  i	  samarbete	  mellan	  EU	  
och	  andra	  delar	  av	  världen.	  Detta	  är	  ett	  komplement	  	  till	  Trips-‐avtalet	  (Agreement	  on	  Trade-‐Related	  
Aspects	  of	  Intellectual	  Property	  Rights)	  som	  också	  skyddar	  imateriella	  rättigheter.	  

Avtalet	  skall	  inte	  strida	  mot	  den	  lagstiftning	  som	  redan	  finns	  i	  ett	  land	  och	  skall	  inte	  heller	  tvinga	  
någon	  part	  att	  lämna	  ut	  information	  för	  annat	  än	  vad	  som	  angivits	  vid	  ett	  tecknande	  av	  ett	  
handelsavtal,	  som	  till	  exempel	  PUL	  (personuppgiftslagen)	  som	  finns	  i	  Sverige.	  De	  parter	  som	  
undertecknat	  avtalet	  skall	  säkerställa	  att	  deras	  lagstiftning	  stämmer	  överens	  med	  det	  som	  avtalet	  
gäller.	  Det	  vill	  säga	  möjligheten	  att	  ta	  till	  effektiva	  åtgärder	  för	  intrång	  i	  de	  imateriella	  rättigheterna.	  	  

Den	  individ	  eller	  det	  företag	  som	  anses	  vara	  skyldig	  till	  brott	  mot	  imateriella	  rättigheter	  är	  skyldiga	  
att	  betala	  skadestånd,	  vilket	  innefattar	  de	  ”som	  har	  vetskap	  om,	  eller	  rimligen	  borde	  ha	  vetskap	  om	  
intrånget”	  (European	  Commission,	  2012).	  Enligt	  ACTA	  	  har	  även	  rättsliga	  myndigheter	  rätt	  till	  att	  
förstöra	  varor	  som	  gör	  intrång	  på	  upphovsrättigheterna	  utan	  någon	  som	  helst	  kompensation	  för	  
detta.	  Detta	  gäller	  även	  de	  redskap	  och	  material	  som	  har	  använts	  vid	  framställningen	  av	  det	  
piratkopierade	  materialet.	  

Ett	  antagande	  är	  att	  det	  är	  detta	  ovan	  nämnda	  stycket	  i	  avtalet	  som	  allmänheten	  har	  tolkat	  till	  att	  
webbsidor	  som	  tillhandahåller	  någon	  form	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  skulle	  kunna	  läggas	  ned.	  	  

Avtalet	  säger	  också	  att	  upphovsmannen	  kan	  kräva	  att	  få	  tillgång	  till	  personliga	  uppgifter	  om	  den	  
individ	  som	  har	  gjort	  intrång	  i	  upphovsrätten	  eller	  misstänks	  vara	  skyldig	  till	  intrång	  (European	  
Commission,	  2012).	  Det	  gäller	  även	  för	  de	  som	  på	  något	  sätt	  producerar	  material	  eller	  på	  något	  
annat	  sätt	  sprider	  material	  vidare.	  Vilket	  även	  detta	  stöds	  av	  redan	  befintliga	  lagar	  i	  Sverige,	  så	  som	  
exempelvis	  IPRED.	  Den	  stora	  skillnaden,	  enligt	  regeringen,	  mellan	  ACTA	  och	  IPRED	  är	  att	  polis	  och	  
åklagare	  ska	  ges	  vissa	  möjligheter	  att	  ingripa	  mot	  varumärkesbrott,	  trots	  att	  rättighetsinnehavaren	  
inte	  angivit	  brottet.	  Motsvarande	  gäller	  redan	  idag	  vad	  gäller	  upphovsrättsintrång	  
(Justitiedepartementet,	  2012).	  	  

Något	  som	  redan	  	  brukas	  i	  Sverige,	  som	  även	  nämns	  klart	  och	  tydligt	  i	  ACTA,	  är	  att	  information	  om	  
relevanta	  lagar	  och	  förordningar	  skall	  finnas	  öppet	  för	  allmänheten	  så	  att	  allmänheten	  har	  möjlighet	  
att	  ta	  till	  sig	  den.	  Det	  står	  även	  i	  avtalet	  att	  information	  skall	  spridas	  till	  allmänheten	  för	  att	  visa	  på	  
vikten	  av	  att	  respektera	  imateriella	  rättigheter	  och	  för	  att	  öka	  medborgarnas	  medvetenhet.	  
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3.5.4	  Trade-‐Related	  Aspects	  of	  Intellectual	  Property	  Rights	  (TRIPS)	  
Trips-‐avtalet	  (Agreement	  on	  Trade-‐Related	  Aspects	  of	  Intellectual	  Property	  Rights)	  är	  ett	  avtal	  som	  
rör	  vad	  WTO	  (World	  Trade	  Organization)	  kallar	  för	  “imaterial	  egendom”,	  vilket	  innefattar	  alla	  
kategorier	  av	  imaterialrätt.Det	  vill	  säga	  att	  det	  är	  ett	  avtal	  som	  skall	  skydda	  upphovsrätten.	  Detta	  
skall	  enligt	  WTO	  bidra	  till	  ”främjandet	  av	  teknisk	  innovation	  och	  till	  överföring	  av	  och	  spridning	  av	  
teknik”.	  Det	  skall	  då	  gynna	  producenter	  och	  användare	  som	  har	  teknisk	  kunskap	  som	  leder	  till	  social	  
och	  ekonomisk	  välfärd	  och	  därmed	  balans	  mellan	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  

Enligt	  detta	  avtal	  finns	  det	  även	  olika	  tidsperioder	  för	  vilket	  skyddet	  sträcker	  sig	  över.	  Den	  period	  
som	  nämns	  för	  ett	  verk,	  annat	  än	  fotografisk	  verk,	  är	  50	  år	  	  från	  det	  kalenderåret	  som	  verket	  
publicerades.	  	  

	  

3.6	  Sociala	  nätverk	  

3.6.1	  Hur	  sociala	  nätverk	  fungerar	  
Social	  media	  är	  ett	  begrepp	  som	  används	  när	  det	  talas	  om	  integrationen	  mellan	  teknologi	  och	  social	  
interaktion(Herron,	  2010;	  Wellman,	  1996).	  Sociala	  nätverk	  växer	  i	  popularitet	  och	  en	  undersökning	  i	  
USA	  år	  2010	  visade	  att	  Facebook.com	  var	  den	  mest	  besökta	  hemsidan	  andra	  året	  i	  rad	  (Experian	  
Hitwise,	  2011).	  

Stora	  delar	  av	  befolkningen	  i	  Sverige	  och	  många	  andra	  länder	  använder	  dagligen	  Sociala	  nätverk	  
(Forsberg,	  2010).	  Användandet	  kan	  ske	  med	  olika	  intentioner	  som	  exempelvis	  social	  interaktion	  eller	  
för	  att	  ta	  del	  av	  och	  dela	  information	  av	  olika	  slag	  (Thompson,	  et.al.,	  1999).	  Gemensamt	  för	  båda	  
ändamål	  är	  att	  informationen	  i	  någon	  form	  delas	  med	  andra	  användare.	  Dessa	  sociala	  kontakter	  kan	  
underhållas	  med	  hjälp	  av	  olika	  virtuella	  sociala	  nätverk.	  I	  detta	  arbete	  kommer	  dessa	  virtuella	  sociala	  
nätverk,	  för	  enkelhetens	  skull,	  benämnas	  som	  enbart	  ”community”	  eller	  “communities”.	  Denna	  
benämning	  kommer	  från	  Engelskans	  ”Virtual	  Community”,	  som	  definieras	  följande:	  	  

	  “a	  group	  of	  people	  who	  interact	  via	  Internet	  Web	  sites,	  chat	  rooms,	  newsgroups,	  
email,	  discussion	  boards	  or	  forums;	  also	  called	  [online	  community]”	  
	  (Dictionary,	  2012).	  	  

Wellman	  (1996)	  talar	  om	  att	  människor	  ofta	  tillhör	  fler	  än	  ett	  community	  och	  kan	  själva	  välja	  hur	  
mycket	  eller	  lite	  de	  vill	  medverka,	  vem	  eller	  vilka	  de	  vill	  kommunicera	  med.	  Wellman	  (1996)	  talar	  
också	  om	  nätverk	  där	  klimatet	  gynnar	  en	  öppen	  relation,	  inte	  har	  någon	  tendens	  till	  at	  följa	  någon	  
slags	  hierarki	  eller	  status,	  utan	  sträcker	  sig	  snarare	  över	  gränserna	  i	  den	  bemärkelsen.	  Wellman	  säger	  
också	  att	  brister	  på	  social	  närvaro	  snarare	  skapar	  och	  främjar	  starka	  band,	  eftersom	  relationen	  
skapas	  då	  det	  finns	  ett	  gemensamt	  intresse.	  Vilket	  också	  leder	  till	  att	  människor	  i	  västvärlden	  
tillbringar	  mer	  tid	  i	  hemmet	  (Johansson,	  et.al.,	  2007;	  Wellman,	  1996).	  I	  annat	  fall	  kan	  relationen	  vara	  
skapad	  då	  användarna	  befinner	  sig	  på	  samma	  geografiska	  plats.	  
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I	  communities	  används	  oftast	  någon	  sorts	  meddelandebaserad	  gruppkommunikations	  applikation	  
som	  stödjer	  antingen	  asynkron7	  kommunikation	  eller	  synkron8	  kommunikation	  (Sproull,	  2004).	  De	  
flesta	  studierna	  angående	  online	  communities	  visar	  på	  att	  medlemmarna	  värdesätter	  
informationsfördelar	  väldigt	  högt.	  Den	  information	  som	  tycks	  vara	  viktigast	  för	  dessa	  medlemmar	  är	  
av	  en	  personlig	  natur	  i	  form	  av	  exempelvis	  bloggar,	  profiler	  på	  sociala	  nätverk	  eller	  poster	  i	  
diskussionsforum	  (Sproull,	  2004).	  Att	  lätt	  kunna	  ta	  del	  av	  samt	  skicka	  information	  till	  andra	  
användare	  möjliggör	  skapandet	  av	  kontaktnät	  med	  hjälp	  av	  tekniken.	  Tekniken	  underlättar	  även	  för	  
att	  underhålla	  långt	  många	  fler	  relationer	  online	  än	  vad	  de	  skulle	  kunna	  göra	  offline,	  som	  annars	  
skulle	  kunna	  ses	  som	  latenta	  relationer	  (Wellman,	  1996).	  

	  

3.6.2	  Hur	  virtuella	  sociala	  nätverk	  används	  
Communitys	  är	  utformade	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  användarna	  till	  den	  centrala	  delen	  av	  sidan	  (Mislove,	  
et	  al.,	  2007).	  En	  del	  communities	  gör	  publik	  data	  tillgänglig	  för	  alla	  besökare	  men	  för	  att	  bli	  aktiv	  
medlem	  måste	  användaren	  i	  de	  flesta	  fall	  registrera	  sig.	  Vid	  registrering	  publiceras	  en	  profil	  där	  
användarna	  kan	  dela	  med	  sig	  av	  mer	  eller	  mindre	  personlig	  information.	  Utifrån	  denna	  profil	  skapas	  
sedan	  länkar	  till	  andra	  användare	  och	  ett	  kontaktnär	  byggs	  upp	  (ibid.).	  Mislove	  (2007)	  säger	  också	  att	  
länkningen	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt.	  En	  del	  communities	  kräver	  att	  länkningen	  blir	  godkänt	  av	  båda	  
användare	  genom	  en	  slags	  förfrågan.	  Andra	  communities	  tillåter	  länkning	  till	  vilken	  användare	  som	  
helst	  utan	  tillfrågning	  av	  den	  andra	  användaren.	  Länkarna	  representerar	  olika	  slags	  sociala	  band	  på	  
olika	  communities.	  På	  Facebook	  handlar	  det	  exempelvis	  om	  att	  skicka	  ”vän-‐	  förfrågan”.	  Användarna	  
på	  Twitter	  ”följer”	  istället	  andra	  användare	  vars	  bidrag	  till	  sidan	  intresserar.	  Beroende	  på	  community,	  
policys	  och	  användarens	  egna	  sekretessinställningar	  kan	  profiler,	  länkar,	  poster	  och	  annan	  
information	  vara	  publikt,	  begränsat	  till	  kontakter	  på	  sidan	  eller	  privat	  (Gross	  &	  Acquisti,	  2005).	  Inom	  
ett	  community	  kan	  det	  även	  existera	  olika	  grupper,	  också	  dessa	  varierar	  i	  tillgänglighet,	  där	  
användare	  kan	  dela	  information	  till	  användare	  som	  de	  annars	  inte	  har	  någon	  kontakt	  med	  (Mislove,	  
et	  al.,	  2007).	  En	  del	  grupper	  är	  kontrollerade	  medan	  andra	  är	  helt	  öppna	  för	  användare	  att	  dela	  all	  
slags	  information.	  Det	  ständiga	  utbytet	  av	  information	  på	  ett	  socialt	  nätverk	  kan	  ses	  som	  delning	  då	  
det	  förekommer	  att	  användare	  själva	  läggar	  upp	  eller	  länkar	  material	  på	  i	  form	  av	  bilder,	  musik,	  video	  
eller	  text.	  

	  

3.6.3	  Användning	  av	  virtuella	  sociala	  nätverk	  
Enligt	  Olle	  Findahl	  (2011)	  används	  Internet	  dagligen	  mycket	  flitigt	  av	  personer	  mellan	  16-‐24	  år	  (93	  %),	  
och	  25-‐	  34	  år	  (91	  %).	  	  Hela	  90	  %	  av	  alla	  som	  använder	  Internet	  dagligen	  är	  mellan	  12	  och	  44	  år	  (figur	  
3).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Asynkron	  betyder	  ”icke	  samtidigt”.	  Asynkron	  kommunikation	  innebär	  att	  man	  inte	  behöver	  vara	  mottaglig	  för	  
meddelanden	  med	  en	  gång,	  ett	  exempel	  på	  asynkron	  kommunikation	  är	  sms-‐meddelanden	  
8	  Synkron	  betyder	  ”samtidigt”.	  Synkron	  kommunikation	  innebär	  att	  alla	  parter	  måste	  vara	  mottagliga	  samtidigt,	  
ett	  exempel	  på	  synkron	  kommunikation	  är	  ett	  telefonsamtal	  
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Trenden	  med	  bärbara	  datorer	  och	  smarta	  
mobiltelefoner	  som	  har	  möjligheten	  att	  koppla	  upp	  sig	  
på	  Internet	  underlättar	  för	  användandet.	  	  

En	  av	  de	  vanligaste	  anledningarna	  till	  att	  Internet	  
används	  är	  för	  att	  besöker	  sociala	  nätverk	  (Findahl,	  
2011).	  Mer	  än	  hälften	  av	  använder	  sociala	  nätverk,	  62	  
%,	  och	  35	  %	  av	  dessa	  använder	  sociala	  nätverk	  
dagligen	  (Findahl,	  2011).	  

Enligt	  Findahl	  besöker	  42	  procent	  av	  kvinnorna	  
dagligen	  Facebook	  jämfört	  33	  procent	  av	  männen,	  
under	  2011.	  Detta	  är	  nästan	  inte	  att	  jämföra	  med	  
Twitters	  2	  %	  av	  dagliga	  användare	  av	  de	  7	  %	  av	  
Sveriges	  medborgare	  som	  använder	  denna	  microblogg.	  
Åldersfördelningen	  hos	  Facebook-‐användarna	  är	  
mycket	  vitt	  spridd	  	  medan	  det	  framförallt	  är	  de	  yngre	  
som	  utnyttjar	  Twitters	  möjligheter.	  	  Findahl	  visar	  också	  på	  att	  det	  är	  studenter,	  yngre	  personer	  som	  
håller	  på	  med	  IT	  och	  data,	  konsulter	  och	  personer	  i	  ledande	  ställning	  som	  främst	  använder	  Twitter	  
(Findahl,	  2011).	  	  

	  

3.6.4	  Ungdomar	  och	  Internet	  
För	  de	  ungdomar	  som	  växt	  upp	  med	  och	  på	  internet	  är	  det	  ingen	  större	  skillnad	  mellan	  det	  fysiska	  
och	  det	  virtuella	  rummet	  (Dunkels,	  2009).	  Ungdomar	  ser	  teknik	  som	  en	  naturlig	  del	  av	  vardagen,	  som	  
en	  extension	  av	  sig	  själv	  och	  sin	  verklighet.	  Detta	  visas	  tydligt	  också	  i	  frågan	  om	  fildelning	  på	  nätet.	  
Ungdomar	  har	  växt	  upp	  med	  teknik	  så	  som	  BitTorrentsidor	  och	  VPN-‐tjänster	  och	  ser	  det	  som	  en	  
självklarhet	  att	  denna	  teknik	  finns	  och	  används	  (Lindgren,	  2009).	  Skillnaden	  noteras	  av	  de	  användare	  
som	  tvingas	  använda	  sina	  kunskaper	  från	  andra	  rum	  och	  fenomen	  för	  att	  bemästra	  tekniken	  
(Dunkels,	  2009).	  Dessa	  människor	  tvingas	  knyta	  alla	  fenomen	  på	  nätet	  till	  något	  de	  känner	  till	  i	  
verkligheten,	  medan	  användarna	  som	  vuxit	  upp	  med	  teknik	  inte	  behöver	  göra	  några	  jämförelser	  för	  
att	  förstå	  innebörden	  (Dunkels,	  2009).	  Det	  kan	  till	  exempel	  hjälpa	  att	  jämföra	  en	  sökmotor	  med	  ett	  
uppslagsverk.	  	  Det	  är	  alltså	  betydligt	  svårare	  för	  den	  äldre	  generationen	  att	  ta	  till	  sig	  den	  nya	  
tekniken	  och	  då	  också	  förstå	  hur	  det	  kan	  användas.	  De	  flesta	  vuxna	  formade	  sin	  bild	  av	  hur	  och	  till	  
vad	  internet	  kunde	  användas	  ganska	  tidigt	  i	  dess	  genombrott,	  när	  tanken	  var	  att	  sprida	  information	  
(Dunkels,	  2009).	  När	  nu	  dessa	  användningsområden	  har	  utvecklats	  för	  att	  inkludera	  sociala	  
aktiviteter	  i	  stor	  utsträckning	  är	  det	  möjligt	  att	  de	  vuxnas	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  fenomenet	  
släpar	  efter	  (Dunkels,	  2009).	  

Däremot	  kan	  den	  äldre	  generationen	  vinna	  på	  sin	  livserfarenhet	  genom	  att	  de	  har	  beredskap	  att	  
möta	  motgångar	  och	  att	  de	  är	  mer	  kritiska	  till	  andra	  människor	  eller	  information	  (Dunkels,	  2009).	  
Detta	  är	  en	  egenskap	  som	  den	  yngre	  generationen	  skulle	  ha	  användning	  för	  (Dunkels,	  2009).	  

	  

Figur	  3	  Källa:	  Olle	  Findahl,	  Svenskarna	  och	  
Internet	  2010	  
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3.7	  Kommunikation	  

3.7.1	  Inlärning	  
Albert	  Bandura	  (1963)	  talar	  om	  att	  miljön	  påverkar	  beteendet	  och	  tvärt	  om.	  	  Alltså	  att	  beteende	  och	  
miljö	  orsakar	  varandra.	  Han	  talar	  även	  om	  en	  tredje	  part	  som	  har	  stor	  vikt	  vid	  inlärning,	  individens	  
psykologiska	  processer,	  som	  bland	  annat	  rör	  vid	  vilken	  förmåga	  som	  finns	  att	  hålla	  bilder	  i	  minnet	  
och	  förmågan	  att	  lär	  sig	  (Carle,	  et.al.,	  2009).	  Alltså	  förmågan	  att	  rikta	  uppmärksamhet	  på	  vad	  som	  
händer	  och	  minnas	  detta	  för	  att	  i	  sin	  tur	  översätta	  detta	  i	  ett	  beteende	  med	  en	  god	  motivation.	  Detta	  
kallas	  för	  modellinlärning	  eller	  observationsinlärning	  (ibid.).	  Dock	  tycker	  en	  del	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
skilja	  på	  modellinlärning	  och	  imitationsinlärning,	  då	  det	  senare	  är	  något	  barn	  gör	  för	  att	  hitta	  sin	  roll	  
(ibid.).	  Inlärningsteorin	  talar	  bland	  annat	  för	  att	  den	  kognitiva	  inställningen	  kan	  göra	  skillnad	  i	  hur	  
inlärning	  leder	  till	  ett	  visst	  beteende.	  Bandura	  menar	  att	  det	  finns	  både	  inre	  och	  yttre	  faktorer	  som	  
samverkar	  när	  människan	  skapar	  ett	  beteende.	  

Inlärning	  sker	  ofta	  medvetet,	  alltså	  att	  det	  finns	  en	  medveten	  tanke	  och	  att	  konsekvenser	  av	  ett	  
beteende	  kan	  förutsägas,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  verka	  som	  ett	  motiv	  för	  inlärningen	  (Bandura,	  1963	  se	  
Carle,	  et	  al.,2009).	  Han	  menar	  alltså	  att	  människans	  sociala	  beteende	  är	  mer	  komplext	  än	  lära	  sig	  
enbart	  genom	  att	  efterlikna	  andra	  (ibid.).	  Dock	  visar	  statistiska	  centralbyråns	  undersökning	  på	  att	  det	  
vanligaste	  sättet	  att	  lära	  sig	  om	  datorer	  och	  internet	  är	  genom	  vänner	  och	  kollegor	  (SCB,	  2011).	  

Perception9	  om	  jaget,	  det	  vill	  säga	  hur	  människan	  ser	  på	  sig	  själv,	  och	  perception	  av	  andra,	  alltså	  hur	  
andra	  uppfattas,	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  kommunikationen	  ter	  sig	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  2008).	  
Detta	  gäller	  såväl	  i	  den	  verkliga	  som	  i	  den	  virtuella	  världen.	  	  Bedömningar	  av	  andra	  individer	  och	  
situationer	  sker	  utifrån	  den	  information	  som	  finns	  tillgänglig	  för	  insamling	  (ibid.).	  	  Det	  vill	  säga	  
information	  i	  form	  av	  att	  känna	  till	  hur	  personen	  agerar,	  reagerar	  och	  beter	  sig	  samt	  läsa	  av	  
omgivningen	  och	  olika	  situationer.	  Ju	  mer	  information	  som	  kan	  samlas	  in	  om	  individen	  eller	  
omgivningen,	  desto	  bättre	  blir	  omdömet	  om	  situationen	  eller	  personen	  (ibid.).	  	  En	  människas	  
naturliga	  instinkt	  är	  att	  imitera	  ett	  beteende,	  så	  länge	  inte	  några	  andra	  processer	  har	  anledning	  till	  
att	  bryta	  denna	  instinkt	  (Dijksterhuis	  &	  Bargh,	  2001).	  

	  

3.7.2	  Grupptillhörighet	  
”Det	  finns	  två	  huvudskäl	  till	  att	  människor	  vill	  ansluta	  sig	  till	  en	  grupp;	  uppnå	  ett	  
gemensamt	  mål	  eller	  bekämpa	  ett	  allmänt	  hot	  samt	  få	  en	  känsla	  av	  tillhörighet	  
och	  trygghet.”	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  2008).	  

	  Dimbleby	  &	  Burton	  (2008)	  talar	  om	  att	  en	  ensam	  individ	  inte	  har	  mycket	  inflytande	  över	  andra.	  Det	  
förändras	  dock	  om	  individen	  har	  flera	  anhängare	  eller	  tillhör	  en	  grupp	  med	  gemensamt	  intresse.	  
Inom	  dessa	  grupper	  finns	  det	  intressekonflikter	  vilket	  gör	  att	  de	  måste	  samtycka	  till	  en	  formell	  
struktur	  för	  att	  påvisa	  deras	  enade	  mål	  och	  intresse.	  Vidare	  påstår	  de	  att	  en	  individ	  som	  strävar	  efter	  
att	  tillhöra	  en	  grupp	  inte	  behöver	  göra	  detta	  på	  grund	  av	  ett	  intresse	  för	  att	  utföra	  en	  viss	  uppgift.	  
Det	  kan	  snarare	  bero	  på	  sociala	  skäl	  eller	  kanske	  till	  och	  med	  för	  tryggheten	  att	  tillhöra	  en	  grupp	  där	  
denne	  känner	  sig	  bekväm.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Perception	  handlar	  om	  att	  ta	  in,	  tolka	  och	  bedöma	  intryck	  
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Människans	  personliga	  identitet	  skapas	  genom	  medlemskap	  till	  olika	  grupper	  och	  definierar	  sin	  
person	  genom	  olika	  påståenden	  om	  sig	  själv.	  Anpassning	  kan	  ske	  till	  olika	  grupper.	  En	  del	  individer	  är	  
villiga	  att	  välja	  bort	  vissa	  individuella	  friheter	  i	  utbyte	  mot	  de	  fördelar	  som	  rollen	  i	  gruppen	  medför	  
(Dimbleby	  &	  Burton,	  2008).	  De	  accepterar	  då	  den	  plats	  eller	  den	  roll	  som	  tagits	  i	  grupper	  (ibid).	  Detta	  
beteende	  återses	  ofta	  när	  grupper	  av	  individer	  står	  inför	  sociala	  dilemman.	  Sociala	  dilemman	  uppstår	  
då	  en	  medlem	  av	  ett	  kollektiv	  kan	  välja	  att	  agera	  själviskt	  för	  större	  förtjänst	  även	  om	  resultatet	  kan	  
bli	  sämre	  för	  hela	  kollektivet	  om	  alla	  gjorde	  det	  samma	  (Brewer	  &	  Kramer,	  1986).	  Den	  allra	  vanligaste	  
företeelsen	  av	  ett	  socialt	  dilemma	  är	  när	  kollektivet	  i	  förhållande	  till	  någon	  sorts	  torka	  (exempelvis	  av	  
vatten)	  måste	  dela	  på	  en	  och	  samma	  resurspool	  (ibid).	  Alla	  måste	  då	  ta	  de	  andra	  deltagarna	  av	  
kollektivet	  i	  beaktning.	  Denna	  sort	  social	  dilemma	  kallas	  på	  engelska	  för	  commons	  dilemma	  (ibid.),	  
Resultatet	  av	  Brewer’s	  forskning	  visar	  att	  medlemmarnas	  självbehärskning	  höjs	  när	  de	  känner	  sig	  
som	  en	  del	  utav	  en	  grupp	  och	  att	  denna	  effekt	  var	  starkast	  när	  gruppstorleken	  var	  stor.	  	  Von	  
Borgstede	  påpekar	  dock	  att	  dessa	  experiment	  utfördes	  på	  grupper	  om	  3-‐5	  respektive	  ca	  10	  
medlemmar,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  generalisera	  till	  större	  grupper	  (Von	  Borgstede,	  2002).	  Det	  är	  
också	  värt	  att	  poängtera	  att	  det	  kan	  finnas	  faktorer	  som	  indirekt	  påverkar	  gruppsamarbetet,	  
exempelvis	  kommunikation,	  självständighet	  (Self	  efficiency),	  miljömässig	  och	  social	  osäkerhet,	  samt	  
gruppidentifikation	  (ibld.).	  Det	  är	  troligare	  att	  människor	  samarbetar	  om	  de	  känner	  att	  just	  deras	  
samarbete	  är	  viktiga	  för	  att	  behålla	  eller	  skapa	  gemensamma	  resurser(självständighet).	  Människor	  i	  
stora	  grupper	  tror	  ofta	  att	  deras	  insatser	  kommer	  vara	  obetydliga	  (ibid.).	  

	  En	  något	  mer	  komplicerad	  undersökning	  utfördes	  av	  R.	  Dawes	  et.al.	  (1977)	  där	  resultatet	  visade	  att	  
även	  möjligheten	  till	  kommunikation	  kunde	  påverka	  utkomsten	  av	  experimenten	  på	  olika	  sätt.	  De	  
medverkande	  delades	  upp	  i	  tre	  kategorier	  där	  varje	  kategori	  fick	  olika	  villkor	  inför	  kommunikation.	  En	  
av	  grupperna	  träffades	  snabbt	  men	  fick	  ej	  diskutera	  dilemmat.	  En	  andra	  grupp	  fick	  diskutera	  
dilemmat	  i	  10min	  och	  en	  tredje	  grupp	  fick	  även	  rösta	  angående	  utkomsten	  av	  experimentet,	  alltså	  
vilket	  val	  de	  skulle	  komma	  att	  göra.	  Om	  gruppen	  tilläts	  diskutera	  dilemmat	  de	  skulle	  ta	  ställning	  till	  
resulterade	  detta	  i	  mer	  samarbete	  gruppmedlemmarna	  emellan.	  Detta	  visade	  sig	  vara	  en	  starkare	  
faktor	  än	  röstning	  vilket	  ledde	  till	  att	  flera	  medlemmar	  falskt	  angav	  att	  de	  skulle	  samarbeta	  med	  
gruppen	  men	  i	  själva	  verket	  valde	  det	  mer	  själviska	  alternativet	  göra	  (Dawes,	  et.al.,	  1977).	  Att	  endast	  
bekanta	  sig	  med	  de	  andra	  deltagarna	  påverkade	  inte	  utkomsten	  av	  experimentet	  mycket	  (ibid.).	  

	  I	  ett	  storskaligt	  socialt	  dilemma	  är	  förutsättningarna	  något	  förändrade.	  Ett	  sådant	  dilemma	  uppstår	  
när	  många	  personer,	  oberoende	  av	  varandra,	  agerar	  under	  samma	  villkor	  (Von	  Borgstede,	  2002).	  
Dessa	  dilemman	  har	  en	  hög	  grad	  av	  både	  miljö-‐	  och	  social-‐	  osäkerhet	  vilket	  innebär	  att	  de	  kanske	  
inte	  är	  medvetna	  om	  hur	  dilemmat	  ser	  ut	  och	  hur	  de	  andra	  i	  gruppen	  kommer	  att	  agera	  (ibld.).	  
Normer,	  förväntan	  om	  hur	  en	  person	  bör	  agera	  i	  en	  viss	  social	  situation,	  styr	  ofta	  hur	  en	  individ	  beter	  
sig	  i	  sociala	  dilemman	  men	  i	  större	  grupper	  fungerar	  dessa	  inte	  på	  samma	  sätt	  (Von	  Borgstede,	  
2002).	  Von	  Borgstede	  förklarar	  att	  ett	  storskaligt	  socialt	  dilemma	  innebär	  att	  individen	  får	  lite	  eller	  
ingen	  feedback	  alls	  på	  sitt	  beteende	  vilket	  leder	  till	  att	  kommunikationsmöjligheterna	  är	  små	  och	  
anonymiteten	  är	  hög.	  När	  detta	  är	  fallet	  efterliknas	  ofta	  de	  andra	  gruppmedlemmarnas	  
beteendemönster	  (Messick,	  2000	  se	  Von	  Borgstede,	  2002).	  
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3.8	  Användarbeteende	  

3.8.1	  Trender	  inom	  fildelning	  
Trender	  visar	  att	  personer	  mellan	  18-‐30	  år	  står	  för	  majoriteten	  av	  fildelning	  på	  nätet.	  	  År	  2006	  skrev	  
SvD	  (Larsson	  L.	  ,	  2006)	  att	  det	  fanns	  minst	  1.3	  miljoner	  fildelare,	  medan	  det	  2008	  framkom	  att	  1,5	  
miljoner	  svenskar	  sysslar	  med	  denna	  aktivitet	  (Stiftelsen	  för	  internetinfrastruktur,	  2009).	  
Åldersgruppen	  18åringar	  stod	  då	  för	  den	  största	  andelen	  av	  fildelningen	  (ibid.).	  Dock	  är	  detta	  inte	  
inriktat	  på	  en	  specifik	  genre	  och	  omfattar	  således	  all	  typ	  av	  fildelning.	  	  

Ewenfeldt	  (2008)	  publicerade	  en	  artikel	  som	  talar	  för	  att	  det	  är	  700	  000	  svenskar	  som	  fildelade	  under	  
våren	  samma	  period	  (Ewenfeldt,	  2008)	  	  

SCB:s	  (2008)	  statistik	  visar	  också	  på	  att	  Internet	  används	  olika	  beroende	  på	  utbildning.	  Högutbildade	  
sägs	  använda	  Internet	  till	  att	  sköta	  personliga	  eller	  arbetsrelaterade	  ärenden	  i	  större	  utsträckning.	  
Att	  fildela	  olika	  slags	  material	  eller	  lyssna	  på	  musik	  eller	  film,	  tillhör	  de	  aktiviteter	  som	  unga	  sysslar	  
med	  (SCB,	  2008).	  

IPRED-‐lagen,	  som	  även	  är	  kallad	  för	  piratjägarlagen,	  trädde	  i	  kraft	  1	  maj	  2009.	  DN.se	  skriver	  samma	  
dag	  att	  fildelningen	  under	  den	  dagen	  minskade	  med	  30	  %	  (DN.se,	  2009).	  Detta	  noterades	  också	  av	  
IDG.se	  (Goldberg	  &	  Westerholm,	  2009)och	  Computer	  Sweden	  (Goldberg,	  2009)som	  tittat	  på	  Netnods	  
statistik	  över	  datatrafiken	  samma	  dag.	  	  

2010	  års	  Internetstatistik	  (Findahl,	  2010)	  talar	  för	  att	  IPRED	  fick	  en	  effekt	  under	  2009,	  men	  att	  det	  
sedan	  ökat	  igen	  till	  nivåer	  som	  stiger	  över	  vad	  2008	  års	  statistik	  visar	  över	  fenomenet.	  

Enligt	  Findahl	  (2011)	  kan	  även	  trender	  utläsas	  att	  fildelning,	  eller	  åtminstone	  nedladdning	  av	  
exempelvis	  musik,	  minskar	  i	  och	  med	  att	  antalet	  personer	  som	  använder	  Spotify	  ökar.	  Dock	  ser	  inte	  
Findahl	  (2011)	  någon	  förändring	  på	  antalet	  personer	  som	  köper	  musik	  i	  butik.	  	  

Det	  pågår	  studier	  för	  att	  framställa	  2012	  års	  statistik,	  vilket	  gör	  att	  det	  inte	  kan	  tas	  i	  beaktning	  vid	  
detta	  tillfälle.	  

	  

3.8.2	  Identitet	  och	  anonymitet	  
Normen	  i	  den	  fysiska	  världen	  för	  en	  identitet	  är	  att	  det	  bara	  existerar	  en	  kropp	  och	  därmed	  bara	  en	  
identitet.	  Kroppen	  kan	  sägas	  vara	  ankaret	  för	  identiteten	  som	  kan	  skifta	  med	  tiden	  efter	  
omständigheter	  och	  så	  vidare	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999).	  Eftersom	  den	  fysiska	  kroppen	  inte	  existerar	  i	  
den	  virtuella	  världen,	  ses	  det	  heller	  inte	  som	  att	  det	  finns	  något	  som	  håller	  fast	  vid	  att	  användaren	  
enbart	  använder	  en	  enda	  identitet.	  Detta	  fenomen	  möjliggör	  snarare	  skapandet	  av	  påhittade	  
identiteter	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999).	  En	  person	  som	  skapar	  flera	  elektroniska	  identiteter	  är	  
sammanlänkande	  genom	  denna	  person	  (ibid.).	  Dock	  är	  dessa	  länkar	  inte	  synliga	  för	  andra	  och	  
identiteten	  blir	  därmed	  mycket	  diffus	  (ibid.).	  

Internet	  uppmuntrar	  till	  anonymitet	  (Lind	  &	  Lind,	  2007)	  vilket	  medför	  att	  det	  finns	  många	  nivåer	  av	  
identiteter	  som	  sträcker	  mellan	  intervallet	  total	  anonymitet	  till	  fullt	  riktiga	  identiteter.	  Det	  kan	  liknas	  
med	  att	  publicera	  en	  kommentar	  på	  ett	  blogginlägg	  utan	  att	  vara	  medlem	  eller	  Facebook	  där	  de	  
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flesta	  användarna	  väljer	  att	  ange	  hela	  namnet	  och	  använda	  sin	  ”vanliga”	  identitet	  även	  på	  nätet	  
(Tufekci,	  2008).	  	  

Vid	  pseudonymitet	  skapar	  användaren	  en	  falsk	  identitet	  genom	  ett	  pseudonym	  (användarnamn)	  
(Smith	  &	  Kollock,	  1999)	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  en	  avatar	  (Moriom	  &	  Buchholz,	  2009).	  Ett	  pseudonym	  
kan	  vara	  svårt	  att	  spåra	  till	  en	  person	  i	  den	  verkliga	  världen	  men	  kan	  ha	  ett	  väl	  förankrat	  rykte	  i	  den	  
virtuella	  världen	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999).	  Genom	  detta	  kan	  ett	  användarnamn	  bygga	  en	  ny	  virtuell	  
identitet,	  som	  ger	  möjlighet	  att	  skapa	  en	  ny	  personlighet.	  Detta	  beteende,	  där	  separation	  av	  den	  
verkliga	  identiteten	  och	  online	  identiteten	  sker,	  kan	  vara	  grunden	  till	  att	  användare	  känner	  att	  de	  kan	  
ta	  mindre	  ansvar	  för	  sitt	  beteende	  online	  (Moriom	  &	  Buchholz,	  2009).	  Denna	  dissociation	  av	  verklig	  
och	  virtuell	  identitet,	  och	  därmed	  separation	  ifrån	  ansvar,	  uppstår	  inte	  på	  communities	  där	  
användaren	  verkar	  under	  sitt	  riktiga	  namn	  (ibid).	  Det	  är	  viktigt	  att	  skilja	  på	  pseudonymitet	  och	  ren	  
anonymitet	  eftersom	  det	  skiftar	  mellan	  olika	  användningssituationer.	  Användare	  som	  är	  generade	  
eller	  besvärade	  använder	  pseudonymer	  medan	  de	  som	  avslöjar	  extremt	  personliga	  detaljer	  ofta	  
brukar	  vara	  helt	  anonyma	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999).	  Full	  anonymitet	  uppnås	  enligt	  Moriom	  och	  
Buchholz	  (2009)	  	  först	  när	  användarna	  inte	  kan	  identifiera	  ursprunget	  för	  ett	  meddelande.	  	  

Enligt	  undersökningar	  är	  användare	  av	  communities	  som	  använder	  pseudonymer	  mer	  benägna	  att	  
visa	  sina	  användarprofiler	  offentligt,	  än	  de	  som	  använder	  sina	  riktiga	  namn	  (Tufekci,	  2008).	  Tufekci	  
(2008)	  säger	  också	  att	  det	  är	  genom	  just	  pseudonymer	  och	  diverse	  sekretessinställningar	  som	  
användare	  kontrollerar	  att	  oönskade	  personer	  inte	  kommer	  åt	  sådan	  information	  som	  värderas	  som	  
privat.	  Vidare	  säger	  han	  att	  oro	  för	  att	  dessa	  ovälkomna	  personer	  trots	  allt	  skall	  komma	  åt	  sidan	  i	  
fråga	  påverkar	  inte	  användarnas	  nivå	  av	  informationsdelning.	  Enligt	  Tufekcis	  (2008)	  undersökning	  ser	  
inte	  användarna	  det	  som	  ett	  hot,	  eller	  en	  rimlighet,	  att	  oönskade	  besökare	  såsom	  myndigheter	  skulle	  
se	  deras	  profiler.	  

	  

3.9	  Samhällsfrågor	  

3.9.1	  Samhället	  och	  nätverkande	  
Samhällets	  så	  kallade	  ”semiorganiserade	  fält”	  (Ahrne,	  et.al.,	  2003)	  är	  de	  platser	  där	  människor	  rör	  sig	  
bland	  andra	  människor	  som	  de	  inte	  är	  bekanta	  med	  sedan	  tidigare.	  Dock	  kan	  det	  semiorganiserade	  
fältet	  skilja	  sig	  från	  stad	  till	  stad,	  men	  i	  de	  flesta	  fall	  är	  människorna	  dock	  okända	  för	  varandra	  och	  
därmed	  anonyma.	  Detta	  kan	  ge	  en	  viss	  frihet	  att	  prata	  med	  vem	  som	  helst,	  om	  vad	  som	  helst,	  då	  
rlationen	  kan	  uppfattas	  som	  tillfällig	  vilket	  inte	  leder	  till	  någon	  mer	  kontakt	  med	  personen	  i	  fråga.	  Det	  
semiorganiserade	  samhället	  har	  blivit	  mer	  anonymt,	  då	  människor	  under	  detta	  decennium	  spenderar	  
mer	  tid	  i	  hemmet	  framför	  till	  exempel	  datorer	  eller	  tv	  med	  familjen(Johansson,	  et.al.,	  2007).	  Dock	  är	  
det	  mer	  tydligt	  att	  andra	  plattformar	  än	  just	  TV	  tar	  upp	  större	  plats	  i	  vardagen	  hos	  unga	  (ibid.).	  Enligt	  
Johansson,	  et.al,	  (2007)	  har	  undersökning	  som	  gjorts	  visat	  på	  att	  ungefär	  en	  fjärdedel	  av	  yngre	  
generationen	  idag	  tankar	  hem	  TV	  serier	  och	  tittar	  på	  dem	  på	  datorn	  istället	  för	  på	  TV.	  Ahrne	  et.al	  
(2009)	  talar	  om	  hur	  människor	  interagerar	  i	  de	  semiorganiserade	  fälten	  och	  hur	  detta	  påverkar	  
individernas	  syn	  på	  sin	  egen	  identitet.	  Människor	  spenderar	  mer	  tid	  i	  hemmet	  framför	  datorn	  och	  det	  
blir	  tydligt	  att	  detta	  sätt	  att	  socialisera	  har	  blivit	  en	  förlängning	  av	  den	  traditionella	  sociala	  
verkligheten	  (ibid.).	  	  
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Teknik	  är	  nu	  en	  så	  stor	  del	  av	  den	  mänskliga	  vardagen	  att	  det	  finns	  en	  risk	  för	  att	  denna	  ersätter	  
andra	  välbehövda	  sociala	  band.	  Detta	  beror	  på	  att	  tekniken	  hela	  tiden	  humaniseras	  på	  olika	  sätt.	  
Många	  av	  termerna	  som	  används	  för	  att	  beskriva	  olika	  delar	  eller	  aktiviteter	  inom	  IT	  påminner	  eller	  
är	  direkt	  härledda	  ifrån	  ord	  som	  refererar	  till	  mänskligt	  medvetande	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Exempel	  på	  
sådana	  termer	  inkluderar	  minne,	  kommando	  eller	  interaktion.	  Relationen	  till	  tekniken	  personifieras	  
och	  datorer	  hanteras	  som	  om	  de	  vore	  andra	  människor.	  	  Eftersom	  teknologin	  svarar	  som	  intelligenta	  
enheter	  på	  ett	  logiskt	  sätt	  och	  genom	  språklig	  kommunikation	  förstärks	  känslan	  av	  mänsklig	  
kommunikation.	  Van	  Dijk	  (2006)	  säger	  att	  vid	  användande	  av	  olika	  sorters	  hjälpverktyg	  kan	  intryck	  
ges	  att	  användaren	  talar	  med	  en	  mänsklig	  tjänsteleverantör	  och	  att	  användaren	  sedan	  fyller	  de	  
hålrum	  som	  skapats	  vid	  avsaknaden	  av	  en	  riktig	  konversation	  omedvetet.	  Dessa	  sorters	  relationer	  är	  
lättare	  att	  kontrollera	  än	  mänskliga	  och	  det	  är	  därför	  lätt	  att	  fascineras	  av	  eller	  till	  och	  med	  känna	  ett	  
beroende	  av	  denna	  sortens	  relation.	  	  

Van	  Dijk	  (2006)	  säger	  också	  att	  tekniken	  är	  icke-‐transparent,	  vilket	  innebär	  att	  användarna	  inte	  alltid	  
kan	  se	  och	  förstå	  funktionerna	  som	  ligger	  bakom.	  Det	  är	  då	  svårt	  att	  se	  teknologin	  för	  vad	  den	  
egentligen	  är.	  När	  den	  sedan	  ger	  intrycket	  av	  att	  vara	  självständiga	  enheter	  som	  svarar	  på	  frågor	  och	  
kommandon	  är	  det	  lätt	  att	  ge	  den	  en	  egen	  identitet	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Tekniken	  kan	  också	  fylla	  flera	  
olika	  psykologiska	  och	  sociala	  behov,	  användaren	  får	  en	  chans	  att	  projicera	  en	  andra	  personlighet	  på	  
tekniken	  och	  skapar	  därmed	  en	  miljö	  där	  de	  känner	  sig	  säker	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Eftersom	  dessa	  band	  
till	  tekniken	  personifieras	  blir	  inflytandet	  på	  det	  mänskliga	  psyket	  allt	  större	  och	  det	  kan	  leda	  till	  att	  
tekniken	  influerar	  användaren	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  mänskliga	  personligheten	  förändras.	  Allt	  fler	  
människor	  anser	  sig	  ha	  en	  dialog	  med	  datorn	  och	  att	  interaktion	  med	  andra	  människor	  via	  datorn	  är	  
full	  mänsklig	  kommunikation	  (Van	  Dijk,	  2006).	  

	  

3.9.2	  Upphovsrättsproblem	  	  
Även	  om	  användarna	  hjälps	  åt	  för	  att	  upprätthålla	  en	  bra	  kvalitet	  undviks	  inte	  felaktig	  eller	  destruktiv	  
information	  helt.	  Detta	  gäller	  även	  upphovsrättskyddat	  material	  som	  har	  en	  stor	  spridning	  på	  just	  
online	  communities	  (Sproull,	  2004).	  	  

Problemen	  med	  intrång	  i	  upphovsrätt	  har	  funnits	  tidigare,	  dock	  i	  annan	  form	  än	  idag.	  Historiskt	  sett	  
tycks	  Sveriges	  lagar	  ligga	  snäppet	  efter	  ny	  teknik	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Då	  det	  är	  svårt	  att	  se	  konsekvenser	  
med	  nyutvecklad	  teknik	  innan	  denna	  har	  blivit	  etablerad	  blir	  anpassningar	  i	  lagarna	  snarare	  en	  
reaktion	  till	  ett	  problem	  som	  uppstått	  än	  en	  förebyggande	  åtgärd.	  Oftast	  görs	  ett	  försök	  att	  anpassa	  
lagar	  som	  tidigare	  gällt	  offline	  för	  det	  nya	  online-‐samhället.	  Författaren	  av	  The	  Network	  Society,	  Jan	  
Van	  Dijk,	  påpekar	  att	  dessa	  två	  miljöer;	  online	  och	  offline,	  inte	  är	  likadana	  och	  kan	  alltså	  inte	  
kontrolleras	  av	  samma	  lagar.	  Här	  uppstår	  ett	  problem	  eftersom	  den	  ena	  miljön	  är	  virtuell	  medan	  den	  
andra	  är	  fysisk.	  Existerande	  lagar	  är	  beroende	  av	  tydligt	  påtagliga,	  lokaliserbara	  och	  förpliktade	  
juridiska	  personer	  samt	  äganderätt.	  Då	  den	  virtuella	  miljön	  saknar	  geografisk	  position	  och	  är	  
konstant	  i	  förändring	  blir	  detta	  ett	  problem	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Gränserna	  mellan	  vad	  som	  är	  publikt	  
och	  vad	  som	  är	  privat	  suddas	  ut	  online.	  Likaså	  gränsen	  mellan	  kollektiva	  och	  individuella	  rättigheter.	  
Detta	  medför	  svårigheter	  att	  implementera	  lagarna	  när	  förändringarna	  väl	  har	  gjorts	  (Van	  Dijk,	  
2006).	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  svårt	  att	  spåra	  aktiviteter	  online	  och	  desto	  lättare	  att	  förstöra,	  
gömma,	  ta	  bort	  eller	  fabricera	  bevis	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Eftersom	  gränserna	  i	  den	  fysiska	  världen	  inte	  
speglas	  i	  den	  virtuella	  världen	  blir	  det	  problem	  då	  lagarna	  skiljer	  sig.	  	  Ett	  exempel	  på	  ett	  sådant	  
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problem	  kan	  vara	  om	  åklagaren	  och	  den	  anklagade	  till	  exempel	  befinner	  sig	  i	  olika	  länder	  är	  det	  svårt	  
att	  avgöra	  vilken	  lag	  som	  skall	  följas	  om	  överträdelsen	  skett	  online	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Den	  virtuella	  
världen	  befinner	  sig	  i	  ett	  flödesrum	  där	  det	  inte	  finns	  några	  fysiska	  gränser	  (Castells,	  1998).	  
Teknologin	  är	  internationell,	  dock	  är	  lagarna	  fortfarande	  beroende	  av	  att	  brottet	  sker	  inom	  stads-‐	  
och	  landsgränserna	  (Van	  Dijk,	  2006).	  När	  det	  sker	  ett	  brott	  i	  den	  virtuella	  världen	  blir	  det	  därmed	  
också	  svårt	  att	  avgöra	  vem	  som	  bär	  ansvaret	  för	  brottet,	  människan	  eller	  den	  möjliggörande	  tekniken	  
(Van	  Dijk,	  2006).	  

Varje	  år	  förlorar	  underhållningsindustrin	  flera	  miljarder	  dollar	  och	  står	  inför	  potentiella	  
nedskärningar	  på	  grund	  av	  piratkopiering	  som	  sker	  främst	  via	  internet	  (Yu,	  2003).	  Det	  faktum	  att	  
nästan	  vem	  som	  helst	  kan	  ta	  emot	  eller	  dela	  med	  sig	  av	  text,	  bilder,	  ljud,	  mjukvara	  eller	  annan	  typ	  av	  
data	  de	  inte	  har	  rättigheterna	  till	  gör	  det	  svårt	  för	  upphovsrättsinnehavarna	  att	  hävda	  sin	  rätt	  (Yen,	  
2000).	  Upphovsrättsinnehavare	  tenderar	  att	  stämma	  de	  företag,	  organisationer	  och	  privatpersoner	  
som	  tillhandahåller	  program	  eller	  tjänster	  som	  möjliggör	  nerladdning	  och	  spridning	  av	  
upphovsrättskyddat	  material	  snarare	  än	  de	  användare	  som	  faktiskt	  begått	  brottet	  (Lemley,	  2004).	  
Denna	  sortens	  indirekta	  straff	  möjliggörs	  av	  den	  Amerikanska	  DMCA10	  lagen	  (Digital	  Millennium	  
Copyright	  Act)	  vilket	  ger	  tillhandahållarna	  av	  dessa	  program	  eller	  tjänster	  så	  kallat	  indirekt	  ansvar	  
(Yen,	  2000).	  DMCA	  lagen	  gör	  det	  lagligt	  och	  obligatoriskt	  för	  de	  tidigare	  nämnda	  tillhandahållarna	  att	  
avlägsna	  information	  som	  misstänks	  vara	  kopierat.	  Diskussioner	  angående	  yttrandefrihet	  och	  andra	  
fundamentala	  mänskliga	  rättigheter	  har	  därför	  uppstått	  runt	  om	  i	  världen	  (Yu,	  2003).	  Nyligen	  
uppstod	  nya	  lagförslag	  (ACTA,	  PIPA,	  SOPA)	  som	  är	  tänkta	  att	  kompensera	  DMCA	  lagen	  genom	  att	  
göra	  tillhandahållaren	  mer	  ansvariga	  för	  informationen	  som	  kan	  hittas	  i	  deras	  program	  eller	  på	  deras	  
hemsidor	  (Lombardi,	  2012).	  	  

Sveriges	  Upphovsrättslag	  (SFS	  1960:729)	  talar	  om	  vilka	  rättigheter	  upphovsmannen	  har	  och	  vilka	  
skyldigheter	  andra	  har	  till	  upphovsmannen	  och	  dennes	  skapelse.	  Detta	  innebär	  bland	  annat	  att	  det	  
inte	  är	  tillåtet	  att	  skapa	  verktyg	  som	  underlättar	  för	  piratkopiering	  eller	  att	  använda	  en	  kopia	  utan	  att	  
ta	  de	  ideella	  rättigheterna	  i	  beaktning.	  De	  ideella	  rättigheterna	  innebär	  att	  upphovsmannens	  namn	  
måste	  anges	  i	  samband	  med	  användande	  eller	  spridning	  av	  dennes	  verk,	  samt	  visa	  respekt	  genom	  att	  
inte	  förändra	  verket	  så	  att	  det	  är	  kränkande	  på	  något	  sätt.	  	  Efter	  att	  IPRED	  (engelska	  Intellectual	  
Property	  Rights	  Enforcement	  Directive) som	  även	  kallas	  ”Civilrättsliga	  sanktioner	  på	  
immaterialrättens	  område”	  infördes	  i	  Sverige	  2004	  har	  vissa	  förändringar	  skett	  i	  upphovsrättslagen	  
som	  efter	  detta	  även	  innehåller	  regler	  för	  digitalt	  material.	  Införandet	  innebar	  också	  att	  
Internetleverantörer	  har	  en	  skyldighet	  att	  lagra	  information	  datatrafik	  tillsammans	  med	  IP-‐adresser11	  
vilket	  underlättar	  spårning	  av	  systematiskt	  intrång	  i	  upphovsrätten	  (Justitiedepartementet,	  2008).	  
Uppgifter	  om	  Internetabonnemang	  och	  tillhörande	  IP-‐adress	  kan	  krävas	  ut	  av	  rättighetsinnehavaren	  
vid	  domstol	  (Justitiedepartementet,	  2007).	  	  

För	  att	  definiera	  vad	  ett	  brott	  är	  citeras	  här	  brottsbalkens	  (SFS	  1962:700) definition:	  

”Brott	  är	  en	  gärning	  som	  är	  beskriven	  i	  denna	  balk	  eller	  i	  annan	  lag	  eller	  
författning	  och	  för	  vilken	  straff	  som	  sägs	  nedan	  är	  föreskrivet.	  Lag	  (1994:458)”	  
(SFS	  1962:700)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Se	  begrepp	  DMCA-‐lagen,	  Kap	  3.1	  på	  sida	  25	  
11	  Se	  begrepp	  IP	  adress,	  Kap	  3.1	  på	  sida	  25.)	  
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Sarnecki	  (2003)	  säger	  också	  att	  problematiken	  som	  uppstår	  vid	  denna	  definition	  är	  ett	  känt	  fenomen	  
och	  kallas	  i	  juridiska	  termer	  för	  legalitetsprincipen.	  Vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  existerar	  något	  brott	  
om	  det	  inte	  finns	  en	  definierad	  lag	  som	  talar	  för	  att	  handlingen	  som	  utförs	  är	  straffbar.	  ”Inget	  brott	  
utan	  lag”.	  	  

	  

	  

3.9.3	  Normer	  och	  brottslighet	  
De	  normer	  som	  finns	  i	  samhället	  kan	  liknas	  med	  osynliga	  regler	  som	  styr	  vårt	  beteende.	  Det	  vill	  säga	  
regler	  som	  ger	  en	  föreställning	  om	  vad	  som	  är	  normalt(Sarnecki,	  2003).	  Exempelvis	  är	  det	  dessa	  
normer	  som	  styr	  hur	  människor	  uppträder	  mot	  varandra	  och	  mot	  samhällets	  lagar	  och	  regler.	  Det	  
finns	  olika	  typer	  av	  normer;	  normer	  som	  styr	  beteende	  i	  specifika	  situationer,	  normer	  som	  styr	  
beteende	  i	  specifika	  miljöer	  och	  normer	  styr	  beteende	  till	  det	  som	  uppfattats	  vara	  acceptabelt	  hos	  
andra	  människor	  (Aarts	  &	  Dijksterhuis,	  2003).	  Aarts	  &	  Dijksterhuis	  (2003)	  talar	  om	  att	  människor	  lär	  
sig	  normer	  genom	  att	  antingen	  följa	  den	  uppfattning	  de	  har	  av	  vad	  som	  anses	  vara	  acceptabelt	  
och/eller	  inte	  acceptabelt	  beteende	  eller	  genom	  att	  imitera	  det	  beteende	  de	  observerar	  omkring	  sig.	  	  

Eftersom	  människor	  är	  sociala	  skapelser	  påverkas	  deras	  beteende	  av	  beteendet	  hos	  andra	  människor	  
(Aarts	  &	  Dijksterhuis,	  2003).	  Eftersom	  imitation	  av	  detta	  slag	  är	  en	  konsekvens	  av	  att	  individen	  
uppfattar	  ett	  beteende	  hos	  någon	  annan	  och	  efterliknar	  detta	  behövs	  ingen	  motivation	  till	  beteendet	  
eller	  ett	  medvetet	  beslut	  (Dijksterhuis	  &	  Bargh,	  2001).	  Vidare	  säger	  Aarts	  &	  Dijksterhuis	  (2003)	  att	  så	  
kallade	  situationella	  normer	  aktiveras	  av	  specifika	  situationer	  och	  hjälper	  människan	  att	  anpassa	  sitt	  
beteende	  för	  denna	  situation.	  Eftersom	  dessa	  normer	  aktiveras	  av	  en	  situation	  är	  det	  möjligt	  att	  
detta	  görs	  automatiskt	  utan	  personens	  medvetenhet.	  Denna	  automatiska	  effekt	  existerar	  dock	  bara	  i	  
förhållande	  till	  de	  normer	  som	  är	  väletablerade.	  I	  situationer	  där	  det	  istället	  finns	  svaga	  situationella	  
normer,	  exempelvis	  om	  en	  person	  inte	  har	  någon	  eller	  liten	  tidigare	  erfarenhet	  av	  situationen	  i	  fråga	  	  
har	  personen	  mer	  medveten	  kontroll	  över	  sitt	  beteende	  (Aarts	  &	  Dijksterhuis,	  2003).	  De	  kan	  då	  
behöva	  påminnas	  om	  normen	  i	  fråga.	  

Personer	  som	  inte	  följer	  de	  rådande	  normerna	  i	  samhället	  kan	  uppfattas	  besitta	  ett	  avvikande	  
beteende	  (Sarnecki,	  2003).	  Sarnecki	  (2003)	  påstår	  vidare	  att	  detta	  begrepp	  används	  ofta	  i	  beteende-‐	  
och	  samhällsforskning	  och	  då	  kanske	  även	  som	  ett	  alternativt	  begrepp	  till	  brott.	  Dock	  bör	  begreppet	  
användas	  med	  försiktighet	  då	  det	  kan	  existera	  avvikande	  beteende	  som	  är	  ovanligt	  men	  fortfarande	  
accepterat	  i	  lagens	  mening.	  Han	  beskriver	  att	  brott	  mot	  rådande	  lagstiftning	  har	  funnits	  i	  alla	  tider.	  
Historiskt	  sett	  säger	  Sarnecki	  att	  en	  del	  brott	  mot	  rådande	  lagstiftning	  är	  en	  anledning	  till	  att	  
samhället	  utvecklas	  och	  det	  idag	  ser	  ut	  som	  det	  gör.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  alla	  
har	  lika	  rösträtt	  i	  Sverige	  idag.	  

	  

3.9.3.1	  Sociala	  band	  och	  brottslighet	  
Travis	  Hirschi	  (1969)	  ställer	  sig	  frågan	  om	  varför	  människor	  begår	  brott	  och	  har	  därmed	  grundat	  en	  
teori	  om	  sociala	  band	  som	  går	  att	  relatera	  till	  det.	  Teorin	  handlar	  om	  att	  människor	  som	  har	  starka	  
sociala	  band	  har	  mindre	  benägenhet	  att	  begå	  brott,	  medan	  de	  som	  brister	  i	  de	  sociala	  banden	  ingår	  i	  
en	  riskgrupp.	  Individer	  som	  ingår	  i	  denna	  riskgrupp	  har	  större	  benägenhet	  att	  utveckla	  ett	  kriminellt	  
beteende	  (Hirschi,	  1969	  se	  Sarnecki,	  2003).	  Dock	  är	  det	  viktigt	  att	  påpeka	  att	  utgångspunkten	  inte	  
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skall	  vara	  att	  teorin	  om	  sociala	  band	  är	  den	  enda	  kopplingen	  till	  varför	  brott	  begås	  (Papadopoulus,	  
2010)	  eftersom	  det	  finns	  många	  andra	  faktorer	  som	  också	  påverkar.	  Teorin	  om	  sociala	  band	  skulle	  
snarare	  kunna	  ses	  som	  en	  grund	  som	  i	  sig	  kan	  vara	  sammankopplade	  med	  andra	  faktorer.	  Teorin	  
bygger	  på	  fyra	  pelare;	  Anknytning,	  åtagande,	  delaktighet	  och	  övertygelse	  som	  är	  starkt	  knutna	  till	  
varandra	  (Hirschi,	  1969	  se	  Papadopoulus,	  2010).	  	  

Vad	  gäller	  anknytning	  avser	  det	  de	  band	  som	  finns	  till	  andra	  personer	  eller	  aktiviteter,	  exempelvis	  
föräldrar,	  skola	  eller	  kamrater	  (Sarnecki,	  2003).	  Ett	  starkt	  band	  här	  skulle	  kunna	  liknas	  med	  att	  barn	  
till	  exempel	  lär	  sig	  av	  att	  föräldrar	  eller	  andra	  auktoriteter.	  När	  dessa	  säger	  ifrån	  borde	  det	  leda	  till	  att	  
samma	  misstag	  inte	  upprepas	  då	  barnen	  lärt	  sig	  vad	  som	  var	  fel	  (Hirschi,	  1969	  se	  Papadopoulus,	  
2010;	  Sarnecki,	  2003).	  	  

Åtaganden	  handlar	  i	  sin	  tur	  om	  hur	  förhållandet	  till	  samhällsordningen	  ter	  sig.	  Till	  exempel	  hur	  
investeringar	  sker	  i	  utbildning	  och	  arbete	  (Hirschi,	  1969	  se	  Papadopoulus,	  2010;	  Sarnecki,	  2003).	  

Den	  tredje	  pelaren,	  delaktighet,	  bygger	  på	  hur	  deltagandet	  eller	  engagemanget	  i	  sociala	  aktiviteter	  
som	  skola,	  arbete	  eller	  föreningsliv	  ser	  ut(Hirschi,	  1969	  se	  Papadopoulus,	  2010;	  Sarnecki,	  2003).	  	  

Övertygelse	  om	  samhällsordningens	  legitimitet	  handlar	  om	  vilken	  attityd	  som	  finns	  gentemot	  
lagstiftning	  och	  rättsvårdande	  myndigheter	  samt	  brottslighet	  och	  missbruk,	  vilken	  är	  den	  fjärde	  
pelaren	  i	  teorin	  (Hirschi,	  1969	  se	  Papadopoulus	  2010;	  Sarnecki,	  2003).	  

	  

3.9.3.2	  Stämplingsteori	  
Stämplingsteorin	  är	  något	  som	  Howard	  Becker	  introducerat,	  som	  handlar	  om	  avvikande	  beteende	  
(Sarnecki,	  2003)	  genom	  att	  märka	  en	  person	  med	  en	  stämpel	  och	  sätta	  in	  dem	  i	  fack.	  
Stämplingsteoretiker	  så	  som,	  Howard	  Becker	  (1963)	  och	  Edwin	  Lemer	  (1951),	  fokuserar	  alltså	  på	  
omgivningens	  betydelse	  och	  reaktioner	  på	  en	  avvikande	  handling	  (Sarnecki,	  2003).	  Enligt	  denna	  teori	  
är	  det	  de	  krav	  samhället	  ställer	  på	  individen	  som	  gör	  att	  brottslighet	  finns.	  Beteendet	  kan	  ses	  som	  
primärt	  eller	  sekundärt	  avvikande.	  

Det	  primära	  avvikande	  beteendet	  eller	  handlingen	  kan	  ske	  utan	  att	  samhället	  reagerar,	  alltså	  att	  det	  
inte	  bli	  upptäckt	  (Sarnecki,	  2003).	  Så	  snart	  samhället	  reagerar	  i	  någon	  form,	  exempelvis	  genom	  att	  
döma	  en	  person	  för	  ett	  avvikande	  beteende,	  så	  kan	  det	  sekundära	  avvikande	  beteendet	  sätta	  in	  
(Hilte,	  1996).	  Med	  detta	  menas	  att	  den	  dömde	  får	  en	  så	  kallad	  ”stämpel”	  som	  kriminell	  och	  därmed	  
även	  ser	  sig	  själv	  som	  brottsling.	  Inom	  stämplingsteorin	  används	  begreppet	  självuppfyllande	  profetia,	  
som	  förklarar	  att	  när	  en	  person	  har	  stämplats	  med	  en	  etikett,	  så	  som	  kriminell,	  alltså	  sekundärt	  
avvikande	  beteende,	  så	  är	  risken	  stor	  att	  denne	  tar	  till	  sig	  den	  kriminella	  rollen	  eller	  etiketten	  och	  
därmed	  också	  fortsätter	  med	  kriminella	  aktiviteter	  (Sarnecki,	  2003).	  	  

	  

3.9.4	  Normer	  och	  fildelning	  –	  Undersökning	  av	  Måns	  Svensson	  &	  Stefan	  Larsson	  
En	  pågående	  studie	  som	  nyligen	  presenterats	  av	  Måns	  Svensson	  &	  Stefan	  Larsson	  på	  Lunds	  
Universitets	  hemsida	  (Andersson,	  2012)	  och	  även	  uppmärksammats	  i	  media	  (Aftonbladet,	  2012;	  SvD,	  
2012;	  Moberger,	  2012)	  handlar	  om	  normer	  angående	  fildelning	  på	  nätet.	  	  Bland	  annat	  förklaras	  det	  
att	  sociala	  normer	  handlar	  om	  hur	  acceptabelt	  omgivningen	  tycker	  att	  en	  viss	  aktivitet	  är	  samt	  vilka	  
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påtryckningar	  från	  omgivningen	  som	  får	  individer	  att	  handla	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Studien	  visar	  att	  trycket	  
utifrån	  är	  nästintill	  obefintlig	  angående	  fildelning.	  Detta	  medför	  att	  normen	  är	  ett	  det	  är	  acceptabelt	  
beteende.	  På	  Lunds	  Universitets	  hemsida	  säger	  Måns	  att	  de	  aldrig	  sett	  en	  lag	  med	  så	  svagt	  stöd	  i	  de	  
sociala	  normerna	  och	  att	  nya	  lagar	  bara	  fungerat	  som	  ett	  avskräckande	  exempel	  snarare	  ät	  att	  
normerna	  för	  fildelning	  har	  ändrats	  (Jonas Andersson, 2012).	  
	  
Det	  är	  tidigare	  känt	  att	  sociala	  normer	  och	  lagar	  påverkas	  av	  varandra.	  Trots	  detta	  visar	  Svensson	  &	  
Larssons	  (2012)	  studie	  att	  det	  inte	  verkar	  vara	  fallet	  med	  normerna	  som	  gäller	  just	  fildelning.	  De	  
påstår	  även	  att	  normer	  är	  något	  som	  styr	  människors	  handlingar	  och	  sociala	  interaktioner	  i	  större	  
grad	  än	  vad	  lagar	  gör.	  Samtidigt	  påverkar	  de	  sociala	  normerna	  samhället,	  som	  i	  sin	  tur	  påverkar	  
lagarna.	  Sociala	  normer	  fungerar	  som	  ett	  stöd	  för	  lagar	  i	  samhället	  eftersom	  det	  egentligen	  är	  dem	  
som	  människor	  följer,	  alltså	  sin	  egen	  åsikt	  för	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel.	  Enligt	  Svensson	  &	  Larsson	  
(2012)	  behöver	  inte	  detta	  betyda	  att	  lagarna	  alltid	  byggs	  på	  redan	  existerande	  normer.	  Vid	  flera	  
historiska	  tillfällen	  har	  lagar	  satts	  i	  bruk	  utan	  att	  de	  reflekterat	  den	  sociala	  normen	  av	  den	  tiden.	  
Dessa	  lagar	  har	  sedan	  visats	  effektiva	  iallafall	  då	  de	  genom	  att	  få	  fotfäste	  i	  den	  offentliga	  debatten	  till	  
slut	  har	  förändrat	  de	  sociala	  normerna	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  I	  vissa	  fall	  sätts	  lagar	  i	  bruk	  som	  
inte	  förändrar	  de	  sociala	  normerna.	  Medborgare	  tvingas	  då	  till	  att	  förändra	  sitt	  beteende.	  Enligt	  
Svensson	  &	  Larsson	  kan	  det	  vara	  detta	  som	  händer	  i	  och	  med	  hårdare	  lagar	  och	  regler	  vad	  gäller	  
immaterialrätts-‐	  och	  upphovsrättsproblemen	  idag.	  Alltså	  att	  människor	  tvingas	  in	  i	  ett	  förändrat	  
beteende	  men	  att	  detta	  är	  svårt	  om	  det	  inte	  ställs	  några	  krav	  från	  omgivningen	  via	  sociala	  normer.	  
Även	  om	  mycket	  arbete	  har	  lagts	  ner	  från	  regeringens	  sida	  sedan	  införandet	  av	  IPRED	  är	  det	  sociala	  
stödet	  för	  upphovsrätt	  i	  samband	  med	  fildelning	  fortfarande	  lågt	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  Enligt	  
samma	  undersökning	  känner	  respondenterna	  ingen	  social	  press	  från	  omgivningen	  att	  sluta	  med	  
fildelningsbeteendet.	  Varken	  från	  vuxenvärlden	  eller	  ifrån	  andra	  ungdomar.	  Undersökningen	  visar	  
också	  att	  en	  möjlig	  anledning	  till	  varför	  användare	  ignorerar	  upphovsrätten	  online	  är	  att	  de	  sociala	  
normerna	  inte	  stöder	  lagarna.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  andra	  lagar	  som	  också	  ignoreras	  så	  som	  
exempelvis	  trafiklagar	  eller	  skattelagar	  som	  undersökts	  vid	  andra	  tillfällen.	  Även	  i	  dessa	  fall	  är	  
kopplingen	  mellan	  sociala	  normer	  och	  lagarna	  svaga,	  men	  kopplingen	  mellan	  lagarna	  och	  sociala	  
normer	  angående	  fildelning	  är	  ännu	  svagare	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  I	  det	  specifika	  fallet	  av	  
IPRED	  visas	  det	  i	  studien	  att	  denna	  inte	  har	  påverkat	  samhällets	  sociala	  normer	  men	  ändå	  uppvisat	  
resultat	  i	  form	  av	  färre	  fildelare	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  Detta	  innebär	  att	  denna	  minskning	  är	  ett	  
resultat	  av	  rädsla	  för	  straff	  snarare	  än	  en	  känsla	  av	  att	  göra	  något	  fel	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  
Unga	  människor	  och	  människorna	  i	  deras	  närmaste	  omgivning	  håller	  inte	  med	  de	  argument	  som	  
stöder	  lagförändringarna.	  Därför	  har	  endast	  deras	  beteende	  påverkatsinte	  deras	  förhållande	  till	  eller	  
åsikter	  kring	  fildelning.	  Enligt	  Svensson	  &	  Larsson	  (2012)	  finns	  det	  potentiella	  risker	  med	  att	  införa	  
lagar	  som	  inte	  överensstämmer	  med	  sociala	  normer.	  Det	  faktum	  att	  lagarna	  inte	  stöds	  av	  samhällets	  
syn	  på	  problemet	  kan	  resultera	  i	  en	  motrörelse	  där	  människor	  istället	  för	  att	  följa	  lagarna	  uppfinner	  
ny	  teknik	  och	  nya	  metoder	  för	  att	  undvika	  straff.	  

	  

3.9.4.1	  	  Esmeralda	  Claesson	  -‐	  Normer	  och	  fildelning	  	  
Claesson	  (2009)	  har	  också	  utfört	  en	  studie	  för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  fildelarnas	  normer	  och	  hur	  
normerna	  skapas.	  Studien	  undersöker	  män	  och	  kvinnor	  i	  åldrarna	  19-‐30	  och	  vad	  det	  är	  som	  ligger	  till	  
grund	  för	  att	  lagarna	  kring	  immaterialrätten	  inte	  efterföljs.	  Undersökningen	  visar	  på	  att	  nästan	  alla	  
som	  deltagit	  i	  studien	  följer	  med	  strömmen	  vad	  gäller	  fildelningsbeteendet,	  alltså	  att	  de	  fildelar	  för	  
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att	  andra	  gör	  det	  och	  att	  det	  är	  socialt	  acceptabelt.	  Anledningen	  till	  detta	  tycks	  vara	  att	  det	  är	  
lättillgängligt,	  att	  de	  inte	  ser	  några	  fel	  i	  att	  göra	  det	  samt	  att	  det	  är	  ett	  utbrett	  och	  accepterat	  
fenomen.	  Normen	  har	  alltså	  skapats	  genom	  handlingar	  och	  alltså	  inte	  i	  så	  stor	  utsträckning	  om	  vilka	  
tankar	  som	  finns	  kring	  fenomenet.	  	  	  

Genom	  lagar	  och	  regler	  har	  försök	  till	  att	  korrigera	  de	  rättsliga	  och	  sociala	  normerna	  genomgåtts.	  
Detta	  anses	  dock	  vara	  dömt	  att	  misslyckas	  och	  att	  det	  inte	  haft	  någon	  inverkan	  på	  de	  sociala	  
normerna	  och	  därför	  inte	  heller	  användares	  handlande.	  Claessons	  (2009)	  studie	  visar	  att	  användarna	  
inte	  ser	  sitt	  agerande	  som	  problematiskt	  utan	  snarare	  att	  problemet	  skulle	  ligga	  i	  hur	  exempelvis	  
IPRED	  är	  utformad.	  En	  del	  användare	  kan	  tänka	  sig	  att	  bryta	  sitt	  fildelningsbeteende	  men	  detta	  
enbart	  av	  rädslan	  att	  riskera	  att	  åka	  fast.	  De	  uppger	  också	  att	  de	  varit	  beredda	  att	  vänta	  till	  efter	  
införandet	  av	  IPRED	  och	  vilka	  konsekvenser	  som	  ses.	  Om	  andelen	  fildelningsbrott	  uppmärksammats	  
och	  fler	  personer	  hade	  åkt	  fast,	  hade	  användarna	  varit	  beredda	  att	  minska	  fildelningsbeteendet	  eller	  
fortsätta	  med	  hjälp	  av	  dolda	  IP-‐adresser	  (Claesson,	  2009).	  	  	  

	  

3.9.4	  Normer	  och	  Upphovsrätt	  enligt	  Karl	  Jacobson	  &	  Mattias	  Lindgren	  
Karl	  Jacobsson	  &	  Mattias	  Lindgren	  (2007)	  har	  utfört	  en	  studie	  kring	  vilken	  inställning	  
grundskolelärare	  har	  till	  upphovsrätt.	  Detta	  stycke	  har	  dedikerats	  deras	  undersökning.	  

Den	  undersökning	  som	  de	  genomfört	  har	  för	  syfte	  att	  förstå	  till	  vilken	  grad	  lärare	  är	  medvetna	  kring	  
upphovsrättslagen.	  Detta	  genom	  att	  titta	  på	  vilken	  attityd	  de	  har	  till	  upphovsrätten.	  Det	  visade	  sig	  att	  
att	  kunskapen	  om	  immaterialrätten	  skiftar	  mellan	  lärarna.	  En	  del	  är	  fullt	  medvetna	  om	  vad	  som	  gäller	  
när	  det	  kommer	  till	  kopiering	  av	  litteratur	  men	  osäkra	  på	  reglerna	  som	  gäller	  för	  elektroniska	  källor	  
och	  material	  som	  inhämtas	  på	  internet.	  En	  av	  respondenterna	  talade	  dock	  tydligt	  om	  vilka	  rättigheter	  
och	  skyldigheter	  denne	  hade	  vid	  såväl	  kopiering	  av	  material	  för	  undervisning	  och	  vid	  elektroniska	  
källor.	  	  

Kunskapen	  om	  upphovsrätt	  är	  som	  starkast	  när	  det	  gäller	  litteratur,	  vilket	  kan	  ha	  sin	  naturliga	  
förklaring	  i	  respondenternas	  yrkeskarriär.	  Undersökningen	  visar	  alltså	  på	  att	  det	  finns	  viss	  
eftertänksamhet	  hos	  lärarna	  även	  om	  reglerna	  kring	  materialet	  på	  Internet	  är	  svåra	  att	  greppa.	  Även	  
om	  majoriteten	  av	  lärare	  anser	  att	  upphovsrättsinnehavaren	  ska	  få	  rätt	  till	  ersättning.	  Lärarna	  
uppvisar	  en	  viss	  medvetenhet	  om	  det	  faktum	  att	  det	  finns	  lagar	  som	  kontrollerar	  vad	  som	  får	  och	  
inte	  får	  användas	  i	  olika	  situationer.	  Det	  framkommer	  dock	  att	  lagen	  ibland	  överträds.	  En	  av	  lärarna	  
argumenterar	  för	  att	  det	  bör	  finnas	  undantag	  eftersom	  den	  undervisning	  som	  bedrivs	  inte	  är	  på	  en	  
akademisk	  nivå.	  	  

Enligt	  läroplanen	  skall	  lärare	  undervisa	  elever	  om	  att	  assimileras	  i	  samhället	  så	  att	  de	  följer	  lagarna.	  
Dock	  sker	  inte	  detta	  över	  någon	  större	  utsträckning	  utan	  det	  fokuseras	  mer	  på	  ett	  källkritiskt	  
tänkande	  och	  att	  eleverna	  skall	  ange	  korrekta	  källhänvisningar	  i	  sina	  arbeten.	  Det	  framkom	  även	  att	  
lärarna	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  är	  noga	  med	  att	  kontrollera	  elevarbeten	  efter	  plagiat	  och	  att	  de	  
refererar	  källor	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  Dock	  sker	  inte	  densamma	  noggranna	  kontroll	  när	  det	  gäller	  grafer	  
och	  bilder	  som	  används	  i	  elevarbetena.	  Ingen	  av	  de	  intervjuade	  lärarna	  håller	  i	  någon	  undervisning	  
som	  rör	  upphovsrätten	  förutom	  när	  det	  gäller	  källhänvisning.	  	  
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Inställningen	  till	  upphovsrättslagen	  och	  hur	  undervisningsmaterial	  och	  elevmaterial	  anpassas	  efter	  
denna	  är	  alltså	  mycket	  kluven.	  Lärarna	  har	  i	  sin	  tur	  även	  uppgett	  att	  elevernas	  inställning	  till	  
fildelning	  är	  liberal.	  De	  anger	  även	  att	  eleverna	  inte	  tror	  att	  det	  är	  olagligt	  och	  att	  elever	  uttryckt	  att	  
det	  inte	  bör	  vara	  olagligt.	  Lärarna	  säger	  sig	  uppfatta	  en	  viss	  minoritet	  av	  elever	  som	  har	  inställningen	  
att	  upphovsrättsmän	  måste	  skyddas.	  	  

Sammantaget	  visade	  undersökningen	  på	  att	  läraren	  många	  gånger	  uppvisar	  bristande	  medvetenhet	  
om	  att	  de	  gör	  upphovsrättsintrång.	  Lärare	  önskar	  mer	  spelrum	  att	  kunna	  använda	  
upphovsrättsskyddat	  material	  för	  att	  inte	  behöva	  bryta	  mot	  lagen.	  	  

	  

3.10	  Sammanfattning	  av	  teoretiska	  resultat	  
För	  att	  knyta	  ihop	  litteraturstudien	  med	  forskningsfrågorna	  presenteras	  nedan	  en	  sammanfattning	  av	  
det	  teoretiska	  resultatet	  under	  respektive	  delfråga.	  	  	  

Forskningsfråga	  2:	  Hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?	  
Enligt	  undersökningen	  av	  medvetenhet	  och	  inställning	  till	  upphovsrätten	  hos	  lärare	  framkommer	  det	  
att	  det	  finns	  en	  stor	  variation	  när	  det	  gäller	  dessa	  frågor	  (Jacobsson	  &	  Lindgren,	  2007).	  En	  del	  av	  
lärarna	  är	  fullt	  medvetna	  av	  vad	  som	  gäller	  när	  det	  kommer	  till	  hänvisning	  och	  kopiering	  av	  litteratur,	  
vilket	  kan	  bero	  på	  deras	  yrkeskarriär	  (Jacobsson	  &	  Lindgren,	  2007).	  Det	  är	  också	  detta	  som	  lärs	  ut	  till	  
eleverna,	  källkritik	  och	  hur	  en	  korrekt	  referens	  skrivs	  (Jacobsson	  &	  Lindgren,	  2007).	  Fastän	  läroplanen	  
säger	  att	  lärarna	  skall	  undervisa	  eleverna	  om	  hur	  de	  ska	  följa	  lagarna	  läggs	  ingen	  tid	  på	  undervisning	  
rörande	  upphovsrättslagen	  i	  allmänhet.	  Den	  utbildning	  som	  sker	  fokuseras	  mer	  på	  ett	  källkritiskt	  
tänkande	  och	  att	  eleverna	  skall	  ange	  korrekta	  källhänvisningar	  i	  sina	  arbeten.	  Lärarna	  själva	  är	  osäkra	  
på	  vilka	  regler	  som	  gäller	  för	  elektroniska	  källor	  och	  material	  som	  inhämtas	  på	  internet.	  
Undersökningen	  visar	  dock	  på	  att	  det	  finns	  viss	  eftertänksamhet	  hos	  lärarna	  även	  om	  reglerna	  kring	  
materialet	  på	  Internet	  är	  svåra	  att	  greppa	  och	  att	  en	  del	  överträdelser	  görs,	  både	  medvetna	  och	  
omedvetna.	  

Forskningsfråga	  3:	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  nätverk?	  
Hela	  62	  %	  av	  svenskar	  använder	  sociala	  nätverk	  och	  35	  %	  av	  dessa	  användare	  är	  inloggade	  dagligen	  
(Findahl,	  2011).	  Anledningarna	  är	  många	  och	  sätten	  de	  används	  på	  likaså.	  De	  vanligaste	  
kommunikationerna	  på	  sociala	  nätverk	  består	  av	  antingen	  asynkron	  eller	  synkron	  kommunikation	  
(Sproull,	  2004).	  	  

Den	  gemensamma	  nämnaren	  hos	  dessa	  sociala	  nätverk	  och	  dess	  användare	  är	  att	  användarna	  tar	  del	  
av	  eller	  delar	  med	  sig	  av	  information	  av	  något	  slag	  (Thompson,	  et.al.,	  1999)	  och	  att	  denna	  
information	  ofta	  är	  av	  personlig	  natur	  (Sproull,	  2004).	  Communities	  är	  utformade	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  
användarna	  till	  den	  centrala	  delen	  av	  sidan	  genom	  profiler	  som	  sedan	  fylls	  med	  användarens	  
information	  och	  aktiviteter,	  så	  kallat	  användargenererat	  innehåll.	  Dessa	  profiler	  är	  sedan	  
sammankopplade	  användare	  emellan	  för	  att	  möjliggöra	  navigering	  (Mislove,	  et	  al.,	  2007),	  
kommunikation	  och	  delning	  av	  information.	  Beroende	  på	  community,	  policys	  och	  användarens	  egna	  
sekretessinställningar	  kan	  profiler,	  länkar,	  poster	  och	  annan	  information	  vara	  publikt,	  begränsat	  till	  
kontakter	  på	  sidan	  eller	  privat	  (Gross	  &	  Acquisti,	  2005).	  Det	  finns	  också	  olika	  slags	  nivåer	  av	  
anonymitet	  på	  Internet	  (Tufekci,	  2008)	  vilket	  också	  återspeglas	  på	  olika	  communities.	  Hur	  stor	  
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anonymitet	  som	  används	  av	  användarna	  påverkar	  också	  kommunikationen	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  
2008).	  Ju	  mer	  information	  som	  kan	  samlas	  in	  om	  individen	  eller	  omgivningen,	  desto	  bättre	  blir	  
omdömet	  om	  situationen	  eller	  personen	  (ibid.).	  De	  normer	  som	  uppfattas	  i	  ett	  samhälle	  styr	  också	  på	  
vilket	  sätt	  en	  människa	  handlar	  i	  specifika	  situationer	  (Aarts	  &	  Dijksterhuis,	  2003;	  Svensson	  &	  
Larsson,	  2012).	  Eftersom	  lagar	  angående	  upphovsrätten	  inte	  speglas	  i	  samhällets	  normer	  (Svensson	  
&	  Larsson,	  2012)	  påverkar	  de	  inte	  heller	  hur	  delningen	  ser	  ut,	  i	  detta	  anseende,	  på	  communities.	  

Människor	  tillhör	  ofta	  fler	  än	  ett	  community	  och	  väljer	  själva	  hur	  aktiva	  de	  är	  i	  vart	  och	  ett	  av	  dem.	  	  
Relationerna	  som	  skapas	  här	  är	  ofta	  baserade	  på	  gemensamt	  intresse	  (Wellman,	  1996).	  Att	  lätt	  
kunna	  dela	  och	  ta	  del	  av	  information	  asynkront	  med	  hjälp	  av	  teknik	  möjliggör	  skapandet	  och	  
underhållet	  av	  fler	  relationer	  online	  än	  i	  den	  fysiska	  verkligheten.	  Teknik	  som	  används	  idag	  
humaniseras	  därför	  och	  ersätter	  ofta	  viktiga	  sociala	  band	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Interaktioner	  med	  datorn	  
ses	  som	  dialoger	  och	  interaktioner	  med	  andra	  människor	  genom	  datorn	  ses	  som	  en	  full	  mänsklig	  
kommunikation	  (Van	  Dijk,	  2006).	  

	  

Forskningsfråga	  4	  Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  omedvetet?	  
Bandura	  talar	  om	  hur	  individer	  genom	  inlärning	  via	  imitation	  formar	  sitt	  beteende	  (Bandura,	  1963	  se	  
Carle	  et.al.,	  2009;).	  Han	  säger	  att	  ett	  imiterat	  beteende	  kan	  innebära	  att	  beteendet	  är	  medvetet.	  I	  
vissa	  fall	  kan	  det	  dock	  tyda	  på	  att	  användare	  helt	  enkelt	  följer	  redan	  etablerade	  beteenden	  utan	  att	  
ifrågasätta	  om	  det	  är	  rätt	  eller	  fel	  (Bandura,	  1963	  se	  Carle	  et.al.,	  2009;)	  (Dijksterhuis	  &	  Bargh,	  2001).	  
Detta	  inträffar	  dock	  endast	  i	  de	  fall	  där	  användaren	  inte	  är	  medveten	  om	  vad	  det	  är	  som	  händer	  
(Carle,	  et	  al.,	  2009,	  s.264).	  Att	  imitera	  ett	  beteende	  kan	  ses	  som	  en	  naturlig	  instinkt,	  men	  denna	  
instinkt	  kan	  bli	  avbruten	  av,	  till	  exempel,	  en	  högre	  självinsikt	  (Dijksterhuis	  &	  Bargh,	  2001).	  

En	  ensam	  individ	  har	  inte	  så	  mycket	  inflytande;	  istället	  brukar	  grupper	  av	  människor	  samtycka	  till	  en	  
formell	  struktur	  som	  sedan,	  mer	  eller	  mindre,	  efterföljs	  av	  dess	  medlemmar	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  
2008).	  Denna	  sorts	  regler	  kan	  kallas	  för	  normer	  och	  i	  ett	  större	  perspektiv	  är	  det	  dessa	  som	  styr	  
människors	  beteende	  i	  ett	  samhälle	  (Sarnecki,	  2003).	  Det	  finns	  olika	  typer	  av	  normer	  och	  dessa	  
efterföljs	  på	  olika	  sätt.	  Till	  exempel	  kan	  en	  individ	  lära	  sig	  nya	  normer	  genom	  att	  imitera	  beteendet	  
hos	  andra	  människor.	  Det	  finns	  också	  normer	  som	  automatiskt	  aktiveras	  vid	  en	  specifik	  situation.	  I	  
dessa	  fall	  kan	  beteendet	  ses	  som	  omedvetet.	  Finns	  det	  däremot	  inte	  några	  starka	  kopplingar	  mellan	  
situation	  och	  norm,	  har	  personen	  ofta	  en	  mer	  medveten	  kontroll	  över	  sitt	  beteende	  (Aarts	  &	  
Dijksterhuis,	  2003).	  

De	  personer	  som	  inte	  lever	  upp	  till	  normerna	  kan	  uppfattas	  ha	  ett	  avvikande	  beteende	  och	  i	  vissa	  fall	  
räknas	  de	  även	  som	  brott,	  endast	  då	  normerna	  stöds	  av	  de	  existerande	  lagarna	  (Sarnecki,	  2003).	  Viss	  
teori	  säger	  att	  människor	  med	  starka	  sociala	  band	  är	  mindre	  benägna	  att	  begå	  brott.	  Finns	  inga	  
starka	  sociala	  band	  ligger	  individen	  i	  en	  riskzon	  som	  i	  samband	  med	  andra	  faktorer	  kan	  resultera	  i	  
avvikande	  beteende	  (Hirschi,	  1969	  se	  Sarnecki,	  2003).	  	  De	  faktorer	  som	  påverkar	  en	  människas	  
sociala	  band	  kan	  liknas	  vid	  grupptillhörighet	  och	  social	  osäkerhet.	  Dessa	  faktorer	  påverkar	  huruvida	  
en	  individ	  gör	  ett	  själviskt	  eller	  osjälviskt	  val	  vid	  ett	  socialt	  dilemma	  (Von	  Borgstede,	  2002).	  Ett	  beslut	  
att	  följa	  lagen	  är	  för	  kollektivets	  bästa	  medan	  ett	  beslut	  att	  bryta	  mot	  lagen	  kan	  ses	  som	  ett	  själviskt	  
val.	  Dessa	  val	  är	  beroende	  av	  individens	  koppling	  till	  kollektivet	  och	  vilken	  bild	  individen	  har	  av	  
denna.	  I	  de	  fall	  då	  en	  individ	  har	  dömts	  till	  brott	  blir	  denne	  stämplad	  som	  kriminell	  av	  samhället	  
(Sarnecki,	  2003).	  Tar	  individiden	  sedan	  till	  sig	  och	  accepterar	  samhällets	  ”stämpel”	  kan	  även	  
individen	  själv	  klassa	  sig	  som	  kriminell.	  Detta	  kan	  medföra	  ett	  medvetet	  beteende	  av	  att	  fortsätta	  
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med	  samma	  avvikande	  beteende	  och	  kriminella	  aktiviteter	  eftersom	  rollen	  som	  kriminell	  antas	  
(Sarnecki,	  2003).	  

Dessa	  normer	  angående	  vad	  som	  är	  avvikande	  beteende	  har	  i	  vissa	  fall	  större	  påverkan	  på	  det	  
mänskliga	  handlandet	  än	  vad	  lagarna	  har	  (Larsson	  &	  Svensson,	  2012).	  Enligt	  Svensson	  &	  Larsson	  
(2012)	  är	  detta	  fallet	  med	  de	  lagar	  som	  utvecklats	  för	  att	  etablera	  upphovsrättslagen	  online.	  	  

	  

Forskningsfråga	  5	  Varför	  tar	  användaren	  inte	  ansvar	  för	  egna	  aktiviteter	  online?	  
Ahrne	  et.al.	  (2003)	  talar	  om	  mänsklig	  interaktion	  i	  det	  semiorganiserade	  fältet.	  De	  menar	  att	  
anonymiteten	  ökar	  då	  en	  individ	  känner	  färre	  människor,	  vilket	  också	  kan	  resultera	  i	  en	  mer	  öppen	  
och	  mindre	  hämmad	  kommunikation.	  Lind	  och	  Lind	  (2007)	  förklarar	  dessutom	  att	  internet	  
uppmuntrar	  till	  anonymitet	  på	  olika	  nivåer.	  Detta	  fenomen	  beskrivs	  i	  annan	  forskning	  där	  det	  
förklaras	  vilka	  olika	  nivåer	  av	  anonymitet	  som	  finns	  och	  i	  vilka	  situationer	  dessa	  används	  på	  internet	  
(Smith	  &	  Kollock,	  1999;	  Tufekci,	  2008;	  Moriom	  &	  Buchholz,	  2009).	  Ihop	  med	  detta	  beteende	  hör	  en	  
separation	  av	  online-‐	  och	  offlineidentitet	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  användaren	  känner	  att	  de	  kan	  ta	  
mindre	  ansvar	  för	  sitt	  beteende	  online	  (Moriom	  &	  Buchholz,	  2009).	  	  

Frågan	  om	  huruvida	  användarna	  följer	  upphovsrättslagarna,	  eller	  inte,	  kan	  ses	  som	  ett	  socialt	  
dilemma	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  2008;	  Von	  Borgstede,	  2002;	  Brewer	  &	  Kramer,	  1986;	  Dawes,	  et.al.,	  
1977).	  Ett	  själviskt	  beslut	  tas	  genom	  att	  exempelvis	  inte	  kontrollera	  källor	  och	  annat	  material	  som	  
sprids.	  Detta	  kan	  i	  i	  sin	  tur	  påverka	  resterande	  användare	  av	  Internet	  genom	  att	  det	  blir	  skärpta	  lagar.	  
Forskning	  angående	  sociala	  dilemman	  visar	  på	  olika	  faktorer	  som	  påverkar	  hur	  individer	  agerar	  inför	  
ett	  beslutstagande	  (Von	  Borgstede,	  2002).	  Det	  är	  troligare	  att	  människor	  samarbetar	  om	  de	  känner	  
att	  just	  deras	  samarbete	  är	  viktigt	  för	  att	  behålla	  eller	  skapa	  gemensamma	  resurser.	  Människor	  i	  
stora	  grupper	  tror	  ofta	  att	  deras	  insatser	  kommer	  vara	  obetydliga	  (Von	  Borgstede,	  2002).	  Von	  
Borgstede	  förklarar	  att	  ett	  storskaligt	  socialt	  dilemma	  innebär	  hög	  miljömässig	  och	  social	  osäkerhet.	  
Det	  innebär	  också	  att	  individen	  får	  lite	  eller	  ingen	  feedback	  alls	  på	  sitt	  beteende,	  vilket	  leder	  till	  att	  
kommunikationsmöjligheterna	  är	  små	  och	  anonymiteten	  är	  hög.	  När	  detta	  är	  fallet,	  efterliknas	  ofta	  
de	  andra	  gruppmedlemmarnas	  beteendemönster	  (Messick,	  2000	  se	  Von	  Borgstede,	  2002).	  Mer	  
information	  angående	  en	  situation	  eller	  en	  person	  leder	  till	  en	  bättre	  bedömning	  av	  den	  situationen	  
eller	  personen	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  2008).	  I	  de	  fall	  då	  denna	  information	  inte	  kan	  erfaras	  blir	  
imitationen	  en	  naturlig	  instinkt	  (Dijksterhuis	  &	  Bargh,	  2001)	  och	  kanske	  därför	  inte	  framkallar	  känslor	  
av	  ansvarstagande.	  	  

Upphovsrättsproblemen	  utvecklas	  i	  takt	  med	  samhälle	  och	  teknik	  medan	  lagarna	  utvecklas	  i	  takt	  med	  
att	  problemen	  växer	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Detta	  resulterar	  i	  att	  lagarna	  ofta	  hamnar	  ett	  steg	  efter	  
tekniken	  och	  dess	  möjliggörande	  av	  nya	  sorters	  lagöverträdelser,	  i	  synnerhet	  vad	  gäller	  
upphovsrättslagen	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Upphovsrättsinnehavare	  tenderar	  att	  stämma	  företag	  och	  andra	  
som	  möjliggör	  delning	  av	  olagligt	  material	  snarare	  än	  de	  som	  faktiskt	  utför	  aktiviteten	  (Lemley,	  
2004).	  Det	  ger	  dessa	  företag	  och	  organisationer	  indirekt	  ansvar	  och	  gör	  det	  lättare	  för	  användarna	  att	  
ignorera	  det	  egna	  ansvaret.	  Enligt	  legalitetsprincipen	  existerar	  inte	  något	  brott	  om	  det	  inte	  finns	  en	  
definierad	  lag	  som	  talar	  för	  att	  handlingen	  som	  utförs	  är	  straffbar	  (Sarnecki,	  2003)	  och	  det	  kan	  ibland	  
ta	  lång	  tid	  att	  uppdatera	  lagarna	  för	  att	  återspegla	  de	  lagbrott	  som	  begås	  (Van	  Dijk,	  2006).	  En	  annan	  
effekt	  av	  detta	  är	  att	  brotten	  kan	  ske	  över	  geografiska	  gränser	  i	  den	  virtuella	  världen	  medan	  lagarna	  
fortfarande	  endast	  verkar	  på	  en	  lokal	  nivå.	  En	  aktivitet	  som	  anses	  vara	  ett	  brott	  på	  den	  geografiska	  
plats	  där	  åklagaren	  befinner	  sig	  kanske	  inte	  anses	  vara	  ett	  brott	  där	  den	  anklagande	  verkar	  (Van	  Dijk,	  
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2006).	  När	  det	  sker	  ett	  brott	  i	  den	  virtuella	  världen	  är	  det	  svårt	  att	  avgöra	  vem	  som	  bär	  ansvar	  för	  
detta	  brott:	  människan	  eller	  den	  möjliggörande	  tekniken	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Virtuella	  lagöverträdelser	  
är	  alltså	  svårare	  att	  fastställa	  än	  de	  som	  sker	  i	  den	  fysiska	  världen.	  Detta	  beror	  bland	  annat	  på	  
skillnaden	  mellan	  geografiska	  gränser	  och	  det	  digitala	  flödesrum	  som	  användaren	  kan	  befinna	  sig	  i	  
(Castells,	  1998).	  Det	  kan	  även	  bero	  på	  gränsen	  mellan	  publikt	  och	  privat	  samt	  individuella	  och	  
kollektiva	  rättigheter	  är	  suddig	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Dessa	  otydliga	  gränser	  gör	  lagarna	  svåra	  att	  
implementera.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  svårt	  att	  spåra	  aktiviteter	  online	  och	  desto	  lättare	  att	  
förstöra,	  gömma,	  ta	  bort	  eller	  fabricera	  bevis	  (ibid.).	  Det	  är	  detta	  undanröjande	  av	  spår	  som	  IPRED	  
vill	  motverka	  och	  skall	  därmed	  göra	  det	  lättare	  att	  implementera	  Upphovsrättsliga	  lagar	  även	  på	  
Internet.	  	  

Hirschis	  (1969)	  teori	  om	  sociala	  band	  har	  fyra	  pelare	  vilka	  skall	  identifiera	  om	  individen	  har	  starka	  
sociala	  band	  eller	  ej	  och	  därmed	  avgöra	  om	  denna	  möjligtvis	  ligger	  i	  riskzonen	  för	  att	  begå	  ett	  brott.	  
En	  av	  dessa	  pelare	  är	  övertygelsen	  om	  samhällsordningens	  legitimitet	  och	  de	  attityder	  som	  finns	  
gentemot	  lagstiftningen	  (Hirschi	  se	  Papadopoulus,	  2010;	  Sarnecki,	  2003).	  Attityderna	  angående	  
IPRED	  är	  olika.	  Dock	  visar	  Svensson	  &	  Larssons	  (2012)	  undersökning	  på	  att	  inte	  många	  av	  de	  unga	  
människor	  som	  sysslar	  med	  fildelning	  lägger	  någon	  vikt	  vid	  de	  argument	  som	  stöder	  lagen.	  Istället	  
visar	  den	  sociala	  normen	  att	  det	  är	  ett	  acceptabelt	  beteende	  och	  ungdomar	  upplever	  ingen	  press	  till	  
att	  korrigera	  detta	  beteende	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012).	  Normer	  är	  det	  som	  styr	  människors	  
handlingar	  och	  sociala	  interaktioner	  i	  större	  grad	  än	  vad	  lagar	  gör.	  Det	  innebär	  att	  lagar	  ofta	  
ignoreras	  om	  de	  inte	  har	  stöd	  i	  den	  allmänna	  uppfattningen	  av	  vad	  som	  är	  rätt	  eller	  fel	  (Svensson	  &	  
Larsson,	  2012).	  	  

Då	  konversationer	  mellan	  användare	  över	  internet	  ofta	  uppfattas	  som	  full	  mänsklig	  kommunikation	  
samt	  att	  banden	  till	  tekniken	  humaniserats	  är	  det	  svårt	  att	  se	  tekniken	  för	  vad	  den	  egentligen	  är	  (Van	  
Dijk,	  2006).	  Banden	  till	  tekniken	  blir	  allt	  mer	  mänskliga	  och	  tekniken	  får	  samtidigt	  allt	  större	  influens	  
över	  användarna	  och	  deras	  personlighet.	  Användarna	  kan	  samtidigt	  projicera	  en	  personlighet	  på	  
tekniken	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  miljö	  där	  de	  känner	  sig	  säkra	  (Van	  Dijk,	  2006).	  

	  

Forskningsfråga	  6:	  Sker	  det	  förändring	  i	  beteende	  om	  medvetenheten	  finns	  hos	  användaren?	  
Det	  har	  tidigare	  gjorts	  en	  jämförelse	  mellan	  användare	  som	  delar	  olika	  typer	  av	  material	  på	  sociala	  
nätverk	  och	  fenomenet	  sociala	  dilemman	  genom	  att	  jämföra	  de	  olika	  val	  som	  användarna	  gör	  i	  olika	  
situationer.	  Att	  användaren	  exempelvis	  inte	  kontrollerar	  källor	  kan	  ses	  som	  ett	  själviskt	  val.	  De	  
användare	  som	  avsätter	  tid	  för	  att	  faktiskt	  kontrollera	  källan	  gör	  istället	  ett	  osjälviskt	  val.	  I	  
forskningen	  angående	  sociala	  dilemman	  sägs	  det	  att	  kommunikationsmöjligheter	  påverkar	  individens	  
val	  till	  en	  självisk	  eller	  osjälvisk	  handling	  (Dawes,	  et.al.,	  1977).	  Om	  grupperna	  i	  experimentet	  tilläts	  
diskutera	  dilemmat	  valde	  fler	  det	  osjälviska	  alternativet	  för	  gruppens	  bästa	  (Dawes,	  et.al.,	  1977).	  I	  
storskaliga	  sociala	  dilemman	  är	  enligt	  Dawes	  et.al.,	  (1997)	  graden	  av	  miljö-‐	  och	  socialosäkerhet	  hög.	  
Med	  det	  menas	  att	  gruppmedlemmarna	  inte	  alltid	  är	  medvetna	  om	  hur	  dilemmat	  ser	  ut	  eller	  hur	  
resterande	  gruppmedlemmar	  kommer	  att	  agera.	  Individen	  får	  lite	  eller	  ingen	  feedback	  på	  sitt	  
beteende	  vilket	  ofta	  innebär	  att	  individen	  efterliknar	  andra	  gruppmedlemmars	  beteendemönster	  
istället	  (Van	  Dijk,	  2006).	  Ju	  mer	  information	  som	  kan	  samlas	  in	  om	  individen	  eller	  omgivningen,	  desto	  
bättre	  blir	  omdömet	  om	  situationen	  (Dimbleby	  &	  Burton,	  2008).	  Teorier	  om	  sociala	  band	  säger	  att	  
ett	  starkt	  band	  till	  andra	  personer	  eller	  aktiviteter	  (anknytning)	  kan	  innebära	  att	  individen	  lär	  sig	  av	  
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dessa.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  genom	  att	  en	  auktoritet	  säger	  ifrån	  vid	  ett	  misstag,	  vilket	  då	  borde	  
leda	  till	  att	  samma	  misstag	  inte	  upprepas	  (Sarnecki,	  2003).	  

Privatpersoner	  som	  begår	  lagöverträdelser	  genom	  att	  ladda	  ner	  eller	  dela	  vidare	  upphovsrättskyddat	  
material	  blir	  sällan	  stämda	  för	  dessa	  aktiviteter.	  Istället	  är	  det	  oftast	  företag,	  organisationer	  och	  
privatpersoner	  som	  tillhandahåller	  program	  eller	  tjänster	  som	  möjliggör	  nerladdning	  och	  spridning	  av	  
upphovsrättskyddat	  material	  som	  stäms	  av	  upphovsrättsinnehavarna	  (Lemley,	  2004).	  Efter	  att	  IPRED	  
trädde	  i	  kraft	  noterade	  flera	  nyhetskällor	  att	  fildelningen	  minskade	  med	  30	  %	  (DN.se,	  2009;	  Goldberg	  
&	  Westerholm,	  2009;	  Goldberg,	  2009)	  men	  statistik	  talar	  för	  att	  dessa	  siffror	  sedan	  dess	  har	  stigit	  
igen	  (Findahl,	  2010).	  Yngre	  personer	  som	  var	  med	  i	  Svensson	  och	  Larssons	  (2012)	  undersökning	  visar	  
att	  varken	  respondenterna	  själva	  eller	  deras	  närmaste	  omgivning	  har	  förändrad	  inställning	  till	  
fildelning	  på	  nätet	  sedan	  införandet	  av	  IPRED.	  Då	  det	  är	  ett	  omedvetet	  beteende	  att	  följa	  sociala	  
normer	  krävs	  det	  ett	  medvetet	  beteende	  för	  att	  avbryta	  detta	  och	  istället	  ta	  ett	  beslut	  att	  följa	  
lagarna.	  

Däremot	  visar	  undersökningar	  att	  beteendet	  trots	  detta	  förändras	  och	  fildelningen	  minskar.	  
Forskarna	  drar	  då	  slutsatsen	  att	  detta	  är	  ett	  resultat	  av	  en	  rädsla	  för	  att	  bli	  upptäckt	  och	  straffad	  
snarare	  än	  ett	  stöd	  för	  den	  nya	  lagen	  (Svensson	  &	  Larsson,	  2012;	  Claesson,	  2009).	  Om	  andelen	  
fildelningsbrott	  uppmärksammats	  och	  fler	  personer	  hade	  dömts	  för	  denna	  typ	  av	  brott,	  hade	  
användare	  varit	  beredda	  att	  minska	  fildelningsbeteendet	  eller	  fortsätta	  med	  hjälp	  av	  dolda	  IP-‐
adresser	  (Claesson,	  2009).	  Svensson	  &	  Larsson	  (2012)	  förklarar	  att	  risken	  med	  en	  lag	  som	  inte	  
reflekteras	  i	  samhällets	  normer	  är	  att	  det	  då	  skapas	  en	  motrörelse.	  Istället	  utvecklas	  teknik	  och	  
metoder	  för	  att	  undvika	  dessa	  lagar.	  På	  nätet	  kan	  användarna	  till	  exempel	  välja	  att	  vara	  mer	  eller	  
mindre	  anonyma.	  Detta	  val	  är	  ofta	  beroende	  på	  aktiviteterna	  som	  denne	  användare	  väljer	  att	  
medverka	  i	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999).	  I	  vissa	  fall	  väljer	  användare	  en	  pseudonymitet	  som	  alternativ	  till	  
sin	  riktiga	  identitet.	  En	  pseudonym	  kan	  vara	  svår	  att	  spåra	  och	  genom	  denna	  kan	  användaren	  bygga	  
en	  ny	  virtuell	  identitet	  (Smith	  &	  Kollock,	  1999)	  som	  gör	  det	  lättare	  att	  avstå	  från	  ansvar	  av	  
aktiviteterna	  (Moriom	  &	  Buchholz,	  2009).	  	  	  

	  

Forskningsfråga	  7:	  Finns	  det	  skillnader	  mellan	  olika	  åldersgruppers	  ställningstaganden	  till	  vad	  som	  
sker	  på	  Internet?	  
Det	  är	  svårt	  att	  via	  litteraturstudier	  urskilja	  vilket	  ställningstagande	  användare	  av	  olika	  åldrar	  tagit	  till	  
vad	  som	  sker	  på	  internet.	  Däremot	  kan	  statistik	  utläsas	  som	  talar	  för	  att	  1,5	  miljoner	  svenskar	  
fildelade	  år	  2006	  (Stiftelsen	  för	  internetinfrastruktur,	  2009)	  och	  att	  den	  största	  andelen	  av	  dessa	  är	  
ungdomar	  i	  18-‐års	  ålder	  (ibid.).	  Dessa	  ungdomar	  ser	  det	  som	  en	  självklarhet	  att	  fildelningstekniken	  
finns	  och	  används	  (Lindgren,	  2009)	  medan	  den	  äldre	  generationen	  har	  svårare	  att	  ta	  till	  sig	  den	  nya	  
tekniken.	  De	  vuxna	  som	  använder	  internet	  formade	  sin	  bild	  av	  dess	  användningsområden	  mycket	  
tidigare	  än	  ungdomarna,	  när	  Internets	  enda	  funktion	  var	  att	  sprida	  information	  (Dunkels,	  2009).	  I	  och	  
med	  att	  Internets	  användningsområden	  ständigt	  utvecklas,	  inkluderas	  fler	  sociala	  aktiviteter	  än	  
tidigare.	  Bilden	  av	  att	  internet	  är	  en	  källa	  som	  enbart	  är	  till	  för	  informationsspridning	  är	  föråldrad	  
(Dunkels,	  2009).	  Vissa	  äldre	  användare	  kan	  ha	  svårt	  att	  anpassa	  sig	  till	  den	  nya	  bilden	  av	  Internet	  och	  
har	  därmed	  ett	  behov	  att	  jämföra	  komponenter	  och	  funktioner	  på	  internet	  med	  de	  funktioner	  och	  
komponenter	  som	  finns	  i	  den	  fysiska	  världen	  (Dunkels,	  2009).	  	  
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3.11	  Argument	  för	  en	  empirisk	  studie	  
Forskningsfråga	  2	  (hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?)	  är	  en	  fråga	  som	  inte	  enbart	  kan	  besvaras	  genom	  den	  teoretiska	  studien	  
då	  det	  är	  ett	  fenomen	  som	  är	  högst	  personligt	  och	  varierar	  från	  individ	  till	  individ.	  Frågan	  måste	  
därför	  utredas	  genom	  en	  enkätundersökning.	  	  Det	  skulle	  kunna	  göras	  ett	  antagande	  om	  den	  
allmänna	  medvetenheten	  enbart	  genom	  observationer.	  Dock	  går	  det	  inte	  att	  fastställa	  hur	  
användaren	  faktiskt	  ser	  på	  problemet	  om	  de	  inte	  tillfrågas	  direkt.	  Därför	  måste	  intervjuer	  göras.	  

Detsamma	  gäller	  för	  forskningsfråga	  3	  (Hur	  delning	  ter	  sig	  på	  sociala	  nätverk	  i	  relation	  till	  
upphovsrättslagen).	  Det	  har	  visat	  sig	  vara	  utelämnat	  från	  tidigare	  forskningsområden.	  Detta	  är	  något	  
som	  kan	  variera	  från	  människa	  till	  människa,	  mellan	  länder,	  tidsperioder	  och	  så	  vidare.	  Det	  måste	  
undersökas	  vidare	  med	  hjälp	  av	  empirisk	  studie.	  En	  enkätundersökning	  tillsammans	  med	  en	  
observation	  lyfter	  fram	  en	  bild	  av	  hur	  delning	  ser	  ut	  bland	  användare	  av	  sociala	  nätverk.	  	  

Fråga	  4	  som	  rör	  det	  medvetna	  eller	  det	  omedvetna	  beteendet	  (Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  
omedvetet?),	  stärks	  genom	  teorier	  som	  handlar	  om	  beteende	  i	  allmänhet,	  exempelvis	  Banduras	  
(1963)	  inlärningsteori.	  Dock	  räcker	  inte	  dessa	  för	  att	  ge	  ett	  svar	  på	  hur	  det	  specifika	  beteendet	  ser	  ut	  
vad	  gäller	  delning	  av	  olika	  typer	  av	  material	  på	  sociala	  nätverk.	  För	  att	  kunna	  specificera	  detta	  och	  
svara	  på	  forskningsfrågan	  måste	  enkätundersökningar	  och	  intervjuer	  göras.	  Enkätundersökningen	  
skall	  visa	  på	  hur	  beteendet	  ser	  ut	  idag	  och	  intervjuerna	  skall	  även	  här	  förklara	  varför	  användaren	  gör	  
som	  denne	  gör.	  

Forskningsfråga	  5,	  Varför	  tar	  användaren	  inte	  ansvar	  för	  egna	  aktiviteter	  online,	  är	  följdfråga	  på	  
tidigare	  forskningsfråga	  (förklarat	  i	  stycket	  ovan).	  Att	  följa	  lagar	  och	  regler	  ligger	  helt	  och	  hållet	  på	  
varje	  medborgares	  eget	  ansvar.	  Genom	  enkätstudie	  kan	  fenomenet	  förklaras	  i	  form	  av	  att	  se	  i	  vilken	  
utsträckning	  detta	  ansvar	  inte	  följs	  till	  fullo	  på	  Internet.	  Att	  ställa	  frågan	  ”varför”	  går	  dock	  inte	  att	  
läsa	  ut	  från	  en	  enkät	  då	  respondenten	  kan	  uppfatta	  öppna	  frågor	  i	  en	  enkät	  som	  jobbiga	  att	  svara	  på.	  
Därför	  är	  detta	  en	  ypperlig	  fråga	  att	  besvara	  genom	  att	  ställa	  kringliggande	  frågor	  under	  en	  intervju.	  	  

För	  att	  svara	  på	  forskningsfråga	  6	  (Sker	  det	  förändring	  i	  beteende	  om	  medvetenheten	  finns	  hos	  
användaren?)	  skulle	  en	  longitudinell	  studie	  kunna	  utföras	  på	  olika	  grupper,	  och	  kontrollgrupper.	  
Dock	  sträcker	  sig	  den	  longitudinella	  studien	  utanför	  den	  tidsram	  som	  ägnas	  åt	  denna	  uppsats	  och	  
därför	  anses	  istället	  intervjuer	  vara	  relevanta	  för	  att	  svara	  på	  denna	  fråga.	  Intervjuer	  kan	  inte	  ge	  en	  
uppfattning	  om	  hur	  en	  förändring	  faktiskt	  skulle	  se	  ut	  men	  kan	  visa	  vilken	  potential	  som	  finns	  för	  
förändring	  av	  beteendet.	  Detta	  genom	  att	  respondenten	  under	  intervjun	  tillfrågas	  om	  den	  egna	  
beteendeförändringen	  är	  något	  som	  de	  tänker	  på	  eller	  genomgått	  efter	  tidigare	  diskussioner	  kring	  
upphovsrättsproblematik	  på	  Internet.	  	  	  

Forskningsfråga	  7	  (Finns	  det	  skillnader	  mellan	  åldersgrupper	  om	  ställningstagandet	  till	  vad	  som	  sker	  
på	  Internet)	  kan	  inte	  svaras	  på	  genom	  litteraturstudier.	  Detta	  då	  ett	  ställningstagande	  är	  en	  personlig	  
variabel	  som	  bara	  individen	  själv	  kan	  redovisa.	  Därför	  är	  en	  empirisk	  undersökning	  högst	  relevant.	  
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4.	  Empirisk	  studie	  	  
Syftet	  och	  urvalet	  för	  den	  empiriska	  stuiden	  presenteras	  tillsammans	  med	  de	  undersökningar	  som	  
gjrots	  och	  dess	  resultat.	  	  Resultatet	  presenteras	  i	  en	  analys	  mot	  respektive	  delfråga	  som	  ställdes	  i	  
kap.1.	  

	  

4.1	  Syfte	  
Den	  kunskap	  som	  kan	  förvärvas	  genom	  den	  empiriska	  studien	  är	  hur	  användarens	  inställning	  till	  
copyrightskyddat	  material	  ser	  ut	  idag,	  hur	  de	  hanterar	  upphovsrättsskyddat	  material	  och	  hur	  
materialet	  sprids	  på	  sociala	  nätverk.	  För	  att	  skapa	  förståelse	  för	  hur	  användaren	  ser	  på	  delning	  av	  
material	  måste	  även	  användarens	  beteendemönster	  kartläggas.	  	  

	  

4.2	  Urval	  
De	  personer	  som	  svarat	  på	  enkäten	  är	  användare	  av	  communities	  som	  valts	  ut	  enligt	  kapitel	  2.3,	  
målinriktat	  bekvämlighetsurval.	  Detta	  har	  gjorts	  genom	  spridning	  av	  webbenkäten	  via	  ett	  större	  
community	  som	  är	  relaterade	  till	  vår	  målgrupp,	  Facebook.	  	  

Statistik	  (Findahl,	  2011)	  visar	  på	  att	  den	  största	  gruppen	  av	  användare	  är	  mellan	  20-‐29	  år,	  vilket	  
också	  är	  den	  målgrupp	  som	  används	  för	  intervjuerna.	  Ytterligare	  kriterier	  för	  intervjurespondenterna	  
är	  att	  de	  är	  aktiva	  medlemmar	  i	  sociala	  nätverk,	  vilket	  innebär	  att	  de	  aktivt	  själva	  bidrar	  till	  
community	  i	  form	  av	  att	  exempelvis	  inlägg	  eller	  uppladdat	  material.	  För	  att	  representera	  denna	  
målgrupp	  så	  väl	  som	  möjligt	  har	  en	  manlig	  och	  en	  kvinnlig	  respondent	  valts	  ut	  inom	  åldersgruppen.	  

	  

4.3	  Enkäten	  
Enkäten	  gjordes	  i	  form	  av	  en	  webbenkät	  som	  var	  tillgänglig	  online	  mellan	  den	  18	  och	  25	  april	  2012.	  
Som	  förberedelse	  till	  enkäten	  har	  litteraturstudier	  genomgåtts	  i	  form	  av	  empiriinsamling	  och	  studier	  i	  
hur	  en	  enkät	  arrangeras	  samt	  vilka	  forskningsfrågor	  som	  skall	  besvaras	  genom	  denna.	  Bland	  annat	  
skall	  enkätstudien	  ge	  svar	  på	  vilka	  grupper	  av	  användare	  som	  dagligen	  använder	  communities	  samt	  i	  
vilken	  grad	  community-‐användare	  är	  medvetna	  om	  vad	  som	  är	  copyrightskyddat	  material	  och	  hur	  de	  
använder	  detta.	  Studien	  skall	  också	  visa	  på	  om	  det	  är	  en	  viss	  typ	  av	  community-‐användare	  som	  
medvetet	  bryter	  mot	  upphovsrättslagen.	   

Den	  asynkrona	  kommunikationen	  för	  enkätundersökningen	  skulle	  ha	  kunnat	  orsaka	  svårigheter	  att	  
motivera	  community-‐användare	  att	  svara	  på	  enkäten.	  Den	  Asynkrona	  kommunikationen	  i	  detta	  fall	  
innebär	  att	  ett	  samtal	  inte	  förs	  i	  realtid	  eftersom	  enkäten	  är	  webb	  baserad.	  Dock	  upplevdes	  inte	  
detta	  som	  ett	  hinder	  då	  målsättningen	  möttes	  och	  överträffades	  med	  antalet	  medverkande	  i	  
undersökningen.	  Att	  inte	  ha	  någon	  kontakt	  med	  de	  som	  svarar	  kan	  skapa	  problem	  då	  risken	  ökar	  för	  
felaktiga	  svar	  om	  frågorna	  inte	  uppfattades	  som	  förväntat	  eller	  helt	  enkelt	  oärliga	  svar.	  Författarna	  är	  
medvetna	  om	  denna	  risk,	  men	  har	  som	  utgångspunkt	  att	  svaren	  på	  enkäten	  är	  ärliga.	  Däremot	  kan	  
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en	  webbenkät	  ge	  mer	  utrymme	  för	  följdfrågor	  eftersom	  dessa	  kan	  gömmas	  beroende	  på	  
användarens	  svar	  på	  de	  filterfrågor	  som	  presenteras.	  

De	  frågor	  som	  ställts	  i	  enkäten	  har	  valts	  ut	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  svaren	  skall	  ge	  insikt	  i	  hur	  
medvetenheten	  ser	  ut	  hos	  community-‐användare	  i	  fråga	  om	  upphovsrättsskyddat	  material	  på	  
communities.	  Frågorna	  har	  formats	  utifrån	  studier	  i	  den	  Svenska	  upphovsrättslagen	  (SFS	  1960:729).	  	  
Frågorna	  har	  ställts	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  användarna	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  ”tar	  ställning”	  till	  hur	  
deras	  beteende	  ser	  ut.	  Det	  samma	  gäller	  även	  tre	  scenarier	  som	  har	  målats	  upp	  för	  användarna	  att	  ta	  
ställning	  till,	  vad	  gäller	  delning	  av	  material.	  Samtliga	  frågor	  ställdes	  på	  ett	  sätt	  som	  möjliggör	  en	  bild	  
av	  hur	  medveten	  användaren	  är	  om	  deras	  vanor	  och	  hur	  de	  ser	  ut	  idag.	  Det	  skapar	  också	  förståelse	  
för	  hur	  de	  tänker	  angående	  delning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  i	  dagligt	  bruk	  av	  sociala	  nätverk.	  
Det	  fanns	  även	  plats	  i	  slutet	  av	  enkäten	  för	  kommentarer	  där	  användaren	  kan	  ge	  feedback	  eller	  
kanske	  ytterligare	  förklara	  oklarheter.	  Kommentarer	  som	  lämnats	  kommer	  inte	  att	  publiceras	  i	  
resultatet.	  

För	  att	  öka	  reliabiliteten	  och	  säkerställa	  att	  enkäten	  inte	  kunde	  misstolkas	  togs	  det	  hjälp	  av	  tre	  
personer,	  som	  författarna	  själva	  valde	  ut,	  för	  att	  korrekturläsa	  uppmärksamma	  vilka	  svårigheter	  de	  
mötte	  med	  frågorna.	  Dessa	  personer	  kontrollerade	  även	  hur	  lång	  tid	  det	  tog	  att	  fylla	  i	  enkäten.	  De	  
som	  senare	  medverkat	  i	  undersökningen	  har	  behållits	  anonyma	  genom	  hela	  processen	  för	  att	  de	  ska	  
känna	  sig	  trygga	  med	  att	  svara	  ärligt.	  	  På	  vissa	  frågor	  går	  det	  att	  ange	  flera	  svarsalternativ,	  vilket	  kan	  
medföra	  vissa	  förändringar	  procentuellt	  sett	  vid	  sammanställningen.	  Fråga	  2	  och	  6.1	  i	  enkäten	  är	  
frågor	  där	  respondenterna	  kan	  ange	  flera	  svarsalternativ.	  Dessa	  frågor	  är	  dock	  framtagna	  för	  att	  se	  
sambandet	  mellan	  vilken	  typ	  av	  community	  som	  används	  i	  relation	  till	  hur	  användandet	  ser	  ut.	  Fråga	  
13	  är	  även	  den	  utformad	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  användaren	  kan	  ange	  flera	  svarsalternativ,	  detta	  för	  
att	  kontrollera	  deras	  medvetenhet	  om	  ansvarstagande	  angående	  upphovsrättsskyddat	  material.	  	  En	  
av	  enkätfrågorna	  kan	  anses	  vara	  känslig	  att	  lämna	  svar	  på,	  vilket	  också	  tagits	  i	  beaktning.	  Detta	  har	  
lett	  till	  att	  det	  finns	  en	  möjlighet	  till	  ett	  svarsalternativ	  som	  lyder:	  ”vill	  inte	  lämna	  ut	  dessa	  uppgifter”.	  	  

Enkäterna	  har	  skapats	  genom	  ett	  gratisverktyg	  på	  Google.	  Detta	  verktyg	  är	  inte	  erkänt	  som	  ett	  
korrekt	  statistiskt	  verktyg,	  dock	  räcker	  det	  för	  att	  samla	  in	  data	  som	  skall	  användas	  för	  denna	  studie.	  
Frågorna	  presenterades	  på	  flera	  delsidor,	  för	  att	  underlätta	  för	  respondenterna	  genom	  att	  följdfrågor	  
kunde	  döljas,	  beroende	  på	  hur	  svaret	  såg	  ut	  på	  filterfrågorna.	  	  

Spridning	  av	  enkäterna	  gjordes	  även	  genom	  sociala	  medier	  i	  form	  av	  att	  lägga	  upp	  länkar	  direkt	  till	  
enkäten	  samt	  länka	  till	  ett	  event	  på	  Facebook	  som	  skapats	  i	  sambandet.	  	  Genom	  eventet	  
uppmanades	  även	  deltagare	  att	  bjuda	  in	  sina	  kontakter	  för	  att	  sprida	  enkäten	  ytterligare,	  men	  även	  
för	  att	  försöka	  se	  hur	  spridning	  av	  denna	  typ	  av	  information	  sprids	  över	  nätverket. 

Googles	  verktyg	  för	  enkäten	  samlade	  alla	  enkätsvar	  i	  ett	  Excell-‐dokument	  i	  form	  av	  rader	  som	  
representerar	  en	  respondent	  samt	  kolumner	  som	  representerar	  respondentens	  svar	  på	  respektive	  
fråga.	  Datan	  har	  sedan	  använts	  för	  att	  sammanställas	  i	  form	  av	  en	  textuell	  och	  visuellt	  framställd	  
presentation.	  Presentationen	  av	  data	  visar	  på	  antalet	  respondenter,	  antalet	  respondenter	  för	  varje	  
svarsalternativ	  för	  respektive	  fråga.	  	  	  
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4.3.1	  Enkätresultat	  
Enkätundersökningen	  har	  mynnat	  ut	  i	  följande	  resultat.	  Antal	  respondenter	  var	  399	  och	  nedan	  följer	  
beskrivning	  av	  hur	  svaren	  är	  fördelade	  på	  respektive	  fråga.	  

	  

Figur	  4:	  Enkätresultat	  fråga	  1.	  (Hur	  hittade	  du	  
enkäten?)	  

Fråga	  1:	  Hur	  hittade	  du	  enkäten?	  
Majoriteten	  (99	  %)	  av	  respondenterna	  har	  
hittat	  enkäten	  via	  Facebook.	  Fördelningen	  
mellan	  svarsalternativen	  är	  följande:	  	  
• Facebook:	  394	  	  
• Annat:	  5	  	  
	  

	  

Figur	  5:	  Enkätresultat	  fråga	  2.	  Är	  du	  medlem	  i	  något	  
socialt	  nätverk,	  i	  så	  fall	  vilka?	  (Möjligt	  att	  välja	  flera)	  

Fråga	  2	  visar	  fördelningen	  över	  vilka	  
communities	  som	  används	  av	  
respondenterna.	  Det	  fanns	  möjlighet	  att	  ange	  
fler	  svar	  på	  denna	  fråga.	  

	  
Figur	  6:	  Enkätresultat	  fråga	  3.	  (Hur	  ofta	  använder	  du	  
sociala	  nätverk?)	  	  

Figuren	  för	  fråga	  3	  visar	  hur	  ofta	  användaren	  
använder	  sociala	  nätverk.	  
• Flera	  gånger/dag:	  303	  
• 1-‐2gång/dag:	  76	  
• Någon	  gång/veckan:	  18	  
• Mer	  sällan:	  3	  
	  
	  

	  

Figur	  7:	  Enkätresultat	  fråga	  4.	  (Vilken	  är	  den	  största	  
anledningen	  till	  att	  du	  använder	  sociala	  nätverk?)	  

Figur	  över	  fråga	  4	  visar	  av	  vilken	  anledning	  
användaren	  tar	  del	  av	  sociala	  nätverk.	  	  
• Delar	  intresse	  med	  de	  andra	  

medlemmarna:	  11	  %	  	  
• Flera	  utav	  mina	  vänner	  är	  medlemmar:	  31	  

%	  
• Tidsfördriv:	  23	  %	  
• Skapa	  nya	  kontakter:	  3	  %	  
• Prata	  med	  andra	  medlemmar/vänner:	  26	  %	  
• Annat:	  6	  %	  
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Figur	  8:	  Enkätresultat	  fråga	  5.	  (Sparar	  du	  
bilder/musik/e-‐böcker	  eller	  annat	  digitalt	  material	  från	  
Internet,	  på	  din	  dator?)	  

Fråga	  5	  visar	  på	  att	  majoriteten	  av	  
respondenterna	  anger	  att	  de	  sparar	  
bilder/musik/e-‐böcker	  eller	  annat	  digitalt	  
material	  på	  datorn.	  
• Ja:	  323	  
• Nej:76	  	  
	  

	  
Figur	  9:	  Enkätresultat	  fråga	  5.1.	  (5.1	  Hur	  har	  du	  hittat	  
materialet	  du	  sparat?)	  

Diagrammet	  över	  fråga	  5.1	  visar	  att	  ungefär	  
hälften	  av	  användarna	  själva	  aktivt	  söker	  efter	  
materialet	  som	  sparats	  på	  datorn.	  
• ”snubblat”	  över	  material	  som	  jag	  tyckte	  

var	  intressant:	  15	  
• Använt	  sökmotor:	  208	  
	  

	  

Figur	  10:	  Enkätresultat	  fråga	  5.2.	  (Vilken	  är	  den	  största	  anledningen	  till	  varför	  du	  sparar	  bilder/information	  från	  
Internet?)	  

Fråga	  5.2	  visar	  på	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  användarna	  som	  sparar	  material	  på	  datorn	  från	  Internet	  är	  
för	  privat	  bruk.	  Ungefär	  en	  tiondel	  säger	  sig	  spara	  material	  för	  att	  själva	  dela	  materialet	  vidare.	  
• För	  privat	  bruk:	  257	  
• För	  att	  modifiera	  bilden/informationen	  och	  dela	  vidare:	  8	  
• För	  att	  dela	  med	  mig	  av	  bilden/informationen	  som	  den	  är:44	  
• Annat:	  14	  
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Figur	  11:	  Enkätresultat	  fråga	  6.	  (Har	  du	  laddat	  upp	  material	  på	  det	  sociala	  nätverket,	  i	  så	  fall	  vad	  var	  det	  för	  material?)	  

Fråga	  6	  visar	  på	  vilken	  typ	  av	  material	  som	  laddas	  upp	  på	  sociala	  nätverk.	  Nästan	  hälften	  (45	  %)	  av	  
användarna	  laddar	  bara	  upp	  bilder,	  medan	  andra	  hälften	  (42	  %)	  delar	  en	  kombination	  av	  olika	  
filtyper	  så	  som	  bilder,	  musik,	  video	  och	  bilder.	  Ungefär	  en	  tiondel	  av	  de	  som	  svarat	  på	  enkäten	  anger	  
att	  de	  inte	  delar	  dessa	  typer	  av	  filer	  på	  sociala	  nätverk.	  Ett	  fåtal	  personer	  anger	  att	  de	  delar	  andra	  
typer	  av	  material	  än	  dessa.	  	  
• Bilder:	  180	  
• Musik:	  5	  
• Video:2	  
• Kombination	  utav	  dessa	  alternativ:	  167	  
• Inget	  utav	  det.	  Jag	  lägger	  inte	  upp	  material	  själv:	  39	  
• Annat:6	  
	  

	  
Figur	  12:	  Enkätresultat	  fråga	  6.1.	  (Vart	  kommer	  det	  materialet	  ifrån	  som	  du	  lagt	  upp?)	  

Figuren	  för	  fråga	  6.1	  visar	  att	  ungefär	  en	  tredjedel	  av	  användarna	  laddar	  ner	  material	  från	  andra	  
webbsidor	  som	  de	  lägger	  upp	  på	  sociala	  nätverk.	  Näst	  på	  övriga	  respondenter	  har	  angett	  att	  de	  
skapat	  materialet	  själva.	  Bara	  ett	  fåtal	  anger	  att	  de	  köpt	  materialet	  på	  Internet	  eller	  i	  butik	  och	  delat.	  
(frågan	  kunde	  besvaras	  med	  flera	  alternativ)	  
• Skapat	  materialet	  själv:	  317	  	  
• Köpt	  på	  internet:	  13	  
• Köpt	  i	  butik:	  4	  	  
• laddat	  ner	  från	  annan	  webbsida:	  135
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Figur	  13:	  Enkätresultat	  fråga	  6.2	  (Har	  någon	  annan	  
delat	  det	  materialet	  vidare,	  som	  du	  lagt	  upp	  eller	  
länkat?)	  

Fråga	  6.2	  visar	  på	  medvetandet	  hos	  
användaren	  om	  hur	  spridning	  sker	  på	  det	  
material	  de	  själva	  lagt	  upp.	  Ett	  fåtal	  användare	  
har	  angett	  att	  ingen	  spridning	  förekommer	  av	  
deras	  delade	  material.	  Ungefär	  häften	  av	  de	  
som	  angett	  att	  de	  delat	  någon	  form	  av	  digitalt	  
material,	  anger	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  att	  
andra	  användare	  på	  sociala	  nätverk	  sprider	  
det	  vidare.	  Den	  andra	  hälften	  anger	  att	  de	  inte	  
vet	  om	  materialet	  sprids	  vidare.	  	  
• Ja:	  163	  
• Nej:	  45	  
• Vet	  ej:	  152	  
	  

	  

Figur	  14:	  Enkätresultat	  fråga	  6.3.	  (Har	  de	  då	  frågat	  dig	  
om	  lov?)	  

Figuren,	  för	  fråga	  6.3,	  visar	  att	  majoriteten	  av	  
de	  som	  svarat	  ”ja”	  på	  fråga	  6	  (att	  de	  har	  
laddat	  upp	  material	  på	  sociala	  nätverk)	  anger	  
att	  andra	  användare	  spridit	  materialet	  vidare	  
utan	  att	  fråga	  om	  lov.	  	  
• Ja:	  63	  	  
• Nej:	  297	  

	  
Figur	  15:	  Enkätresultat	  fråga	  7.	  (Är	  du	  medlem	  i	  nätverk	  
som	  går	  ut	  på	  att	  dela	  filer	  med	  andra	  användare?)	  

Figuren	  för	  fråga	  7	  visar	  att	  majoriteten	  av	  de	  
användare	  som	  svarat	  på	  enkäten	  är	  inte	  
medlemmar	  i	  sociala	  nätverk	  som	  går	  ut	  på	  att	  
dela	  filer	  med	  andra	  användare.	  	  
• Ja:	  110	  
• Nej:	  289	  
	  
	  
	  

	  

Figur	  16:	  Enkätresultat	  fråga	  8.	  (Har	  du	  delat	  med	  dig	  av	  
länkar	  till	  andra	  webbsidor,	  på	  det	  sociala	  nätverket?)	  

Fråga	  8	  visar	  att	  majoriteten	  av	  community-‐
användarna	  delar	  med	  sig	  av	  länkar	  till	  andra	  
användare	  på	  sociala	  nätverk.	  	  
• Ja:	  319	  
• Nej:	  80	  
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Figur	  17:	  Enkätresultat	  fråga	  8.1	  (Kontrollerar	  du	  allt	  
innehåll	  på	  en	  webbsida	  innan	  du	  länkar	  den	  till	  
andra?)	  

Figuren	  för	  fråga	  8.1	  visar	  på	  att	  ungefär	  
hälften	  av	  de	  användare	  som	  svarat	  ”ja”	  på	  
fråga	  8	  (att	  de	  har	  delat	  länkar	  till	  andra	  
community-‐användare),	  inte	  kontrollerar	  allt	  
innehåll	  på	  webbsidan	  innan	  de	  sprider	  vidare	  
länken	  till	  webbplatsen.	  	  
• Ja:	  109	  
• Nej:	  210	  
	  

	  

Figur	  18:	  Enkätresultat	  fråga	  9.	  (Innan	  du	  laddar	  
upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  vem	  som	  gjort	  
materialet?)	  

Figuren	  för	  fråga	  9	  visar	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  
användarna	  inte	  kontrollerar	  vem	  som	  gjort	  
materialet	  som	  laddats	  upp	  eller	  länkas.	  
• Nej:	  246	  
• Ja:	  105	  
• Inget	  utav	  det,	  jag	  lägger	  inte	  upp/länkar	  

inte	  material:	  48	  

	  
Figur	  19:	  Enkätresultat	  fråga	  9.1	  (Försäkrar	  du	  dig	  om	  
att	  länken	  inte	  möjliggör	  delning	  av	  
upphovsrättsskyddat	  material?)	  

Fråga	  9.1	  visar	  på	  att	  nästan	  hälften	  av	  
användarna	  som	  lägger	  upp	  eller	  länkar	  
material	  på	  sociala	  nätverk,	  anger	  också	  att	  de	  
inte	  tänker	  på	  att	  kontrollerar	  om	  länken	  
möjliggör	  delning	  av	  upphovsrättsskyddat	  
material.	  Det	  är	  endast,	  lite	  mer	  än	  en	  tiondel	  
av	  respondenterna	  som	  anger	  att	  de	  gör	  
denna	  kontroll.	  
• Ja:	  57	  
• Nej:	  125	  
• Nej,	  jag	  tänker	  inte	  på	  det:	  169	  
	  

	  

Figur	  20:	  Enkätresultat	  fråga	  9.2	  (Innan	  du	  laddar	  
upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  vem	  som	  äger	  
materialet?)	  

Figur	  för	  fråga	  9.2	  visar	  att	  ungefär	  hälften	  av	  
de	  som	  lägger	  upp	  material	  eller	  länkar	  till	  
andra	  webbplatser	  inte	  kontrollerar	  vem	  som	  
äger	  materialet	  innan.	  	  
• Ja:	  70	  
• Nej:	  208	  
• Vet	  inte	  hur	  jag	  kan	  se	  det:	  73	  
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Figur	  21:	  Resultat	  för	  enkätfråga	  9.3	  (När	  du	  laddar	  
upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  om	  du	  har	  
tillåtelse	  att	  använda	  materialet?	  )	  

Figur	  för	  fråga	  9.3	  visar	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  
användarna	  inte	  kontrollerar	  att	  de	  får	  
använda	  det	  material	  de	  laddar	  upp	  eller	  
länkar	  till	  på	  sociala	  nätverk,	  medan	  en	  
fjärdedel	  av	  användarna	  aktivt	  kontrollerar.	  
• Ja,	  före	  jag	  lägger	  upp	  det:	  100	  
• Ja,	  efter	  jag	  lagt	  upp	  det:	  5	  
• Nej:	  246	  
	  

	  
Figur	  22:Enkätresultat	  fråga	  10.	  (Kan	  man	  på	  något	  sätt	  
ta	  reda	  på	  om	  man	  får	  dela	  materialet,	  utan	  att	  
kontakta	  ägaren)	  

Fråga	  10	  visar	  på	  att	  lite	  mer	  än	  en	  tredjedel	  
av	  användarna	  vet	  att	  de	  kan	  ta	  reda	  på	  om	  de	  
får	  dela	  materialet	  utan	  att	  kontakta	  ägaren	  
(upphovsmannen),	  medan	  större	  delen	  av	  
användargruppen	  är	  osäkra	  på	  hur	  de	  kan	  ta	  
reda	  på	  det.	  	  
• Ja:	  120	  
• Nej:	  22	  
• Osäker:	  257	  
	  

	  
Figur	  23:	  Resultat	  för	  enkätfråga	  11.	  (Om	  du	  inte	  hittar	  
något	  tecken	  på	  att	  bilden	  är	  upphovsrättskyddad,	  är	  
bilden	  då	  "fri"	  för	  användning?)	  

Resultatet	  på	  fråga	  11	  visar	  att	  ungefär	  en	  
tiondel	  av	  användarna	  säger	  sig	  ha	  rätten	  till	  
att	  använda	  bilder	  fritt,	  om	  inget	  annat	  anges.	  
Resterande	  är	  kluvna	  i	  sina	  svar	  då	  ungefär	  
hälften	  av	  dem	  är	  osäkra	  på	  hur	  bilden	  får	  
användas.	  	  
• Ja:	  52	  
• Nej:	  161	  
• Osäker:	  187	  
	  
	  
	  

	  

Figur	  24:	  Enkätresultat	  fråga	  12.	  (Citerar	  du	  text	  i	  dina	  
inlägg	  på	  sociala	  nätverk?)	  

Figur	  12	  visar	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  
användarna	  citerar	  olika	  typer	  av	  text	  genom	  
sina	  inlägg	  på	  sociala	  nätverk.	  
• Ja:	  239	  
• Nej:137	  
• Skriver	  inte	  några:	  23	  
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Figur	  25:Enkätresultat	  fråga	  12.1.	  (Anger	  du	  i	  så	  fall	  
vem	  som	  sagt/skrivit	  det	  du	  citerat?)	  

Diagrammet	  över	  fråga	  12.1	  visar	  att	  mindre	  
än	  hälften	  av	  de	  som	  citerar	  texter	  i	  sina	  
inlägg,	  anger	  vem	  de	  har	  citerat	  medan	  
resterande	  användare	  faktiskt	  anger	  
upphovsmannen.	  
• Ja:	  135	  
• Nej:	  104	  
	  
	  

	  

	  

	   	  

	  

Figur	  26:	  Enkätresultat,	  Scenario	  1	  

Scenario	  1.	  Figur	  23	  visar	  att	  
mer	  än	  hälften	  av	  alla	  
användare	  skulle	  avböja	  att	  
lägga	  upp	  en	  inspelning	  från	  
en	  konsert	  på	  Youtube,	  
medan	  resterande	  skulle	  
kunna	  göra	  det.	  	  
• Ja:	  157	  
• Nej:242	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  27:	  Enkätresultat,	  Scenario	  2	  

Scenario	  2.	  Figur	  24	  visar	  att	  
mer	  än	  hälften	  av	  
användarna	  inte	  skulle	  dela	  
en	  filminspelning	  via	  en	  
molntjänst.	  
• Ja:	  162	  
• Nej:	  237	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  28:	  Enkätresultat,	  Scenario	  3	  

Scenario	  3.	  Figur	  25	  visar	  att	  
majoriteten	  av	  community-‐
användarna	  hellre	  skulle	  
visa	  filmklipp	  för	  sina	  
vänner	  via	  sin	  telefon	  
istället	  för	  att	  dela	  med	  sig	  
av	  samma	  material	  på	  
Internet.	  
• Ja:365	  
• Nej:34	  
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Figur	  29:	  Enkätresultat	  fråga	  13.	  (Det	  pågår	  en	  debatt	  om	  upphovsrättsskyddat	  material	  som	  sprids	  på	  Internet.	  Vet	  du	  
vem	  som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  det	  som	  sprids?	  )	  

Figuren	  för	  fråga	  13	  visar	  vem	  användarna	  tror	  är	  ansvariga	  för	  det	  upphovsrättsskyddade	  material	  
som	  sprids	  på	  Internet.	  	  Ungefär	  hälften	  av	  användarna	  anger	  att	  det	  är	  de	  som	  sprider	  materialet	  
som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  det	  spridna	  materialet.	  
• Nej,	  jag	  vet	  inte:	  74	  
• Osäker:	  104	  
• Ja,	  de	  som	  tillhandahåller	  materialet	  (ex.	  hemsidan	  där	  materialet	  hittas):	  38	  
• Ja,	  de	  som	  sprider	  materialet	  (ex.	  privatpersoner):	  172	  
• Ja,	  de	  som	  skapat	  materialet:	  11	  
	  
	  

	  
Figur	  30:	  Enkätresultat	  fråga	  14.	  (Har	  debatten	  fått	  dig	  
att	  tänka	  till	  lite	  extra	  om	  hur	  du	  använder	  Internet?)	  

Två	  tredjedelar	  har	  angett	  att	  debatten	  inte	  
bidragit	  med	  eftertänksamhet	  om	  hur	  de	  
använder	  Internet.	  	  
• Ja:	  142	  
• Nej:	  257	  

	  
Figur	  31:	  Enkätresultat	  fråga	  15.	  (Det	  har	  tidigare	  pågått	  
liknande	  debatter,	  vid	  införandet	  av	  IPRED	  och	  FRA.	  
Har	  du	  ändrat	  ditt	  beteende	  vad	  gäller	  delning	  av	  
material	  på	  Internet	  efter	  det	  införandet?)	  

Resultaten	  från	  fråga	  15	  visar	  på	  att	  nästan	  en	  
fjärdedel	  av	  användarna	  har	  ändrat	  sitt	  
beteende	  vad	  gäller	  delning	  på	  Internet	  efter	  
tidigare	  debatter	  om	  fildelning,	  och	  en	  tiondel	  
så	  många	  har	  inte	  vetskap	  om	  innebörden	  för	  
debatten.	  
• Ja:89	  
• Nej:	  269	  
• Vet	  inte	  vad	  det	  är:	  41	  
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Figur	  32:	  Enkätresultat	  fråga	  16.	  (Tycker	  du	  det	  är	  okej	  
att	  dela	  eller	  ladda	  ner	  upphovsrättsskyddat	  material?)	  

Fråga	  16	  visar	  på	  att	  det	  finns	  delade	  
meningar	  om	  att	  det	  är	  okej	  att	  dela	  eller	  
ladda	  ner	  upphovsrättsskyddat	  material.	  En	  
sjättedel	  av	  användarna	  ville	  inte	  ta	  ställning	  i	  
frågan	  och	  nästan	  varannan	  av	  de	  resterande	  
användarna	  tycker	  att	  det	  är	  okej.	  
• Ja:	  162	  
• Nej:	  178	  
• Vill	  inte	  lämna	  information	  om	  detta:	  59	  
	  
	  

	  
Figur	  33:	  Enkätresultat	  fråga	  17.	  (Delar	  du	  
upphovsrättsskyddat	  material	  via	  Internet?)	  

Resultatet	  från	  fråga	  17	  visar	  att	  majoriteten	  
inte	  sysslar	  med	  fildelning	  av	  
upphovsrättskyddat	  material.	  
• Ja:	  82	  
• Nej:	  317	  
	  
	  

	  
Figur	  34:	  Enkätresultat	  fråga	  18.	  (Tar	  du	  del	  av	  
upphovsrättskyddat	  material	  via	  Internet?)	  

Figuren	  för	  fråga	  18	  visar	  att	  majoriteten	  av	  
användarna	  tar	  del	  av	  upphovsrättsskyddat	  
material	  via	  Internet.	  
• Ja:	  273	  
• Nej:	  126	  
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Figur	  35:	  Enkätresultat	  åldersfördelning	  

Figur	  36	  visar	  åldersfördelningen	  över	  respondenterna	  
• upp	  till	  14:	  1	  
• 15-‐19:	  20	  	  
• 20-‐29:	  209	  	  
• 30-‐39:	  87	  	  
• 40-‐49:	  53	  	  
50	  och	  uppåt:	  29
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4.3.2	  Jämförelse	  av	  data	  från	  enkätresultaten	  
Det	  som	  jämförs	  i	  tabellen	  nedan	  är	  olika	  åldersgrupper	  och	  deras	  vanor	  att	  kontrollera	  om	  material	  
på	  Internet	  är	  tillåtet	  att	  användas,	  tillsammans	  med	  deras	  vetskap	  om	  hur	  kontrollen	  kan	  utföras.	  De	  
frågor	  som	  jämförs	  i	  tabellen	  är	  fråga	  9	  (Innan	  du	  laddar	  upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  vem	  
som	  gjort	  materialet?)	  och	  fråga	  10	  (Kan	  man	  på	  något	  sätt	  ta	  reda	  på	  om	  det	  är	  tillåtet	  att	  dela	  
materialet,	  utan	  att	  kontakta	  ägaren?)	  i	  jämförelse	  med	  åldersgrupper.	  

Den	  åldersgrupp	  där	  majoriteten	  av	  användare	  har	  kunskap	  i	  frågan	  men	  ändå	  inte	  utför	  kontrollen	  
är	  personer	  mellan	  15-‐19	  och	  20-‐29	  år,	  där	  båda	  grupperna	  utgör	  en	  25	  %	  av	  totalt	  antal	  användare	  
inom	  den	  egen	  gupp.	  I	  åldersgruppen	  20-‐29	  år	  finns	  majoriteten	  användare	  som	  är	  osäkra	  på	  hur	  de	  
kan	  utföra	  denna	  kontroll	  och	  därför	  inte	  gör	  det.	  	  

Den	  stora	  skillnaden	  mellan	  åldersgrupperna	  ligger	  i	  de	  grupper	  som	  vet	  hur	  de	  kan	  kontrollera	  om	  
materialet	  är	  tillåtet	  att	  använda	  men	  väljer	  att	  inte	  göra	  denna	  kontroll.	  Av	  den	  grupp	  användare	  
som	  är	  50	  år	  eller	  äldre	  är	  det	  endast	  3	  %	  av	  gruppen,	  och	  i	  åldersgruppen	  15-‐19	  år	  är	  det	  25	  %	  av	  
gruppen	  som	  tillhör	  denna	  kategori	  av	  användare.	  Samma	  åldersgrupper	  skiljer	  sig	  även	  åt	  när	  det	  
gäller	  att	  veta	  hur	  kontrollen	  görs	  och	  samtidigt	  utför	  kontrollen.	  Där	  är	  15	  %	  av	  15-‐19	  åringarna	  
tydligt	  medvetna	  och	  3	  %	  av	  de	  som	  är	  50	  år	  eller	  äldre.	  

Den	  största	  trenden	  i	  varje	  åldersgrupp,	  förutom	  50år	  eller	  äldre,	  tycks	  vara	  att	  de	  är	  osäkra	  på	  hur	  
en	  kontroll	  görs	  och	  därför	  inte	  heller	  utför	  kontrollen.	  De	  användare	  som	  är	  över	  50år	  gamla	  har	  
samma	  brist	  på	  kunskap	  men	  majoriteten	  verkar	  ändå	  försöka	  att	  kontrollera	  materialet.	  	  

	  
Fråga	  10	  

	  
Fråga	  9	  

upp	  till	  
14	  

15-‐19	  år	   20-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50	  år	  eller	  
äldre	  

Grand	  
Total	  

Ja	   Inget	  utav	  det,	  
jag	  lägger	  inte	  
upp/länkar	  inte	  
material	  

	   	   4	  
(2	  %)	  

	   3	  
(	  6	  %)	  

	   7	  

	   Ja	   	   3	  (15	  %)	   19	  (9	  %)	   13(15	  %)	   7(8	  %)	   1(3	  %)	   43	  
	   Nej	   	   5	  (25	  %)	   46(25	  %)	   14(16	  %)	   4	  (8	  %)	   1	  (3	  %)	   70	  
Ja	  Total	   	   	   8	   69	   27	   14	   2	   120	  
Nej	   Inget	  utav	  det,	  

jag	  lägger	  inte	  
upp/länkar	  inte	  
material	  

	   	   1	  
(5	  %)	  

1	  
(1	  %)	  

2	  
(4	  %)	  

	   4	  

	   Ja	   	   	   3	  (1	  %)	   2	  (2	  %)	   4(8	  %)	   	   9	  
	   Nej	   	   	   7(3	  %)	   1(1	  %)	   	   1(3	  %)	   9	  
Nej	  Total	   	   	   	   11	   4	   6	   1	   22	  
Osäker	   Inget	  utav	  det,	  

jag	  lägger	  inte	  
upp/länkar	  inte	  
material	  

	   2	  
(10	  %)	  

10	  
(5	  %)	  

7	  
(8	  %)	  

10	  
(19	  %)	  

8	  
(28	  %)	  

37	  

	   Ja	   	   1(5	  %)	   21(10	  %)	   13(15	  %)	   8(15	  %)	   10(34	  %)	   53	  
	   Nej	   1(100	  %)	   9	  (45	  %)	   98(47	  %)	   36(41	  %)	   15(28	  %)	   8(28	  %)	   167	  
Osäker	  Total	   	   1	   12	   129	   56	   33	   26	   257	  
Grand	  Total	   	   1	   20	   209	   87	   53	   29	   399	  
Tabell	  1:	  Pivottabell,	  beskriver	  relation	  mellan	  enkätfråga	  9	  och	  10	  i	  förhållande	  till	  åldersgrupper	  

	  

Tabellen	  nedan	  visar	  de	  personer	  som	  angett	  att	  de	  kontrollerar	  vem	  som	  gjort	  det	  material	  som	  de	  
länkar	  till	  eller	  laddar	  upp	  som	  också	  svarat	  på	  fråga	  9.3	  (När	  du	  laddar	  upp/länkar	  material,	  
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kontrollerar	  du	  då	  om	  du	  har	  tillåtelse	  att	  använda	  materialet?).	  	  Även	  dessa	  ställs	  i	  relation	  till	  
åldersgrupper.	  Detta	  för	  att	  visa	  på	  hur	  fördelningen	  ser	  ut	  mellan	  dessa	  grupper	  vad	  gäller	  huruvida	  
de	  kontrollerar	  om	  de	  har	  tillåtelse	  att	  använda	  materialet	  innan	  de	  lägger	  upp	  det	  på	  Internet	  eller	  
länkar	  till	  materialet.	  De	  som	  inte	  svarat	  på	  fråga	  9.3	  är	  de	  personer	  som	  angett	  att	  de	  inte	  lägger	  
upp	  eller	  länkar	  till	  någon	  annans	  material	  (48st).	  	  

Sammantaget	  är	  30	  %	  av	  användarna	  måna	  om	  att	  fråga	  om	  lov	  när	  de	  lägger	  upp	  eller	  länkar	  någon	  
annans	  material.	  95	  %	  av	  dessa	  användare	  anger	  att	  de	  frågar	  om	  lov	  innan	  de	  sprider	  material	  
vidare,	  resterande	  5	  %	  frågar	  först	  efter	  de	  utfört	  handlingen.	  70	  %	  av	  användarna	  kontrollerar	  inte	  
alls	  om	  de	  har	  tillåtelse	  att	  använda	  materialet,	  denna	  grupp	  innefattar	  majoriteten	  av	  användare	  i	  
varje	  åldersgrupp.	  

Fråga	  9.3	   upp	  till	  14	   15-‐19	  år	   20-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50	  år	  eller	  
äldre	  

Grand	  
Total	  

Ja,	  efter	  jag	  
lagt	  upp	  det	  

	   1	  (6	  %)	   4	  (2	  %)	   	   	   	   5	  

Ja,	  före	  jag	  
lägger	  upp	  
det	  

	   4	  (22	  %)	   52	  (27	  %)	   25	  (32	  %)	   11	  (29	  %)	   8	  (38	  %)	   100	  

Nej	   1(100	  %)	   13	  (72	  %)	   138	  (71	  %)	   54	  (68	  %)	   27	  (71	  %)	   13	  (62	  %)	   246	  
Grand	  Total	  	   1	   18	   194	   79	   38	   21	   351	  
Tabell	  2:	  Pivottabell,	  beskriver	  relation	  mellan	  enkätfråga	  9.3	  i	  förhållande	  till	  åldersgrupper	  

	  

	  

Enligt	  undersökningen	  kan	  vara	  känsligt	  att	  lämna	  ut	  information	  om	  ställningstagandet	  till	  huruvida	  
det	  är	  okej	  att	  dela	  datafiler	  med	  andra	  användare	  (Fråga	  16,	  Tycker	  du	  det	  är	  okej	  att	  dela/ladda	  ner	  
upphovsrättsskyddat	  material?).	  Tabellen	  nedan	  visar	  att	  en	  femtedel	  av	  användarna	  i	  åldern	  15-‐19	  
år	  inte	  vill	  lämna	  ut	  information	  om	  detta	  och	  nästan	  lika	  många	  i	  ålder	  20-‐29	  år.	  De	  som	  tagit	  
ställning	  i	  frågan	  och	  har	  en	  inställning	  om	  att	  det	  är	  okej	  att	  fildela	  är	  främst	  personer	  mellan	  15-‐19	  
år.	  Personer	  över	  50	  år	  är	  i	  majoritet	  motståndare	  till	  detta,	  och	  i	  åldersgruppen	  40-‐49	  år	  kommer	  
strax	  efter.	  	  

Fråga	  16	   upp	  till	  14	   15-‐19	  år	   20-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50	  år	  eller	  
äldre	  

Grand	  
Total	  

Ja	   	   11	  (55	  %)	   98	  (47	  %)	   35	  (40	  %)	   13	  (25	  %)	   5	  (17	  %)	   162	  
Nej	   	   5	  (25	  %)	   75	  (36	  %)	   46	  (53	  %)	   32	  (60	  %)	   20	  (69	  %)	   178	  
Vill	  inte	  lämna	  
information	  om	  detta	  

1	  (100	  %)	   4	  (20	  %)	   36	  (17	  %)	   6	  (7	  %)	   8	  (15	  %)	   4	  (14	  %)	   59	  

Grand	  Total	   1	   20	   209	   87	   53	   29	   399	  
Tabell	  3:	  Pivottabell,	  beskriver	  relation	  mellan	  enkätfråga	  16	  i	  förhållande	  till	  åldersgrupper	  

	  
	  

Tabellen	  nedan	  visar	  fördelningen	  på	  hur	  användare	  i	  olika	  åldersgrupper	  har	  förändrat	  sitt	  beteende	  
efter	  tidigare	  och	  pågående	  debatter	  om	  upphovsrätt	  (14:	  Har	  debatten	  fått	  dig	  att	  tänka	  till	  lite	  
extra	  om	  hur	  du	  använder	  Internet?	  och	  fråga	  15:	  Det	  har	  tidigare	  pågått	  liknande	  debatter,	  vid	  
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införandet	  av	  IPRED	  och	  FRA.	  Har	  du	  ändrat	  ditt	  beteende	  vad	  gäller	  delning	  av	  material	  på	  Internet	  
efter	  det	  införandet?)	  	  

Generellt	  sett	  har	  användare	  inte	  funderat	  över	  hur	  de	  använder	  internet	  efter	  debatter	  kring	  
upphovsrätt	  och	  inte	  heller	  förändrat	  sitt	  beteende,	  varken	  under	  pågående	  debatt	  eller	  tidigare	  
debatter	  och	  lagförändringar.	  Denna	  grupp	  av	  användare	  utgör	  ungefär	  hälften	  av	  totalen.	  Trender	  
visas	  även	  i	  samtliga	  åldersgrupper	  att	  det	  finns	  en	  liten	  del	  av	  användare	  som	  inte	  känner	  till	  tidigare	  
debatter	  i	  ämnet.	  	  

Det	  finns	  även	  en	  större	  grupp	  användare	  som	  är	  50	  år	  eller	  äldre	  som	  efter	  den	  nuvarande	  debatten	  
har	  funderat	  över	  sitt	  beteende	  men	  ändå	  inte	  förändrat	  detta	  beteende	  efter	  tidigare	  debatter.	  

Bland	  de	  personer	  som	  har	  förändrat	  sitt	  beteende	  efter	  tidigare	  debatter	  och	  som	  dessutom	  fortsatt	  
tänka	  till	  under	  pågående	  debatt,	  är	  majoriteten	  användare	  mellan	  30-‐39år	  och	  40-‐49.	  

Fråga	  14	   Fråga	  15	   upp	  till	  
14	  

15-‐19	  år	   20-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50	  år	  eller	  
äldre	  

Grand	  
Total	  

Ja	   Ja	   	   1	  (5	  %)	   27	  (13	  
%)	  

17	  (20	  
%)	  

11	  (21	  
%)	  

2	  (7	  %)	   58	  
	   Nej	   	   6	  (30	  %)	   33	  (16	  

%)	  
12	  (14	  
%)	  

9	  (17	  %)	   7	  (24	  %)	   67	  
	   Vet	  inte	  

vad	  det	  är	  
	   1	  (5	  %)	   5	  (2	  %)	   2	  (2	  %)	   3	  (6	  %)	   6	  (21	  %)	   17	  

Ja	  Total	   	   	   8	  	   65	  	   31	   23	   15	  	   142	  
Nej	   Ja	   1	  (100	  

%)	  
1	  (5	  %)	   19	  (9	  %)	   9	  (10	  %)	   1	  (2	  %)	   	   31	  

	   Nej	   	   9	  (45	  %)	   116(56	  
%)	  

42	  (48	  
%)	  

21	  (40	  
%)	  

14	  (48	  %)	   202	  
	   Vet	  inte	  

vad	  det	  är	  
	   2	  (10	  %)	   9	  (4	  %)	   5	  (6	  %)	   8	  (15	  %)	   	   24	  

Nej	  Total	   	   1	   12	   144	   56	   30	   14	   257	  
Grand	  Total	   	   1	   20	   209	   87	   53	   29	   399	  

Tabell	  4:	  Pivottabell,	  beskriver	  relation	  mellan	  enkätfråga	  14	  och	  15	  i	  förhållande	  till	  åldersgrupper	  

	  

Undersökningen	  visar	  även	  att	  majoriteten	  användare	  är	  osäkra	  på	  om	  bilder	  är	  ”fria”	  för	  användning	  
om	  det	  inte	  finns	  några	  tydliga	  tecken	  på	  det	  (fråga	  11,Om	  du	  inte	  hittar	  något	  tecken	  på	  att	  bilden	  
är	  upphovsrättskyddad,	  är	  bilden	  då	  ”fri”	  för	  användning?).	  Nästan	  hälften	  av	  användare	  i	  ålder	  30-‐39	  
år	  säger	  att	  bilden	  inte	  är	  fri	  för	  användning	  i	  detta	  fall.	  Nästan	  en	  fjärdedel	  av	  användare	  i	  ålder	  50	  
år	  och	  uppåt	  säger	  att	  bilden	  är	  fri	  för	  användning.	  Den	  största	  gruppen	  användare	  är	  de	  som	  är	  
osäkra	  på	  ämnet.	  Denna	  trend	  sträcker	  sig	  över	  alla	  åldrar.	  	  

Fråga	  11	   upp	  till	  14	   15-‐19	  år	   20-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50	  år	  eller	  äldre	   Grand	  Total	  
Ja	   	   2	  (10	  %)	   28	  (13	  %)	   11	  (13	  %)	   6	  (11	  %)	   5	  (17	  %)	   52	  
Nej	   	   5	  (25	  %)	   86	  (41	  %)	   38	  (44	  %)	   23	  (43	  %)	   8	  (28	  %)	   160	  
Osäker	   1	  (100	  %)	   13	  (60	  %)	   95	  (45	  %)	   38	  (44	  %)	   24	  (45	  %)	   16	  (55	  %)	   187	  
Grand	  Total	   1	   20	   209	   87	   53	   29	   399	  

Tabell	  5:	  Pivottabell,	  beskriver	  relation	  mellan	  enkätfråga	  11	  i	  förhållande	  till	  åldersgrupper	  

Det	  som	  undersöks	  i	  tabellen	  nedan	  är	  relationen	  mellan	  användarnas	  svar	  på	  fråga	  9.3	  (När	  du	  
laddar	  upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  om	  du	  har	  tillåtelse	  att	  använda	  materialet?)	  och	  fråga	  
10	  (Kan	  man	  på	  något	  sätt	  ta	  reda	  på	  om	  man	  får	  dela	  materialet,	  utan	  att	  kontakta	  ägaren).	  Syftet	  
med	  denna	  jämförelse	  är	  att	  kunna	  se	  om	  de	  användare	  som	  inte	  kontrollerar	  om	  de	  har	  tillåtelse	  att	  
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använda	  material	  inte	  heller	  vet	  hur.	  De	  användare	  som	  inte	  svarat	  på	  fråga	  9.3	  är	  de	  som	  fallit	  bort	  i	  
tidigare	  filterfråga,	  dessa	  användare	  har	  inte	  räknats	  med	  i	  procentsatserna.	  

Nästan	  hälften	  av	  de	  användare	  som	  inte	  utför	  kontrollen	  vet	  heller	  inte	  huruvida	  denna	  kan	  utföras	  
utan	  kontakt	  med	  ägaren.	  Majoriteten	  av	  de	  användare	  som	  faktiskt	  utför	  kontrollen	  är	  också	  osäkra	  
i	  denna	  fråga.	  	  Av	  de	  användare	  som	  känner	  sig	  säkra	  i	  frågan	  svarar	  majoriteten	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  
utföra	  kontroll	  utan	  kontakt,	  de	  flesta	  användarna	  har	  dock	  sedan	  angivit	  att	  de	  ändå	  inte	  utför	  
denna	  kontroll.	  Endast	  12	  %	  av	  användarna	  anser	  att	  en	  kontroll	  kan	  utföras	  utan	  kontakt	  med	  
ägaren	  och	  utför	  sedan	  denna	  kontroll,	  medan	  hela	  19	  %	  inte	  utför	  kontrollen	  fastän	  de	  har	  kunskap	  
om	  att	  den	  kan	  genomföras	  utan	  kontakt. 

Fråga	  10	   Ej	  svarat	  p.g.a.	  
filterfråga	  

Ja,	  efter	  jag	  
lagt	  upp	  det	  

Ja,	  före	  jag	  
lägger	  upp	  det	  

Nej	   Grand	  
Total	  

Fråga	  9.3	  

Ja	   7	   3	   42	   68	   120	  
Nej	   4	   	   5	   13	   22	  
Osäker	   37	   2	   53	   165	   257	  
Grand	  Total	   48	   5	   100	   246	   399	  
Tabell	  5:	  Pivottabell,	  beskriver	  relation	  mellan	  enkätfråga	  10	  och	  9.3	  

 

4.5	  Intervjuer	  

4.5.1	  Semistrukturerad	  intervju	  
Intervjuerna	  som	  genomfördes	  var	  semistrukturerade.	  Att	  de	  är	  semistrukturerade	  innebär	  att	  det	  
förberedande	  skrevs	  en	  lista	  över	  vilka	  områden	  som	  skulle	  beröras	  (Bryman,	  2011).	  Dessa	  områden	  
baserades	  på	  enkätundersökningen,	  men	  med	  syftet	  att	  förstärka	  denna	  genom	  att	  fråga	  varför	  
användarens	  beteende	  ser	  ut	  som	  det	  gör.	  Potentiella	  respondenter	  söktes	  upp	  för	  att	  hitta	  personer	  
som	  föll	  in	  under	  de	  kriterier	  som	  ställdes	  för	  intervjun.	  	  

Lista	  över	  områden	  som	  berörs	  under	  intervjun;	  	  

Respondenten	  är	  medlem	  i	  ett	  eller	  fler	  sociala	  nätverk	  och	  kan	  svara	  på	  frågan	  ”varför”	  
de	  är	  medlemmar	  och	  hur	  ofta	  det	  används.	  

Om	  respondenten	  använder	  sitt	  riktiga	  namn	  eller	  används	  pseudonym	  alternativt	  avatar	  och	  
”varför”,	  skall	  ge	  en	  uppfattning	  om	  hur	  anonym	  användare	  känner	  att	  de	  vill	  vara	  och	  
anledningen	  till	  det.	  	  

Vilka	  aktiviteter	  respondenten	  bidrar	  med	  och	  anledningen	  till	  varför	  denne	  bidrar	  med	  just	  de	  
aktiverna,	  skall	  ge	  en	  förståelse	  till	  hur	  community	  används	  samt	  om	  det	  finns	  en	  
medvetenhet	  i	  hur	  community	  används	  och	  till	  vad	  det	  används.	  Följdfrågor	  angående	  hur	  
aktiviteterna	  ser	  ut	  hos	  andra	  användare	  skall	  bidra	  med	  förståelse	  för	  om	  beteendet	  är	  ett	  
upprepande	  av	  de	  andra	  användarnas.	  

Att	  fråga	  respondenten	  om	  denne	  sparar	  musik,	  bilder,	  e-‐böcker	  eller	  annat	  elektroniskt	  material	  
på	  datorn	  (från	  internet)	  och	  varför,	  skall	  ge	  en	  bild	  av	  motiven	  bakom	  denna	  typ	  av	  
användning.	  Motivet	  kan	  också	  stärkas	  genom	  att	  respondenten	  anger	  om	  var	  materialet	  har	  
hittats	  och	  varför	  denne	  använder	  just	  denna	  typ	  av	  informationskälla.	  	  	  

En	  följdfråga	  till	  tidigare	  stycke	  kan	  ställas	  om	  materialet	  i	  sin	  tur	  sprids	  vidare	  via	  det	  sociala	  
nätverket	  och	  anledningen	  till	  spridningen.	  Vilken	  typ	  av	  material	  som	  sprids	  är	  relevant	  för	  
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att	  skapa	  förståelse	  för	  vilken	  grad	  av	  medvetenhet	  om	  upphovsrättsproblematik	  
respondenten	  besitter.	  Det	  samma	  gäller	  om	  respondenten	  är	  medveten	  om	  hur	  denne	  kan	  
kontrollera	  om	  materialet	  är	  upphovsrättsskyddat.	  Det	  är	  också	  intressant	  att	  titta	  på	  om	  
respondenten	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  kontrollera	  materialet	  som	  sprids	  vidare.	  	  

För	  att	  skapa	  förståelse	  för	  vilken	  grad	  av	  medvetenhet	  som	  finns	  när	  respondenten	  tankar	  hem	  
material	  skall	  denne	  svara	  på	  frågan	  om	  de	  är	  medlemmar	  i	  sociala	  nätverk	  som	  har	  för	  syfte	  
att	  dela	  filer	  med	  andra	  användare.	  	  Varför	  denne	  är	  medlem	  och	  vad	  respondenten	  tycker	  
om	  denna	  typ	  av	  nätverk	  skall	  förstärka	  förståelsen	  men	  även	  ge	  en	  inblick	  i	  respondentens	  
syn	  och	  ställningstagande	  mot	  upphovsrättproblematiken.	  	  

För	  att	  skapa	  förståelse	  för	  om	  respondenten	  är	  medveten	  om	  kringliggande	  lagar	  och	  regler	  ska	  
respondenten	  ange	  anledningen	  till	  varför	  de	  använder	  sitt	  riktiga	  namn	  eller	  inte.	  	  Hur	  
viktigt	  det	  är	  att	  vara	  anonym	  skall	  också	  ge	  förståelse	  mellan	  skillnaderna	  mellan	  denna	  typ	  
av	  nätverk	  och	  andra	  sociala	  nätverk	  som	  inte	  har	  som	  syfte	  att	  dela	  filer,	  utan	  har	  som	  syfte	  
att	  kommunicera	  med	  andra	  medlemmar.	  	  

En	  förståelse	  för	  attityder	  kring	  fildelning	  och	  upphovsrättskyddat	  material	  skall	  framkomma	  
utifrån	  om	  respondenten	  tycket	  det	  är	  okej	  att	  dela	  upphovsrättsskyddat	  material.	  
Förståelsen	  för	  bakomliggande	  anledningar	  skall	  framkomma	  genom	  att	  respondenten	  skall	  
ange	  varför	  de	  har	  tagit	  den	  ställning.	  

Det	  accepterade	  beteendet	  på	  virtuella	  nätverk	  kan	  skilja	  sig,	  dels	  mellan	  olika	  typer	  av	  nätverk,	  
men	  också	  mellan	  de	  virtuella	  och	  de	  som	  existerar	  i	  verkligheten,	  om	  möjligt	  skall	  
respondenten	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  denne	  ser	  på	  olika	  typer	  av	  nätverk.	  

Grunden	  till	  upphovsproblematiken	  kan	  vara	  mångfaldig.	  Medvetenheten	  kring	  lagarna	  kan	  vara	  
en	  stor	  anledning	  till	  detta.	  Därför	  skall	  intervjun	  även	  ge	  en	  förståelse	  för	  respondenten	  
uppfattar	  tolkningen	  av	  hur	  material	  får	  användas	  på	  Internet	  och	  om	  detta	  kan	  eftersökas	  
någonstans.	  Om	  respondenten	  inte	  tycker	  sig	  hitta	  något	  tecken	  på	  att	  materialet	  är	  
upphovsrättsskyddad,	  är	  den	  direkta	  följdfrågan	  om	  materialet	  då	  är	  ”fritt”	  för	  användning.	  	  

För	  att	  stärka	  förståelse	  för	  om	  respondenten	  skiljer	  på	  lagar	  och	  regler	  på	  Internet	  och	  i	  den	  
fysiska	  verkligheten	  skall	  också	  relevant	  jämförelse	  presenteras	  för	  respondenten	  så	  att	  detta	  
går	  att	  reda	  ut.	  Exempelvis	  om	  respondenten	  skulle	  visa	  video	  för	  vännerna	  i	  verkliga	  livet	  
eller	  om	  videon	  läggs	  upp	  Youtube.	  Det	  kan	  i	  vissa	  fall	  finnas	  skillnad	  mellan	  hur	  resonemang	  
kring	  upphovsrättsbrott	  på	  Internet	  och	  i	  verkligheten	  ser	  ut.	  Därför	  bör	  även	  svaret	  på	  detta	  
framkomma	  utifrån	  intervjun.	  	  	  

Upphovsrätt	  är	  ett	  ämne	  som	  diskuterats	  under	  längre	  tid,	  vilket	  medför	  att	  det	  periodvis	  
uppstått	  heta	  debatter	  i	  ämnet	  och	  i	  olika	  syften.	  Om	  tidigare	  debatter	  har	  fått	  respondenten	  
att	  tänka	  efter	  hur	  de	  använder	  Internet	  visar	  på	  att	  det	  finns	  ett	  uns	  av	  medvetenhet	  om	  
problemen	  som	  diskuteras.	  Om	  respondenten	  ändrat	  sitt	  beteende	  visar	  detta	  på	  en	  hög	  
grad	  av	  medvetenhet.	  Om	  beteendet	  inte	  har	  ändrats	  efter	  tidigare	  lagstiftning	  eller	  
debatter,	  visar	  detta	  på	  en	  mindre	  grad	  av	  medvetenhet	  eller	  helt	  enkelt	  ett	  medvetet	  val	  att	  
inte	  förändra	  sitt	  beteende.	  

4.5.2	  Första	  Intervjun	  
Respondent	  nummer	  ett	  är	  en	  25-‐årig	  man	  som	  bor	  på	  mindre	  ort	  i	  Sverige.	  Denne	  respondent	  
kommer	  i	  detta	  kapitel	  att	  kallas	  för	  R1.	  

R1	  är	  osäker	  på	  vad	  som	  räknas	  som	  socialt	  nätverk	  men	  talar	  om	  att	  denne	  använder	  Facebook	  och	  
Reddit.	  Facebook	  används	  mer	  sällan	  medan	  Reddit	  används	  mer	  frekvent.	  Även	  nätverk	  som	  går	  ut	  
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på	  att	  dela	  material	  med	  andra	  användare	  besöks	  veckovis	  med	  syfte	  att	  ladda	  ner	  TV-‐serier	  och	  till	  
viss	  del	  film	  och	  musik.	  Dock	  delar	  inte	  R1	  själv	  filer	  med	  andra	  användare,	  utan	  laddar	  bara	  ner	  
material	  för	  eget	  bruk.	  Att	  registrera	  sig	  med	  sitt	  riktiga	  namn	  på	  sociala	  nätverk,	  så	  som	  torrent-‐
sidor,	  är	  inget	  som	  R1	  tror	  hör	  till	  vanligheterna,	  utan	  snarare	  att	  någon	  form	  av	  alias	  används.	  R1	  
tror	  att	  detta	  beror	  på	  att	  användandet	  av	  sin	  riktiga	  identitet	  inte	  efterfrågas,	  samtidigt	  som	  
vetskapen	  finns	  om	  att	  det	  är	  olagligt	  att	  dela	  vissa	  typer	  av	  filer	  med	  andra	  användare.	  

R1	  skiljer	  på	  olika	  communities	  när	  det	  gäller	  hur	  noggrant	  undersökningen	  är	  om	  hur	  dessa	  används.	  
Det	  vill	  säga,	  att	  han	  skiljer	  på	  communities	  i	  form	  av	  hur	  seriösa	  de	  tycks	  vara.	  	  R1	  förklarar	  att	  ett	  
mer	  akademiskt	  forum	  hade	  fått	  honom	  att	  läsa	  förhållningsreglerna,	  medan	  han	  i	  andra	  
communities	  hade	  förlitat	  sig	  på	  att	  andra	  användare	  förhåller	  sig	  till	  reglerna	  och	  använder	  då	  dessa	  
communities	  på	  samma	  sätt.	  Exemplet	  med	  Facebook	  anser	  han	  att	  det	  inte	  alls	  är	  viktigt	  att	  läsa	  
några	  förhållningsregler	  då	  andra	  användare	  postar	  mycket	  ”skräp”	  där	  ändå.	  	  

Bilder	  från	  andra	  sidor	  på	  Internet	  kan	  sparas	  på	  datorn	  för	  att	  användas	  som	  exempelvis	  
bakgrundsbilder	  på	  datorn	  eller	  för	  nöjes	  skull,	  alltså	  för	  att	  de	  roar	  på	  något	  sätt.	  Dessa	  bilder	  delas	  i	  
sin	  tur	  dock	  inte	  vidare	  till	  andra	  användare	  på	  andra	  nätverk.	  

Att	  ladda	  ner	  någon	  annans	  material	  tycker	  R1	  är	  okej	  av	  den	  anledningen	  det	  inte	  kostar	  pengar,	  
vare	  sig	  han	  laddar	  ner	  eller	  väljer	  att	  inte	  köpa	  det	  alls.	  Han	  menar	  att;	  han	  inte	  hade	  köpt	  
exempelvis	  en	  film	  från	  butik	  utan	  att	  veta	  om	  den	  är	  bra.	  Han	  stärker	  detta	  genom	  att	  förklara	  att	  
när	  han	  tidigare	  laddade	  ner	  mycket	  musik,	  började	  han	  också	  köpa	  fler	  skivor	  från	  butiken	  då	  han	  
hade	  möjligheten	  att	  upptäcka	  mer	  musik	  som	  var	  bra.	  R1	  vill	  alltså	  först	  veta	  om	  materialet	  är	  bra	  
innan	  ett	  köp	  genomförs.	  Efter	  ett	  köp	  raderas	  dock	  inte	  den	  digitala	  kopian.	  

R1	  säger	  sig	  inte	  tycka	  att	  digitala	  kopior	  av	  material	  är	  likställt	  med	  stöld.	  När	  det	  talas	  om	  digitala	  
kopior	  av	  film	  förklaras	  detta	  genom	  att	  den	  digitala	  kopian	  inte	  bidrar	  till	  att	  butiker	  förlorar	  pengar,	  
då	  de	  fortfarande	  har	  kvar	  ett	  exemplar	  i	  butiken	  som	  de	  kan	  sälja	  till	  någon	  annan.	  Vilket	  då	  inte	  
händer	  när	  nedladdning	  av	  digital	  kopia	  görs.	  R1	  påpekar	  flera	  gånger	  att	  det	  är	  löjligt	  att	  likställa	  
nedladdning	  med	  stöld.	  Vad	  gäller	  samma	  tankegångssätt	  för	  att	  förklara	  industrin	  bakom	  filmerna	  
och	  deras	  förluster	  eller	  inte,	  tappar	  R1	  bort	  sig	  i	  sin	  tankegång	  och	  avbröt	  sig.	  När	  R1	  istället	  svarar	  
på	  liknande	  fråga	  som	  är	  inriktad	  mot	  tryckta	  böcker	  jämfört	  med	  e-‐böcker,	  har	  han	  svårt	  att	  koppla	  
relationen	  till	  upphovsrätten	  och	  hur	  innehållet	  får	  användas	  i	  dessa	  två	  typer	  verk.	  	  

När	  R1	  tillfrågas	  om	  han	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  lägga	  upp	  videos	  på	  exempelvis	  Youtube,	  svarar	  
han	  att	  han	  vanligtvis	  inte	  skulle	  göra	  det.	  Men	  om	  skulle	  göra	  det,	  skulle	  han	  inte	  tänka	  på	  om	  det	  
finns	  saker,	  i	  bakgrunden	  av	  det	  huvudsakliga	  syftet	  med	  filmen,	  som	  är	  upphovsrättskyddat,	  trots	  att	  
han	  vet	  att	  Youtube	  har	  en	  tendens	  att	  stänga	  ner	  filmklipp	  som	  har	  exempelvis	  en	  låt	  i	  bakgrunden	  
som	  är	  upphovsrättsskyddad.	  R1	  säger	  också	  att	  det	  beror	  på,	  om	  han	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  lägga	  
upp	  ett	  filmklipp,	  om	  det	  är	  han	  själva	  som	  skapat	  filmen	  eller	  om	  det	  är	  någon	  annan.	  Han	  tycker	  att	  
det	  hade	  känts	  mer	  moraliskt	  okej	  att	  visa	  filmklippet	  hemma	  för	  vänner,	  istället	  för	  att	  lägga	  upp	  det	  
offentligt	  på	  Internet.	  	  

När	  R1	  sparar	  material	  från	  Internet,	  kontrolleras	  i	  de	  flesta	  fall	  inte	  vem	  som	  äger	  materialet	  och	  
inte	  heller	  vem	  som	  skapat	  det.	  Detta	  grundas	  i	  att	  R1	  inte	  känner	  det	  nödvändigt	  att	  lägga	  ner	  något	  
engagemang	  i	  den	  frågan.	  Dock	  kan	  det	  skilja	  sig	  från	  fall	  till	  fall.	  De	  gånger	  då	  källan	  och	  
upphovsmannen	  till	  materialet	  kontrolleras,	  är	  i	  de	  fall	  då	  det	  för	  R1	  är	  material	  som	  är	  värde.	  Det	  vill	  
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säga	  att	  materialet	  som	  skapats	  är	  intressant	  på	  så	  sätt	  att	  det	  är	  av	  intresse	  att	  veta	  vem	  som	  gjort	  
materialet	  för	  att	  ge	  dess	  upphovsman	  god	  respons	  i	  olika	  former	  (att	  ge	  creds),	  men	  även	  för	  att	  
kontrollera	  om	  det	  finns	  mer	  material	  av	  samma	  typ	  eller	  område.	  R1	  tycker	  också	  att	  det	  är	  dessa	  
fall	  är	  viktigt	  att	  andra	  användare	  länkar	  till	  källan,	  då	  det	  i	  dennes	  tur	  är	  lättare	  att	  hitta	  
ursprungskällan.	  	  

R1	  säger	  också	  att	  denne	  inte	  vet	  hur	  materialet	  kan	  kontrolleras	  om	  det	  är	  tillåtet	  att	  ladda	  ner,	  eller	  
för	  den	  delen	  användas	  på	  annat	  sätt.	  Detsamma	  gäller	  för	  att	  kontrollera	  om	  vem	  som	  i	  grunden	  
äger	  upphovsrätten	  på	  bilden.	  Dock	  uttrycker	  sig	  R1	  vid	  ett	  annat	  tillfälle	  om	  vad	  han	  tror	  om	  rätten	  
till	  upphovsrättskyddat	  material:	  

”	  [...]	  Man	  inte	  får	  använda	  materialet	  så	  länge	  man	  inte	  uttryckligen	  får	  lov	  från	  
den	  som	  faktiskt	  äger	  copyrighten?	  Om	  det	  nu	  över	  huvud	  taget	  är	  någon	  som	  äger	  
upphovsrätten	  till	  materialet.	  Jag	  menar,	  det	  finns	  ju	  public	  domain	  också.	  [...]	  Jag	  
får	  inte	  använda	  det	  så	  länge	  jag	  inte	  får	  ett	  godkännande	  från	  den	  som	  äger	  
materialet.	  ”	  [!]	  (Bilaga	  2,	  intervju	  1).	  	  

R1	  tillfrågades	  om	  han	  tänker	  på	  hur	  han	  använder	  internet	  efter	  de	  debatter	  som	  har	  varit	  kring	  
upphovsrätt.	  R1	  medger	  att	  han	  ibland	  ägnar	  en	  tanke	  åt	  hur	  han	  använder	  Internet,	  men	  att	  han	  
medvetet	  inte	  ändrat	  på	  sina	  vanor.	  Resonemanget	  kring	  detta	  handlar	  om	  att	  det	  vore	  tråkigt	  att	  
kanske	  tvingas	  betala	  böter	  för	  att	  en	  musikskiva	  eller	  film	  laddas	  ner,	  men	  att	  det	  fortfarande	  är	  ett	  
bekvämt	  sätt	  då	  det	  är	  lättillgängligt.	  R1	  svarade	  inte	  på	  frågan	  om	  han	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  
ändra	  sitt	  beteende.	  I	  dagsläget	  använder	  R1	  bland	  annat	  Spotify	  som	  bidragit	  stort	  till	  minskad	  
nedladdning	  av	  musik,	  och	  om	  det	  fanns	  ”bra”	  liknande	  tjänster	  för	  film	  och	  TV-‐serier,	  som	  är	  
lättillgängliga	  och	  prisvärda,	  skulle	  han	  kunna	  tänka	  sig	  att	  använda	  dessa	  i	  större	  utsträckning.	  	  	  

Till	  sist	  förklarar	  R1	  att	  han	  försöker	  hålla	  sig	  uppdaterad	  i	  den	  mån	  det	  går,	  vad	  gäller	  den	  debatt	  
som	  pågår	  just	  nu	  angående	  hårdare	  regler	  på	  Internet	  och	  upphovsrätt.	  Han	  har	  själv	  försökt	  leta	  
fram	  den	  information	  som	  gäller	  ärendet	  och	  har	  många	  gånger	  fått	  information	  via	  Reddit,	  vilket	  är	  
ett	  community	  som	  är	  mycket	  engagerat	  i	  dessa	  frågor.	  R1	  säger	  att	  det	  inte	  går	  att	  missa	  den	  typen	  
av	  information	  på	  Reddit,	  då	  nya	  lagförslag	  i	  denna	  fråga	  brukar	  ligga	  på	  första	  sidan	  med	  par	  tusen	  
kommentarer.	  Det	  kan	  vara	  egna	  tolkningar	  av	  lagar,	  så	  som	  ACTA,	  PIPA	  och	  så	  vidare,	  men	  ofta	  finns	  
människor	  som	  ständigt	  kontrollerar	  vilka	  lagförslag	  som	  är	  på	  gång	  och	  länkar	  direkt	  till	  den	  
ursprungliga	  källan.	  I	  dessa	  frågor	  säger	  R1	  att	  medlemmarna	  på	  Reddit	  är	  mycket	  måna	  om	  att	  
källan	  skall	  finnas	  med	  i	  inläggen	  och	  att	  informationen	  inte	  skall	  vara	  filtrerad	  genom	  någon	  annans	  
tolkning.	  Den	  egna	  tolkningen	  kan	  alltså	  finnas,	  men	  som	  ett	  attribut	  till	  källan.	  	  

	  

4.5.3	  Andra	  Intervjun	  
Respondent	  nummer	  två	  är	  en	  21-‐årig	  kvinna	  som	  är	  bosatt	  i	  en	  större	  stad	  i	  Sverige.	  Respondenten	  
för	  denna	  intervju	  kommer	  hädanefter	  att	  kallas	  för	  R2.	  

R2	  använder	  det	  sociala	  nätverket	  Facebook	  för	  att	  hålla	  kontakt	  med	  vänner	  och	  bekanta.	  Detta	  
inkluderar	  både	  vänner	  som	  denne	  träffar	  dagligen	  och	  vänner	  som	  denne	  har	  erhållit	  på	  resor	  
runtom	  i	  världen.	  På	  nätverket	  använder	  hon	  sin	  verkliga	  identitet	  och	  uttrycker	  ingen	  önskan	  över	  
att	  vara	  anonym.	  Hon	  använder	  nätverket	  flera	  gånger	  om	  dagen	  vilket	  hon	  tror	  beror	  på	  ett	  visst	  
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beroende	  till	  nätverket	  och	  det	  faktum	  att	  det	  är	  lättåtkomligt	  genom	  en	  applikation	  på	  hennes	  
smartphone.	  Hon	  plockar	  ofta	  upp	  telefonen	  för	  att	  kolla	  om	  det	  är	  ”något	  nytt	  som	  hänt	  eller	  någon	  
som	  uppdaterat	  något	  roligt”	  (Bilaga	  3,	  intervju	  2).	  När	  R2	  ombeds	  förklara	  vad	  för	  slags	  aktiviteter	  
hon	  deltar	  i	  på	  nätverket	  förklarar	  hon	  att	  flera	  av	  hennes	  vänner	  lägger	  upp	  länkar	  till	  deras	  
personliga	  bloggar	  ”så	  man	  läser	  ju	  deras	  bloggar,	  man	  tittar	  på	  deras	  Instagram,	  man	  länkar	  själv,	  
videos	  som	  man	  har	  sett	  eller	  nyheter	  som	  man	  har	  sett	  på	  aftonbladet	  eller	  lägger	  upp	  bilder	  som	  
man	  har	  tagit”	  [!]	  (Bilaga	  3,	  intervju	  2).	  Hon	  uttrycker	  att	  hon	  tror	  att	  nätverket	  mest	  används	  för	  att	  
lägga	  upp	  bilder	  men	  att	  dessa	  inte	  alltid	  ägs	  av	  personen	  som	  delar	  dem.	  R2	  själv	  delar	  till	  exempel	  
bilder	  ifrån	  fester	  som	  hon	  tagit	  själv	  men	  även	  roliga	  bilder	  och	  länkar	  som	  hon	  hittat	  på	  internet.	  
Det	  händer	  även	  att	  hon	  sparar	  bilder	  på	  sin	  PC	  för	  att	  de	  var	  speciellt	  roliga	  eller	  fina.	  Hon	  förklarar	  
att	  dessa	  sedan	  kan	  användas	  som	  inspirationskälla	  eller	  påminnelse	  om	  något	  som	  hon	  tyckt	  om.	  
Det	  händer	  att	  hon	  googlar12	  specifika	  önskemål	  för	  att	  hitta	  dessa	  bilder	  men	  även	  att	  hon	  stöter	  på	  
dem	  när	  hon	  surfar	  på	  internet.	  Att	  Googla	  är	  ett	  begrepp	  som	  innebär	  att	  användaren	  söker	  efter	  
information	  via	  en	  sökmotor,	  då	  oftast	  Googles	  sökmotor.	  Ett	  konkret	  exempel	  av	  detta	  är	  att	  hon	  
ibland	  är	  inne	  på	  en	  specifik	  mäklarsida	  med	  tilltalande	  lägenheter,	  där	  hittar	  hon	  ibland	  en	  bild	  som	  
föreställer	  något	  specifikt	  objekt	  eller	  en	  specifik	  idé	  som	  hon	  sedan	  vill	  spara.	  Hon	  medger	  att	  det	  
inte	  är	  särskilt	  ofta	  som	  hon	  sedan	  delar	  dessa	  vidare	  på	  det	  sociala	  nätverket	  men	  att	  hon	  när	  det	  
händer	  inte	  kontrollerar	  om	  hon	  har	  rättigheter	  till	  detta.	  Varken	  när	  hon	  sparar,	  länkar	  eller	  laddar	  
upp	  bilder	  eller	  annat	  material	  tänker	  hon	  på	  att	  kontrollera	  vem	  som	  äger	  materialet	  eller	  om	  det	  
finns	  något	  illegalt	  eller	  skadligt	  material	  i	  anknytning.	  Hon	  förklarar	  detta	  med	  att	  beskriva	  känslan	  
om	  allt	  som	  läggs	  upp	  på	  nätet	  är	  offentligt	  eftersom	  att	  alla	  kan	  få	  tillgång	  till	  det.	  Vid	  frågan	  om	  
huruvida	  hon	  anser	  att	  andra	  användare	  bör	  be	  henne	  om	  tillåtelse	  innan	  de	  delar	  vidare	  hennes	  
material	  förklarar	  hon	  att	  detta	  beror	  på	  hur	  känsligt	  och	  privat	  materialet	  anses	  vara.	  Dock	  uttrycker	  
hon	  också	  sin	  medvetenhet	  om	  att	  bilderna	  blir	  publika	  när	  de	  läggs	  upp	  på	  Facebook.	  

R2	  är	  inte	  medlem	  i	  något	  nätverk	  där	  syftet	  är	  att	  dela	  filer	  och	  där	  det	  pågår	  olaglig	  fildelning	  men	  
att	  hon	  använder	  ett	  sådant	  nätverk:	  ”Det	  är	  inte	  så	  att	  jag	  går	  in	  där	  varje	  dag	  och	  laddar	  ner	  en	  film,	  
[…]	  Man	  vet	  ju	  att	  man	  inte	  ska	  göra	  det	  och	  att	  det	  är	  olagligt	  men	  man	  gör	  det	  ändå”	  [!]	  (Bilaga	  3,	  
intervju	  2).	  Hon	  poängterar	  att	  hon	  inte	  är	  en	  flitig	  användare	  av	  dessa	  nätverk	  men	  att	  hon	  vid	  de	  
tillfällena	  laddar	  film.	  Hon	  uttrycker	  också	  att	  hon	  egentligen	  inte	  tycker	  att	  det	  är	  okej	  att	  ta	  del	  av	  
upphovsrättsskyddat	  material	  på	  detta	  sätt	  men	  att	  detta	  ändå	  händer.	  Anledningarna	  till	  detta	  är	  att	  
R2	  anser	  att	  det	  hör	  till	  vanligheterna,	  att	  andra	  personer	  gör	  det,	  och	  att	  det	  skulle	  vara	  socialt	  
acceptabelt	  samt	  att	  hon	  nog	  inte	  hade	  fortsatt	  med	  aktiviteten	  om	  den	  blivit	  ovanligare.	  Angående	  
metaforen	  huruvida	  det	  är	  samma	  sak	  att	  stjäla	  en	  film	  i	  en	  videobutik	  eller	  ladda	  ner	  en	  på	  nätet	  
uttrycker	  hon	  en	  tvetydighet.	  Hon	  uttrycker	  först	  att	  det	  inte	  är	  samma	  sak	  men	  ångrar	  sig	  sedan	  
genom	  att	  säga:	  

	  ”Alltså,	  det	  är	  ju	  samma	  sak,	  egentligen.	  Men	  man	  gör	  det	  ju	  fysiskt.	  Det	  känns	  som	  
om	  det	  är	  en	  helt	  annan	  grej	  för	  att	  när	  man	  laddar	  ner	  en	  film	  så	  är	  det	  ju,	  allt	  är	  ju	  
elektroniskt,	  man	  kan	  ju	  inte	  ta	  på	  det”	  [!]	  (Bilaga	  3,	  intervju	  2).	  

Anledningen	  till	  att	  hon	  anser	  det	  vara	  samma	  sak	  är	  att	  båda	  situationerna	  i	  grunden	  är	  olagliga,	  
trots	  detta	  uttrycker	  hon	  att	  hon	  känner	  en	  skillnad	  inför	  aktiviteterna	  då	  den	  ena	  inte	  är	  en	  fysisk	  
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handling.	  Vid	  ställningstagandet	  till	  huruvida	  hon	  skulle	  tänka	  sig	  att	  visa	  upp	  ett	  klipp	  från	  en	  konsert	  
för	  sina	  vänner	  fysiskt	  eller	  huruvida	  hon	  skulle	  kunna	  lägga	  upp	  samma	  klipp	  på	  Facebook	  uttrycker	  
hon	  att	  båda	  aktiviteterna	  känns	  okej.	  Dock	  anser	  hon	  att	  det	  finns	  en	  viss	  skillnad	  mellan	  dessa	  
aktiviteter,	  då	  det	  är	  svårt	  att	  kontrollera	  vad	  som	  händer	  med	  klippet	  efter	  att	  det	  lagts	  upp	  på	  
Internet.	  	  

R2	  uttrycker	  en	  medvetenhet	  kring	  den	  pågående	  debatten	  angående	  diverse	  lagförslag	  som	  skall	  
styrka	  den	  nuvarande	  upphovsrättslagen	  på	  nätet.	  Debatten	  har	  fått	  henne	  att	  fundera	  över	  sitt	  
beteende	  i	  viss	  mån	  även	  om	  hon	  påpekar	  att	  hon	  inte	  sysslar	  mycket	  med	  nerladdning	  av	  filer.	  Hon	  
påpekar	  att	  hon	  inte	  är	  så	  insatt	  i	  debatten	  men	  att	  den	  visst	  fått	  henne	  att	  fundera	  över	  vilka	  av	  de	  
aktiviteter	  hon	  medverkar	  i	  som	  hon	  inte	  borde.	  Hon	  uttrycker	  en	  oro	  inför	  lagförändringen	  som	  
trädde	  i	  kraft	  den	  1maj	  vilket	  innebär	  att	  regeringen	  har	  rätt	  att	  spara	  data	  om	  användares	  aktiviteter	  
på	  internet.	  Men	  medger	  att	  hennes	  beteende	  inte	  förändrats	  sedan	  lagförändringen	  eller	  debatten	  
men	  att	  hon	  inte	  gör	  vissa	  saker	  lika	  lättvindigt	  som	  innan.	  

R2	  visar	  igenkännande	  vid	  frågor	  angående	  tidigare	  diskussioner	  och	  lagförändringen	  IPRED	  men	  kan	  
inte	  minnas	  vad	  denna	  innebär.	  Efter	  en	  liten	  påminnelse	  av	  innebörden	  av	  lagen	  minns	  hon	  dock	  
denna	  förändring.	  Hon	  förklarar	  att	  när	  lagförändringen	  gick	  igenom	  ändrade	  detta	  hennes	  beteende	  
men	  att	  hon	  sedan	  glömde	  av	  lagen	  och	  fortsatte	  som	  hon	  gjort	  innan.	  Eftersom	  R2	  läst	  media	  har	  
hon	  också	  lärt	  sig	  en	  del	  om	  upphovsrättslagen	  och	  liknande,	  men	  viss	  kunskap	  är	  förvärvad	  genom	  
diskussioner	  med	  vänner.	  R2	  nämner	  också	  att	  de	  googlar	  dessa	  regler	  om	  de	  är	  osäkra	  på	  
innebörden.	  Vid	  frågan	  om	  huruvida	  en	  bild	  är	  fri	  för	  användning	  om	  den	  saknar	  copyright-‐tecken	  
svarar	  hon	  ett	  tveksamt	  nej	  och	  gör	  ett	  antagande	  att	  tillfråga	  ägaren	  om	  tillåtelse	  är	  något	  som	  bör	  
göras.	  Sina	  egna	  rättigheter	  vid	  användandet	  av	  sådana	  verk	  är	  hon	  omedveten	  om.	  

När	  R2	  blev	  medlem	  i	  det	  sociala	  nätverket	  var	  det	  vänner	  som	  visade	  hur	  funktionerna	  hanterades.	  	  I	  
annat	  fall	  förklaras	  att	  inlärningen	  ofta	  handlade	  om	  sporadiskt	  klickande	  för	  att	  hitta	  nya	  funktioner	  
och	  spred	  sedan	  kunskapen	  vidare	  i	  sin	  tur,	  som	  hon	  anser	  vara	  en	  sorts	  social	  process	  i	  sig.	  Detta	  
lärande	  verkar	  dock	  mest	  sträcka	  sig	  till	  funktionerna	  på	  sidan	  snarare	  än	  sidans	  regler	  och	  normer.	  

Hon	  medger	  att	  en	  del	  av	  hennes	  beteendemönster	  är	  beroende	  av	  mönstret	  hos	  andra	  användare,	  
vilket	  hon	  förklarar	  på	  så	  sätt	  att	  om	  flertalet	  personer	  delar	  material	  från	  andra	  sidor	  från	  Internet	  
på	  Facebook,	  gör	  hon	  detsamma.	  Till	  följd	  av	  detta	  nämner	  R2;	  ”Jag	  tror	  inte	  man	  tänker	  så	  mycket	  
på	  vem	  som	  äger	  sidan,	  vem	  som	  äger	  bilderna,	  om	  man	  får	  använda	  dem,	  om	  man	  inte	  får	  använda	  
dem.	  Jag	  tror	  inte	  folk	  tänker	  på	  det.”	  [!]	  (Bilaga	  3,	  intervju	  2).	  	  R2	  tror	  också	  att	  hon	  möjligtvis	  skulle	  
sluta	  med	  vissa	  aktiviteter	  om	  andra	  medlemmar	  på	  Facebook	  gjorde	  detsamma,	  men	  att	  detta	  är	  
något	  som	  är	  svårt	  att	  förutsäga.	  ”Det	  är	  ju	  en	  sån	  trendgrej.	  Slutar	  andra	  så	  kanske	  jag	  känner	  att,	  
men	  då	  är	  det	  ingen	  idé	  att	  jag	  gör	  det	  heller”	  [!]	  (Bilaga	  3,	  intervju	  2).	  	  

	  

4.7.1	  Detaljbeskrivning	  
De	  tveksamheter	  som	  kom	  fram	  under	  intervjuerna	  var	  främst	  vad	  som	  egentligen	  gäller	  för	  
upphovsrättsskyddat	  material	  och	  hur	  kontroll	  av	  vem	  som	  äger	  upphovsrätten	  kan	  göras.	  	  

I	  första	  intervjun	  kom	  det	  även	  fram	  att	  det	  kan	  i	  vissa	  fall	  kan	  vara	  svårt	  att	  förstå	  vad	  som	  gäller	  
upphovsrätt	  på	  Internet	  och	  upphovsrätt	  i	  den	  fysiska	  världen.	  	  I	  samma	  intervju	  var	  R1	  till	  en	  början	  
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mycket	  avslappnad	  och	  hade	  därmed	  en	  mer	  avslappnad	  attityd	  till	  frågorna.	  Dock	  blev	  det	  genast	  en	  
lite	  mer	  spänd	  stämning	  när	  det	  talades	  om	  varför	  denne	  ansåg	  att	  exempelvis	  fildelning	  var	  okej	  
eller	  inte.	  I	  andra	  intervjun	  framkom	  det	  tveksamheter	  angående	  respondentens	  motivation	  för	  sitt	  
agerande.	  Det	  framkom	  en	  del	  motsägelser	  som	  sedan	  fick	  redas	  ut.	  Intervjuarens	  uppfattning	  var	  att	  
detta	  berodde	  på	  att	  respondenten	  inte	  tidigare	  reflekterat	  över	  dessa	  frågor.	  

	  

4.6	  Observation	  

4.6.1	  Dold	  observation	  
En	  dold	  observation	  har	  gjorts	  på	  två	  stycken	  så	  kallade	  newsfeeds13	  på	  Facebooks	  för	  att	  undersöka	  
vad	  användare	  delar	  och	  hur	  de	  använder	  det	  sociala	  nätverket,	  detta	  för	  att	  styrka	  och	  bekräfta	  
enkätresultaten.	  Newsfeed	  är	  den	  sida	  på	  Facebook	  som	  visar	  alla	  poster	  från	  de	  medlemmar	  som	  
användaren	  har	  i	  sin	  kontaktlista.	  Det	  kan	  liknas	  med	  en	  anslagstavla	  där	  alla	  medlemmars	  
anteckningar	  visas.	  Observatörerna,	  det	  vill	  säga	  författarna	  till	  uppsatsen,	  har	  rollen	  som	  
fullständiga	  observatörer.	  Detta	  innebär	  alltså	  att	  de	  inte	  har	  interagerat	  med	  användarna	  (Bryman,	  
2011)	  under	  tiden	  för	  observationen.	  Observationen	  har	  ägt	  rum	  vid	  två	  tillfällen,	  vilket	  vartdera	  skall	  
omfatta	  ett	  dygns	  aktivteter	  på	  newsfeeden,	  alltså	  sammantaget	  två	  dygn.	  Eftersom	  aktiviteterna	  på	  
Facebook	  varierar	  vid	  olika	  tidpunkter	  under	  ett	  dygn,	  är	  det	  högst	  relevant	  att	  undersökningen	  
sträcker	  sig	  över	  ett	  dygn.	  Detta	  dokumenterades	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  utskrifter	  av	  respektive	  
newsfeed	  gjordes	  vid	  flera	  tillfällen	  under	  dagen,	  vars	  genomgång	  resulterade	  i	  att	  märka	  ut	  vad	  som	  
delats,	  hur	  det	  har	  delats	  samt	  om	  det	  förekommer	  citat	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  det	  delade	  
materialet	  har	  refererats	  till	  den	  ursprungliga	  källan.	  	  

De	  förberedelser	  som	  gjorts	  för	  observationen	  är	  att	  se	  till	  att	  det	  som	  skall	  observeras	  motsvarar	  
enkätfrågorna	  för	  att	  styrka	  dessa.	  Detta	  gjordes	  genom	  att	  undersöka	  samma	  fenomen	  under	  
observationen	  som	  enkätfrågorna	  motsvarar	  för	  att	  se	  hur	  väl	  dessa	  stämmer	  överens	  med	  de	  svar	  
som	  lämnats	  av	  informanterna.	  Alltså	  i	  vilken	  omfattning	  användare	  lägger	  upp	  eget	  material,	  någon	  
annans	  material	  samt	  länkar	  till	  andra	  webbplatser	  eller	  delat	  någon	  annans	  material.	  Observationen	  
sammanställs	  genom	  en	  kortare	  beskrivning	  nedan,	  som	  sedan	  kommer	  vara	  underlag	  för	  att	  stäkra	  
de	  svar	  som	  angetts	  under	  enkätundersökningen.	  	  

	  

4.6.2	  Observationsresultat	  
Observationerna	  visar	  att	  majoriteten	  av	  användarna	  främst	  lägger	  upp	  eget	  material	  på	  Facebook.	  
Det	  material	  som	  läggs	  upp	  är	  främst	  foton	  men	  också	  privata	  videoklipp.	  De	  länkar	  som	  visat	  sig	  
under	  tidsperioden	  för	  observationen	  har	  varit	  länkar	  till	  andra	  webbplatser	  utanför	  det	  sociala	  
nätverket	  samt	  länkar	  som	  för	  användaren	  till	  publika	  grupper	  inom	  nätverket.	  De	  flesta	  länkar	  som	  
leder	  utanför	  nätverkets	  ramar	  har	  lett	  till	  Youtube.	  Vid	  de	  länkade	  Youtube	  klippen	  har	  
observatörerna	  tittat	  på	  om	  materialet	  har	  stridit	  mot	  upphovsrättslagen	  men	  också	  ifall	  det	  finns	  
andra	  länkar	  som	  leder	  till	  andra	  sidor	  som	  möjliggör	  för	  användaren	  att	  del	  av	  upphovsrättsskyddat	  
material.	  Kontrollen	  visar	  att	  majoriteten	  av	  materialet	  inte	  stridit	  mot	  upphovsrättslagen,	  dock	  
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fanns	  det	  undantag	  för	  detta,	  men	  huruvida	  samma	  kontroll	  har	  gjorts	  av	  användaren	  själv	  är	  inte	  
möjligt	  att	  se.	  

Det	  finns	  en	  del	  medlemmar	  som	  lägger	  upp	  någon	  annans	  material	  som	  också	  är	  i	  form	  av	  bilder	  och	  
videos,	  men	  det	  är	  endast	  i	  begränsad	  utsträckning.	  Huruvida	  användaren	  har	  kontrollerat	  
äganderätt	  eller	  innehåll	  av	  detta	  material	  framkommer	  inte	  utav	  observationer.	  Om	  användaren	  
tyckt	  att	  någon	  annans	  material	  varit	  av	  intresse	  har	  i	  så	  fall	  detta	  material	  delats	  med	  en	  funktion	  
som	  tillåter	  detta,	  en	  så	  kallad	  Share-‐funktion.	  När	  denna	  funktion	  används	  kommer	  materialet	  att	  
finnas	  tillgängligt	  för	  andra	  medlemmar,	  dock	  med	  en	  länk	  direkt	  till	  källan,	  alltså	  till	  den	  första	  
användaren	  som	  själv	  valt	  att	  lägga	  upp	  materialet.	  De	  finns	  även	  länkar	  som	  andra	  medlemmar	  lagt	  
upp,	  som	  leder	  utanför	  Facebook,	  som	  har	  delats	  med	  samma	  funktion.	  Det	  som	  inte	  framgår	  är	  om	  
de	  medlemmar	  som	  använt	  share	  funktionen	  för	  att	  dela	  någon	  annans	  material	  har	  frågat	  om	  
tillåtelse.	  Observationen	  har	  bara	  visat	  ett	  fall	  av	  denna	  typ.	  	  

En	  av	  Facebook	  funktioner	  innebär	  att	  bilder	  eller	  annat	  material	  som	  användaren	  kommenterat	  på	  
sedan	  visas	  i	  deras	  newsfeed	  vilket	  innebär	  att	  dennes	  kontakter	  att	  i	  sin	  tur	  se	  materialet,	  denna	  
funktion	  innebär	  att	  användaren	  omedvetet	  sprider	  material	  som	  potentiellt	  inte	  var	  tillåtet	  att	  
sprida.	  Dock	  har	  observatörerna	  inte	  befogenhet	  att	  titta	  på	  om	  bildens	  inställningar	  är	  att	  den	  skall	  
vara	  synlig	  för	  alla,	  eller	  om	  den	  är	  privat.	  Så	  utifrån	  de	  observationer	  som	  gjorts,	  framkommer	  det	  
enbart	  att	  det	  är	  någon	  annans	  bild	  som	  blivit	  kommenterad.	  	  
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4.6.3	  Resultat	  från	  den	  empiriska	  undersökningen	  
De	  empiriska	  resultaten	  sammanställs	  här	  under	  respektive	  forskningsdelfråga	  för	  att	  ge	  en	  tydlig	  
bild	  av	  relevansen	  de	  empiriska	  undersökningarna.	  

Forskningsfråga	  2:	  Hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?	  
Majoriteten	  av	  användarna	  kontrollerar	  inte	  om	  de	  har	  tillåtelse	  att	  använda	  materialet,	  och	  är	  
samtidigt	  osäkra	  på	  hur	  en	  sådan	  kontroll	  skulle	  kunna	  göras(Se	  Tabell	  5).	  Majoriteten	  av	  användarna	  
vet	  inte	  om	  det	  går	  att	  kontrollera	  om	  materialet	  får	  användas	  utan	  att	  kontakta	  upphovsmannen,	  
medan	  en	  liten	  del	  av	  användarna	  är	  av	  uppfattningen	  att	  en	  kontroll	  inte	  kan	  göras	  utan	  att	  
kontakta	  upphovsmannen	  (Se	  Figur	  21).	  Detta	  visar	  att	  användare	  är	  medvetna	  men	  mycket	  osäkra	  i	  
frågan.	  

Även	  majoriteten	  av	  de	  användare	  som	  faktiskt	  utför	  kontrollen	  är	  osäkra	  i	  frågan,	  vilket	  rimligen	  
borde	  innebära	  att	  dessa	  användare	  faktiskt	  tar	  kontakt	  med	  ägaren	  av	  upphovsrätten	  till	  materialet	  
för	  att	  utföra	  kontrollen.	  

Hälften	  av	  användarna	  är	  osäkra	  på	  om	  en	  bild	  är	  ”fri”	  för	  användning	  om	  det	  inte	  hittar	  några	  tecken	  
på	  att	  den	  är	  upphovsrättsskyddad,	  medan	  andra	  hälften	  anger	  att	  bilden	  inte	  är	  fri	  att	  användas	  på	  
valfritt	  sätt	  om	  det	  inte	  är	  tydligt	  att	  den	  är	  upphovsrättsskyddad	  (Se	  Figur	  22).	  Även	  detta	  visar	  på	  
att	  det	  finns	  stor	  klyfta	  mellan	  de	  användare	  som	  har	  kunskap	  och	  inte	  har	  kunskap	  om	  detta.	  

Respondent	  1	  (R1)	  säger	  under	  intervjun	  att	  denne	  inte	  vet	  hur	  materialet	  kan	  kontrolleras	  men	  
uttrycker	  senare	  att	  denne	  har	  en	  vag	  uppfattning	  av	  att	  tillstånd	  bör	  erfaras	  från	  personen	  som	  äger	  
upphovsrätten	  till	  materialet.	  Även	  Respondent	  2	  (R2)	  visar	  upp	  en	  osäkerhet	  inför	  frågan,	  hon	  svarar	  
ett	  tveksamt	  nej	  och	  gör	  ett	  antagande	  att	  tillfråga	  ägaren	  om	  tillåtelse	  är	  något	  som	  bör	  göras.	  R2	  
förklarar	  att	  mycket	  av	  den	  kunskap	  denne	  har	  av	  upphovsrättslagen	  har	  erhållits	  i	  skolan	  under	  
medierelaterad	  utbildning	  eller	  genom	  tips	  av	  vänner	  och	  Google.	  Det	  verkar	  därmed	  som	  att	  de	  
flesta	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  är	  medvetna	  om	  upphovsrättsproblematik	  och	  den	  debatt	  som	  
pågått	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen.	  Dock	  är	  användarna	  osäkra	  på	  hur	  skyldigheter	  och	  rättigheter	  ser	  ut	  
angående	  upphovsrätt,	  trots	  att	  respondenterna	  har	  en	  viss	  bild	  av	  hur	  det	  bör	  gå	  till.	  

Vid	  frågan	  som	  rör	  vem	  som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  spridningen	  av	  copyrightskyddat	  material,	  anger	  
majoriteten	  av	  användarna	  att	  det	  är	  de	  privatpersoner	  som	  sprider	  materialet	  som	  får	  ta	  ansvaret	  
för	  spridningen(Se	  Figur	  28).	  Det	  är	  ungefär	  en	  fjärdedel	  som	  anger	  att	  de	  är	  osäkra	  på	  vem	  som	  bär	  
ansvaret,	  och	  ett	  fåtal	  anger	  att	  de	  inte	  vet	  alls	  vem	  som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  spridningen,(Se	  Figur	  28)	  
vilket	  tyder	  på	  att	  inte	  alla	  användare	  tar	  till	  sig	  all	  den	  information	  som	  var	  medborgare	  bör	  göra.	  	  

En	  fråga	  där	  användarna	  får	  ta	  ställning	  till	  olika	  scenarier	  visar	  att	  de	  allra	  flesta	  användare	  känner	  
en	  större	  motvillighet	  till	  att	  ladda	  upp	  filmklipp	  ifrån	  en	  koncert	  på	  nätet,	  via	  Youtube,	  än	  att	  visa	  
det	  för	  vänner	  i	  ett	  slutet	  sällskap(Se	  Figur	  25,	  26,	  27).	  När	  respondenterna	  i	  intervjun	  ställs	  inför	  
samma	  fråga	  är	  de	  överens	  om	  att	  även	  om	  de	  vanligtvis	  inte	  använder	  Youtube	  skulle	  det	  kännas	  
moraliskt	  lättare	  att	  visa	  ett	  videoklipp	  med	  exempelvis	  upphovsrättskyddat	  material	  för	  ett	  slutet	  
sällskap.	  En	  anledning	  till	  detta	  är	  enligt	  R2	  att	  kontrollen	  förloras	  över	  spridningen	  av	  klippet	  när	  
detta	  laddas	  upp	  på	  nätet.	  Användaren	  tycks	  alltså	  ha	  en	  viss	  medvetenhet	  kring	  skillnader	  på	  att	  
ladda	  upp	  ett	  klipp	  på	  nätet	  och	  att	  visa	  det	  i	  slutet	  sällskap.	  Beslutet	  tycks	  dock	  handla	  mindre	  om	  
medveten	  om	  upphovsrättsproblematiken,	  utan	  snarare	  en	  fråga	  om	  kontroll.	  	  
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Det	  framkommer	  under	  intervjuerna	  att	  R2	  inte	  är	  särskilt	  insatt	  i	  tidigare	  debatter	  kring	  
upphovsrättsproblematiken,	  utan	  behöver	  en	  påminnelse	  för	  att	  minnas	  vad	  exempelvis	  IPRED	  står	  
för.	  Ungefär	  10	  %	  av	  användarna	  uttrycker	  att	  de	  inte	  känner	  till	  IPRED,	  detta	  till	  trots	  har	  hela	  358	  av	  
399	  användare	  visat	  kännedom	  inför	  dessa	  lagförändringar(Se	  figur	  30).	  R1	  förklarar	  att	  han	  försöker	  
hålla	  sig	  uppdaterad	  på	  ämnet	  genom	  att	  inhämta	  information	  från	  Internet	  och	  communities.	  Detta	  
visar	  att	  majoriteten	  av	  användarna	  är	  medvetna	  om	  de	  debatter	  som	  tidigare	  pågått	  och	  de	  
debatter	  som	  kvarstår	  idag,	  samt	  att	  de	  även	  söker	  efter	  information	  om	  detta	  på	  egen	  hand.	  	  

	  

Forskningsfråga	  3:	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  nätverk?	  
Tre	  fjärdedelar	  av	  alla	  användare	  använder	  sociala	  nätverk	  flera	  gånger	  per	  dag	  (Se	  Figur	  5),	  främst	  
för	  att	  deras	  vänner	  är	  medlemmar	  men	  också	  för	  att	  prata	  med	  dessa	  vänner	  och	  andra	  
medlemmar(Se	  Figur	  6).	  R2	  säger	  i	  intervju	  att	  också	  hon	  använder	  sociala	  nätverk,	  då	  specifikt	  
Facebook	  flera	  gånger	  per	  dag.	  Detta	  tror	  hon	  beror	  på	  en	  viss	  beroendefaktor	  men	  även	  att	  
communityt	  har	  gjorts	  lättillgängligt	  via	  mobiltelefonen.	  

Majoriteten	  av	  användarna	  sparar	  bilder,	  musik,	  e-‐böcker	  eller	  annat	  digitalt	  material	  på	  sin	  dator(Se	  
Figur	  7).	  Hälften	  av	  alla	  användare	  lägger	  främst	  upp	  bilder	  på	  sociala	  nätverk	  (Se	  Figur	  10).	  Många	  
användare	  anger	  att	  det	  inte	  enbart	  är	  bilder	  de	  delar	  utan	  att	  det	  är	  en	  kombination	  av	  bilder,	  musik	  
och	  video(Se	  Figur	  10).	  Användarna	  anger	  också	  att	  det	  delade	  materialet	  till	  största	  del	  är	  något	  de	  
skapat	  själva	  eller	  laddat	  ner	  från	  en	  annan	  webbplats	  (Se	  Figur	  11),	  på	  denna	  fråga	  kunde	  
användarna	  välja	  flera	  alternativ	  så	  många	  av	  användarna	  har	  angett	  en	  kombination	  av	  de	  olika	  
metoderna.	  Bara	  ett	  fåtal	  användare	  anger	  att	  de	  inte	  delar	  material	  över	  huvud	  taget	  då	  de	  inte	  
lägger	  upp	  något	  själva.	  Detta	  visar	  på	  att	  användare	  som	  sparar	  material	  på	  sin	  dator,	  främst	  delar	  
med	  sig	  av	  bilder	  på	  sociala	  nätverk.	  Många	  användare	  anger	  att	  det	  delar	  en	  kombination	  av	  olika	  
typer	  av	  material	  på	  nätet,	  men	  att	  det	  främst	  är	  bilder	  och	  material	  som	  de	  skapat	  själva.	  

Nästan	  hälften	  av	  de	  användare	  som	  någon	  gång	  delat	  material	  med	  andra	  användare	  vet	  inte	  om	  de	  
andra	  användarna	  i	  sin	  tur	  har	  delat	  materialet	  vidare.	  Ungefär	  lika	  många	  användare	  är	  medvetna	  
om	  att	  andra	  användare	  i	  sin	  tur	  delar	  detta	  vidare	  och	  att	  enbart	  en	  bråkdel	  av	  dem	  först	  frågat	  om	  
lov	  för	  spridningen.	  Under	  observationen	  framkom	  bara	  ett	  fall	  där	  en	  användare	  bad	  om	  lov	  för	  att	  
sprida	  material	  vidare.	  Majoriteten	  av	  användarna	  kontrollerar	  inte	  heller	  själva	  om	  de	  har	  tillåtelse	  
att	  använda	  material	  innan	  de	  i	  sin	  tur	  delar	  det	  vidare	  (Se	  Figur12).	  	  

R2	  anger	  att	  det	  är	  mer	  vanligt	  att	  hon	  laddar	  upp	  eget	  material	  på	  communityt.	  Dock	  händer	  det	  att	  
hon	  även	  laddar	  upp	  någon	  annans	  material	  som	  hon	  laddat	  ner	  ifrån	  Internet.	  Observationer	  visar	  
att	  majoriteten	  av	  användare	  på	  Facebook	  främst	  lägger	  upp	  eget	  material	  i	  form	  av	  bilder	  och	  
videoklipp	  och	  att	  den	  delning	  som	  sker	  av	  någon	  annans	  material	  sker	  i	  begränsad	  utsträckning.	  
Majoriteten	  av	  material	  som	  delas	  på	  Facebook	  där	  användaren	  själv	  inte	  är	  upphovsman	  kan	  delas	  
via	  en	  inbyggd	  share-‐funktion,	  vilket	  betyder	  att	  materialet	  länkas	  till	  källan.	  Den	  källa	  där	  materialet	  
kommer	  ifrån	  kan	  antingen	  vara	  en	  medlem	  som	  lagt	  upp	  materialet	  själv	  eller	  till	  originalkällan.	  
Även	  i	  de	  fall	  där	  användaren	  delat	  med	  sig	  av	  material,	  vet	  de	  inte	  själva	  om	  materialet	  i	  sin	  tur	  har	  
spridits	  vidare	  av	  andra	  användare.	  Detta	  gäller	  även	  för	  materia	  som	  laddats	  upp	  som	  inte	  har	  varit	  
användarens	  egna	  material.	  	  
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Att	  dela	  länkar	  till	  andra	  webbplatser	  på	  sociala	  nätverk	  är	  något	  som	  majoriteten	  användare	  gör(Se	  
Figur	  15).	  Den	  delning	  av	  länkar	  som	  observerats	  under	  studien	  har	  främst	  varit	  av	  länkar	  som	  leder	  
till	  andra	  webbplatser	  men	  också	  till	  olika	  grupper	  inom	  Facebook.	  Enkätsvaren	  visar	  på	  att	  inte	  allt	  
innehåll	  kontrolleras	  på	  den	  länkade	  webbplatsen	  av	  majoriteten	  av	  dessa	  användare(Se	  Figur	  16).	  
Vid	  observationen	  uppmärksammades	  det	  få	  länkar	  till	  material	  som	  strider	  mot	  upphovsrätten,	  men	  
huruvida	  detta	  material	  kontrollerats	  av	  användarna	  innan	  länken	  läggs	  upp	  framkommer	  inte.	  

Enligt	  enkätsvaren	  är	  det	  mer	  än	  hälften	  av	  användarna	  som	  inte	  kontrollerar	  vem	  som	  är	  
upphovsman	  till	  det	  länkade	  eller	  uppladdade	  materialet	  (Se	  Figur	  17).	  Mer	  än	  hälften	  kontrollerar	  
inte	  heller	  vem	  som	  äger	  upphovsrätten(Se	  Figur	  19)	  eller	  om	  länken	  möjliggör	  delning	  av	  
upphovsrättsskyddat	  material(Se	  Figur	  18).	  R1	  kontrollerar	  i	  flesta	  fall	  inte	  vem	  som	  äger	  materialet,	  
är	  upphovsman	  eller	  om	  han	  för	  den	  delen	  har	  rätt	  till	  att	  använda	  materialet.	  De	  gånger	  som	  en	  
kontroll	  görs	  är	  då	  R1	  själv	  har	  ett	  intresse	  av	  att	  veta	  vem	  som	  skapat	  materialet.	  Anledningen	  till	  
det	  är	  för	  att	  ge	  upphovsmannen	  respons	  eller	  för	  att	  kontrollera	  om	  det	  finns	  mer	  information	  av	  
samma	  typ.	  	  R2	  reflekterar	  inte	  heller	  över	  frågan	  om	  huruvida	  hon	  har	  rätt	  till	  att	  använda	  
materialet	  i	  fråga,	  inte	  heller	  kontrollerar	  hon	  innehåll	  på	  länkar,	  vem	  som	  är	  upphovsman	  eller	  vem	  
som	  äger	  rättigheterna.	  

Att	  länka	  till	  andra	  webbplatser	  är	  således	  något	  som	  majoriteten	  av	  användare	  gör,	  men	  innehållet	  
på	  den	  länkade	  webbsidan	  kontrolleras	  inte	  alltid	  av	  användaren.	  Det	  vill	  säga,	  att	  det	  kan	  
förekomma	  spridning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  eller	  att	  det	  på	  något	  sätt	  görs	  tillgängligt	  via	  
den	  länkade	  sidan.	  De	  flesta	  användarna	  kontrollerar	  inte	  heller	  vem	  som	  är	  upphovsman	  eller	  vem	  
som	  äger	  upphovsrätten	  till	  det	  länkade	  eller	  uppladdade	  verket.	  De	  gånger	  då	  kontroll	  utförs,	  är	  de	  
gånger	  då	  användaren	  har	  ett	  intresse	  för	  det.	  

Under	  observationen	  uppmärksammades	  en	  funktion	  på	  Facebook	  vilken	  innebar	  att	  en	  viss	  del	  
omedveten	  spridning	  av	  material	  sker.	  När	  en	  användare	  gillade	  eller	  kommenterade	  en	  bild	  
uppenbarar	  den	  sig	  även	  denna	  i	  användarens	  newsfeed.	  Det	  är	  alltså	  inte	  ett	  aktivt	  val	  som	  
användaren	  gjort	  att	  sprida	  denna	  bild,	  utan	  detta	  är	  resultatet	  av	  en	  inbyggd	  funktion.	  Huruvida	  
användaren	  som	  lagt	  upp	  materialet	  själv	  kan	  reglera	  detta	  är	  oklart.	  Det	  kan	  alltså	  vara	  möjligt	  att	  
filer	  delas	  mellan	  användare,	  utan	  att	  varken	  den	  som	  äger	  filen	  eller	  den	  som	  delar	  filen	  är	  
medvetna	  om	  det.	  

Enligt	  enkätstudien	  citerar	  hälften	  av	  användarna	  olika	  textstycken	  genom	  sina	  inlägg	  på	  sociala	  
nätverk(Se	  Figur	  23).	  Dock	  är	  det	  knappt	  hälften	  av	  dessa	  som	  anger	  vem	  de	  citerat(Se	  Figur	  24).	  
Observationen	  visade	  enbart	  en	  användare	  som	  uppenbart	  citerat	  en	  text.	  Också	  detta	  utan	  att	  
referera	  till	  källan.	  Att	  citera	  en	  text	  verkar	  inte	  hindra	  användaren	  från	  att	  bortse	  att	  ange	  
upphovsrättsmannen	  eller	  -‐innehavaren	  enligt	  god	  sed.	  	  

	  

Forskningsfråga	  4:	  Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  omedvetet?	  
Mindre	  än	  en	  fjärdedel	  av	  användarna	  delar	  inte	  upphovsrättsskyddat	  material(Se	  Figur	  32),	  men	  
nästan	  två	  tredjedelar	  anger	  att	  de	  tar	  del	  av	  copyrightskyddat	  material(Se	  Figur	  33),	  vilket	  i	  sig	  kan	  
vara	  svårt	  att	  veta	  om	  det	  görs	  medvetet	  eller	  omedvetet.	  Dock	  tyder	  det	  på	  en	  viss	  medvetenhet	  då	  
användarna	  faktiskt	  angett	  att	  de	  tar	  del	  av	  upphovsrättsskyddat	  material.	  	  
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Som	  tidigare	  nämnts,	  sparas	  olika	  typer	  av	  verk	  och	  material	  digitalt,	  på	  datorn,	  som	  användaren	  
aktivt	  sökt	  efter	  själv(Se	  Figur	  7).	  Att	  användaren	  aktivt	  söker	  efter	  material	  själv	  är	  ett	  tydligt	  tecken	  
på	  att	  detta	  beteende	  är	  medvetet.	  Skulle	  det	  dock	  vara	  så	  att	  användaren	  inte	  vet	  vad	  hon/han	  gör	  
och	  inte	  kan	  bedöma	  situationen	  är	  beteendet	  omedvetet	  	  

Att	  användare	  som	  länkar	  eller	  lägger	  upp	  material	  på	  communities	  hör	  till	  vanligheterna	  och	  att	  
hälften	  av	  dem	  medvetet	  tar	  ett	  beslut	  om	  att	  kontrollera	  eller	  inte	  kontrollera	  innehållet,	  har	  redan	  
nämnts.	  R1	  kontrollerar	  i	  de	  flesta	  fall	  inte	  vem	  som	  äger	  materialet	  som	  sparats	  ifrån	  internet.	  
Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  R1	  inte	  känner	  det	  nödvändigt	  att	  lägga	  ner	  något	  engagemang	  i	  den	  
frågan	  men	  detta	  kan	  skilja	  sig	  från	  fall	  till	  fall.	  Ett	  medvetet	  beslut	  görs	  alltså	  beroende	  på	  
situationen,	  men	  hur	  bedömningen	  av	  det	  sker	  är	  oklart.	  Att	  beslutet	  är	  medvetet	  beror	  på	  att	  det	  
läggs	  värderingar	  bakom	  det.	  

Under	  första	  frågan	  beskrevs	  att	  hälften	  av	  användarna	  är	  osäkra	  på	  om	  en	  bild	  är	  ”fri”	  att	  använda	  
om	  det	  inte	  finns	  några	  tecken	  på	  att	  den	  är	  upphovsrättsskyddad(Se	  Figur	  22).	  Majoriteten	  av	  den	  
andra	  hälften	  tror	  att	  bilden	  inte	  är	  fri	  för	  användning	  och	  en	  liten	  del	  anser	  sig	  ha	  rätt	  till	  bilden	  om	  
det	  inte	  är	  tydligt	  att	  den	  är	  copyrightskyddad(Se	  Figur	  22).	  Om	  användarna	  inte	  vet	  vad	  det	  är	  de	  ska	  
titta	  efter	  eller	  om	  det	  över	  huvudtaget	  skall	  titta	  efter	  något	  som	  talar	  för	  att	  de	  inte	  får	  använda	  
materialet	  som	  de	  hittar	  på	  Internet,	  visar	  detta	  tydligt	  på	  ett	  omedvetet	  beteende	  vad	  gäller	  att	  
bryta	  mot	  de	  upphovsrättsregler	  som	  finns	  idag.	  	  

R1	  förklarar	  att	  denna	  inte	  alltid	  bryr	  sig	  om	  att	  läsa	  förhållningsregler	  på	  sociala	  nätverk.	  De	  nätverk	  
som	  R1	  anser	  skilja	  sig	  från	  andra	  nätverk	  är	  exempelvis	  mer	  akademiska	  forum	  där	  han	  anser	  detta	  
vara	  viktigt.	  På	  andra	  communities	  anser	  han	  att	  dock	  att	  det	  räcker	  att	  titta	  på	  hur	  övriga	  
medlemmar	  gör	  och	  sedan	  följa	  detta	  beteende.	  Detta	  för	  att	  R1	  förlitar	  sig	  på	  att	  resterande	  
medlemmar	  förhåller	  sig	  till	  de	  regler	  som	  finns.	  R2	  medger	  också	  att	  hennes	  beteendemönster	  till	  
viss	  del	  är	  beroende	  av	  mönstret	  hos	  andra	  användare.	  Om	  flertalet	  personer	  delar	  material	  från	  en	  
specifik	  sida	  händer	  det	  att	  hon	  också	  gör	  detta.	  Hon	  tror	  inte	  att	  användare	  generellt	  tänker	  så	  
mycket	  på	  vem	  som	  äger	  sidan	  och	  materialet	  och	  huruvida	  det	  är	  tillåtet	  att	  använda	  det	  eller	  ej.	  
Användarna	  gör	  ett,	  ibland,	  medvetet	  val	  när	  de	  väljer	  att	  inte	  varken	  läsa	  eller	  förhålla	  sig	  till	  de	  
regler	  som	  finns	  på	  sociala	  nätverk.	  Därmed	  kan	  de	  också	  gå	  miste	  om	  regler	  som	  angår	  hur	  material	  
får	  användas	  på	  webbplatsen.	  Att	  härma	  andra	  användare	  kan	  tänkas	  vara	  ett	  omedvetet	  beteende	  
eftersom	  användaren	  då	  inte	  lägger	  någon	  tanke	  bakom	  beteendet,	  men	  eftersom	  själva	  valet	  att	  
imitera	  andra	  användare	  innebär	  ett	  beslutstagande	  kan	  detta	  beteende	  ses	  som	  medvetet.	  När	  
användaren	  lär	  av	  andra	  på	  detta	  sätt	  kan	  beteendet	  sedan	  övergå	  till	  ett	  medvetet	  beteende	  vad	  
gäller	  hur	  man	  använder	  nätverket.	  Dock	  kan	  det	  som	  användaren	  lärt	  sig	  från	  början	  ha	  blivit	  ett	  
vanesätt	  vilket	  då	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  att	  användaren	  väljer	  att	  inte	  byta	  mönster.	  Alltså	  att	  de	  
fortfarande	  gör	  som	  de	  blivit	  lärda.	  	  

Det	  finns	  helt	  klart	  en	  delad	  uppfattning	  om	  det	  är	  acceptabelt	  att	  sprida	  olovligt	  kopierat	  
upphovsrättsskyddat	  material.	  Ungefär	  en	  tredjedel	  av	  användarna	  tycker	  det	  är	  acceptabelt	  medan	  
ungefär	  lika	  många	  tycker	  att	  det	  inte	  är	  det	  (Se	  Figur	  31).	  Ungefär	  en	  tredjedel	  av	  de	  tillfrågade	  
användarna	  är	  medlemmar	  i	  nätverk	  som	  går	  ut	  på	  att	  fildela	  (Se	  Figur	  14).	  R1	  är	  också	  medlem	  i	  
sådana	  nätverk,	  mestadels	  för	  att	  ladda	  ner	  film	  och	  tv-‐serier	  och	  förklarar	  i	  och	  med	  detta	  att	  den	  
riktiga	  identiteten	  inte	  används	  eftersom	  det	  finns	  en	  medvetenhet	  om	  att	  de	  medverkar	  i	  olagliga	  
aktiviteter.	  R2	  är	  inte	  medlem	  i	  något	  sådant	  nätverk	  men	  använder	  ett	  ibland	  för	  att	  ladda	  ner	  film.	  



79	  
	  

Hon	  medger	  att	  nedladdning	  sker	  fastän	  hon	  är	  medveten	  om	  att	  aktiviteten	  är	  olaglig.	  Användarna	  
är	  medvetna	  om	  sitt	  beteende	  online	  när	  det	  pratas	  om	  “fildelning”.	  Det	  är	  mycket	  därför	  de	  också	  
väljer	  att	  inte	  använda	  sin	  riktiga	  identitet	  på	  sociala	  nätverk.	  Speciellt	  inte	  den	  typ	  av	  nätverk	  som	  
går	  ut	  på	  att	  dela	  material	  med	  andra	  användare,	  där	  användaren	  måste	  ange	  någon	  form	  av	  
inloggningsuppgifter.	  

Som	  tidigare	  nämnts	  har	  majoriteten	  av	  användare	  i	  enkäten	  uppvisat	  en	  viss	  kännedom	  angående	  
tidigare	  debatter	  och	  de	  lagförslag	  som	  satts	  i	  bruk	  (Se	  Figur	  30).	  Dock	  är	  det	  endast	  ungefär	  två	  
tredjedelar	  av	  dessa	  användare	  som	  känner	  sig	  påverkade	  av	  debatterna	  eller	  som	  på	  något	  sätt	  
korrigerat	  sitt	  beteende.	  Båda	  respondenterna	  säger	  sig	  vara	  medvetna	  om	  den	  pågående	  och	  
tidigare	  debatten	  kring	  lagar	  och	  lagförslag	  som	  gäller	  upphovsrätt	  och	  att	  detta	  har	  fått	  dem	  att	  
fundera	  över	  sitt	  beteende.	  Respondent	  2	  uttrycker	  en	  oro	  över	  att	  en	  användares	  datatrafik	  sparas	  
och	  tänker	  nu	  mer	  på	  vilka	  aktiviteter	  som	  hon	  bidrar	  med	  på	  Internet.	  Respondent	  2	  säger	  också	  att	  
beteendet	  har	  förändrats	  till	  viss	  del	  men	  att	  det	  inte	  är	  ett	  hinder	  för	  att	  fortsätta	  med	  sitt	  
beteende.	  	  

	  

Forskningsfråga	  5:	  Varför	  tar	  användaren	  inte	  ansvar	  för	  egna	  aktiviteter	  online?	  
Under	  fråga	  tre	  nämns	  det	  att	  majoriteten	  av	  användarna	  sparar	  olika	  typer	  av	  material	  på	  sin	  
dator(Se	  Figur	  7).	  Av	  dessa	  användare	  har	  majoriteten	  aktivt	  sökt	  efter	  detta	  material	  själva	  via	  
någon	  slags	  sökmotor	  medan	  resterande	  användare	  säger	  sig	  ha	  ”snubblat”	  över	  det	  när	  de	  gjort	  
något	  annat	  (Se	  Figur	  8).	  Anledningen	  till	  att	  användarna	  inte	  tar	  ansvar	  när	  det	  gäller	  medveten	  
nedladdning	  av	  rättighetsskyddat	  material	  är	  fortfarande	  oklart.	  Det	  kan	  vara	  av	  den	  anledningen	  att	  
det	  anses	  vara	  socialt	  acceptabelt,	  som	  också	  framkommer	  under	  intervjuerna.	  	  

Största	  anledningen	  till	  varför	  materialet	  ansetts	  vara	  så	  intressant	  att	  spara	  är	  i	  allmänhet	  för	  privat	  
bruk	  och	  en	  liten	  grupp	  användare	  sparar	  materialet	  på	  för	  att	  sedan	  själva	  sprida	  detta	  vidare	  utan	  
vidare	  korrigeringar	  (Se	  Figur	  9).	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  det	  som	  framkom	  under	  intervjuerna.	  
Båda	  respondenterna	  säger	  sig	  spara	  material	  från	  Internet	  för	  eget	  bruk.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  
materialet	  på	  något	  sätt	  är	  tilltalande.	  De	  söker	  aktivt	  efter	  material	  själva	  men	  de	  har	  också	  sparat	  
material	  som	  de	  ”snubblar	  över”,	  som	  exempelvis	  bilder	  som	  sparas	  för	  att	  de	  är	  roliga	  eller	  
inspirerande.	  Av	  samma	  anledning	  säger	  sig	  R2	  att	  denne	  i	  sin	  tur	  kan	  sprida	  dessa	  bilder	  vidare,	  dock	  
att	  det	  är	  sällan	  det	  händer.	  Varför	  användaren	  söker	  upp	  material	  att	  spara	  på	  datorn	  är	  fortfarande	  
oklart.	  Det	  finns	  det	  empiriskt	  material	  som	  visar	  på	  att	  användare	  laddar	  ner	  material	  från	  internet	  
för	  att	  det	  är	  ett	  bekvämt	  sätt	  att	  hitta	  det	  material	  de	  söker	  efter	  och	  för	  att	  de	  inte	  kostar	  dem	  
några	  pengar.	  Dock	  köper	  en	  liten	  del	  användare	  material	  på	  internet,	  vilket	  visar	  på	  att	  de	  helt	  klart	  
tar	  sitt	  ansvar	  som	  gäller	  enligt	  upphovsrättslagen	  (SFS	  1960:729).	  	  

Som	  nämnts	  tidigare	  är	  hälften	  av	  användarna	  är	  osäkra	  på	  om	  en	  bild	  är	  ”fri”	  för	  användning	  om	  det	  
inte	  hittar	  några	  tecken	  på	  att	  den	  är	  upphovsrättsskyddad	  och	  att	  mindre	  än	  hälften	  av	  användarna	  
anger	  att	  bilden	  inte	  är	  fri	  att	  användas	  om	  inget	  annat	  tydligt	  anges	  (Se	  Figur	  22).	  Det	  vill	  säga	  att	  
om	  användarna	  är	  osäkra	  på	  om	  det	  går	  att	  kontrollera	  om	  material	  är	  upphovsrättsskyddat,	  bidrar	  
detta	  till	  att	  användarna	  har	  svårt	  att	  ta	  ett	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  online.	  Dock	  skulle	  ett	  
medvetet	  val	  i	  denna	  handling	  betyda	  att	  användaren	  väljer	  att	  istället	  inte	  använda	  materialet,	  eller	  
kontakta	  upphovsmannen.	  	  
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Det	  visar	  sig	  i	  enkätresultatet	  att	  det	  kan	  vara	  stötande	  att	  ange	  om	  det	  finns	  åsikter	  om	  att	  det	  är	  
okej	  att	  ladda	  ner	  och	  dela	  copyrightskyddat	  material,	  då	  många	  användare	  valt	  att	  inte	  ange	  
detta(Se	  Figur	  16).	  Det	  är	  ungefär	  en	  tredjedel	  som	  anger	  att	  de	  anser	  att	  det	  är	  okej	  och	  liknande	  
antal	  som	  inte	  tycker	  att	  det	  är	  acceptabelt.(Se	  Figur	  16)	  Resultaten	  visar	  också	  att	  mindre	  än	  en	  
fjärdedel	  delar	  upphovsrättsskyddat	  material(Se	  Figur	  17)	  och	  nästan	  två	  tredjedelar	  som	  anger	  att	  
de	  tar	  del	  av	  den	  typen	  av	  material	  (Se	  Figur	  18).	  Respondenterna	  tycker	  att	  det	  är	  okej	  att	  sprida	  
upphovsrättsskyddat	  material	  digitalt.	  R1	  utrycker	  att	  det	  är	  okej	  av	  den	  anledningen	  att	  det	  inte	  
kostar	  pengar	  vare	  sig	  han	  laddar	  ner	  eller	  väljer	  att	  inte	  köpa	  det	  alls.	  Han	  menar	  att;	  han	  inte	  hade	  
köpt	  exempelvis	  en	  film	  från	  butik	  utan	  att	  veta	  om	  den	  är	  bra.	  	  

I	  samma	  fråga	  uttrycker	  R2	  en	  kluvenhet.	  Hon	  säger	  att	  det	  är	  socialt	  acceptabelt	  att	  göra	  det,	  då	  det	  
finns	  ett	  stort	  antal	  andra	  användare	  som	  gör	  det.	  När	  frågan	  istället	  vrids	  till	  att	  likställa	  delning	  av	  
upphovsrättsskyddat	  material	  med	  stöld	  i	  den	  fysiska	  världen,	  uttrycker	  R1	  sin	  motvilja	  att	  se	  likheter	  
mellan	  att	  stjäla	  en	  film	  i	  butik	  och	  ladda	  hem	  en	  digital	  kopia.	  Detta	  motiverar	  R1	  med	  att	  
återförsäljaren	  inte	  mister	  inkomst	  för	  digitala	  kopior	  då	  de	  fortfarande	  har	  kvar	  ett	  exemplar	  i	  
butiken	  som	  de	  kan	  sälja	  till	  någon	  annan.	  R2	  är	  dock	  kluven	  även	  i	  denna	  fråga	  då	  hon	  uttryckt	  att	  
innebörden	  är	  densamma	  men	  att	  det	  fortfarande	  känns	  som	  att	  det	  finns	  en	  viss	  skillnad	  då	  det	  är	  
fysisk	  material	  kontra	  digitalt	  material,	  som	  inte	  går	  att	  ta	  på.	  En	  följdfråga	  till	  detta	  ställdes	  till	  R1	  
om	  han	  ser	  skillnad	  på	  hur	  innehållet	  i	  exempelvis	  en	  e-‐bok	  och	  en	  fysisk	  tryckt	  kopia	  av	  en	  bok	  får	  
användas.	  R1	  förstår	  här	  inte	  om	  det	  finns	  några	  likheter	  eller	  skillnader.	  Att	  det	  finns	  så	  stor	  del	  
användare	  som	  anser	  att	  det	  är	  okej	  att	  dela	  upphovsrättsskyddat	  material	  kan	  visa	  på	  att	  
användaren	  inte	  förstår	  eller	  själv	  väljer	  att	  inte	  se	  konsekvenserna	  med	  att	  ladda	  ner	  material	  som	  
skyddas	  av	  immaterialrätten.	  Att	  det	  är	  en	  ännu	  mindre	  del	  av	  användarna	  som	  tycker	  tvärt	  om	  kan	  
vara	  ett	  resultat	  av	  att	  användaren	  tar	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  och	  tycker	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
andra	  användare	  gör	  det	  samma.	  Att	  ange	  en	  anledning	  att	  det	  inte	  kostar	  pengar	  att	  ladda	  ner	  är	  
även	  detta	  ett	  tydligt	  tecken	  på	  att	  användaren	  väljer	  att	  inte	  ta	  ansvar	  för	  handlingarna.	  Att	  
användare	  har	  svårt	  att	  se	  kopplingen	  mellan	  digitalt	  material	  och	  fysiskt	  material	  framgår	  klart	  av	  
undersökningen,	  vilket	  också	  kan	  vara	  en	  av	  de	  stora	  orsakerna	  till	  varför	  immaterialrätten	  inte	  följs	  i	  
så	  stor	  utsträckning.	  

Den	  fråga	  som	  rör	  vem	  som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  spridningen	  av	  copyrightskyddat	  material	  anger	  
majoriteten	  av	  användarna	  att	  det	  är	  privatpersoner	  som	  sprider	  materialet	  som	  får	  ta	  ansvar(Se	  
Figur	  28).	  Dock	  är	  det	  ungefär	  en	  fjärdedel	  som	  anger	  att	  de	  är	  osäkra	  på	  vem	  som	  bär	  ansvaret,	  och	  
färre	  än	  det	  som	  anger	  att	  de	  inte	  vet	  alls	  vem	  som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  spridningen(Se	  Figur	  28).	  Att	  
det	  finns	  användare	  som	  inte	  vet	  vem	  som	  får	  stå	  till	  svars	  för	  spridningen	  av	  upphovsrättsskyddat	  
material	  kan	  vara	  en	  orsak	  till	  att	  användarna	  inte	  heller	  ser	  att	  de	  behöver	  ta	  ett	  ansvar	  för	  denna	  
typ	  av	  aktiviteter,	  då	  detta	  leder	  till	  att	  konsekvenserna	  av	  detta	  inte	  heller	  är	  något	  som	  tas	  i	  åtanke.	  	  

Som	  tidigare	  nämnt	  visar	  enkätundersökningen	  att	  hälften	  av	  alla	  användare	  främst	  lägger	  upp	  bilder	  
på	  sociala	  nätverk,	  men	  att	  det	  inte	  enbart	  är	  bilder	  de	  delar,	  utan	  en	  kombination	  av	  bilder,	  musik	  
och	  video	  (Se	  Figur	  10)	  och	  att	  det	  delade	  materialet	  är	  något	  de	  skapat	  själva	  eller	  laddat	  ner	  från	  en	  
annan	  webbplats(Se	  Figur	  11).	  Nästan	  hälften	  av	  de	  användare	  som	  någon	  gång	  delat	  material	  med	  
andra	  användare	  vet	  inte	  om	  de	  andra	  i	  sin	  tur	  har	  delat	  materialet	  vidare(Se	  Figur	  12).	  Ungefär	  lika	  
många	  användare	  är	  medvetna	  om	  att	  andra	  användare	  i	  sin	  tur	  delar	  detta	  vidare(Se	  Figur	  12)	  och	  
enbart	  en	  bråkdel	  av	  dem	  har	  först	  frågat	  om	  lov	  för	  spridning	  (Se	  Figur	  13).	  R2	  anger	  i	  intervjun	  att	  
hon	  anser	  att	  hon	  borde	  fråga	  innan	  någon	  annans	  material	  sprids	  och	  att	  hon	  själv	  anser	  att	  det	  är	  
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viktigt	  att	  fråga	  om	  lov,	  speciellt	  när	  det	  handlar	  om	  material	  som	  är	  privat,	  så	  som	  exempelvis	  foton.	  
Användare	  är	  alltså	  medvetna	  om	  att	  det	  material	  som	  läggs	  upp	  på	  sociala	  nätverk	  kan	  spridas	  
vidare.	  I	  vilken	  utsträckning	  detta	  sker	  är	  dock	  svårt	  att	  urskilja.	  Att	  fråga	  om	  lov	  innan	  materialet	  
delas	  vidare	  anses	  därför	  vara	  en	  viktig	  fråga	  för	  användarna,	  trots	  att	  det	  sällan	  är	  fallet.	  
Anledningen	  till	  att	  användarna	  inte	  frågar	  om	  lov	  kan	  hänga	  ihop	  med	  att	  de	  inte	  riktigt	  vet	  vad	  som	  
anses	  vara	  upphovsrättsskyddat	  material	  och	  hur	  detta	  kan	  kontrolleras.	  	  

Som	  nämnts	  under	  fråga	  tre	  visar	  enkätresultaten	  att	  majoriteten	  användare	  dela	  länkar	  till	  andra	  
webbplatser(Se	  Figur	  15),	  men	  att	  de	  inte	  kontrollerar	  allt	  innehåll	  på	  den	  länkade	  webbplatsen(Se	  
Figur	  16).	  Majoriteten	  av	  användare	  kontrollerar	  inte	  heller	  vem	  som	  äger	  det	  skyddade	  materialet	  
(Se	  Figur	  19)	  eller	  om	  de	  har	  rätt	  att	  använda	  det(Se	  Figur	  20).	  Att	  kontroller	  av	  vem	  som	  äger	  
materialet,	  vem	  som	  är	  upphovsman	  eller	  om	  de	  länkade	  sidorna	  möjliggör	  spridning	  av	  
upphovsrättsskyddat	  material	  framkommer	  klart	  och	  tydligt	  att	  det	  beror	  på	  bristande	  kunskap	  i	  
frågan.	  Det	  framkommer	  dock	  inte	  om	  de	  användare	  som	  vet	  hur	  dessa	  kontroller	  utförs	  faktiskt	  tar	  
detta	  i	  beaktning	  innan	  de	  länkar	  materialet	  vidare.	  De	  användare	  som	  då	  inte	  har	  kunskap	  i	  frågan	  
saknar	  också	  kunskap	  om	  immaterialrätten,	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  inte	  tar	  det	  ansvar	  som	  
upphovsrättslagen	  kräver,	  alltså	  att	  ange	  källan	  enligt	  god	  sed.	  	  

Som	  nämnts	  i	  fråga	  tre	  kan	  det	  tydligt	  utläsas	  en	  skillnad	  i	  hur	  användaren	  tar	  ställning	  i	  olika	  
scenarior(Se	  Figur	  25,	  26,	  27).	  Att	  majoriteten	  av	  användarna	  istället	  skulle	  välja	  att	  visa	  den	  
inspelade	  konserten	  för	  sina	  vänner	  direkt	  från	  mobiltelefonen	  utan	  att	  lägga	  upp	  den	  på	  Internet,	  
tyder	  på	  att	  användaren	  tar	  ett	  visst	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  online.	  Om	  det	  beror	  på	  
uppladdningen	  av	  materialet	  eller	  om	  det	  beror	  på	  tjänsten	  som	  används	  framkommer	  inte.	  Dock	  
visar	  det	  sig	  under	  intervjuerna	  att	  användare	  till	  viss	  del	  är	  medvetna	  om	  exempelvis	  Youtubes	  
policy	  om	  att	  stänga	  ner	  videor	  som	  använder	  sig	  av	  upphovsrättsskyddat	  material.	  Dock	  är	  detta	  
främst	  för	  videor	  där	  det	  skyddade	  materialet	  inte	  har	  en	  underminerad	  roll	  för	  innehållet.	  Dock	  
verkar	  det	  inte	  som	  att	  detta	  är	  en	  anledning	  för	  att	  ta	  sitt	  medborgerliga	  ansvar	  i	  frågan.	  

	  

Forskningsfråga	  6:	  Sker	  det	  förändring	  i	  beteende	  om	  medvetenheten	  finns	  hos	  användaren?	  
Angående	  de	  scenarior	  som	  presenterats	  för	  användaren	  (Se	  Figur	  25,	  26,	  27),	  verkar	  det	  inte	  heller	  
som	  att	  medvetenheten	  om	  att	  skyddat	  material	  finns	  med	  på	  videoklippet	  påverkar	  beteendet	  till	  
det	  bättre.	  

På	  Facebook	  används	  användarens	  riktiga	  identitet	  och	  sällan	  bara	  ett	  alias	  eller	  pseudonymer.	  De	  
nätverk	  som	  går	  ut	  på	  att	  dela	  filer	  med	  andra	  användare	  används	  däremot	  inte	  den	  riktiga	  
identiteten,	  vilket	  kan	  vara	  en	  anledning	  av	  att	  den	  inte	  efterfrågas	  samt	  att	  det	  finns	  en	  
medvetenhet	  om	  att	  det	  medverkar	  till	  olaglig	  fildelning.	  Beteendet	  om	  att	  inte	  använda	  sin	  riktiga	  
identitet	  i	  de	  fall	  då	  det	  handlar	  om	  olovlig	  fildelning,	  kan	  användas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  användaren	  
skyddar	  sig	  själv,	  vilket	  är	  en	  förändring	  som	  sporrats	  av	  medvetenhet	  av	  att	  beteendet	  är	  olagligt.	  

Enkätresultaten	  visar	  på	  att	  två	  tredjedelar	  av	  användarna	  inte	  har	  tänkt	  på	  hur	  de	  använder	  Internet	  
efter	  pågående	  upphovsrättsdebatt(Se	  Figur	  29).	  Tidigare	  debatter	  i	  samband	  med	  införandet	  av	  
lagar	  som	  angår	  fildelning	  och	  spårning	  på	  Internet	  har	  inte	  fått	  användarna	  att	  ändra	  sitt	  beteende	  
(Se	  Figur	  30).	  Dock	  har	  ungefär	  en	  fjärdedel	  av	  användarna	  ändrat	  beteendet	  och	  en	  liten	  del	  an	  
användarna	  (cirka	  en	  tiondel)	  vet	  inte	  vad	  tidigare	  debatt	  gäller(Se	  Figur	  30).	  R1	  påpekade	  under	  
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intervjun	  att	  han	  försöker	  ta	  till	  sig	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  om	  de	  pågående	  
diskussionerna	  kring	  de	  nya	  upphovsrättslagarna.	  Han	  tillfrågades	  också	  om	  tanken	  funnits	  eller	  finns	  
på	  hur	  användandet	  av	  internet	  sett	  ut	  efter	  tidigare	  debatter	  kring	  upphovsrätt.	  R1	  medger	  att	  
denne	  medvetet	  inte	  har	  ändrat	  sina	  vanor	  men	  att	  han	  ibland	  ägnar	  en	  tanke	  åt	  hur	  han	  
användandet	  ter	  sig.	  Resonemanget	  kring	  detta	  handlar	  om	  att	  det	  vore	  tråkigt	  att	  kanske	  tvingas	  
betala	  böter	  för	  att	  en	  musikskiva	  eller	  film	  laddas	  ner,	  men	  att	  det	  fortfarande	  är	  ett	  bekvämt	  sätt	  
då	  det	  är	  lättillgängligt.	  R2	  förklarar	  att	  när	  lagförändringen	  gick	  igenom	  ändrade	  detta	  hennes	  
beteende	  men	  att	  hon	  sedan	  glömde	  av	  lagen	  och	  fortsatte	  som	  hon	  gjort	  innan.	  Hon	  uttrycker	  även	  
en	  medvetenhet	  kring	  den	  pågående	  debatten	  angående	  diverse	  lagförslag	  som	  skall	  styrka	  den	  
nuvarande	  upphovsrättslagen	  på	  nätet.	  Tidigare	  har	  R2	  nämnt	  att	  det	  ibland	  händer	  att	  hon	  laddat	  
hem	  upphovsrättsskyddat	  material.	  Men	  att	  hon	  senare	  säger	  att	  debatten	  har	  fått	  henne	  att	  
fundera	  över	  sitt	  beteende	  i	  viss	  mån	  även	  om	  hon	  påpekar	  att	  hon	  inte	  sysslar	  mycket	  med	  
nerladdning	  av	  filer.	  Hon	  påpekar	  att	  hon	  inte	  är	  så	  insatt	  i	  debatten	  men	  att	  den	  visst	  fått	  henne	  att	  
fundera	  över	  vilka	  av	  de	  aktiviteter	  hon	  medverkar	  i	  som	  hon	  inte	  borde.	  Hon	  uttrycker	  en	  oro	  inför	  
lagförändringen	  som	  trädde	  i	  kraft	  den	  1	  maj	  vilket	  innebär	  att	  regeringen	  har	  rätt	  att	  spara	  data	  om	  
användares	  aktiviteter	  på	  internet.	  Men	  medger	  att	  hennes	  beteende	  inte	  förändrats	  sedan	  
lagförändringen	  eller	  debatten	  även	  om	  hon	  inte	  gör	  vissa	  saker	  lika	  lättvindigt	  som	  innan.	  

De	  empiriska	  resultaten	  visar	  alltså	  på	  att	  majoriteten	  användare	  inte	  har	  förändrat	  sitt	  beteende	  
efter	  tidigare	  debatter	  och	  inte	  heller	  efter	  pågående	  debatt	  och	  att	  det	  bara	  är	  cirka	  en	  fjärdedel	  av	  
användarna	  som	  faktiskt	  ändrat	  sitt	  beteende	  efter	  tidigare	  debatter.	  	  

	  	  

Forskningsfråga	  7:	  Finns	  det	  skillnader	  mellan	  olika	  åldersgruppers	  ställningstaganden	  till	  vad	  som	  
sker	  på	  Internet?	  
Utifrån	  enkäten	  kan	  det	  utläsas	  att	  majoriteten	  av	  användare	  är	  mellan	  20-‐29	  år	  (Se	  Figur	  37).	  Den	  
visar	  också	  en	  tydlig	  trend	  att	  personer	  i	  åldergruppen	  20-‐29	  år	  är	  osäkra	  på	  hur	  de	  kan	  kontrollera	  
om	  material	  är	  tillgängligt	  för	  användning	  (Se	  Tabell	  1).	  Trenden	  stämmer	  överens	  med	  intervjuerna	  
där	  båda	  respondenterna	  uttryckt	  en	  osäkerhet	  inför	  denna	  sortens	  kontroll.	  I	  intervjuerna	  framkom	  
dock	  att	  användarna	  trots	  sin	  osäkerhet	  hade	  en	  viss	  uppfattning	  angående	  de	  regler	  som	  innefattar	  
upphovsrätt	  och	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  användaren	  skall	  ha	  tillåtelse	  att	  använda	  material.	  I	  samma	  
åldersgupp	  finns	  också	  tydliga	  tecken	  på	  att	  det	  finns	  användare	  som	  vet	  hur	  en	  sådan	  kontroll	  kan	  
göras	  men	  att	  de	  ändå	  inte	  utför	  den.	  Det	  framkommer	  även	  under	  intervjuerna	  att	  kontroll	  görs	  
ibland.	  Dock	  påpekar	  R1	  att	  det	  även	  finns	  andra	  typer	  av	  licenser	  på	  bilder	  och	  även	  på	  annat	  
material	  som	  går	  ut	  på	  att	  materialet	  får	  användas	  i	  vissa	  situationer.	  Detta	  visar	  på	  att	  det	  även	  finns	  
en	  medvetenhet	  om	  att	  det	  finns	  material	  som	  får	  användas	  av	  andra	  än	  ägaren	  eller	  
upphovsmannen.	  Dock	  kräver	  detta	  att	  användaren	  i	  sin	  tur	  har	  vetskap	  om	  detta.	  

Den	  stora	  skillnaden	  mellan	  åldergrupperna	  i	  just	  denna	  fråga	  är	  att	  av	  de	  som	  är	  50	  år	  eller	  äldre	  är	  
det	  endast	  3	  %	  som	  vet	  hur	  en	  kontroll	  kan	  göras	  om	  på	  om	  material	  från	  Internet	  får	  användas	  men	  
väljer	  att	  inte	  göra	  det.	  I	  åldergruppen	  15-‐19	  år	  är	  det	  25	  %	  av	  gruppen	  som	  tillhör	  denna	  kategori	  av	  
användare.	  Samma	  åldergrupper	  skiljer	  sig	  även	  åt	  när	  det	  gäller	  att	  veta	  hur	  kontrollen	  görs	  och	  
faktiskt	  utföra	  kontrollen.	  Där	  är	  15	  %	  av	  15–19-‐åriga	  användarna	  tydligt	  medvetna	  och	  3	  %	  av	  de	  
som	  är	  50	  år	  eller	  äldre	  (Se	  Tabell	  1)	  Samtliga	  åldersgrupper	  visar	  upp	  en	  stor	  osäkerhet	  i	  frågan	  (Se	  



83	  
	  

Tabell	  1).	  Skillnaden	  ligger	  i	  att	  majoriteten	  av	  äldre	  användare	  iallafall	  försöker	  kontrollera	  
materialet	  medan	  de	  yngre	  användarna	  helt	  struntar	  i	  detta.	  

Enkätundersökningen	  visar	  att	  majoriteten	  användare	  är	  osäkra	  på	  om	  bilder	  är	  ”fri”	  för	  användning	  
om	  det	  inte	  finns	  några	  tydliga	  tecken	  på	  det	  (Se	  Tabell	  5).	  Den	  största	  gruppen	  användare	  är	  de	  som	  
är	  osäkra	  på	  ämnet,	  denna	  trend	  sträcker	  sig	  över	  alla	  åldrar	  men	  är	  snäppet	  större	  hos	  de	  äldsta	  (50	  
år	  och	  äldre)	  och	  yngsta	  (upp	  till	  14	  samt	  15-‐19	  år)	  användarna.	  I	  resterande	  åldrar	  (20-‐29,	  30-‐39	  och	  
40-‐49)	  är	  det	  ungefär	  lika	  stor	  andel	  som	  svarat	  att	  bilden	  inte	  är	  fri.	  Det	  är	  relativt	  få	  användare	  som	  
tror	  att	  bilden	  är	  fri	  att	  användas	  om	  inga	  symboler	  syns	  som	  föreslår	  annat,	  dock	  är	  det	  fortfarande	  
52	  stycken	  av	  de	  sammanlagda	  399	  (Se	  Figur	  22)	  Trenden	  visar	  alltså	  att	  det	  existerar	  en	  osäkerhet	  
kring	  ämnet	  i	  alla	  åldersgruppen	  men	  att	  de	  yngsta	  och	  äldsta	  användarna	  känner	  en	  större	  
osäkerhet	  medan	  det	  är	  fler	  personer	  som	  har	  kunskap	  på	  området	  i	  åldersgrupperna	  däremellan.	  	  

I	  enkäten	  framkommer	  det	  att	  åldersgruppen	  inte	  skiljer	  sig	  så	  mycket	  åt	  när	  det	  gäller	  frågan	  om	  
huruvida	  de	  kontrollerar	  att	  de	  har	  tillåtelse	  innan	  de	  använder	  någon	  annans	  material(Se	  Tabell	  2).	  
Majoriteten	  av	  användare,	  närmare	  70	  %	  i	  respektive	  åldersgrupp,	  kontrollerar	  inte	  alls	  om	  de	  har	  
tillåtelse	  att	  använda	  materialet	  (Se	  Tabell	  2).	  Det	  som	  skiljer	  sig	  mest	  mellan	  åldergrupperna	  i	  denna	  
fråga	  är	  att	  äldre	  användare	  tenderar	  att	  fråga	  före	  dem	  lägger	  upp	  material	  i	  något	  större	  
utsträckning	  än	  vad	  de	  yngre	  användarna	  gör.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  i	  mellan	  åldergrupperna	  är	  alltså	  att	  
det	  är	  de	  äldre	  användarna	  tar	  en	  position	  där	  de	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  fråga	  om	  lov	  innan	  
materialet	  läggs	  upp	  material	  på	  communities,	  medan	  de	  yngre	  användarna	  inte	  frågar	  alls	  eller	  till	  
liten	  del	  fråga	  efter	  att	  materialet	  redan	  lags	  upp	  eller	  länkats.	  	  

Enligt	  undersökningen	  framkommer	  det	  också	  att	  det	  kan	  vara	  känsligt	  att	  lämna	  ut	  information	  om	  
ställningstagandet	  till	  om	  det	  är	  okej	  att	  dela	  datafiler	  med	  andra	  användare.	  En	  femtedel	  av	  
användarna	  i	  åldern	  15-‐19	  år	  vill	  inte	  lämna	  ut	  information	  om	  detta	  och	  nästan	  lika	  många	  i	  ålder	  
20-‐29	  år(Se	  Tabell	  3).	  De	  som	  tagit	  ställning	  i	  frågan	  och	  har	  en	  inställning	  om	  att	  det	  är	  okej	  att	  
fildela	  är	  främst	  personer	  mellan	  15-‐19	  år.	  Personer	  över	  40	  år	  är	  i	  majoritet	  motståndare	  till	  detta	  
(Se	  Tabell	  3)	  Det	  är	  framförallt	  yngre	  användargrupper	  som	  anser	  att	  frågan	  om	  det	  är	  okej	  att	  dela	  
upphovsrättsskyddat	  material	  är	  känslig	  och	  vill	  därför	  inte	  lämna	  ut	  information	  om	  det.	  Den	  stora	  
skillnaden	  i	  frågan	  är	  att	  användare	  tycks	  ta	  ställning	  till	  att	  det	  inte	  vore	  acceptabelt	  desto	  äldre	  
användarna	  är	  och	  då	  också	  tvärt	  om	  längre	  ner	  i	  åldergrupperna.	  

Generellt	  sett	  har	  användare	  inte	  funderat	  över	  hur	  de	  använder	  internet	  efter	  nuvarande	  debatter	  
kring	  upphovsrätt	  och	  inte	  heller	  förändrat	  sitt	  beteende	  efter	  tidigare	  debatter	  och	  lagförändringar	  
(Se	  Tabell	  4).	  Bland	  de	  personer	  som	  har	  förändrat	  sitt	  beteende	  efter	  tidigare	  debatter	  och	  som	  
dessutom	  fortsatt	  tänka	  till	  under	  pågående	  debatt,	  är	  majoriteten	  användare	  mellan	  30-‐49	  år(Se	  
Tabell	  4).	  Det	  finns	  även	  en	  större	  grupp	  användare	  i	  åldrarna	  15-‐19	  samt	  de	  som	  är	  50	  år	  eller	  äldre	  
som	  efter	  den	  nuvarande	  debatten	  har	  funderat	  över	  sitt	  beteende	  men	  ändå	  inte	  förändrat	  detta	  
beteende	  efter	  tidigare	  debatter(Se	  Tabell	  4).	  De	  äldre	  användarna	  (40-‐49	  år	  samt	  50	  år	  eller	  äldre)	  
är	  de	  användare	  som	  i	  störst	  utsträckning	  inte	  känner	  till	  den	  tidigare	  debatten	  och	  de	  lagar	  (IPRED	  
och	  FRA)	  som	  framkommit	  ur	  denna(Se	  Tabell	  4).	  Sammanlagt	  är	  det	  67	  personer	  som	  funderat	  över	  
sitt	  beteende	  under	  pågående	  debatt	  men	  valt	  att	  inte	  förändra	  sitt	  beteende	  efter	  tidigare	  debatter.	  
Trender	  visar	  också	  att	  det	  finns	  en	  liten	  del	  användare	  i	  samtliga	  åldergrupper	  som	  inte	  känner	  till	  
tidigare	  debatter	  i	  ämnet,	  närmare	  bestämt	  10	  %	  (Se	  Figur	  30).	  
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5.	  Analys	  och	  Resultat	  
Resultatet	  för	  uppsatsens	  huvudfråga	  (hur	  kan	  hårdare	  lagar	  angående	  upphovsrätt	  påverka	  
användarna	  och	  deras	  beteende	  på	  communities?)	  återkommer	  senare	  i	  kapitel	  sex.	  	  I	  detta	  kapitel	  
kommer	  först	  en	  analys	  av	  samtliga	  resultat	  mot	  respektive	  delfråga	  som	  ställdes	  i	  kap.1.	  Detta	  för	  
att	  som	  sista	  punkt	  sammanfatta	  analysen	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsföståelse.	  

	  

	  

5.1	  Analys	  
Forskningsfråga	  2:	  Hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?	  
Läroplanen	  på	  grundskolan	  innefattar	  att	  ungdomarna	  skall	  lära	  sig	  om	  olika	  lagar	  i	  samhället,	  
däribland	  upphovsrättslagen.	  Tillsynes	  är	  inte	  detta	  en	  garanti.	  När	  undervisning	  sker	  fokuserar	  den	  
på	  källkritiskt	  tänkande	  och	  att	  eleverna	  skall	  ange	  korrekta	  källhänvisningar	  i	  sina	  elevarbeten.	  Trots	  
denna	  fokusering	  har	  de	  användare	  som	  citerat	  texter	  i	  sina	  inlägg	  på	  communities	  inte	  angett	  källor,	  
vilket	  kan	  innebära	  att	  de	  antingen	  ignorerar	  det	  de	  lärt	  sig	  i	  ämnet	  eller	  inte	  är	  medvetna	  om	  att	  
detta	  gäller	  även	  på	  internet.	  	  

Det	  framkommer	  en	  viss	  skillnad	  mellan	  medvetenhet	  angående	  olika	  slags	  källor.	  Tillsynes	  är	  
upphovsrättslagen	  enklare	  att	  applicera	  när	  det	  gäller	  kopiering	  av	  fysisk	  litteratur	  och	  svårare	  att	  
förstå	  när	  det	  gäller	  elektroniska	  källor.	  Detta	  bekräftas	  i	  empirin	  där	  respondenterna	  uttrycker	  att	  
de	  anser	  det	  vara	  skillnader	  mellan	  fysiskt	  material	  och	  elektroniskt,	  vilket	  gör	  det	  svårare	  att	  förstå	  
hur	  reglerna	  fungerar.	  

En	  osäkerhet	  råder	  när	  det	  gäller	  att	  hantera	  just	  elektroniska	  källor	  ifrån	  internet.	  Ofta	  finns	  det	  en	  
viss	  eftertänksamhet	  men	  avsaknad	  av	  kunskap	  för	  vilka	  skyldigheter	  och	  rättigheter	  som	  gäller	  i	  vilka	  
situationer.	  Den	  empiriska	  studien	  visar	  tecken	  på	  att	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  är	  medvetna	  om	  
att	  en	  kontroll	  av	  material	  skall	  göras	  innan	  användning	  men	  är	  mycket	  osäkra	  i	  frågan	  om	  hur	  en	  
sådan	  kontroll	  går	  till.	  Det	  finns	  också	  en	  skillnad	  mellan	  användarna	  angående	  kunskap	  om	  hur	  de	  
kan	  fastställa	  huruvida	  material	  är	  öppet	  för	  användning	  eller	  inte.	  	  

Det	  finns	  alltså	  en	  dokumenterad	  osäkerhet	  även	  hos	  de	  som	  har	  kunskap	  inom	  ämnet.	  
Respondenterna	  visar,	  sin	  osäkerhet	  till	  trots,	  att	  dessa	  har	  en	  viss	  bild	  av	  hur	  det	  bör	  gå	  till,	  vilket	  
rimligen	  innebär	  att	  en	  del	  av	  användarna	  som	  uttryckt	  sin	  osäkerhet	  i	  enkäten	  också	  till	  viss	  del	  
känner	  till	  reglerna.	  Det	  som	  kan	  utläsas	  från	  dessa	  data	  är	  att	  även	  om	  dessa	  användare	  innehar	  en	  
viss	  medvetenhet	  anser	  de	  att	  de	  inte	  har	  tillräckligt	  med	  kunskap	  för	  att	  känna	  sig	  säkra	  vid	  en	  
beslutsfattande	  punkt.	  

Det	  verkar	  som	  om	  en	  viss	  medvetenhet	  existerar	  kring	  upphovsrättsproblematiken	  i	  sig.	  Däremot	  är	  
användarna	  osäkra	  på	  sina	  egna	  rättigheter	  och	  skyldigheter.	  Alla	  användare	  har	  inte	  tagit	  till	  sig	  den	  
information	  som	  gjorts	  tillgänglig	  i	  samband	  med	  nya	  lagförändringar	  och	  är	  därför	  osäkra	  på	  hur	  
dessa	  fungerar	  i	  praktiken.	  Det	  finns	  också	  en	  grupp	  av	  människor	  som	  angivit	  att	  en	  bild	  alltid	  är	  fri	  
för	  användning	  om	  inget	  annat	  anges.	  Anledningen	  till	  varför	  användarna	  tror	  att	  en	  bild	  alltid	  är	  fri	  
för	  användning	  framkommer	  inte	  i	  undersökningen	  och	  går	  därmed	  bara	  att	  spekulera	  kring.	  Utifrån	  
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den	  tolkning	  som	  gjorts	  av	  upphovsrättslagen	  är	  detta	  ett	  felaktigt	  svar	  och	  därmed	  har	  användarna	  
en	  falsk	  medvetenhet	  kring	  ämnet.	  

Majoriteten	  av	  användare	  uppvisar	  en	  viss	  kännedom	  av	  de	  diskussioner	  som	  tidigare	  pågått	  och	  
även	  de	  debatter	  som	  pågår	  idag.	  Information	  om	  ämnet	  har	  uppsökts	  av	  användarna	  själva	  eller	  
införskaffas	  genom	  personer	  i	  deras	  omgivning.	  Användarna	  är	  alltså	  generellt	  sett	  medvetna	  om	  
upphovsrättsproblematiken	  och	  diskussionerna	  kring	  detta,	  ofta	  då	  i	  samband	  med	  fildelning,	  men	  
inte	  särskilt	  medvetna	  om	  detaljerna	  för	  vad	  som	  faktiskt	  gäller.	  

	  

Forskningsfråga	  3:	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  nätverk?	  
Communitys	  är	  utformade	  på	  ett	  sätt	  att	  användarens	  information	  och	  aktiviteter,	  så	  kallat	  
användargenererat	  innehåll,	  är	  huvudinnehållet	  och	  det	  som	  håller	  en	  community	  vid	  liv.	  
Användarprofiler	  på	  ett	  community	  är	  sammankopplade	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  utgör	  ett	  
kontaktnät	  användare	  emellan.	  Detta	  för	  att	  möjliggöra	  kommunikation	  och	  delning	  av	  information.	  I	  
empiriundersökningen	  framkom	  det	  även	  att	  detta	  nät	  möjliggör	  en	  viss	  del	  ofrivillig	  delning	  av	  
information	  på	  Facebook.	  När	  en	  användare	  utför	  en	  aktivitet	  syns	  denna	  aktivitet	  även	  hos	  dennes	  
vänner.	  Detta	  innebär	  att	  när	  en	  användare	  till	  exempel	  kommenterar	  en	  annan	  användares	  bild	  kan	  
detta	  foto	  sedan	  visas	  för	  en	  tredje	  användare	  och	  har	  således	  spridits.	  Denna	  funktion	  innebär	  att	  
delning	  av	  material	  kan	  vara	  möjligt	  utan	  att	  varken	  den	  som	  äger	  materialet	  eller	  den	  som	  delar	  
materialet	  är	  medvetna	  om	  det.	  Denna	  sorts	  spridning	  kan	  dock	  förhindras	  genom	  
sekretessinställningar	  som	  kontrollerar	  vilka	  som	  kan	  se	  bilder	  och	  annat	  material,	  via	  användarens	  
profil.	  

Hela	  62	  %	  av	  svenskar	  använder	  sociala	  nätverk	  och	  35	  %	  av	  dessa	  användare	  är	  inloggade	  dagligen.	  
Beroende	  på	  vilken	  community	  som	  används	  kan	  användaren	  anpassa	  sina	  egna	  
sekretessinställningar	  för	  deras	  personliga	  profiler,	  länkar,	  poster	  och	  annan	  information	  vara	  
justerbara	  till	  att	  vara	  publikt,	  begränsat	  eller	  privat	  i	  kontaktnätet.	  	  

Människor	  är	  ofta	  medlemmar	  i	  fler	  än	  ett	  community	  och	  väljer	  själva	  hur	  aktiva	  de	  är	  i	  vart	  och	  ett	  
av	  dem.	  De	  relationer	  som	  skapas	  här	  är	  ofta	  baserade	  på	  ett	  gemensamt	  intresse.	  Att	  på	  ett	  lätt	  sätt	  
kunna	  dela	  och	  ta	  del	  av	  information	  inom	  kontaktnätet	  sker	  asynkront	  med	  hjälp	  av	  den	  teknik	  som	  
möjliggör	  detta.	  Detta	  möjliggör	  även	  att	  kontakten	  med	  de	  andra	  användarna	  kan	  underhållas	  utan	  
att	  större	  ansträngningar.	  Teknik	  som	  används	  idag	  humaniseras	  därför	  och	  ersätter	  ofta	  viktiga	  
sociala	  band.	  

Användare	  delar	  och	  tar	  del	  av	  information	  av	  flera	  olika	  slag	  på	  communities.	  Enligt	  den	  empiriska	  
undersökningen	  delas	  en	  kombination	  av	  olika	  slags	  material	  på	  communities	  och	  då	  främst	  delas	  
bilder.	  Det	  som	  främst	  delas	  är	  också	  material	  av	  personligt	  natur.	  Många	  av	  användarna	  anger	  
sociala	  skäl	  till	  varför	  de	  är	  medlemmar	  på	  nätverket	  vilket	  påvisar	  ett	  större	  intresse	  för	  personligt	  
material.	  Men	  det	  förkommer	  även	  att	  material	  delas	  som	  är	  ägs	  av	  någon	  annan,	  användare	  delar	  
material	  som	  de	  inte	  själva	  skapat	  och	  länkar	  till	  webbsidor	  utanför	  communityt.	  Detta	  innebär	  att	  
det	  kan	  förekomma	  spridning	  av	  upphovsrättskyddat	  material	  eller	  att	  spridning	  görs	  tillgänglig	  via	  
den	  länkade	  sidan.	  Kontroller	  av	  vem	  som	  är	  upphovsman	  till	  eller	  äger	  materialet	  som	  laddats	  
upp/länkats	  förekommer	  i	  allmänhet	  inte.	  De	  gånger	  kontroller	  görs	  eller	  där	  det	  bedöms	  viktigt	  är	  
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de	  tillfällen	  då	  användarna	  själva	  har	  ett	  personligt	  intresse	  i	  frågan	  och	  inte	  på	  grund	  av	  de	  lagar	  
som	  existerar.	  

Eftersom	  lagar	  angående	  immaterialrätten	  inte	  speglar	  samhällets	  normer,	  påverkar	  det	  inte	  heller	  
hur	  delningen	  ser	  ut	  på	  olika	  slags	  communities.	  Unga	  användare	  känner	  ingen	  press	  från	  övriga	  i	  
samhället	  att	  följa	  de	  lagar	  som	  finns	  angående	  immaterialrätten.	  Det	  finns	  en	  tydlig	  brist	  på	  sociala	  
normer	  som	  stöder	  dessa	  lagar	  och	  detta	  färgar	  även	  det	  sätt	  på	  vilket	  delning	  på	  sociala	  nätverk	  ter	  
sig.	  Även	  när	  användare	  citerar	  text	  uppvisar	  de	  brister	  på	  att	  ange	  upphovsrättsmannen	  eller	  -‐
innehavaren	  enligt	  god	  sed	  så	  som	  krävs	  av	  upphovsrättslagen.	  

	  

Forskningsfråga	  4:	  Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  omedvetet?	  
I	  de	  flesta	  fall	  är	  det	  normer	  som	  styr	  människors	  beteende	  i	  ett	  samhälle.	  En	  del	  normer	  aktiveras	  
automatiskt	  vid	  en	  specifik	  situation	  och	  bidrar	  därför	  till	  ett	  omedvetet	  beteende.	  Dessa	  normer	  lärs	  
ofta	  in	  genom	  imitation,	  vilket	  är	  en	  omedveten	  mekanism	  som	  används	  de	  gånger	  en	  person	  är	  
osäker	  på	  vad	  som	  anses	  vara	  rätt	  beteende	  i	  situationen.	  Användare	  utformar	  till	  viss	  del	  sitt	  
beteende	  efter	  situation	  och	  beteende	  hos	  andra	  användare	  i	  omgivningen,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  
många	  gånger	  imiterar	  andra	  användare	  utan	  att	  själva	  reflektera	  över	  beteendet.	  Denna	  naturliga	  
reaktion	  kan	  dock	  bli	  avbruten	  och	  detta	  förekommer	  bland	  annat	  i	  de	  fall	  då	  användarna	  tydligt	  
lägger	  värderingar	  bakom	  sitt	  beslut.	  Det	  vill	  säga	  då	  användarna	  medvetet	  övervägt	  huruvida	  det	  
känns	  viktigt	  att	  genomföra	  dessa	  kontroller	  eller	  inte.	  Går	  en	  person	  emot	  det	  som	  i	  allmän	  
uppfattning	  ses	  som	  normen	  uppfattas	  detta	  beteende	  som	  avvikande	  och	  i	  de	  situationer	  då	  
normen	  representeras	  av	  en	  lag	  kan	  det	  också	  klassas	  som	  ett	  brott.	  I	  relation	  till	  ordet	  “fildelning”	  
tycks	  användarnas	  medvetenhet	  höjas,	  då	  detta	  ord	  tycks	  ha	  en	  uppenbar	  laddning	  som	  genast	  
framkallar	  tankar	  kring	  illegal	  fildelning	  hos	  användarna.	  Detta	  visar	  på	  ett	  högt	  medvetande	  om	  att	  
det	  är	  en	  aktivitet	  som	  enligt	  upphovsrättslagen	  är	  brottslig	  och	  klassas	  därmed	  som	  ett	  avvikande	  
beteende.	  	  I	  de	  fall	  då	  en	  individ	  har	  dömts	  till	  brott,	  får	  personen	  en	  stämpel	  att	  vara	  kriminell	  av	  
samhället.	  Dock	  sker	  det	  inte	  så	  ofta	  att	  privatpersoner	  fälls	  för	  upphovsrättsbrott	  av	  små	  skalor	  på	  
internet.	  Det	  verkar	  fortfarande	  finns	  en	  stor	  social	  tolerans	  mot	  denna	  typ	  av	  avvikande	  beteende	  
vilket	  gör	  att	  fildelare	  ändå	  inte	  stämplas	  av	  samhället	  som	  kriminell.	  

Har	  en	  människa	  tillräckligt	  starka	  sociala	  band	  bör	  denna	  vara	  medveten	  om	  vad	  som	  anses	  vara	  rätt	  
eller	  fel	  enligt	  normen.	  Problemet	  ligger	  i	  att	  medvetenhet	  endast	  sträcker	  sig	  till	  aktiviteter	  som	  
uppmärksammats	  i	  media,	  så	  som	  bland	  annat	  The	  Pirate	  Bay	  målet.	  Upphovsrättslagarna	  på	  
internet	  har	  inte	  tagit	  fäste	  i	  samhället	  på	  rätt	  sätt.	  Användarna	  korrigerar	  sitt	  beteende	  av	  rädsla	  att	  
bli	  straffade,	  inte	  för	  att	  den	  sociala	  normen	  säger	  att	  beteendet	  är	  felaktigt.	  Detta	  innebär	  att	  denna	  
korrigering	  inte	  sträcker	  sig	  till	  alla	  situationer	  utan	  bara	  de	  situationer	  där	  användarna	  bedömer	  att	  
aktiviteterna	  är	  straffbara	  och	  där	  de	  inte	  riskerar	  att	  bli	  upptäckta.	  	  

Eftersom	  samhällets	  normer	  inte	  kräver	  att	  användaren	  är	  påläst	  vad	  gäller	  upphovsrättslagen	  och	  
digital	  media	  reflekteras	  det	  inte	  heller	  över	  i	  större	  mängder	  och	  användaren	  kan	  därför	  omedvetet	  
imitera	  andra	  användares	  beteende.	  Denna	  norm	  påverkar	  också	  användarna	  när	  det	  gäller	  att	  läsa	  
till	  exempel	  förhållningsregler	  på	  ett	  community,	  den	  situationella	  normen	  här	  är	  att	  dessa	  inte	  
behöver	  läsas.	  Även	  om	  användaren	  har	  starka	  sociala	  band	  hjälper	  inte	  dessa	  om	  omgivningen	  inte	  
ser	  beteendet	  som	  avvikande	  och	  därmed	  gör	  personen	  medveten	  om	  detta	  genom	  press.	  
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Enligt	  upphovsrättslagen	  blir	  ett	  verk	  upphovsrättskyddat	  per	  automatik	  när	  detta	  skapas,	  det	  
innebär	  att	  alla	  verk	  som	  publiceras	  online	  är	  upphovsrättsskyddade	  vilket	  också	  inkluderar	  design	  på	  
till	  exempel	  hemsidor.	  Eftersom	  alla	  användare	  har	  angett	  att	  de	  är	  medlemmar	  av	  en	  eller	  flera	  
communities	  kan	  det	  med	  all	  säkerhet	  sägas	  att	  de	  tar	  del	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  bara	  
genom	  att	  till	  exempel	  gå	  in	  på	  dessa	  sidor	  och	  se	  sidans	  logga	  eller	  andra	  användares	  bilder.	  De	  
användare	  som	  angett	  att	  de	  tar	  del	  av	  upphovsrättskyddat	  material	  visar	  upp	  en	  medvetenhet	  kring	  
ämnet	  medan	  de	  användare	  som	  anger	  att	  de	  inte	  tar	  del	  av	  denna	  sorts	  material	  möjligtvis	  är	  
omedvetna	  om	  vad	  termen	  upphovsrättskyddat	  material	  innebär.	  Detta	  är	  en	  tydlig	  indikation	  på	  att	  
Internetanvändare	  i	  allmänhet	  inte	  är	  pålästa	  eller	  medvetna	  om	  vad	  begreppet	  upphovsrättsskyddat	  
innebär.	  Det	  kan	  finnas	  grund	  till	  detta	  genom	  att	  media	  nästan	  uteslutande	  tar	  upp	  ämnet	  fildelning	  
i	  samband	  med	  detta.	  

	  Användarna	  tycks	  vara	  medvetna	  om	  vad	  de	  gör	  på	  Internet.	  Däremot	  tycks	  det	  finnas	  en	  avsaknad	  
av	  medvetenhet	  angående	  innebörden	  av	  detta	  beteende.	  Det	  vill	  säga	  att	  användarna	  är	  omedvetna	  
om	  vad	  de	  har	  för	  skyldigheter	  och	  rättigheter	  och	  att	  de	  genom	  att	  ladda	  ner	  och	  dela	  vidare	  en	  bild	  
gör	  sig	  potentiellt	  skyldiga	  till	  lagbrott.	  Denna	  omedvetenhet	  till	  konsekvenserna	  av	  det	  egna	  
beteende	  och	  bristen	  på	  information	  angående	  skyldigheter	  och	  rättigheter	  tyder	  på	  att	  användaren	  
inte	  kan	  bedöma	  situationen	  ordentligt	  vilket	  leder	  till	  att	  beteendet	  på	  en	  viss	  nivå	  är	  omedvetet.	  

Som	  tidigare	  nämnts	  har	  majoriteten	  av	  användare	  i	  enkäten	  uppvisat	  en	  viss	  kännedom	  angående	  
tidigare	  debatter	  och	  de	  lagar	  angående	  immaterialrätten	  som	  satts	  i	  bruk.	  Dock	  är	  det	  endast	  
ungefär	  två	  tredjedelar	  av	  dessa	  användare	  som	  känner	  sig	  påverkade	  av	  debatterna	  eller	  som	  på	  
något	  sätt	  korrigerat	  sitt	  beteende.	  	  

	  

Forskningsfråga	  5:	  Varför	  tar	  användaren	  inte	  ansvar	  för	  egna	  aktiviteter	  online?	  
Internet	  uppmuntrar	  till	  anonymitet	  och	  separation	  mellan	  online-‐	  och	  offlineidentitet	  vilket	  kan	  leda	  
till	  att	  användaren	  känner	  att	  de	  kan	  ta	  mindre	  ansvar	  för	  sitt	  beteende	  online.	  I	  denna	  undersökning	  
som	  har	  communityt	  Facebook	  varit	  centralt.	  Här	  används	  till	  stor	  del	  den	  egna	  identiteten.	  
Användare	  har	  dock	  svårt	  att	  se	  koppling	  mellan	  digitalt	  och	  fysiskt	  material,	  vilket	  kan	  vara	  en	  
anledning	  till	  att	  immaterialrätten	  inte	  accepteras	  av	  användarna	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  online.	  
Användare	  lägger	  inte	  ner	  tid	  på	  att	  kontrollera	  till	  exempel	  vilka	  skyldigheter	  och	  rättigheter	  de	  har	  
vid	  användning	  av	  material.	  Detta	  visar	  att	  användarna	  inte	  tar	  ansvar	  för	  sina	  egna	  aktiviteter	  online.	  
Dock	  visar	  empirin	  att	  en	  liten	  del	  av	  användarna	  köper	  material	  på	  internet	  vilket	  kan	  visa	  på	  att	  de	  
delvis	  tar	  sitt	  ansvar	  för	  att	  införskaffa	  materialet	  på	  rätt	  sätt.	  

Det	  finns	  en	  hel	  del	  faktorer	  som	  kan	  påverka	  användarens	  beslut	  till	  att	  kontrollera	  eller	  inte	  
kontrollera	  sina	  egna	  skyldigheter	  och	  rättigheter.	  Några	  av	  dessa	  faktorer	  innefattar	  miljömässig	  och	  
social	  osäkerhet.	  Dessa	  är	  höga	  i	  ett	  socialt	  dilemma	  som	  innefattar	  stora	  grupper,	  i	  detta	  fall	  alla	  
community-‐användare.	  Det	  innebär	  att	  individer	  saknar	  feedback	  på	  sitt	  beteende	  och	  andras	  
beteende	  vilket	  betyder	  att	  de	  kan	  få	  uppfattningen	  av	  att	  beteendet	  är	  acceptabelt,	  även	  när	  det	  
inte	  är	  det	  enligt	  lag.	  Användare	  av	  communities	  anser	  att	  brott	  mot	  upphovsrättslagen	  är	  ett	  vanligt	  
förekommande	  fenomen	  i	  deras	  omgivning	  och	  att	  detta	  är	  ett	  accepterat	  beteende.	  	  

Om	  en	  individ	  anser	  att	  majoriteten	  av	  gruppen	  bryter	  mot	  en	  regel	  finner	  de	  att	  deras	  eget	  
beteende	  är	  obetydligt	  och	  att	  deras	  handling	  inte	  kommer	  påverka	  utkomsten	  av	  problemet.	  Det	  vill	  



88	  
	  

säga	  att	  deras	  handling	  är	  obetydlig	  eftersom	  det	  är	  så	  många	  andra	  som	  utför	  liknande	  handlingar.	  
Så	  länge	  användarna	  känner	  att	  deras	  beteende	  inte	  har	  någon	  betydelse	  kommer	  de	  välja	  att	  göra	  
det	  som	  känns	  enklast	  för	  dem	  själva	  och	  alltså	  inte	  förhålla	  sig	  till	  upphovsrättslagen.	  Att	  
användarna	  dessutom	  är	  osäkra	  på	  vem	  som	  står	  till	  svars	  för	  spridning	  av	  upphovsrättskyddat	  
material	  visar	  att	  konsekvenserna	  av	  detta	  lagbrott	  inte	  är	  helt	  klara.	  

Mer	  information	  angående	  en	  situation	  eller	  en	  person	  leder	  till	  en	  bättre	  bedömning	  av	  den	  
situationen	  eller	  personen	  i	  de	  fall	  då	  denna	  information	  inte	  kan	  erfaras	  blir	  imitationen	  en	  naturlig	  
instinkt	  och	  kanske	  därför	  inte	  framkallar	  känslor	  av	  ansvarstagande.	  Om	  människor	  upplever	  en	  stor	  
miljömässig	  och	  social	  osäkerhet	  angående	  problematiken	  är	  det	  mindre	  troligt	  att	  de	  gör	  ett	  
osjälviskt	  val,	  vilket	  i	  detta	  fall	  hade	  varit	  att	  följa	  lagförordningen.	  Övertygelse	  om	  
samhällsordningens	  legitimitet	  och	  de	  attityder	  som	  finns	  gentemot	  lagstiftningen	  påverkar	  en	  
persons	  benägenhet	  att	  begå	  brott.	  Eftersom	  majoriteten	  av	  användarna	  anser	  det	  okej	  att	  dela	  
upphovsrättskyddat	  material	  visar	  det	  att	  de	  sociala	  normerna	  inte	  stöder	  upphovsrättslagarna	  som	  
utvecklats	  för	  den	  digitala	  världen.	  Eftersom	  det	  som	  anses	  vara	  brott,	  enligt	  lag,	  ändå	  inte	  ses	  som	  
felaktigt	  beteende,	  enligt	  samhället,	  är	  det	  svårt	  för	  användarna	  att	  motivera	  en	  ändring	  i	  beteendet	  
eller	  en	  känsla	  av	  ansvar	  för	  aktiviteterna.	  	  

Eftersom	  lagförändringar	  oftast	  sker	  som	  respons	  på	  teknik	  som	  möjliggör	  nya	  sorters	  
lagöverträdelser	  ligger	  lagen	  ofta	  ett	  steg	  efter.	  Detta	  gäller	  även	  implementationen	  av	  dessa	  nya	  
lagförslag.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  problematiskt	  att	  avgöra	  vem	  som	  bär	  ansvaret	  för	  ett	  brott	  
online	  eftersom	  det	  är	  tekniken,	  inte	  människan,	  som	  möjliggör	  brottet.	  Ändå	  är	  det	  människan	  som	  
genom	  tekniken	  utför	  upphovsrättsbrott.	  Upphovsrättsinnehavarna	  tenderar	  därför	  att	  inte	  stämma	  
de	  privatpersoner	  som	  faktiskt	  brutit	  mot	  upphovsrätten	  utan	  istället	  de	  personer	  och	  företag	  som	  
möjliggjort	  detta	  brott	  Detta	  innebär	  att	  användarna	  själva	  inte	  får	  någon	  direkt	  feedback	  på	  att	  
deras	  beteende	  skulle	  vara	  felaktigt,	  och	  fortsätter	  alltså	  med	  det,	  till	  synes,	  accepterade	  beteendet.	  
Dock	  är	  detta	  något	  som	  IPRED-‐lagen	  åtgärdar.	  Alltså	  att	  göra	  en	  användare	  medveten	  om	  att	  det	  
förekommer	  brottliga	  aktiviteter	  via	  en	  användares	  IP-‐adress,	  om	  inte	  användaren	  själv	  har	  begått	  
brottet.	  Om	  så	  är	  fallet	  så	  kommer	  användaren	  (abonnenten	  till	  IP-‐adress)	  att	  stå	  som	  ansvarig	  för	  
aktiviteterna	  om	  detta	  är	  av	  en	  större	  skala.	  

Det	  är	  svårt	  för	  människor	  att	  kombinera	  de	  gamla	  upphovsrättslagarna	  med	  den	  nya	  tekniken,	  och	  
minst	  lika	  svårt	  att	  förstå	  och	  acceptera	  de	  ny	  tilläggen	  till	  dessa	  lagar.	  Det	  är	  heller	  inte	  ett	  krav	  från	  
samhället	  att	  förstå	  eller	  följa	  dessa	  regler,	  normen	  är	  snarare	  tvärtom.	  Detta	  leder	  till	  att	  även	  n	  
individ	  med	  starka	  sociala	  band	  inte	  lär	  sig	  av	  personer	  och	  aktiviteter	  i	  sin	  omgivning.	  Användarna	  
har	  inte	  tillräckligt	  med	  information	  för	  att	  göra	  ett	  ordentligt	  omdöme	  av	  den	  situationen.	  
Osäkerhet	  och	  brist	  på	  information	  leder	  till	  en	  omedveten	  imitation	  av	  det	  beteende	  som	  tycks	  
accepterat	  runt	  omkring	  dig.	  Eftersom	  användarna	  saknar	  medvetenhet	  kring	  upphovsrättslagen	  och	  
hur	  denna	  skall	  följas	  tar	  de	  inte	  sitt	  fulla	  ansvar	  för	  de	  aktiviteter	  de	  utför	  online.	  Då	  användarna	  
ombeds	  ta	  ställning	  i	  olika	  scenarios	  visas	  dock	  en	  känsla	  av	  ansvar	  hos	  användarna	  då	  de	  är	  något	  
mer	  motvilliga	  till	  att	  sprida	  material	  på	  nätet.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  det	  då	  är	  användaren	  själv	  som	  
är	  källan	  till	  materialet	  snarare	  än	  att	  de	  delat	  vidare	  material	  som	  redan	  existerar	  på	  nätet	  och	  har	  
delats.	  Användarna	  tycks	  alltså	  inte	  ta	  varken	  ett	  kollektivt	  eller	  eget	  ansvar	  för	  spridning	  av	  andras	  
material,	  men	  att	  de	  i	  själva	  verket	  är	  mer	  noga	  med	  det	  egna	  materialet	  så	  att	  inte	  detta	  också	  råkar	  
ut	  för	  samma	  ofrivilliga	  och	  okontrollerbara	  spridning.	  Detta	  är	  ett	  tecken	  på	  medvetenhet	  hos	  
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användarna	  om	  att	  de	  själva	  bidrar	  till	  spridningen	  av	  andras	  material,	  eftersom	  de	  inte	  själva	  vill	  att	  
deras	  material	  skall	  spridas	  på	  samma	  sätt.	  

Eftersom	  tekniken	  får	  mer	  inflytande	  över	  användarens	  personlighet,	  kan	  detta	  leda	  till	  ett	  
riskbeteende.	  Användaren	  inte	  ser	  tekniken	  skilt	  från	  sig	  själv	  utan	  som	  en	  integrerad	  del	  av	  
personligheten.	  Eftersom	  det	  finns	  stora	  möjligheter	  till	  personlig	  utveckling	  genom	  att	  använda	  
teknik	  kan	  användaren	  därmed	  utveckla	  ett	  beroende,	  vilket	  även	  visas	  antydan	  av	  i	  den	  empiriska	  
undersökningen.	  Detta	  beroende	  och	  relationen	  till	  tekniken	  kan	  göra	  att	  användare	  då	  istället	  
utvecklas	  tillsammans	  med	  tekniken	  och	  känner	  en	  motvillighet	  till	  att	  motverka	  de	  möjligheter	  som	  
ges.	  Empirin	  visar	  att	  äldre	  användare	  är	  mer	  benägna	  att	  försöka	  följa	  lagar	  angående	  upphovsrätt	  
och	  därmed	  också	  är	  negativt	  inställda	  till	  direkta	  överträdelser,	  som	  illegal	  fildelning,	  detta	  kan	  bero	  
på	  att	  dessa	  användare	  inte	  har	  växt	  upp	  och	  utvecklats	  med	  tekniken	  till	  samma	  grad	  som	  de	  yngre	  
användarna.	  

	  

Forskningsfråga	  6:	  Sker	  det	  förändring	  i	  beteende	  om	  medvetenheten	  finns	  hos	  användaren?	  
Om	  andelen	  fildelningsbrott	  uppmärksammats	  och	  fler	  personer	  hade	  åkt	  fast,	  hade	  användarna	  
varit	  beredda	  att	  minska	  fildelningsbeteendet	  eller	  fortsätta	  med	  hjälp	  av	  dolda	  IP-‐adresser.	  
Användare	  som	  är	  medvetna	  om	  att	  fildelning	  av	  upphovsrättskopierat	  material	  är	  olagligt	  tycks	  ändå	  
fortsätta	  med	  detta	  beteende.	  Skillnaden	  är	  då	  att	  de	  skyddar	  sin	  identitet	  istället	  genom	  
pseudonymer.	  Eftersom	  upphovsrättslagarna	  inte	  stöds	  av	  samhällets	  normer	  resulterar	  det	  i	  att	  
användare	  kommer	  på	  nya	  sätt	  att	  undvika	  lagarna	  istället	  för	  att	  rätta	  sig	  efter	  dem.	  Det	  tycks	  alltså	  
inte	  alltid	  räcka	  med	  att	  användarna	  är	  medvetna	  om	  lagarna	  och	  de	  diskussioner	  som	  har	  varit	  och	  
pågår,	  utan	  de	  måste	  också	  accepteras	  av	  samhället.	  För	  att	  användaren	  också	  skall	  ändra	  beteendet	  
krävs	  det	  att	  detta	  uppmärksammas	  och	  att	  beteendet	  pekas	  ut	  som	  felaktigt	  av	  människor	  som	  finns	  
i	  omgivningen.	  

Jämförelsen	  mellan	  användare	  som	  delar	  material	  på	  sociala	  nätverk,	  fenomenet	  sociala	  dilemman	  
och	  de	  val	  som	  användarna	  gör	  i	  olika	  situationer,	  visar	  på	  att	  användaren	  kan	  göra	  ett	  själviskt	  val	  
genom	  att	  inte	  kontrollera	  källor	  medan	  de	  användare	  som	  avsätter	  tid	  för	  att	  faktiskt	  kontrollera	  
källan	  gör	  ett	  osjälviskt	  val.	  Dessa	  val	  påverkas	  av	  flera	  olika	  faktorer,	  bland	  annat	  
kommunikationsmöjligheter.	  Om	  gruppen	  som	  står	  inför	  ett	  socialt	  dilemma	  får	  en	  chans	  att	  
diskutera	  problemet	  ökar	  chansen	  att	  individerna	  gör	  ett	  osjälviskt	  val.	  Detta	  tycks	  inte	  speglas	  i	  den	  
empiriska	  undersökningen.	  Istället	  är	  många	  användare	  medvetna	  om	  tidigare	  och	  pågående	  
diskussioner	  men	  inte	  tycks	  ändra	  sitt	  beteende.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  användarna	  i	  denna	  situation	  
inte	  kan	  se	  hur	  de	  skulle	  påverkas	  negativt	  av	  de	  själviska	  val	  som	  görs,	  då	  effekterna	  som	  
uppmärksammas	  i	  försök	  att	  förhindra	  olaglig	  spridning	  ofta	  är	  applicerade	  på	  
upphovsrättsinnehavarna	  som	  förlorar	  på	  att	  deras	  verk	  erhålls	  olagligt.	  De	  negativa	  effekter	  som	  
påverkar	  användaren	  själv	  kan	  ligga	  långt	  bortom	  användarens	  uppfattning	  av	  sig	  själv,	  exempelvis	  
gällande	  den	  global-‐ekonomin	  eller	  att	  priser	  på	  andra	  produkter	  istället	  går	  upp.	  Det	  vill	  säga	  att	  
effekterna	  inte	  påverkar	  användaren	  direkt,	  utan	  snarare	  på	  ett	  mer	  långsiktigt	  sätt	  genom	  att	  
omvärlden	  förändras.	  

Individer	  som	  får	  lite	  eller	  ingen	  feedback	  på	  sitt	  beteende	  innebär	  att	  individen	  efterliknar	  andra	  
gruppmedlemmars	  beteendemönster	  istället.	  Ju	  mer	  information	  som	  kan	  samlas	  in	  om	  individen	  
eller	  omgivningen,	  desto	  bättre	  blir	  omdömet	  om	  situationen.	  	  
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Ett	  starkt	  socialt	  band	  till	  andra	  personer	  eller	  aktiviteter	  innebära	  att	  individen	  lär	  sig	  av	  dessa	  och	  
lyssnar	  till	  de	  personernas	  åsikter.	  Det	  visas	  också	  i	  den	  empiriska	  undersökningen	  då	  användare	  
tycks	  följa	  vad	  de	  tror	  är	  normen	  snarare	  än	  vad	  de	  själva	  vet	  att	  de	  borde	  göra.	  

Efter	  att	  IPRED	  införts	  visar	  det	  dock	  på	  förändring	  i	  beteende	  då	  fildelningssiffrorna	  minskat.	  Dock	  är	  
detta	  inte	  en	  trend	  som	  varit	  ihållande,	  då	  siffrorna	  efterhand	  har	  stigit	  till	  samma	  nivå	  som	  varit	  
innan	  lagen	  infördes.	  yngre	  personer	  anger	  att	  varken	  de	  själva	  eller	  människorna	  i	  deras	  närmaste	  
omgivning	  har	  förändrad	  inställning	  till	  fildelning	  på	  nätet	  sedan	  införandet	  av	  IPRED.	  	  

Visst	  beteende	  har	  trots	  denna	  inställning	  förändrats	  och	  fildelningen	  minskat,	  detta	  med	  en	  rädsla	  
för	  att	  bli	  upptäckt	  och	  straffad	  som	  anledning	  snarare	  än	  ett	  stöd	  för	  den	  nya	  lagen.	  Risken	  med	  
lagar	  som	  inte	  reflekteras	  i	  samhällets	  normer	  är	  att	  det	  då	  skapas	  en	  motrörelse	  som	  istället	  
utvecklar	  teknik	  och	  metoder	  för	  att	  undankomma	  dessa	  lagar.	  På	  nätet	  kan	  användare	  välja	  att	  vara	  
mer	  eller	  mindre	  anonym,	  detta	  val	  är	  ofta	  beroende	  på	  de	  aktiviteter	  som	  användaren	  väljer	  att	  
medverka	  i.	  I	  vissa	  fall	  väljer	  användare	  en	  pseudonymitet	  som	  alternativ	  till	  sin	  riktiga	  identitet,	  en	  
pseudonym	  kan	  vara	  svår	  att	  spåra	  och	  genom	  denna	  kan	  användaren	  bygga	  en	  ny	  virtuell	  identitet	  
som	  gör	  det	  lättare	  att	  avstå	  från	  ansvar	  av	  aktiviteterna.	  Även	  om	  medvetenhet	  kring	  
upphovsrättsproblematiken	  tycks	  finnas	  hos	  användarna	  har	  det	  under	  tidigare	  forskningsfråga	  
fastställts	  att	  denna	  medvetenhet	  inte	  är	  särskilt	  omfattande.	  Det	  är	  därför	  svårt	  att	  fastställa	  
huruvida	  medvetenhet	  kring	  problemet	  kan	  förändra	  beteendet	  hos	  användarna	  eftersom	  det	  är	  
möjligt	  att	  en	  högre	  grad	  av	  medvetenhet	  kan	  påverka	  mer	  än	  vad	  den	  nuvarande	  medvetenheten	  
gör.	  En	  viss	  förändring	  i	  beteende	  kan	  enligt	  empirin	  trots	  allt	  uppfattas,	  denna	  förändring	  är	  dock	  
inte	  alltid	  av	  en	  anmärkningsvärd	  volym	  och	  är	  inte	  alltid	  garanterat	  ihållsam.	  

	  
Forskningsfråga	  7:	  Finns	  det	  skillnader	  mellan	  olika	  åldersgruppers	  ställningstaganden	  till	  vad	  som	  
sker	  på	  Internet?	  
Statistik	  talar	  för	  att	  den	  största	  andelen	  av	  fildelarna	  i	  Sverige	  är	  ungdomar	  i	  18-‐års	  ålder.	  De	  äldre	  
användarna	  tar	  ställning	  emot	  fildelning	  och	  tycker	  att	  det	  är	  felaktigt	  att	  ladda	  ner	  och	  dela	  
upphovsrättsskyddat	  material.	  Längre	  ner	  i	  åldrarna	  är	  detta	  beteende	  mer	  acceptabelt	  men	  det	  är	  
också	  fler	  i	  de	  yngre	  åldergrupperna	  som	  anser	  att	  deras	  åsikter	  är	  för	  känslig	  information	  för	  att	  dela	  
med	  sig	  av	  på	  enkätundersökningen.	  Ungdomar	  som	  växt	  upp	  med	  tekniken	  ser	  det	  som	  en	  
självklarhet	  att	  fildelning	  sker	  medan	  den	  äldre	  generationen	  har	  svårare	  att	  ta	  till	  sig	  den	  nya	  
tekniken.	  De	  äldre	  användarna	  uttrycker	  också	  en	  starkare	  position	  för	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  fråga	  om	  
lov	  innan	  material	  delas	  vidare	  på	  communities.	  De	  yngre	  användarna	  som	  alltså	  visar	  en	  mer	  
accepterande	  attityd	  emot	  fildelning,	  har	  i	  större	  utsträckning	  än	  de	  äldre	  användarna	  kunskap	  om	  
hur	  en	  kontroll	  av	  tillåtelse	  för	  användning	  av	  material	  kan	  gå	  till,	  dock	  ignoreras	  denna	  kunskap	  när	  
majoriteten	  av	  dessa	  användare	  ändå	  inte	  utför	  kontrollen.	  

En	  del	  äldre	  användare	  kan	  ha	  svårt	  att	  anpassa	  sig	  till	  den	  nya	  tekniken	  och	  har	  då	  ett	  behov	  av	  att	  
jämföra	  med	  liknande	  igenkänningsbara	  företeelser	  i	  den	  fysiska	  världen	  för	  att	  kunna	  förstå.	  Detta	  
kan	  innebära	  att	  de	  värderingar	  som	  finns	  kopplade	  till	  dessa	  företeelser	  också	  appliceras	  på	  
tekniken.	  Även	  om	  en	  stor	  osäkerhet	  i	  allmänhet	  kan	  uppfattas	  angående	  upphovsrättslagarna	  
försöker	  de	  äldre	  användarna,	  trots	  sin	  okunskap,	  i	  större	  utsträckning	  att	  kontrollera	  huruvida	  de	  
har	  tillåtelse	  att	  använda	  material	  eller	  inte.	  Detta	  kan	  alltså	  bero	  på	  att	  de	  värderingar	  som	  existerar	  
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i	  den	  fysiska	  världen	  angående	  exempelvis	  piratkopierat	  material	  eller	  att	  stjäla	  en	  film	  också	  
appliceras	  på	  internet.	  	  

De	  yngsta	  och	  äldsta	  användarna	  uttrycker	  en	  större	  osäkerhet	  till	  huruvida	  en	  bild	  är	  fri	  för	  
användning	  vid	  avsaknad	  av	  tecken	  på	  upphovsrättskydd,	  medan	  de	  användare	  som	  tillhör	  
åldersgrupperna	  däremellan	  tycks	  ha	  mer	  kunskap	  inom	  området	  för	  vad	  som	  anses	  vara	  en	  “fri”	  
bild.	  Det	  är	  också	  dessa	  användare	  som	  visar	  störst	  förändring	  i	  beteendet	  efter	  tidigare	  debatter	  och	  
som	  dessutom	  fortsatt	  tänka	  till	  under	  pågående	  debatt.	  Att	  de	  äldsta	  användarna	  är	  de	  med	  
starkast	  inställning	  emot	  olaglig	  spridning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  kan	  vara	  anledningen	  till	  
att	  de	  därför	  inte	  behövt	  korrigera	  sitt	  beteende	  efter	  debatterna.	  Undersökningen	  visar	  att	  en	  större	  
grupp	  av	  användare	  över	  50	  år	  känner	  till	  debatten	  men	  har	  inte	  förändrat	  sitt	  beteende.	  Även	  en	  del	  
av	  15-‐19	  åringarna	  har	  angett	  at	  de	  känner	  till	  debatten	  men	  inte	  ändrat	  sitt	  beteende.	  Eftersom	  
dessa	  användare	  visat	  en	  motvillighet	  att	  kontrollera	  material	  samt	  att	  acceptansen	  mot	  fildelning	  är	  
hög	  kan	  antagandet	  göras	  att	  detta	  är	  ett	  medvetet	  val	  som	  gjorts	  för	  att	  de	  inte	  lägger	  någon	  vikt	  vid	  
debatten.	  

	  

5.1.1	  Resultatsammanfattning	  
Forskningsfråga	  2.	  Hur	  medvetna	  är	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  angående	  
upphovsrättsproblematik?	  
Användarna	  visar	  tecken	  på	  medvetenhet	  men	  tycks	  sakna	  djupkunskap	  i	  ämnet.	  Detta	  leder	  till	  en	  
hel	  del	  osäkerhet	  kring	  vilka	  regler	  som	  finns	  och	  hur	  dessa	  fungerar	  i	  praktiken.	  Även	  de	  som	  i	  själva	  
verket	  är	  medvetna	  om	  ämnet	  visar	  upp	  en	  osäkerhet	  i	  frågan.	  	  

Skolan	  är	  ansvarig	  för	  att	  lära	  ut	  hur	  upphovsrättslagen	  fungerar.	  Dock	  fokuseras	  det	  enbart	  på	  vissa	  
delar	  av	  upphovsrättslagen	  vilket	  skapar	  kunskapsluckor.	  Lagarna	  som	  appliceras	  på	  elektroniskt	  
material	  är	  till	  exempel	  svårare	  för	  användarna	  att	  förstå	  och	  följa.	  

Utöver	  osäkerheten	  finns	  även	  en	  falsk	  medvetenhet,	  det	  vill	  säga	  att	  användarna	  tror	  sig	  veta	  vad	  
som	  gäller	  men	  att	  de	  i	  själva	  verket	  har	  fel	  eller	  inte	  vet	  hela	  sanningen.	  Denna	  falska	  medvetenhet	  
är	  farlig	  eftersom	  användarna	  då	  blockeras	  från	  att	  ta	  reda	  på	  de	  egentliga	  reglerna	  vilket	  gör	  det	  
svårt	  för	  lagarna	  att	  slå	  rot.	  

Användarna	  tycks	  alltså	  vara	  medvetna	  om	  det	  faktum	  att	  det	  existerar	  ett	  problem.	  Detta	  problem	  
förknippas	  dock	  oftast	  med	  fildelning	  vilket	  gör	  att	  medvetenheten	  inte	  sträcker	  sig	  in	  på	  den	  
vardagliga	  användningen	  av	  internet.	  	  

Forskningsfråga	  3.	  	  Hur	  ter	  sig	  delning	  på	  sociala	  nätverk?	  
Communitys	  används	  främst	  för	  sociala	  ändamål	  där	  spridning	  av	  material	  är	  av	  personlig	  natur.	  
Detta	  användningsområde	  påverkas	  inte	  särskilt	  mycket	  av	  hårdare	  regler.	  Det	  är	  istället	  relevant	  att	  
titta	  på	  de	  användare	  som	  delar	  material	  eller	  länkar	  som	  de	  inte	  äger	  upphovsrätten	  till	  eftersom	  
dessa	  riskerar	  att	  bryta	  mot	  lagarna.	  Även	  om	  denna	  användning	  inte	  är	  lika	  vanlig	  så	  existerar	  den	  
och	  de	  allra	  flesta	  användare	  har	  någon	  gång	  spridit	  material	  som	  inte	  är	  deras	  egna.	  Det	  som	  är	  
typiskt	  för	  användarna	  är	  att	  de	  inte	  kontrollerar	  om	  det	  finns	  risk	  för	  spridning	  av	  olagligt	  material	  
via	  den	  länk	  som	  de	  angivit	  eller	  om	  det	  möjliggör	  för	  andra	  användare	  att	  delta	  i	  sådana	  aktiviteter.	  	  
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Det	  sker	  också	  en	  del	  ofrivillig	  spridning	  av	  material	  på	  communityt	  Facebook	  som	  ett	  resultat	  av	  
inbyggda	  funktioner.	  Denna	  spridning	  kan	  förhindras	  av	  diverse	  säkerhetsinställningar.	  Dock	  kräver	  
detta	  att	  användaren	  ser	  det	  nödvändigt	  att	  ändra	  dessa	  inställningar	  men	  också	  att	  de	  är	  medvetna	  
om	  denna	  funktion.	  	  

Forskningsfråga	  4.	  	  	  Är	  beteendet	  medvetet	  eller	  omedvetet?	  
Samhällets	  normer	  kräver	  inte	  att	  en	  användare	  följer	  upphovsrättslagen	  på	  internet.	  Detta	  innebär	  
att	  de	  situationella	  normerna	  som	  automatiskt	  styr	  användarnas	  beteende	  säger	  att	  de	  exempelvis	  
inte	  behöver	  be	  om	  tillåtelse	  för	  att	  sprida	  en	  bild.	  De	  användare	  som	  är	  osäkra	  på	  vad	  situationen	  
kräver	  följer	  det	  beteende	  som	  de	  uppfattar	  runt	  omkring	  sig.	  Omedvetet	  följer	  de	  alltså	  beteendet	  
hos	  andra.	  Detta	  beror	  på	  att	  fildelning	  och	  andra	  lagöverträdelser	  inte	  ses	  som	  avvikande	  beteende	  
och	  användarna	  behöver	  därför	  inte	  reflektera	  över	  ifall	  deras	  beteende	  är	  felaktigt	  eller	  inte.	  I	  de	  få	  
fall	  som	  värderingar	  läggs	  bakom	  beteendet	  tar	  det	  medvetna	  beteendet	  över.	  	  

I	  vissa	  fall	  är	  användarna	  medvetna	  av	  de	  aktiviteter	  som	  de	  tar	  del	  av	  men	  inte	  dess	  innebörd.	  Då	  
användarna	  visar	  upp	  en	  osäkerhet	  kring	  upphovsrättsregler	  och	  lagar	  är	  det	  troligt	  att	  de	  inte	  har	  all	  
information	  som	  krävs	  för	  att	  kunna	  ta	  ett	  välinformerat	  beslut.	  De	  kan	  alltså	  ses	  om	  omedvetna	  om	  
konsekvenser	  som	  beteendet	  framkallar.	  

Forskningsfråga	  5.	  	  Varför	  tar	  användaren	  inte	  ansvar	  för	  egna	  aktiviteter	  online?	  
Användarna	  saknar	  feedback	  på	  sitt	  beteende.	  De	  hålls	  vanligen	  inte	  ansvariga	  vid	  lagöverträdelser	  
vare	  sig	  det	  gäller	  fildelning	  eller	  något	  annat	  mindre	  upphovsrättsbrott.	  Istället	  är	  det	  möjliggörarna	  
av	  brotten	  som	  hålls	  ansvariga.	  Uppfattningen	  bildas	  då	  av	  att	  det	  är	  dessa	  som	  är	  ansvariga.	  	  

Lagarna	  återspeglas	  inte	  heller	  i	  samhällets	  normer.	  Det	  vill	  säga	  att	  användarna	  inte	  känner	  sig	  
skyldiga	  att	  följa	  lagarna.	  Istället	  kopierar	  användarna	  det	  beteende	  som	  tycks	  vara	  mest	  vanligt.	  
Normen	  säger	  exempelvis	  att	  fildelning	  är	  accepterat,	  vilket	  är	  en	  av	  de	  större	  lagöverträdelserna,	  
och	  beteendet	  är	  också	  vanligt	  förekommande.	  Detta	  leder	  till	  att	  användarna	  avsäger	  sig	  ansvaret	  
med	  motivationen	  att	  deras	  beteende	  inte	  gör	  någon	  skillnad	  då	  det	  är	  så	  många	  andra	  som	  gör	  
samma	  sak.	  

Användarna	  tycks	  separera	  på	  sitt	  online-‐	  och	  offlinebeteende	  och	  känner	  därmed	  mindre	  ansvar	  
online.	  Detta	  leder	  till	  att	  de	  också	  har	  svårt	  att	  se	  kopplingen	  mellan	  fysiskt	  och	  elektroniskt	  material	  
samt	  de	  lagar	  som	  gäller	  vid	  användning	  av	  dessa.	  Skillnaden	  ligger	  hos	  de	  äldre	  personer	  som	  inte	  
har	  vuxit	  upp	  med	  tekniken.	  Dessa	  användare	  har	  för	  vana	  att	  jämföra	  online	  och	  offline	  fenomen	  i	  
syftet	  att	  skapa	  förståelse	  för	  dem.	  Detta	  tycks	  innebära	  att	  användarna	  också	  känner	  samma	  nivå	  av	  
ansvar	  både	  online	  och	  offline.	  De	  följer	  alltså	  normer	  som	  de	  vanligtvis	  applicerar	  på	  situationer	  i	  
den	  fysiska	  verkligheten.	  

Forskningsfråga	  6.	  	  	  Sker	  det	  förändringar	  i	  beteendet	  om	  medvetenheten	  finns	  hos	  användaren?	  
Enligt	  teorier	  bör	  kommunikationsmöjligheter	  och	  diskussioner	  angående	  ett	  socialt	  dilemma	  höja	  
medvetenheten	  kring	  problematiken	  och	  därmed	  uppmuntra	  den	  osjälviska	  handlingen.	  Fler	  av	  
användarna	  visade	  medvetenhet	  kring	  diskussionerna	  som	  förts	  angående	  
upphovsrättsproblematiken.	  Dessa	  användare	  tycks	  dock	  inte	  vara	  mer	  benägna	  att	  följa	  
upphovsrättslagen	  och	  medvetenheten	  påverkade	  därmed	  inte	  dessa	  användares	  beteende.	  	  
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Trots	  detta	  har	  lagförslag	  såsom	  IPRED	  resulterat	  i	  en	  viss	  förändring.	  Det	  är	  dock	  främst	  rädslan	  för	  
att	  bli	  straffad	  som	  motiverat	  användare	  till	  att	  förändra	  sitt	  beteende.	  Problemet	  ligger	  då	  i	  att	  de	  
användare	  som	  tror	  att	  de	  kan	  komma	  undan	  med	  lagöverträdelser	  också	  kommer	  att	  fortsätta	  med	  
dessa	  aktiviteter.	  Förändringen	  i	  beteendet	  blir	  då	  att	  användaren	  finner	  nya	  sätt	  att	  skydda	  sig	  och	  
sin	  identitet.	  	  

Eftersom	  användarna	  visat	  en	  osäkerhet	  när	  det	  kommer	  till	  frågan	  om	  upphovsrättsproblematik	  är	  
det	  svårt	  att	  veta	  om	  en	  större	  grad	  av	  medvetenhet	  kanske	  kan	  komma	  att	  påverka	  beteendet.	  
Användaren	  måste	  bli	  mer	  medveten	  om	  att	  aktiviteter	  som	  strider	  mot	  upphovsrättslagen	  är	  
felaktiga	  och	  detta	  kan	  endast	  göras	  genom	  att	  förändra	  normen	  för	  aktiviteten.	  

Forskningsfråga	  7.	  	  	  Finns	  det	  skillnader	  mellan	  olika	  åldersgruppers	  ställningstaganden	  till	  vad	  som	  
sker	  på	  Internet?	  
Som	  redan	  nämnt	  i	  forskningsfråga	  fem	  är	  äldre	  användarna	  mer	  benägna	  att	  försöka	  följa	  
upphovsrättslagarna.	  Dessa	  användare	  tar	  ställning	  emot	  fildelning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  
medan	  majoriteten	  av	  de	  yngre	  användarna	  är	  för	  dessa	  aktiviteter.	  	  

Äldre	  användare	  saknar	  kunskap	  i	  området	  men	  försöker	  ändå	  att	  utföra	  kontroller.	  De	  äldre	  
användarna	  tycker	  alltså	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  till	  exempel	  ha	  tillåtelse	  innan	  en	  bild	  sprids	  vidare.	  

Detta	  kan	  bero	  på	  att	  dessa	  användare	  inte	  separerar	  på	  offline	  och	  online	  i	  samma	  utsträckning	  som	  
de	  yngre	  användarna	  gör,	  som	  nämnts	  tidigare.	  

Efter	  diskussioner	  och	  införandet	  av	  nya	  lagar	  som	  syftar	  till	  att	  stoppa	  lagöverträdelser	  i	  samband	  
med	  upphovsrätt	  är	  det	  användarna	  mellan	  20	  och	  49	  år	  som	  korrigerat	  sitt	  beteende	  i	  störst	  
utsträckning.	  De	  yngre	  användarna	  tillhör	  den	  grupp	  som	  har	  kunskap	  om	  hur	  material	  bör	  
kontrolleras	  innan	  användning	  men	  väljer	  att	  bortse	  från	  denna	  kunskap.	  	  
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6.	  Diskussion	   	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  slutsatsen	  presenteras	  som	  svar	  på	  huvudforskningsfrågan.	  Därefter	  följer	  
diskussioner	  kring	  vad	  som	  tillförts	  tidigare	  studier	  samt	  huruvida	  valda	  metoder	  för	  denna	  uppsats	  
varit	  relevanta	  för	  resultatet.	  	  Författarna	  för	  även	  ett	  resonemang	  kring	  vilka	  möjligheter	  studien	  
tillför	  för	  framtida	  forskning	  och	  förslag	  till	  detta.	  	  

	  

	  

6.1	  Slutsats	  
Under	  tidigare	  kapitel	  gjordes	  analys	  av	  delfrågorna	  som	  svarar	  på	  huvudforskningsfrågan,	  ”	  
	  Hur	  kan	  hårdare	  lagar	  angående	  upphovsrätt	  påverka	  användarna	  och	  deras	  beteende	  på	  
communities?”.	  

Sammanfattningsvis	  har	  användare	  av	  sociala	  nätverk	  en	  god	  kännedom	  kring	  de	  diskussioner	  som	  
varit	  och	  de	  diskussioner	  som	  pågår	  idag	  kring	  upphovsrättsproblematiken.	  Då	  det	  talas	  mycket	  om	  
illegal	  fildelning14	  är	  det	  också	  detta	  som	  användare	  generellt	  reagerar	  på.	  Användare	  inser	  inte	  att	  
annan	  typ	  av	  material	  på	  Internet	  också	  är	  upphovsrättsskyddade,	  så	  som	  exempelvis	  bilder	  och	  text	  
men	  även	  filmklipp	  på	  exempelvis	  Youtube.	  	  

Det	  är	  oftast	  socialt	  acceptabelt	  att	  fildela	  även	  om	  detta	  är	  något	  som	  människor	  oftast	  kopplar	  till	  
upphovsrättsbrott.	  Att	  delning	  utanför	  de	  illegala	  fildelningssidorna	  inte	  ses	  som	  ett	  brott	  kan	  bero	  
på	  att	  lagöverträdelser	  av	  denna	  typ	  är	  accepterade.	  Då	  diskussioner	  i	  media	  handlar	  om	  illegal	  
fildelning	  och	  fildelningscommunities	  är	  det	  också	  detta	  som	  användare	  uppfattar	  att	  
upphovsrättsdebatterna	  handlar	  om.	  Det	  är	  självklart	  inte	  bara	  olaglig	  kopiering	  av	  bilder	  och	  annat	  
artistiskt	  material	  som	  försöks	  stoppas	  genom	  hårdare	  lagar	  utan	  även	  förfalskning	  av	  märkesvaror,	  
vilket	  inte	  heller	  diskuteras	  i	  media.	  Detta	  är	  en	  anledning	  till	  att	  användare	  inte	  är	  fullt	  medvetna	  om	  
vad	  reglerna	  handlar	  om	  i	  sin	  helhet.	  

Eftersom	  det	  finns	  en	  stor	  avsaknad	  av	  detaljerad	  kunskap	  om	  vilka	  rättigheter	  och	  skyldigheter	  
användaren	  har	  gentemot	  upphovsrättsinnehavaren	  samt	  hur	  användaren	  lever	  upp	  till	  dessa	  har	  
även	  en	  del	  falsk	  medvetenhet	  har	  påträffats.	  Det	  vill	  säga	  att	  användare	  har	  en	  felaktig	  uppfattning	  
av	  regler	  och	  är	  allmänt	  osäkra	  på	  hur	  upphovsrättslagen	  fungerar	  i	  praktiken.	  Utan	  full	  medvetenhet	  
angående	  konsekvenser	  av	  handlingar	  eller	  hur	  alternativa	  handlingar	  skall	  utföras	  kan	  inte	  
användarna	  förväntas	  ta	  ett	  väl	  informerat	  beslut	  angående	  sitt	  beteende.	  Detta	  innebär	  att	  mera	  
kunskap	  angående	  lagarna	  och	  problematiken	  kan	  tänkas	  påverka	  användarnas	  beteende	  på	  
communities.	  Dock	  räcker	  inte	  medvetenhet	  hela	  vägen.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  dessa	  lagar	  får	  fäste	  i	  
samhället	  och	  accepteras	  av	  majoriteten	  människor	  för	  att	  formge	  nya	  sociala	  normer.	  

Det	  finns	  tydliga	  trender	  som	  visar	  på	  att	  fildelningen	  till	  viss	  del	  har	  minskat	  efter	  införandet	  av	  
hårdare	  lagar	  och	  regler.	  Men	  trenden	  visar	  också	  att	  fildelningsnivån	  har	  ökat	  med	  tiden	  till	  samma	  
nivå	  som	  innan	  införandet.	  Eftersom	  det	  finns	  tydliga	  brister	  på	  sociala	  normer	  som	  möter	  hårdare	  
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lagar	  vad	  gäller	  upphovsrätten	  på	  Internet	  kan	  det	  bli	  ett	  problem	  även	  i	  framtida	  satsningar	  på	  
utveckling	  av	  lagarna.	  Så	  länge	  som	  de	  samhälleliga	  normerna	  accepterar	  ett	  fildelningsbeteende	  
kommer	  även	  de	  “små”	  brotten	  att	  fortsätta	  existera	  då	  de	  inte	  räknas	  som	  avvikande	  beteende.	  
Alltså	  att	  ladda	  ner	  exempelvis	  bilder	  och	  e-‐böcker	  från	  Internet	  utan	  att	  betala	  för	  det	  och	  även	  föra	  
materialet	  vidare	  på	  exempelvis	  communities.	  Spridningen	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  ser	  alltså	  
ut	  att	  vara	  ett	  bestående	  problem	  även	  i	  framtiden.	  

Användarnas	  beslut	  om	  huruvida	  de	  skall	  anstränga	  sig	  för	  att	  följa	  upphovsrättslagen	  drunknar	  i	  
uppfattningen	  av	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  roll	  eftersom	  problemet	  är	  så	  mycket	  större	  än	  dem	  själva.	  
De	  har	  alltså	  mentaliteten	  att	  så	  länge	  ingen	  annan	  anstränger	  sig	  så	  spelar	  det	  ingen	  roll	  huruvida	  de	  
gör	  det	  eller	  inte.	  För	  att	  förändra	  denna	  mentalitet	  behöver	  det	  uppmärksammas	  att	  även	  små	  
lagöverträdelser	  är	  överträdelser,	  detta	  kräver	  att	  användarna	  ser	  konsekvenser	  i	  sitt	  handlande	  men	  
även	  att	  användarnas	  inställning	  till	  lagen	  förändras.	  

En	  tolkning	  av	  IPRED	  är	  att	  det	  finns	  viss	  överseelese	  för	  mindre	  förseelser	  där	  användare	  inte	  har	  för	  
vana	  att	  bidra	  med	  ett	  avvikande	  beteende	  som	  stöder	  upphovsrättsbrott,	  vilket	  också	  kan	  vara	  en	  
anledning	  till	  att	  normen	  är	  att	  inte	  följa	  immateriallagar	  strängeligen.	  

Den	  förändring	  som	  skett	  i	  beteendet	  hos	  användarna	  efter	  införandet	  av	  IPRED	  är	  på	  grund	  av	  
rädsla	  för	  att	  bli	  straffad.	  Eftersom	  de	  minsta	  lagöverträdelserna,	  alltså	  de	  vi	  kan	  se	  på	  exempelvis	  
sociala	  nätverk	  där	  det	  endast	  handlar	  om	  att	  sprida	  vidare	  en	  liten	  mängd	  upphovsrättskyddat	  
material,	  inte	  uppmärksammas	  som	  straffbara	  påverkas	  inte	  detta	  beteende	  av	  denna	  rädsla	  utan	  
fortsätter	  precis	  som	  innan.	  Detta	  beteende	  bör	  dock	  förändras	  om	  antingen	  användarens	  egna	  eller	  
samhällets	  åsikter	  (sociala	  normer)	  växlar	  och	  blir	  negativt	  inställda	  till	  dessa	  lagöverträdelser.	  

Om	  sociala	  normer	  utvecklas	  till	  att	  inkludera	  upphovsrättslagen	  kan	  det	  skapas	  så	  kallade	  
situationella	  normer	  som	  aktiveras	  automatiskt.	  Är	  beteendet	  automatiskt	  kräver	  det	  mindre	  
ansträngning	  ifrån	  användarna.	  Så	  länge	  det	  automatiska	  beteendet	  är	  att	  inte	  utföra	  kontroller	  krävs	  
det	  eftertanke	  och	  motivation	  varje	  gång	  en	  användare	  skall	  bryta	  detta	  och	  faktiskt	  utföra	  
kontroller.	  Det	  framgår	  även	  att	  användare	  förändrar	  sitt	  beteende	  då	  de	  kan	  motivera	  detta	  med	  
antingen	  personlig	  vinst	  eller	  att	  de	  undviker	  en	  oönskad	  situation.	  Användare	  är	  i	  slutändan	  själviskt	  
inställda	  så	  länge	  de	  inte	  kan	  se	  att	  ett	  förändrat	  beteende	  också	  skulle	  kunna	  gynna	  dem	  själva.	  

Hårdare	  lagar	  och	  regler	  angående	  upphovsrätt	  på	  Internet	  skulle	  vara	  tvungna	  att	  se	  annorlunda	  ut	  i	  
framtiden	  för	  att	  användare	  skall	  ändra	  inställning	  och	  beteende.	  Det	  har	  hittills	  inte	  fungerat	  att	  
lagstifta	  kring	  immaterialrätten	  för	  att	  normerna	  skall	  rätta	  sig	  efter	  detta,	  vilket	  trenderna	  också	  
visar	  på.	  

Vad	  gäller	  communities	  och	  den	  delning	  som	  sker	  där	  är	  det	  av	  olika	  typer.	  Det	  finns	  möjligheter	  att	  
komma	  åt	  upphovsrättsskyddat	  material	  även	  där,	  eftersom	  communities	  är	  uppbyggda	  på	  att	  
användare	  bidrar	  till	  innehållet.	  Det	  som	  i	  dagsläget	  skyddar	  communities	  är	  ACTA	  då	  detta	  lagförslag	  
visar	  på	  att	  de	  webbsidor	  som	  inte	  har	  för	  syfte	  att	  dela	  olagligt	  material	  och	  där	  denna	  typ	  av	  
material	  är	  underordnad	  resten	  av	  innehållet,	  inte	  ligger	  innanför	  ramarna	  för	  vad	  som	  anses	  vara	  
olagligt.	  Om	  detta	  trots	  allt	  skulle	  ändras,	  skulle	  det	  i	  allra	  hösta	  grad	  påverka	  alla	  användare	  av	  
Internet.	  	  
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Studien	  har	  i	  majoritet	  bekräftat	  och	  utvecklat	  redan	  tidigare	  forskning	  och	  teoretiskt	  framställd	  
information.	  Alltså	  att	  användare	  följer	  de	  accepterade	  sociala	  normer	  som	  finns	  när	  det	  gäller	  
delning	  på	  Internet	  och	  att	  det	  finns	  ett	  medvetet	  val	  bakom	  detta	  beslut.	  	  

Det	  som	  skiljer	  sig	  från	  tidigare	  undersökningar	  om	  sociala	  dilemman	  är	  att	  användaren	  skulle	  välja	  
att	  göra	  ett	  osjälviskt	  val	  ifall	  denne	  fått	  tillfälle	  att	  diskutera	  problemet	  med	  andra	  användare,	  vilket	  
inte	  visar	  sig	  vara	  fallet.	  Användare	  har	  haft	  stora	  möjligheter	  att	  ta	  del	  av	  diskussioner	  och	  
information	  om	  lagändringar	  men	  ändå	  tagit	  ett	  själviskt	  beslut	  om	  att	  fortsätta	  med	  de	  aktiviteter	  så	  
som	  tidigare.	  

	  

6.2	  Implikationer	  för	  informatik	  
Inom	  informatikområdet	  hittas	  förgreningen	  rättsinformatik	  vilken	  hanterar	  juridikens	  samspel	  med	  
informationstekniken	  (IT).	  Inom	  detta	  område	  har	  det	  utförts	  många	  studier	  angående	  fildelning	  och	  
motivationen	  bakom	  detta	  fenomen.	  Denna	  studie	  bidrar	  med	  ett	  nytt	  perspektiv	  på	  det	  redan	  väl	  
utforskade	  problemet.	  
	  
Svenssons	  &	  Larssons	  kvantitativa	  studie	  angående	  normer	  och	  fildelning	  nämdes	  inledningsvis.	  
Deras	  studie	  bidrar	  med	  forskning	  till	  denna	  studie,	  men	  med	  inriktningen	  mot	  sociala	  nätverk.	  
Svensson	  &	  Larssons	  studie	  visar	  att	  individer	  inte	  rättar	  sig	  efter	  de	  normer	  som	  starkare	  
upphovsrättslagar	  skulle	  kunna	  medföra,	  utan	  individen	  blir	  snarare	  rädd	  för	  att	  blir	  straffad.	  De	  
påpekar	  också	  att	  det	  finns	  få	  tidigare	  studier	  som	  visar	  på	  mätning	  av	  de	  sociala	  normer	  som	  
påverkar	  inställningen	  till	  upphovsrättslagarna	  och	  föreslår	  en	  vidare	  kvalitativ	  studie.	  Denna	  uppsats	  
har	  undersökt	  communityanvändarnas	  inställning	  till	  upphovsrättslagen	  samt	  till	  vilken	  grad	  de	  är	  
medvetna	  om	  denna	  samt	  till	  vilken	  grad	  användaren	  följer	  lagen.	  Resultatet	  som	  tagits	  fram	  stöder	  
Svensson	  &	  Larssons	  resultat.	  Denna	  studie	  undersöker	  även	  fenomen	  som	  inte	  tagits	  i	  beaktning	  i	  
tidigare	  studie,	  nämligen	  att	  även	  grad	  av	  medvetenhet	  och	  kunskap	  om	  lagar	  kan	  påverka	  en	  
användares	  beteende.	  Användare	  av	  communities	  följer	  också	  den	  norm	  som	  säger	  att	  
upphovsrättsbrott	  är	  socialt	  acceptabelt	  i	  samhället	  vilket	  innebär	  att	  de	  inte	  ändrar	  sitt	  beteende.	  
Skillnaden	  ligger	  i	  att	  denna	  undersökning	  riktar	  in	  sig	  på	  ”små	  brott”.	  Eftersom	  inställningen	  och	  
beteendet	  inte	  förändras	  på	  communities	  så	  kommer	  inte	  heller	  inställningen	  till	  det	  förändras	  vad	  
gäller	  i	  övrigt	  på	  Internet	  och	  i	  samhället.	  

Studien	  ger	  en	  klar	  bild	  över	  de	  samhällsfrågor	  som	  uppmärksammas	  i	  samband	  med	  de	  problem	  
som	  upphovsrättslagen	  stöter	  på	  vad	  gäller	  användande	  av	  communities.	  Studien	  visar	  bland	  annat	  
hur	  hårdare	  lagförslag	  skulle	  kunna	  påverka	  användarnas	  beteende.	  Dessa	  resultat	  kan	  användas	  för	  
att	  skapa	  förståelse	  för	  användarens	  perspektiv	  vid	  utveckling	  av	  nya	  lagförslag	  i	  den	  ständiga	  jakten	  
på	  upphovsrättsförbrytare.	  

Inom	  ämnet	  informatik	  finns	  även	  andra	  områden	  som	  denna	  studie	  bidrar	  till.	  Ett	  av	  dessa	  områden	  
är	  användarbeteende.	  Studien	  ger	  en	  insikt	  av	  hur	  användarna	  själva	  ser	  på	  sitt	  beteende	  på	  sociala	  
nätverk	  och	  den	  delning	  av	  information	  som	  sker	  på	  sidan.	  Studien	  bidrar	  även	  till	  området	  
kommunikation	  och	  då	  specifikt	  teorier	  angående	  Grupptillhörighet	  och	  Sociala	  dilemman.	  Den	  
litteraturstudie	  som	  gjorts	  på	  ämnet	  visar	  att	  människor	  som	  befinner	  sig	  i	  ett	  socialt	  dilemma	  har	  ett	  
val	  av	  att	  ta	  ett	  själviskt	  eller	  osjälviskt	  beslut	  i	  en	  situation.	  Detta	  beslut	  kommer	  inte	  bara	  att	  
påverka	  individen	  själv	  utan	  även	  en	  större	  grupp	  av	  människor	  i	  exempelvis	  ett	  samhälle.	  
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Situationen	  som	  bekrivs	  i	  studien	  är	  inte	  den	  av	  ett	  klassiskt	  socialt	  dilemma	  vilket	  innebär	  att	  
fördelarna	  och	  nackdelarna	  av	  de	  olika	  besluten	  inte	  är	  riktigt	  lika	  tydliga.	  Studien	  visar	  dock	  att	  vissa	  
aspekter	  av	  scoiala	  dilemman	  kan	  relateras	  även	  till	  dilemmat	  om	  huruvida	  en	  användare	  följer	  eller	  
inte	  följer	  upphovsrättslagen.	  Uppsatsen	  har	  därmed	  också	  bekräftat	  några	  av	  de	  faktorer	  som	  kan	  
komma	  att	  påverka	  dessa	  beslut.	  I	  vissa	  fall	  har	  teorierna	  kompletterats	  med	  ny	  kunskap.	  Exempelvis	  
är	  en	  av	  de	  faktorer	  som	  listas	  i	  teorin	  kommunikation,	  detta	  skulle	  innebära	  att	  en	  chans	  att	  
diskutera	  problemet	  bör	  leda	  fler	  användare	  till	  att	  ta	  ett	  osjälviskt	  beslut.	  I	  studien	  har	  det	  dock	  
uppmärksammats	  att	  chansen	  att	  diskutera	  problematiken	  inte	  alltid	  leder	  till	  ett	  förändrat	  
beteende.	  För	  att	  detta	  skall	  inträffa	  krävs	  det	  närmare	  kunskap	  och	  motivation	  som	  
kommunikationen	  inte	  nödvändigtvis	  tillför.	  

	  

6.3	  Metodutvärdering	  
I	  ett	  försök	  att	  förstå	  förutsättningar	  och	  effekter	  av	  lagförslag	  rörande	  upphovsrätt	  och	  hur	  dessa	  
kan	  komma	  att	  påverka	  användaren	  av	  sociala	  nätverk	  har	  en	  hermeneutisk	  synsätt	  använts	  för	  
denna	  uppsats.	  Med	  hjälp	  av	  det	  hermeneutiska	  synsättet	  har	  förståelse	  skapats	  för	  den	  verklighet	  
användarna	  befinner	  sig	  i.	  Detta	  genom	  att	  kombinera	  olika	  typer	  av	  empiriska	  studier	  så	  som	  
enkäter,	  intervjuer	  och	  observationer.	  	  

En	  semistrukturerad	  intervju	  var	  nödvändig	  för	  att	  stärka	  enkätundersökningen.	  Likaså	  en	  
observation	  för	  att	  kontrollera	  om	  användarnas	  vanor	  stämde	  med	  det	  som	  de	  själva	  angett	  i	  
enkäten.	  Dock	  förefall	  det	  sig	  var	  lätt	  att	  ställa	  följdfrågor	  som	  faller	  utanför	  ramarna	  för	  studien,	  
även	  om	  det	  var	  relevant	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsförståelse	  för	  varför	  respondenterna	  resonerade	  
kring	  ämnet	  så	  som	  de	  gjorde.	  	  

Att	  göra	  en	  kvalitativ	  enkätundersökning	  visade	  sig	  alltså	  vara	  högst	  relevant	  för	  att	  skapa	  förståelse	  
för	  användarens	  beteende	  och	  ställningstagande.	  Om	  en	  kvantitativ	  enkätundersökning	  hade	  gjorts,	  
hade	  det	  bara	  visat	  hur	  delning	  ser	  ut	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  kontroll	  av	  material	  görs.	  Istället	  
skapar	  enkäten	  även	  förståelse	  för	  motivationen	  bakom	  användarens	  beteende	  samt	  hur	  och	  varför	  
användaren	  agerar	  som	  den	  gör	  i	  ställningstagandet	  angående	  immaterialrätten.	  	  

De	  teorier	  som	  tagits	  fram	  i	  litteraturstudien	  har	  varit	  till	  stor	  nytta	  för	  att	  förstå	  grunderna	  till	  en	  
individs	  beteende	  och	  hur	  samhället	  ser	  ut	  och	  vilka	  trender	  som	  funnits	  tidigare	  angående	  
upphovsrättsproblematiken.	  Att	  komplettera	  och	  styrka	  litteraturstudien	  med	  empirisk	  studie	  har	  
varit	  ofrånkomligt	  för	  att	  få	  fram	  det	  resultat	  som	  forskningsfrågorna	  kräver.	  	  En	  blandning	  av	  det	  
deduktiva	  och	  det	  induktiva	  synsättet	  har	  alltså	  varit	  högst	  relevant	  för	  att	  skapa	  förståelse.	  	  

	  

6.4	  Resultatutvärdering	  
Det	  resultat	  som	  presenterats	  i	  denna	  uppsats	  är	  tydligt	  förklarade	  i	  både	  bild	  och	  text	  och	  det	  som	  
skall	  undersökas	  har	  presenterats	  i	  ett	  tidigt	  skede	  och	  med	  efterföljande	  resultat.	  Att	  resultat	  från	  
teori,	  empiri	  och	  analys	  är	  strukturerade	  efter	  respektive	  forskningsfråga	  gör	  att	  det	  är	  tydligt	  
presenterat	  och	  relaterat	  till	  respektive	  fråga.	  Detta	  visar	  också	  på	  att	  det	  är	  de	  huvudsakliga	  delarna	  
som	  presenteras	  i	  respektive	  resultatdel.	  Då	  det	  finns	  en	  presentation	  av	  författarna	  i	  första	  kapitlet	  



98	  
	  

finns	  det	  också	  en	  tydlig	  anvisning	  om	  vilka	  områden	  inom	  informatik	  som	  presenteras.	  	  Genom	  
detta	  upplägg	  på	  uppsatsen	  är	  det	  också	  tydligt	  förklarat	  vad	  som	  ingår	  i	  studien.	  

De	  resultat	  förväntningar	  som	  presenterats	  inledningsvis	  var	  bland	  annat	  att	  det	  skulle	  visas	  om	  det	  
finns	  meningsskiljaktigheter	  mellan	  olika	  grupper	  vad	  gäller	  upphovsrättsproblem,	  men	  även	  om	  
användarens	  beteende	  förändras	  om	  de	  är	  medvetna	  om	  att	  deras	  beteende	  är	  olagligt.	  Detta	  
stämmer	  väl	  in	  på	  resultatet	  där	  det	  finns	  tydliga	  tecken	  på	  att	  medvetenhet	  kring	  rättigheter	  och	  
skyldigheter	  enligt	  upphovsrättslagen	  skiljer	  sig	  mellan	  olika	  åldersgrupper	  samt	  att	  en	  liten	  grupp	  
användare	  har	  förändrat	  sitt	  beteende	  efter	  att	  de	  uppmärksammat	  debatter	  i	  ämnet.	  	  

Vad	  gäller	  innebördsrikedom	  har	  arbetet	  varit	  tydligt	  avgränsat	  och	  förankrat	  i	  de	  empiriska	  studier	  
som	  utförts.	  De	  resultat	  som	  framkommit	  har	  också	  varit	  högst	  relevant	  för	  uppsatsen.	  Att	  
enkätsvaren	  styrks	  av	  intervjuer	  och	  observationer	  som	  utgör	  delarna	  i	  helheten,	  gör	  att	  validiteten	  
för	  den	  empiriska	  undersökningen	  därmed	  ses	  som	  relativt	  hög	  i	  denna	  kvalitativa	  studie.	  	  
Författarna	  är	  dock	  medvetna	  om	  att	  det	  bör	  genomföras	  ytterligare	  intervjuer	  för	  att	  förstärka	  
enkätresultaten	  ytterligare.	  Detta	  är	  även	  ett	  förslag	  som	  läggs	  till	  ytterligare	  forskning.	  	  

Att	  skydda	  enkätrespondenterna	  har	  varit	  av	  högt	  etiskt	  värde	  och	  högst	  relevant	  i	  den	  mening	  att	  
det	  kan	  anses	  vara	  känsligt	  att	  ge	  ut	  information	  om	  hur	  deras	  användarbeteende	  ser	  ut	  genom	  
delning	  av	  olika	  typer	  av	  material.	  Detta	  framkom	  även	  i	  enkätsvaren	  då	  respondenterna	  skulle	  ange	  
vilket	  ställningstagande	  de	  har	  tagit	  för	  eller	  mot	  fildelning.	  Att	  respondenterna	  har	  fått	  vara	  
anonyma	  genom	  hela	  processen	  anses	  därför	  att	  ha	  bidragit	  till	  en	  mer	  korrekt	  bild	  av	  hur	  det	  
faktiskt	  fungerar.	  Medvetenheten	  finns	  om	  att	  användare	  kan	  ha	  svarat	  det	  som	  de	  anser	  vara	  rätt	  i	  
frågan	  och	  inte	  hur	  de	  faktiskt	  gör,	  detta	  framgår	  dock	  inte	  vara	  fallet	  då	  resultaten	  validerat	  tidigare	  
studier	  som	  gjorts	  inom	  ämnet.	  De	  intervjuer	  och	  den	  observation	  som	  gjordes	  validerade	  de	  resultat	  
som	  framkom	  i	  enkätundersökningen.	  

	  

6.5	  Möjligheter	  att	  generalisera	  
Den	  utförda	  empiriundersökningen	  inkluderar	  både	  enkätundersökning	  och	  observationer.	  Detta	  har	  
resulterat	  i	  en	  vid	  grupp	  av	  användare	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  generalisera	  resultatet.	  Detta	  
verifieras	  av	  att	  de	  resultat	  som	  framställts	  i	  denna	  uppsats	  stämmer	  överens	  med	  statistik	  över	  
samma	  område	  samt	  studier	  som	  utförts	  på	  samhälleliga	  normer	  i	  samband	  med	  detta.	  

Intervjuerna	  däremot	  är	  svåra	  att	  göra	  generaliserbara	  då	  det	  enbart	  svarar	  för	  de	  specifika	  
respondenternas	  åsikter.	  Görs	  det	  flera	  djupintervjuer	  är	  gissningen	  att	  det	  kommer	  visa	  på	  stort	  
mångfald	  av	  åsikter.	  Dock	  skulle	  det	  likväl	  kunna	  framställas	  likheter	  av	  den	  generella	  åsikten	  hos	  
användarna.	  

Metodvalet	  möjliggör	  alltså	  en	  generalisering	  av	  resultatet.	  Ett	  problem	  uppstår	  dock	  vid	  frågan	  om	  
skillnader	  mellan	  åldersgrupper.	  Eftersom	  metoden	  som	  användes	  vid	  urval	  av	  respondenter	  inte	  
kontrollerar	  en	  jämn	  fördelning	  av	  attribut	  är	  det	  få	  respondenter	  som	  tillhör	  åldergruppen	  50	  år	  
eller	  äldre	  samt	  14	  år	  eller	  yngre.	  Detta	  innebär	  att	  resultaten	  på	  denna	  specifika	  fråga	  är	  svåra	  att	  
generalisera.	  Detta	  kan	  dock	  ha	  sina	  förklaringar.	  Den	  yngre	  och	  den	  äldre	  målgruppen	  använder	  inte	  
communities	  i	  samma	  utsträckning	  som	  övriga	  åldergrupper.	  	  
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6.6	  Idéer	  för	  fortsatt	  forskning	  
Denna	  undersökning	  har	  haft	  som	  delsyfte	  att	  lägga	  fram	  en	  grund	  för	  fortsatt	  forskning	  på	  detta	  
ämne,	  vilket	  också	  då	  självklart	  leder	  till	  att	  fortsatt	  forskning	  rekommenderas.	  Detta	  med	  en	  djupare	  
undersökning	  i	  form	  av	  fler	  intervjuer	  och	  observationer	  för	  att	  stärka	  denna	  studie.	  

Detta	  arbete	  kan	  leda	  väg	  för	  ytterligare	  forskning	  om	  hur	  medvetenhet	  kan	  ökas	  hos	  medborgarna	  i	  
frågan	  om	  upphovsrättsskyddat	  material.	  Förhoppningen	  med	  en	  medveten	  medborgare	  är	  att	  
denne	  vet	  vad	  som	  är	  upphovsrättsskyddat	  material	  och	  hur	  detta	  får	  användas,	  vilket	  i	  sin	  tur	  skulle	  
leda	  till	  mindre	  kostnader	  för	  exempelvis	  staten.	  Om	  medborgaren	  inte	  är	  medveten	  om	  deras	  
spridning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  har	  de	  heller	  ingen	  vetskap	  om	  hur	  företag	  och	  
organisationer	  drabbas	  av	  exempelvis	  minskad	  försäljning.	  Därmed	  är	  de	  inte	  heller	  medvetna	  om	  
hur	  handeln	  påverkas	  som	  exempelvis	  höja	  kostnader	  på	  det	  material	  som	  i	  annat	  fall	  sprids.	  	  

Varför	  inte	  de	  sociala	  och	  samhälleliga	  normerna	  ändras	  även	  om	  lagar	  sätts	  i	  bruk	  är	  ytterligare	  ett	  
förslag	  på	  vidare	  forskning	  i	  ett	  försök	  att	  hitta	  roten	  till	  problemet.	  

Det	  talas	  om	  att	  tekniken	  får	  mer	  inflytande	  över	  användarens	  personlighet.	  Eftersom	  det	  finns	  stora	  
möjligheter	  till	  personlig	  utveckling	  genom	  att	  använda	  teknik	  kan	  användaren	  därmed	  utveckla	  ett	  
beroende.	  Detta	  beroende	  och	  relationen	  till	  tekniken	  kan	  göra	  att	  användare	  utvecklas	  tillsammans	  
med	  tekniken	  och	  känner	  en	  motvillighet	  till	  att	  motverka	  de	  möjligheter	  som	  ges.	  Forskning	  som	  
rekommenderas	  i	  samband	  med	  detta	  är	  hur	  denna	  trend	  ser	  ut	  och	  kommer	  se	  ut	  i	  framtiden.	  Detta	  
för	  att	  teknik,	  normer	  och	  lagar	  angående	  immaterialrätt	  skall	  samspela	  på	  en	  bättre	  nivå	  än	  vad	  det	  
gör	  idag.	  	  

	  

6.7	  Spekulationer	  inför	  framtiden	  	  
Vad	  som	  kommer	  ske	  i	  framtiden	  är	  fortfarande	  ovisst.	  Dock	  finns	  det	  tydliga	  faktorer	  som	  tyder	  på	  
att	  allmänheten	  måste	  informeras	  mer	  ingående	  på	  vad	  som	  är	  acceptabelt	  beteende	  på	  Internet	  vad	  
gäller	  upphovsrättsskyddat	  material.	  Det	  finns	  tydliga	  tecken	  på	  att	  de	  lagstiftande	  makterna	  ser	  till	  
att	  det	  kommer	  fram	  lagar	  som	  skyddar	  upphovsmännen	  och	  handeln,	  bland	  annat	  på	  Internet.	  Var	  
människa	  har	  också	  ett	  eget	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  följa	  lagarna,	  vilket	  innebär	  att	  de	  måste	  söka	  
informationen	  själva.	  Detta	  fungerar	  uppenbarligen	  inte	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  önskat.	  För	  att	  undvika	  ett	  
avvikande	  beteende	  hos	  medborgaren	  och	  därmed	  minska	  brott	  mot	  upphovsrätten	  måste	  det	  till	  ett	  
sätt	  att	  informera	  övergripande	  om	  vad	  som	  gäller	  samt	  att	  utveckla	  lagar	  som	  är	  representerade	  i	  
samhällets	  sociala	  normer.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  göra	  informationen	  
lättillgänglig	  och	  begriplig	  för	  alla	  åldersgrupper	  via	  exempelvis	  en	  webbsida	  som	  förklarar	  rättigheter	  
och	  skyldigheter	  .	  Det	  kan	  också	  vara	  en	  god	  idé	  att	  till	  viss	  mån	  föra	  en	  diskussion	  med	  användarna	  
för	  att	  skapa	  förståelse	  för	  alla	  sidor	  av	  problemet.	  	  

Trender	  visar	  hittills	  på	  att	  delning	  av	  upphovsrättsskyddat	  material	  inte	  minskar.	  Vilket	  vid	  
ytterligare	  spekulationer	  i	  anknytning	  till	  det	  som	  nämnts	  i	  tidigare	  stycke	  kommer	  inte	  heller	  
framtiden	  visa	  på	  minskning	  av	  ett	  sådant	  beteende.	  	   	  
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7.	  Källor	  
	  

7.1	  Källkritik	  
Internetkällor	  har	  används	  i	  viss	  mån	  för	  arbetet,	  dock	  finns	  medvetenhet	  om	  att	  det	  kan	  innehålla	  
vilseledande	  och	  felaktiga	  uppgifter,	  vilket	  också	  Alan	  Bryman	  (2011)	  påpekar.	  Dock	  ses	  detta	  som	  en	  
nödvändig	  källa	  att	  hämta	  information	  ifrån	  eftersom	  ämnet	  som	  skall	  undersökas	  är	  tämligen	  nytt	  
och	  outforskat,	  vilket	  gör	  att	  den	  information	  som	  finns	  existerar	  och	  finns	  lättillgängligt	  på	  Internet.	  
Ett	  urval	  av	  noggrant	  utvalda	  elektroniska	  källor	  används	  som	  anses	  vara	  mycket	  trovärdiga,	  
eftersom	  många	  tryckta	  källor	  kan	  ses	  vara	  utdaterade	  i	  detta	  ärende.	  De	  tryckta	  källor	  som	  används	  
ses	  som	  relevanta	  då	  de	  innehåller	  redan	  etablerad	  teoretisk	  framställning	  som	  används	  till	  grund	  för	  
många	  intresseområden.	  	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  	  Enkätfrågor	  
Denna	  enkät	  riktar	  sig	  till	  boende	  i	  Sverige	  som	  är	  medlemmar	  av	  ett	  eller	  flera	  sociala	  nätverk.	  
	  
Denna	  enkätundersökning	  är	  en	  del	  av	  en	  större	  studie	  om	  vanor	  vid	  användandet	  av	  Internet	  och	  
sociala	  nätverk.	  	  
Enkäten	  innehåller	  därför	  frågor	  angående	  dina	  vanor	  på	  diverse	  sociala	  nätverk.	  Vi	  uppskattar	  din	  
hjälp	  och	  dina	  ärliga	  svar	  i	  denna	  undersökning.	  	  
	  
Svaren	  är	  anonyma	  och	  kommer	  enbart	  att	  användas	  för	  att	  jämföra	  de	  olika	  grupperna	  av	  
användare.	  Du	  kommer	  alltid	  förbli	  anonym	  och	  dina	  uppgifter	  kommer	  inte	  att	  sparas,	  utan	  kommer	  
snarare	  att	  behandlas	  som	  statistik.	  (Alla	  frågor	  som	  har	  en	  *	  är	  frågor	  som	  måste	  besvaras.)	  
	  
Att	  svara	  på	  enkäten	  tar	  ungefär	  5	  minuter.	  Vid	  frågor	  kontakta	  gärna	  oss:	  
enkatfragor.anna.jennifer@gmail.com	  
	  
1.	  Kontrollfråga:	  Hur	  hittade	  du	  enkäten?	  
Via	  Facebook	  
Annat…	  
	  
2.	  Är	  du	  aktiv	  medlem	  i	  något	  socialt	  nätverk,	  i	  så	  fall	  vilka?	  (Det	  går	  att	  ange	  flera	  alternativ)	  
Twitter	  
Facebook	  
Flickr	  
Reddit	  
Pinterest	  
Annat…	  	  
	  
3.	  Hur	  ofta	  använder	  du	  nätverket	  (ex	  Facebook)?	  	  
Flera	  gånger/dag	  
1-‐2gång/dag	  
Någon	  gång/veckan	  
Mer	  sällan	  	  
	  
4.	  Vilken	  är	  den	  största	  anledningen	  till	  varför	  använder	  du	  sociala	  nätverk?	  
Delar	  intresse	  med	  de	  andra	  medlemmarna	  	  
Flera	  utav	  mina	  vänner	  är	  medlemmar	  
Tidsfördriv	  
Skapa	  nya	  kontakter	  	  
Prata	  med	  andra	  medlemmar/vänner	  
Annat…	  
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5.	  Filterfråga:	  Sparar	  du	  bilder/musik/e-‐böcker	  eller	  annat	  digitalt	  material	  på	  din	  dator,	  som	  du	  
hittat	  på	  Internet?	  
Ja	  
Nej	  
	  
5.1	  Hur	  har	  du	  hittat	  materialet	  du	  sparat?	  
”snubblat”	  över	  material	  som	  jag	  tyckte	  var	  intressant	  
Använt	  sökmotor	  
	  
5.2	  När	  du	  sparar	  bilder/information	  från	  internet,	  varför	  gör	  du	  det	  då?	  	  
för	  att	  dela	  med	  mig	  av	  bilden/informationen	  som	  den	  är	  	  
för	  att	  modifiera	  bilden/informationen	  och	  dela	  vidare	  	  
för	  privat	  bruk	  
Annat	  
	  
6.	  Filterfråga:	  Har	  du	  laddat	  upp	  material	  på	  det	  sociala	  nätverket,	  i	  så	  fall	  vad	  var	  det	  för	  material?	  
Bilder	  
Musik	  
Video	  
Kombination	  utav	  dessa	  alternativ	  
Inget	  utav	  det.	  Jag	  lägger	  inte	  upp	  material	  själv	  
Annat	  
	  
6.1	  Var	  kommer	  det	  materialet	  ifrån,	  som	  du	  lagt	  upp?	  (Det	  går	  att	  ange	  flera	  alternativ)	  
Skapat	  materialet	  själv	  
Köpt	  på	  internet	  
Köpt	  i	  butik	  	  
laddat	  ner	  från	  annan	  webbsida	  
	  
6.2.	  Har	  någon	  annan	  delat	  det	  material	  vidare,	  som	  du	  lagt	  upp	  eller	  länkat?	  
Ja	  
Nej	  
Vet	  ej	  
	  
6.3	  Ha	  de	  då	  frågat	  dig	  om	  lov?	  (om	  du	  svarat	  ”ja”	  på	  fråga	  6)	  
Ja	  
Nej	  
	  
7.	  Är	  du	  medlem	  i	  sociala	  nätverk	  som	  går	  ut	  på	  att	  dela	  filer	  med	  andra	  användare?	  
Ja	  
Nej	  	  
	  
8.	  Filterfråga:	  Har	  du	  delat	  en	  länk	  till	  en	  annan	  webbsida,	  på	  ett	  socialt	  nätverk	  (ex	  Facebook)?	  	  
Ja	  
Nej	  
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8.1	  Kontrollerar	  du	  allt	  innehåll	  på	  en	  webbsida	  innan	  du	  länkar	  den	  till	  andra,	  via	  ditt	  sociala	  
nätverk?	  (om	  du	  svara	  ”ja”	  på	  tidigare	  fråga)	  
Ja	  
Nej	  
	  
9.	  Filterfråga:	  Innan	  du	  laddar	  upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  vem	  som	  gjort	  materialet?	  	  
Ja	  
Nej	  
Inget	  utav	  det,	  jag	  lägger	  inte	  upp/länkar	  inte	  material	  
	  
9.1	  Försäkrar	  du	  dig	  om	  att	  länken	  inte	  möjliggör	  delning	  av	  copyrightskyddat	  material?	  
Ja	  
Nej	  
Nej,	  jag	  tänker	  inte	  på	  det	  
	  
9.2	  Innan	  du	  laddar	  upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  vem	  som	  äger	  materialet?	  	  
Ja	  
Nej	  
Vet	  inte	  hur	  jag	  kan	  se	  det	  
	  
9.3	  När	  du	  laddar	  upp/länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  då	  om	  du	  har	  tillåtelse	  att	  använda	  
materialet?	  	  
Ja,	  före	  jag	  lägger	  upp	  det	  
Ja,	  efter	  jag	  lagt	  upp	  det	  
Nej	  
	  
10.	  Kan	  man	  på	  något	  sätt	  ta	  reda	  på	  om	  det	  är	  tillåtet	  att	  dela	  materialet,	  utan	  att	  kontakta	  
ägaren?	  	  
Ja	  	  
Nej	  
Osäker	  
	  
11.	  Om	  du	  inte	  hittar	  något	  tecken	  på	  att	  bilden	  är	  upphovsrättskyddad,	  är	  bilden	  då	  ”fri”	  för	  
användning?	  
Ja	  	  
Nej	  
Osäker	  
	  
12.	  Citerar	  du	  text	  (ex	  låttexter	  eller	  annan	  litteratur)	  i	  dina	  poster?	  	  	  
Ja	  	  
Nej	  
Skriver	  inte	  några	  
	  
	  



110	  
	  

	  
12.1	  Skriver	  du	  då	  vem	  som	  sagt/skrivit	  det	  är?	  (Svara	  endast	  om	  du	  svara	  ”ja”	  på	  tidigare	  fråga)	  
Ja	  	  
Nej	  
	  
Föreställ	  dig	  att	  du	  infinner	  dig	  i	  olika	  situationer	  och	  ta	  ställning	  till	  hur	  du	  skulle	  göra.	  	  
Scenario	  1:	  Du	  har	  filmat	  en	  konsert	  med	  kameratelefon.	  Skulle	  du	  sedan	  dela	  denna	  upplevelse	  
genom	  att	  ladda	  upp	  filmklippet	  på	  Youtube?	  
Ja	  
Nej	  
	  
Scenario	  2:	  Du	  har	  filmat	  en	  konsert	  med	  kameratelefon.	  Skulle	  du	  lägga	  upp	  filmen	  på	  din	  
molntjänst	  för	  att	  dela	  med	  utvalda	  vänner?	  
En	  molntjänst	  innebär	  att	  du	  använder	  en	  tjänst	  på	  Internet	  där	  du	  kan	  spara	  filer.	  Detta	  gör	  det	  
lättare	  att	  komma	  åt	  filerna	  vart	  man	  än	  befinner	  sig,	  bara	  man	  har	  tillgång	  till	  en	  
Internetuppkoppling.	  
Ja	  
Nej	  
	  
Scenario	  3:	  Du	  har	  filmat	  en	  konsert	  med	  kameratelefon.	  Visa	  för	  dina	  vänner,	  utan	  att	  ladda	  upp	  
det	  på	  Internet?	  
Ja	  
Nej	  
	  
13	  Det	  pågår	  en	  debatt	  om	  upphovsrättsskyddat	  material	  som	  sprids	  på	  internet.	  Vet	  du	  vem	  som	  
får	  stå	  till	  svarts	  för	  det	  som	  sprids?	  	  
Ja,	  de	  som	  har	  skapat	  materialet	  
Ja,	  de	  som	  sprider	  materialet	  (ex.	  privatpersoner)	  
Ja,	  de	  som	  tillhandahåller	  materialet	  (ex.	  hemsidan	  där	  materialet	  hittas)	  
Nej,	  jag	  vet	  absolut	  inte	  
Osäker	  
	  
14.	  Har	  debatten	  fått	  dig	  att	  tänka	  till	  lite	  extra	  om	  hur	  du	  använder	  Internet?	  
Ja	  
Nej	  
	  
15.	  Det	  har	  tidigare	  pågått	  liknande	  debatter,	  vid	  införandet	  av	  IPRED	  och	  FRA.	  Har	  du	  ändrat	  ditt	  
beteende	  vad	  gäller	  delning	  av	  material	  på	  Internet	  efter	  det	  införandet?	  
Ja	  
Nej	  
Vet	  inte	  vad	  det	  är…	  	  
	  
16.	  Tycker	  du	  det	  är	  okej	  att	  dela/ladda	  ner	  upphovsrättsskyddat	  material?	  	  
Ja	  	  
Nej	  
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Vill	  inte	  lämna	  information	  om	  detta	  	  
	  
17.	  Delar	  du	  upphovsrättsskyddat	  materiel	  medvetet?	  	  
Ja	  	  
Nej	  
	  
18.	  Tar	  du	  del	  av	  upphovsrättsskyddat	  material?	  	  
Ja	  
Nej	  
	  
Ålder:	  	  
upp	  till	  14	  	  
15-‐19	  	  
	  20-‐29	  	  
	  30-‐39	  	  
	  40-‐49	  	  
	  50	  och	  uppåt…	  
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Bilaga	  2:	  Transkribering,	  Intervju	  1	  
	  

I	  följande	  transkribering	  står	  A	  för	  Anna	  och	  R	  för	  Respondent.	  Bilagan	  innehåller	  talspråk	  då	  det	  är	  
en	  direkt	  transkribering	  från	  vad	  som	  sagts	  på	  intervjun.	  

A:	  Är	  du	  medlem	  i	  några	  sociala	  nätverk?	  	  

R:	  Ja	  

A:	  Vilka	  typer	  av	  sociala	  nätverk?	  

R:	  Jag	  har	  ett	  konto	  på	  Facebook,	  men	  det	  använder	  jag	  inte	  så	  himla	  mycket.	  Jag	  använder	  Reddit,	  
om	  det	  nu	  räknas	  som	  ett	  socialt	  nätverk.	  Det	  är	  nog	  allt,	  tror	  jag.	  	  

A:	  Är	  du	  medlem	  i	  några	  sociala	  nätverk	  som	  går	  ut	  på	  att	  dela	  material	  med	  andra	  användare?	  

R:	  Vad	  menas	  med	  ett	  sånt	  socialt	  nätverk?	  Typ,	  en	  torrentsida	  eller?	  	  

A:	  Ja,	  en	  torrentsida	  eller	  forum	  som	  går	  ut	  på	  att	  dela	  med	  sig	  av	  olika	  typer	  av	  filer.	  

R:	  Ja,	  torrentsidor	  använder	  jag	  ju	  i	  alla	  fall.	  

A:	  Hur	  ofta	  använder	  du	  sociala	  nätverk?	  Antingen	  torrentsida	  eller	  Facebook.	  

R:	  Som	  sagt,	  Facebook	  använder	  jag	  inte	  så	  mycket.	  Torrentsidor	  kanske	  nån	  gång	  i	  veckan.	  	  

A:	  Varför	  använder	  du	  torrentsidor?	  	  

R:	  Främst	  för	  att	  ladda	  ner	  serieavsnitt	  

A:	  Men	  då	  måste	  man	  ha	  registrerat	  sig	  på	  de	  torrentsidorna?	  	  

R:	  Ja,	  vissa	  av	  dem,	  men	  inte	  alla.	  Jag	  tror	  att	  den	  som	  jag	  använder	  mest	  är	  inte	  någon	  registrering	  
på.	  	  

A:	  Inte	  för	  någon	  medlem?	  

R:	  Nej	  

A:	  På	  de	  sidor	  som	  du	  är	  registrerad	  på,	  använder	  du	  då	  ditt	  riktiga	  namn	  eller	  något	  slags	  alias?	  	  

R:	  Jag	  använder	  alias.	  Jag	  tror	  inte	  att	  man	  registrerar	  sig	  med	  sitt	  riktiga	  namn	  på	  sånna	  sidor	  i	  
normalfall	  

A:	  Varför	  tror	  du	  att	  det	  är	  så?	  

R:	  Sidorna	  frågar	  inte	  efter	  ditt	  riktiga	  namn,	  då	  finns	  det	  väl	  ingen	  anledning	  till	  att	  lämna	  ut	  sitt	  
riktiga	  namn	  om	  man	  vet	  att	  det	  är	  olagligt	  att	  ladda	  ner	  piratkopierat	  material	  
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A:	  Så	  du	  tror	  främst	  att	  det	  är	  för	  att	  det	  handlar	  om	  olagligt	  material	  som	  man	  använder	  alias	  på	  
denna	  typ	  av	  sidor?	  

	  R:	  Nej	  det	  tror	  jag	  egentligen	  inte.	  Jag	  tror	  främst	  att	  det	  handlar	  om	  att	  folk	  i	  normalfall	  använder	  
någon	  form	  av	  alias	  på	  Internet.	  Det	  är	  klart	  att	  det	  är	  så	  på	  torrentsidor	  också.	  Det	  är	  klart	  att	  det	  
kanske	  finns	  fler	  användare	  som	  använder	  alias	  på	  den	  typen	  av	  sidor.	  Det	  är	  klart	  att	  [...]	  vet	  man	  
om	  att	  man	  gör	  något	  olagligt	  är	  det	  kanske	  inte	  så	  roligt	  att	  använda	  sitt	  riktiga	  namn.	  

A:	  Tankar	  du	  bara	  ner	  material	  på	  dessa	  sidor	  eller	  lägger	  du	  upp	  material	  själv	  också?	  

R:	  Nej,	  jag	  laddar	  bara	  ner.	  	  

A:	  Är	  det	  bara	  serieavsnitt	  du	  tankar,	  eller	  är	  det	  andra	  typer	  av	  material	  också?	  Exempelvis	  musik,	  
bilder	  eller	  e-‐böcker?	  

R:	  Musik	  tankar	  jag	  ner	  lite,	  men	  inte	  så	  mycket.	  	  

A:	  Laddar	  du	  ner	  något	  annat	  från	  andra	  sidor	  på	  nätet,	  inte	  just	  torrentsidor?	  

R:	  Jo,	  men	  om	  jag	  hittar	  någon	  bakgrundsbild	  till	  skrivbordet,	  eller	  nån	  roligt	  bild	  att	  spara	  på	  datorn.	  
Det	  är	  mer	  sporadiskt.	  	  

A:	  De	  bilder	  som	  du	  laddar	  ner	  från	  nätet,	  lägger	  du	  i	  din	  tur	  upp	  dem	  någon	  annan	  stans	  på	  nätet?	  
Exempelvis	  något	  forum,	  Facebook.	  

R:	  Nej	  det	  gör	  jag	  inte.	  	  

A:	  Sånt	  som	  du	  laddar	  hem,	  tittar	  du	  vem	  som	  äger	  materialet?	  

R:	  Nej	  det	  kan	  jag	  inte	  påstå.	  

A:	  Tittar	  du	  om	  det	  är	  tillåtet	  att	  ladda	  hem	  materialet	  eller	  använda	  det	  på	  annat	  sätt?	  	  

R:	  Nej	  

A:	  Varför	  gör	  du	  inte	  det?	  	  	  

R:	  Ja	  du,	  det	  var	  en	  bra	  fråga.	  Jag	  bryr	  mig	  väl	  kanske	  inte	  så	  mycket.	  	  

A:	  Vet	  du	  om	  att	  man	  kan	  kontrollera	  vem	  som	  har	  gjort	  materialet	  och	  om	  man	  får	  använda	  det?	  	  

R:	  Nej	  det	  kan	  jag	  väl	  inte	  påstå	  heller	  egentligen.	  Om	  jag	  hade	  velat	  göra	  det	  vet	  jag	  väl	  kanske	  inte	  
riktigt	  hur	  heller.	  Det	  beror	  väl	  på	  kanske.	  Om	  jag	  hittar	  nån	  bild	  nån	  stans	  på	  Internet	  så	  har	  jag	  inte	  
en	  aning	  om	  hur	  man	  tar	  reda	  på	  vem	  som	  äger	  copyrighten	  till	  den	  bilden	  till	  exempel.	  	  

A:	  Hur	  viktigt	  tycker	  du	  då	  att	  det	  är	  att	  kontrollera	  materialet?	  	  

R:	  Det	  tycker	  jag	  inte.	  Eller	  ja.	  [...]	  I	  det	  flesta	  fall	  tycker	  jag	  inte	  att	  det	  spelar	  någon	  roll.	  

A:	  Varför	  inte	  i	  de	  dessa	  fall?	  	  
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R:	  Ja	  [...]	  Ehmmm.	  [...]	  Jag	  tycker	  att	  [...]	  Jag	  tycker	  att	  det	  kan	  vara	  viktigt	  att	  credit	  för	  något	  som	  
någon	  har	  gjort,	  om	  man	  hittar	  något	  på	  nätet	  som	  man	  tycker	  är	  bra.	  Då	  tycker	  jag	  det	  är	  roligt	  att	  
veta	  vem	  det	  kommer	  ifrån,	  alltså	  vem	  som	  har	  skapat	  materialet.	  Oavsett	  om	  det	  är	  en	  bild	  eller	  
musik	  eller	  vad	  som	  helst.	  	  

A:	  Så	  det	  är	  först	  när	  du	  anser	  att	  det	  är	  givande	  material	  som	  du	  tittar	  ordentligt	  vem	  det	  är	  som	  har	  
gjort	  det.?	  

R:	  Mmm,	  så	  kan	  man	  säga.	  Om	  det	  är	  något	  som	  tilltalar	  mig	  så	  handlar	  det	  kanske	  om	  att	  jag	  vill	  
komma	  till	  källan	  och	  hitta	  mer	  av	  det	  jag	  tycker	  om.	  Det	  är	  klart,	  då	  kan	  jag	  tycka	  att	  det	  är	  roligt	  om	  
andra	  människor	  länkar	  till	  källan,	  för	  då	  är	  det	  ju	  enklare	  för	  mig	  att	  hitta	  källan	  också.	  Och	  som	  sagt,	  
det	  är	  ju	  trevligt	  att	  ge	  credit.	  

A:	  Du	  sa	  innan	  att	  du	  inte	  bryr	  dig	  så	  mycket	  om	  att	  du	  tankar	  upphovsrättsskyddat	  material.	  	  

R:	  Mmm	  

A:	  Tycker	  du	  det	  är	  okej,	  att	  dela	  eller	  ladda	  ner?	  Och	  i	  så	  fall	  varför?	  	  

R:	  Jag	  tycker	  det	  är	  okej	  av	  den	  anledningen	  att	  jag	  vet,	  att	  oavsett	  om	  jag	  laddar	  ner	  materialet	  eller	  
inte,	  så	  hade	  jag	  inte	  betalat	  för	  det.	  För	  jag	  hade	  inte	  gått	  o	  köpt	  en	  DVD-‐skiva	  med	  någon	  film	  som	  
jag	  inte	  har	  sett	  eller	  jag	  inte	  vet	  om	  den	  är	  bra	  eller	  inte.	  [...]	  Jag	  menar,	  jag	  vet	  ju	  själv	  [...]	  Nu	  var	  
det	  ju	  ganska	  längesedan,	  men	  ändå.	  Jag	  vet	  att:	  När	  jag	  började	  ladda	  ner	  musik,	  till	  exempel,	  då	  
började	  jag	  köpa	  väldigt	  mycket	  mer	  CD-‐skivor,	  än	  innan	  jag	  laddade	  ner,	  för	  att	  det	  var	  då	  jag	  
upptäckte	  massa	  musik	  som	  jag	  tyckte	  var	  bra.	  	  

A:	  Så	  det	  är	  lite	  mer	  av	  en	  ”försmak”	  om	  du	  tycker	  det	  är	  okej	  eller	  inte,	  innan	  du	  köper	  det	  själv?	  	  

R:	  Dels	  det,	  att	  jag	  vill	  veta	  vad	  jag	  betalar	  för.	  A,	  det	  är	  väl	  främst	  det	  egentligen.	  	  

A:	  När	  du	  då	  köpt	  film	  eller	  musik	  som	  du	  tycker	  är	  bra.	  Raderar	  du	  då	  den	  digitala	  kopian?	  	  

R:	  Nej	  det	  skulle	  jag	  inte	  göra.	  

A:	  Varför	  inte	  det?	  

R:	  För	  att	  det	  är	  väldigt	  mycket	  bekvämare	  att	  titta	  på	  en	  digital	  kopia.	  	  

A:	  Om	  man	  nu	  tittar	  mycket	  på	  film	  så	  ser	  man	  inledningsvis	  reklam	  om	  att	  fildelning	  är	  detsamma	  
som	  att	  stjäla	  i	  butik.	  Vad	  tycker	  du	  om	  det?	  	  

R:	  Det	  är	  ju	  bara	  löjligt?!	  	  

A:	  Varför	  tycker	  du	  det?	  

R:	  För	  att,	  som	  jag	  sagt	  innan;	  om	  jag	  laddar	  ner	  en	  film	  från	  Internet,	  så	  betyder	  det	  inte	  att	  jag	  hade	  
köpt	  den	  i	  annat	  fall.	  Jag	  menar,	  det	  finns	  många	  filmer	  som	  jag	  laddat	  ner	  som	  jag	  kan	  garantera	  att	  
jag	  aldrig	  någonsin	  hade	  betalat	  en	  krona	  för.	  	  I	  det	  avseendet	  så	  stjäl	  jag	  ju	  inte	  för	  att	  butiken	  inte	  
förlorar	  på	  försäljning	  för	  att	  jag	  laddat	  hem	  filmen.	  Och	  på	  samma	  sätt;	  om	  jag	  stjäl	  en	  film	  från	  en	  
butik,	  då	  blir	  de	  ju	  faktiskt	  av	  med	  en	  kopia	  som	  de	  hade	  kunnat	  sälja	  till	  någon	  annan.	  Det	  händer	  ju	  
inte	  heller	  om	  jag	  laddar	  ner	  en	  film.	  Att	  säga	  att	  det	  är	  stöld	  tycker	  jag	  är	  löjligt.	  	  
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A:	  Så	  du	  tänker	  på	  butiken	  som	  säljer	  filmen,	  och	  inte	  filmbolagen	  och	  hela	  den	  kedjan.	  	  

R:	  Det	  blir	  ju	  samma	  sak	  för	  filmbolagen	  också,	  jag	  menar,	  [..]	  (tappade	  bort	  sig	  och	  avbröt	  den	  
tankegången	  och	  hittade	  inte	  tillbaka)	  	  

A:	  Om	  vi	  går	  tillbaka	  till	  Communitys.	  Tänker	  du	  mycket	  på	  hur	  andra	  användare	  av	  samma	  
Community,	  använder	  Communityt?	  	  

R:	  I	  vilket	  avseende	  då?	  	  

A:	  Till	  exempel	  om	  du	  hittar	  ett	  forum	  eller	  annat	  Community	  som	  du	  tycker	  verkar	  intressant	  eller	  
där	  du	  märker	  att	  ni	  delar	  samma	  intresse.	  Om	  eller	  när	  du	  skall	  registrera	  dig,	  tittar	  du	  då	  på	  hur	  
andra	  användare,	  använder	  Community?	  	  Alltså,	  läser	  du	  dig	  till	  regler	  för	  Communityt	  om	  hur	  det	  
skall	  användas,	  eller	  tittar	  du	  på	  hur	  andra	  användare	  gör?	  	  Hur	  de	  postar,	  vad	  de	  postar,	  hur	  de	  
refererar	  till	  material	  som	  de	  har	  hittat,	  eller	  om	  de	  lägger	  upp	  eget	  material?	  	  

R:	  Mmm.	  [...]	  

A:	  Är	  användandet	  av	  Communityn	  det	  första	  man	  tänker	  och	  tittar	  på	  eller	  om	  man	  försöker	  läsa	  sig	  
till	  hur	  ett	  forum	  eller	  Community	  fungerar?	  

R:	  Det	  beror	  nog	  på	  [...]	  nivån	  av	  seriositet	  på	  något	  sätt.	  Om	  det	  handlar	  om	  någon	  form	  av	  
akademiskt	  forum	  eller	  liknande	  hade	  jag	  brytt	  mig	  om	  att	  läsa	  mig	  till	  förhållningsregler	  eller	  
liknande.	  Annars	  spelar	  det	  nog	  ingen	  roll.	  Jag	  antar	  väl	  att	  man	  förväntar	  sig	  att	  andra	  människor	  
bryr	  sig	  om	  att	  förhålla	  sig	  till	  reglerna.	  	  

A:	  Om	  man	  jämför	  det	  med	  till	  exempel	  Facebook,	  så	  är	  det	  inte	  av	  relevans	  att	  kolla	  upp	  vilka	  regler	  
som	  finns	  innan	  man	  börjar	  använda	  det?	  

R:	  Nej,	  det	  finns	  så	  mycket	  skräp	  där	  ändå,	  så	  att	  jag	  inte	  vet	  om	  regler	  spelar	  någon	  roll.	  	  

A:	  Du	  sa	  innan	  att	  man	  inte	  riktigt	  vet	  hur	  man	  kontrollerar	  vem	  som	  äger	  materialet,	  eller	  kanske	  
inte	  går	  till	  roten	  med	  det	  för	  att	  det	  inte	  är	  av	  intresse	  vid	  just	  det	  tillfället.	  Hur	  vet	  man	  att	  man	  får,	  
eller	  inte	  får	  använda	  materialet?	  Bild	  eller	  text	  till	  exempel	  	  

R:	  Jag	  tror	  ju	  att,	  jag	  är	  inte	  säker,	  men	  jag	  tror	  att...	  	  Man	  inte	  får	  använda	  materialet	  så	  länge	  man	  
inte	  uttryckligen	  får	  lov	  från	  den	  som	  faktiskt	  äger	  copyrighten?	  om	  det	  nu	  över	  huvudtaget	  är	  någon	  
som	  äger	  upphovsrätten	  till	  materialet.	  Jag	  menar,	  det	  finns	  ju	  public	  domain	  också.	  Det	  är	  vad	  jag	  
tror.	  Jag	  får	  inte	  använda	  det	  så	  länge	  jag	  inte	  får	  ett	  godkännande	  från	  den	  som	  äger	  materialet.	  	  

A:	  Tycker	  du	  det	  är	  någon	  skillnad	  i	  att	  kontrollera	  tillexempel	  en	  vanlig	  tryckt	  pappersbok	  jämfört	  
med	  att	  kontrollera	  en	  e-‐bok,	  om	  hur	  man	  får	  använda	  innehållet?	  	  

R:	  Hur	  man	  får	  använda	  innehållet?	  Vad	  menar	  du	  med	  det?	  Om	  jag	  får	  läsa	  den?	  

A:	  Om	  du	  tänker	  dig	  att	  ta	  kopiera	  sidor	  ur	  en	  bok,	  som	  du	  skulle	  kunna	  hitta	  på	  nätet,	  eller	  att	  spara	  
ner	  en	  e-‐bok	  från	  Internet.	  Är	  det	  lättare	  att	  kontrollera	  vad	  som	  är	  upphovsrättsskyddat	  i	  en	  tryckt	  
bok	  jämfört	  med	  en	  digital	  kopia	  av	  en	  bok.	  	  
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R:	  Lättare	  att	  se	  skillnad	  på	  vad	  som	  är	  copyrightskyddat?	  […]	  i	  just	  avseendet	  med	  en	  e-‐bok	  och	  en	  
vanlig	  bok?	  	  

A:	  (Försöker	  förklara	  ännu	  tydligare	  vad	  som	  menas	  med	  frågan,	  alltså	  om	  det	  går	  att	  se	  om	  en	  bok	  i	  
tryckt	  form	  är	  upphovsrättsskyddad	  och	  hur	  materialet	  i	  boken	  får	  användas	  jämfört	  med	  om	  man	  
kan	  se	  detsamma	  för	  en	  e-‐bok)	  

R:	  Jag	  förstår	  inte	  

A:	  Okej,	  då	  går	  vi	  vidare.	  […]	  Är	  det	  enligt	  dig	  någon	  skillnad	  att	  lägga	  upp	  en	  video	  på	  Youtube	  än	  att	  
visa	  på	  det	  på	  TVn	  eller	  telefonen	  hemma	  inför	  dina	  vänner?	  

R:	  Ur	  [..]	  lagligt	  perspektiv	  eller	  personligt	  perspektiv?	  	  

A:	  Personligt	  perspektiv	  

R:	  Ja,	  det	  tycker	  jag.	  […]	  ja	  

A:	  Skulle	  du	  kunna	  ladda	  upp	  en	  video	  för	  att	  det	  är	  lättare	  då?	  	  

R:	  Jaha,	  okej..	  […]	  	  

A:	  För	  att	  det	  är	  lättare	  att	  visa	  för	  andra?	  Eller…	  	  

R:	  Jag	  tänkte	  snarare	  tvärt	  om.	  Att	  det	  […]	  Moraliskt	  okej,	  känns	  väl	  som	  att	  visa	  en	  film	  hemma	  för	  
en	  kompis	  hade	  känts	  mer	  okej	  än	  att	  lägga	  upp	  en	  film	  på	  Youtube	  där	  vem	  som	  helst	  kan	  se	  det.	  
Fast	  är	  klart,	  det	  beror	  väl	  på	  också	  om	  det	  är	  jag	  själv	  som	  äger	  materialet	  eller	  om	  det	  är	  någon	  
annan.	  […]	  Om	  det	  är	  mitt	  eget	  material	  hade	  jag	  la	  bara	  lagt	  upp	  det	  på	  Youtube.	  Jag	  hade	  inte	  
direkt	  brytt	  mig,	  om	  vem	  som	  tittar	  på	  det.	  	  

A:	  Skulle	  du	  då	  tänka	  på	  vad	  som	  finns	  med	  på	  filmen?	  Om	  det	  finns	  nån	  bakgrundsmusik?	  Eller	  om	  
det	  finns	  exempelvis	  kända	  tavlor?	  

R:	  Näe,	  det	  tror	  jag	  inte…	  Men	  nu	  vet	  jag	  inte,	  det	  är	  ju	  ganska	  svårt,	  i	  och	  med	  att	  du	  ställde	  frågan	  
som	  du	  gjorde.	  Jag	  vet	  ju	  att	  Youtube	  har	  en	  tendens	  att	  stänga	  av	  videos	  som	  har	  musik	  i	  
bakgrunden	  och	  sånt.	  Nu	  har	  jag	  ju	  aldrig	  laddat	  upp	  någon	  film	  på	  Youtube,	  så	  jag	  vet	  inte.	  	  

A:	  Men	  om	  du	  tänka	  på	  det	  innan	  du	  lägger	  upp	  det,	  om	  du	  nu	  skulle	  lägga	  upp	  en	  film?	  	  	  

R:	  Kanske,	  jag	  vet	  inte.	  Det	  är	  inte	  något	  jag	  skulle	  göra	  i	  normala	  fall,	  att	  lägga	  upp	  en	  film	  på	  
Youtube.	  	  

A:	  Om	  du	  kan	  sätta	  dig	  in	  I	  tanken	  att;	  du	  vill	  lägga	  upp	  en	  film	  på	  nätet,	  efter	  att	  du	  filmat	  en	  kompis	  
utanför	  en	  konsert	  eller	  något	  liknande.	  Exempelvis	  då	  lägga	  upp	  det	  på	  Youtube	  eller	  kanske	  till	  och	  
med	  på	  Dropbox	  och	  delar	  den	  mappen.	  	  

R:	  Mmm.	  Ehmm.	  Kanske	  I	  det	  avseendet	  att	  jag	  hade	  tänkt	  att:	  hoppats	  att	  de	  inte	  tar	  bort	  videon	  för	  
att	  det	  finns	  musik	  I	  bakgrunden.	  Men	  det	  är	  ju	  inte	  riktigt	  så	  att	  jag	  hade	  brytt	  mig,	  utan	  lagt	  upp	  
filmerna	  utan	  att	  ha	  tänkt	  mer	  på	  det.	  	  
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A:	  Okej.	  Tack.	  Det	  har	  varit	  många	  både	  långa	  och	  korta	  debatter	  om	  upphovsrätt	  tidigare.	  Exempel	  
IPRED	  och	  PirateBay	  målet.	  Har	  du	  tänkt	  på	  själv	  hur	  du	  använder	  Internet	  eller	  hur	  du	  sprider	  
material	  efter	  det?	  	  

R:	  Ja,	  det	  har	  jag.	  	  

A:	  På	  vilket	  sätt	  då?	  	  

R:	  Man	  tänker	  väl	  liksom	  att;	  det	  vore	  tråkigt	  om	  man	  åkte	  på	  böter	  eller	  dylikt	  för	  en	  sån	  skitsak,	  för	  
att	  man	  laddat	  ner	  en	  skiva	  eller	  film	  från	  nätet.	  Jag	  kan	  ju	  inte	  direkt	  säga	  att	  jag	  har	  ändrat	  mina	  
vanor,	  men	  jag	  kan	  ju	  definitivt	  säga	  att	  jag	  tänker	  på	  det.	  	  

A:	  Så	  varje	  gång	  du	  laddar	  ner	  något,	  så	  går	  det	  ändå	  en	  tankegång	  om	  att	  du	  kan	  åka	  fast	  för	  ett	  
brott?	  	  

R:	  Mm.	  A…	  Typ	  så,	  inte	  varje	  gång	  kanske.	  Men	  det	  händer.	  	  

A:	  Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  ändra	  beteendet?	  	  

R:	  […]	  

A:	  Vad	  skulle	  kunna	  få	  dig	  att	  ändra	  på	  beteendet?	  	  

R:	  Om	  [..]	  Film	  och	  musik	  skall	  vara	  tillräckligt	  lättillgängligt	  och	  tillräckligt	  prisvärt	  för	  att	  jag	  skall	  
kunna	  lägga	  pengar	  på	  att	  köpa	  det.	  Jag	  menar,	  jag	  lägger	  ju	  ganska	  mycket	  pengar	  på	  att	  köpa	  TV-‐
spel	  till	  exempel.	  Där	  piratkopierar	  jag	  ingenting,	  därför	  att	  jag	  tycker	  att	  TV-‐spel	  är	  värda	  mina	  
pengar.	  Då	  köper	  jag	  ju	  visserligen	  sällan	  nya	  spel	  för	  699kr,	  utan	  antingen	  begagnade	  spel	  eller	  äldre	  
spel,	  för	  kanske	  300	  kr	  eller	  nåt.	  Men	  den	  prissumman	  i	  relation	  i	  underhållningen	  jag	  får	  ut	  av	  det	  
spelet	  som	  håller	  i	  många	  timmar,	  i	  jämförelse	  till	  film	  som	  bara	  håller	  någon	  timma.	  	  

A:	  Det	  finns	  ju	  tjänster	  på	  nätet	  som	  erbjuder	  användare	  att	  använda	  film	  och	  musik	  lagligt.	  Delvis	  
finns	  det	  tjänster	  som	  är	  gratis	  och	  en	  del	  får	  man	  betala	  lite	  för	  varje	  månad	  eller	  en	  kostnad	  per	  
användning.	  Har	  du	  till	  exempel	  laddat	  ner	  mindre	  musik	  till	  när	  Spotify	  lanserades?	  	  

R:	  Ja.	  Det	  har	  jag	  definitivt	  gjort.	  När	  jag	  fick	  tag	  på	  ett	  Spotify-‐free-‐konto,	  eller	  vad	  det	  nu	  hette	  från	  
början,	  då	  slutade	  jag	  ju	  i	  princip	  att	  ladda	  ner	  musik	  helt	  och	  hållet.	  Så	  länge	  det	  inte	  var	  så	  att	  jag	  
ville	  lyssna	  på	  musik	  som	  inte	  fanns	  på	  Spotify	  .	  Däremot	  så	  har	  jag	  ju	  faktiskt	  börjat	  ladda	  ner	  musik	  
nu	  igen,	  när	  Spotify	  har	  begränsat	  sin	  gratistjänst	  till	  att	  bara	  vara	  10	  timmar	  per	  månad.	  	  

A:	  Om	  du	  tänker	  dig	  att	  du	  hade	  köpt	  att	  de	  skivor	  som	  du	  lyssnat	  på,	  på	  Spotify.	  Hade	  du	  då	  kommit	  
upp	  i	  den	  summan	  som	  det	  skulle	  kosta	  att	  köpa	  en	  tjänst	  på	  Spotify?	  	  

R:	  Om	  jag	  skulle	  köpa	  det,	  så	  hade	  det	  definitivt	  kostat	  mer	  än	  99kr	  eller	  vad	  det	  nu	  är	  som	  det	  kostar	  
att	  skaffa	  en	  tjänst	  på	  Spotify.	  

A:	  Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  betala	  den	  summan	  för	  det?	  	  

R:	  Ja,	  det	  skulle	  jag	  absolut	  göra.	  Om	  jag	  kände	  att	  jag	  hade	  100kr	  i	  månaden	  att	  lägga	  på	  det.	  Jag	  kan	  
ju	  säga	  att,	  när	  jag	  inte	  är	  student	  längre	  utan	  har	  ett	  jobb,	  så	  kommer	  jag	  att	  skaffa	  ett	  Spotify	  
Premium	  konto.	  Så	  länge	  jag	  har	  kommit	  över	  min	  irritation	  över	  att	  de	  begränsade	  gratistjänsten.	  	  
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A:	  Det	  finns	  ju	  även	  liknande	  tjänster	  för	  filmer.	  Har	  du	  provat	  att	  använda	  sådana	  tjänster?	  	  

R:	  Det	  enda	  jag	  har	  testar	  väldigt	  kort	  var	  Voddler.	  Och	  den	  var	  ju	  definitivt	  inte	  bra.	  

A:	  Varför	  var	  inte	  Voddler	  bra?	  	  

R:	  För	  att	  det	  var	  skrattretande	  utbud.	  Och	  reklam	  i	  film	  är	  oerhört	  mycket	  mer	  irriterande	  än	  reklam	  
när	  jag	  lyssnar	  på	  musik.	  Det	  är	  väl	  kanske	  lite	  sanning	  med	  modifikation.	  Jag	  tycker	  att;	  reklamen	  på	  
Spotify	  var	  väl	  en	  gång	  i	  tiden	  ganska	  uthärdlig.	  Nu	  har	  den	  ju	  blivit	  väldigt	  irriterande	  många	  gånger,	  
så	  jag	  kan	  väl	  störa	  mig	  på	  reklamen	  där	  också.	  (	  26.35	  Respondenten	  ger	  en	  förklaring	  till	  hur	  
reklamen	  är	  placerad	  i	  Spotify	  respektive	  filmtjänsten	  Voddler.	  )	  

A:	  Du	  sa	  innan	  att	  du	  laddar	  ner	  mycket	  TV-‐serier.	  I	  USA	  finns	  det	  tjänster	  som	  gör	  det	  tillgängligt	  för	  
deras	  medborgare	  att	  titta	  på	  serier	  mot	  en	  liten	  betalning.	  Om	  det	  skulle	  finnas	  i	  Sverige,	  skulle	  du	  
sluta	  ladda	  ner	  film?	  Eller	  minska?	  	  

R:	  (irriterad)	  Men	  nu	  frågade	  du	  först	  om	  TV-‐serier	  och	  sen	  frågor	  du	  mig	  om	  film	  

A:	  Okej,	  det	  jag	  tänkte	  på	  var	  kanske	  mer	  Film	  och	  TV-‐serier,	  eftersom	  du	  nämnde	  att	  du	  laddade	  ner	  
det,	  tidigare.	  	  

R:	  Aa,	  okej…	  Ehhm	  […]	  Nu	  tanker	  jag,	  att	  det	  faktiskt	  finns	  åtminstone	  en	  tjänst	  I	  Sverige	  som	  jag	  inte	  
har	  testat.	  Viaplay	  eller	  vad	  den	  nu	  heter.	  	  Den	  har	  jag	  ju	  inte	  ens	  undersökt	  utbudet	  på,	  så	  jag	  kan	  ju	  
inte	  säga	  att	  jag	  hade	  betala	  för	  en	  sån	  tjänst,	  eftersom	  jag	  inte	  har	  undersökt	  hurpass	  bra	  eller	  
prisvärd	  jag	  tycker	  att	  den	  tjänsten	  är.	  Men	  […]	  Hade	  det	  funnits	  en	  tjänst	  som	  jag	  visste	  var	  bra	  och	  
jag	  tyckte	  var	  prisvärd,	  så	  hade	  jag	  mycket	  väl	  kunnat	  tänka	  mig	  att	  betala	  för	  en	  sån	  tjänst,	  för	  att	  
slippa	  ladda	  ner	  film.	  Förutsatt	  att	  tjänsten	  är	  tillräckligt	  bra,	  så	  är	  det	  mycket	  bekvämare	  för	  mig	  att	  
titta	  på	  film	  via	  tjänsten	  än	  att	  ladda	  ner.	  Det	  är	  ju	  exemplet	  med	  Spotify	  till	  exempel.	  Det	  är	  ju	  
mycket	  lättare	  att	  söka	  upp	  en	  låt	  på	  Spotify	  och	  spela	  upp	  den,	  än	  att	  behöva	  gå	  in	  på	  en	  torrent-‐
sida	  och	  ladda	  ner	  den	  innan	  jag	  kan	  börja	  lyssna	  på	  den	  över	  huvud	  taget.	  Jag	  vet	  ju	  till	  exempel	  att	  
NetFlix	  skall	  komma	  till	  Sverige.	  Och	  det	  är	  ju	  definitivt	  en	  tjänst	  som	  jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  undersöka	  
om	  det	  är	  något	  att	  ha	  eller	  inte.	  Men	  det	  är	  ju	  förutsatt	  att	  de	  inte	  gör	  som	  de	  brukar	  göra;	  att	  de	  
begränsar	  utbudet	  väldigt	  väldigt	  mycket	  i	  Sverige.	  Det	  är	  ju	  ofta	  så.	  Jag	  menar,	  med	  Amerikanska	  TV-‐
kanaler	  och	  liknande	  har	  ju	  till	  och	  med	  så	  att	  […]	  Typ	  som	  kanal	  5	  play,	  eller	  ja,	  alla	  de	  playkanalerna	  
egentligen	  för	  de	  Svenska	  kanalerna..	  Finns	  ju	  även	  många	  varianter	  på	  de	  Amerikanska	  TV-‐
kanalerna.	  Fast	  de	  är	  ju	  inte	  tillgängliga	  att	  titta	  på	  utanför	  USA.	  Och	  det	  har	  ju	  mycket	  med	  copyright	  
och	  rättigheter	  och	  sådär	  att	  göra.	  Och	  jag	  kan	  ju	  tänka	  mig	  att	  det	  är	  absolut	  inte	  omöjligt	  att	  de	  
skulle	  begränsa	  möjligheterna	  även	  för	  en	  betaltjänst.	  Men	  då	  hade	  jag	  nog	  blivit	  alldeles	  för	  irriterad	  
för	  att	  vilja	  lägga	  mina	  pengar	  på	  att	  betala	  för	  en	  tjänst	  där	  jag	  inte	  får	  tillgång	  till	  det	  materialet	  jag	  
vill.	  	  	  

	  A:	  En	  sista	  fråga.	  Det	  kommer	  massa	  nya	  lagförslag	  hela	  tiden	  om	  hårdare	  regler	  för	  upphovsrätt	  och	  
spridning	  av	  material.	  Både	  digitalt	  och	  i	  den	  fysiska	  världen.	  Har	  du	  engagerat	  dig	  i	  den	  debatten,	  
och	  är	  det	  något	  där	  som	  verkligen	  får	  dig	  att	  fundera	  på	  att	  förändra	  ditt	  användande	  av	  Internet?	  

R:	  jag	  har	  engagerat	  mig	  i	  den	  mån	  att	  jag	  försökt	  till	  mig	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt.	  Försökt	  
ta	  reda	  på	  vad	  alla	  de	  här	  ACTA	  och	  PIPA	  egentligen	  handlar	  om	  och	  sådär.	  Däremot	  kan	  jag	  ju	  säga	  
att,	  de	  lagförslagen	  inte	  får	  mig	  att	  tänka	  att	  ”nu	  är	  det	  bäst	  att	  jag	  slutar	  ladda	  ner	  helt”.	  De	  får	  mig	  



119	  
	  

snarare	  att	  tänka	  att	  ”jag	  vill	  ladda	  ner	  mer”,	  för	  att	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  så	  oerhört	  småsint.	  Jag	  
tycker	  att	  lagförslagen	  känns	  så	  missriktade	  på	  något	  vis.	  Det	  känns	  hela	  tiden	  som	  att	  de	  vill	  komma	  
åt	  tekniken	  när	  det	  inte	  är	  tekniken	  som	  är	  problemet	  egentligen.	  Problemet	  är,	  tror	  jag	  är	  mångt	  och	  
mycket	  företagen	  själva,	  som	  inte	  vill	  använda	  [...]	  	  Eller	  ja,	  främst	  musik	  och	  filmbranschen,	  som	  inte	  
är	  villiga	  att	  anpassa	  sig	  till	  sina	  konsumenter.	  Samtidigt	  som	  de	  inte	  vill	  att	  folk	  ska	  ladda	  ner,	  för	  då	  
tror	  de	  att	  de	  förlorar	  pengar	  på	  det.	  Jag	  blir	  nog	  snarare	  arg	  och	  vill	  straffa	  film	  och	  musikbolagen.	  

A:	  Du	  säger	  att	  du	  försöker	  ta	  till	  dig	  så	  mycket	  information	  som	  du	  bara	  kan	  om	  olika	  lagförslag	  som	  
kommer	  upp.	  Följer	  du	  det	  kontinuerligt?	  I	  så	  fall	  är	  det	  via	  bloggar,	  eller	  forum,	  eller	  något	  liknande,	  
som	  du	  hittar	  informationen?	  	  

R:	  Det	  är	  via	  Reddit.	  Och	  det	  är	  ju	  en	  Community	  som	  är	  väldigt	  engagerad	  i	  de	  frågorna.	  Så	  fort	  
någon	  får	  nys	  om	  den	  typen	  av	  lagförslag,	  så	  finns	  det	  ju	  där	  på	  första	  sidan	  med	  ett	  par	  tusen	  
kommentarer.	  	  	  

A:	  Är	  det	  i	  form	  av	  folk	  som	  själva	  lägger	  upp	  en	  tolkning	  av	  lagtexten?	  	  Eller	  är	  det	  en	  ”varning”	  från	  
användarna	  om	  kommande	  lagförslag,	  eller	  är	  det	  en	  länk	  direkt	  till	  källan?	  	  

R:	  Det	  brukar	  vara	  allt	  ifrån	  egna	  tolkningar	  till	  tankar	  ring	  innebörden	  av	  de	  nya	  lagförslagen,	  till	  
nyhetsartiklar,	  bloggposter.	  Och	  ofta	  även	  länkar	  till	  faktiska	  lagförslag.	  Folket	  som	  är	  engagerade	  i	  
den	  debatten	  tror	  jag	  är	  väldigt	  måna	  om.	  […	  ]	  Ja,	  vad	  ska	  man	  säga.	  […]	  Mycket	  av	  debatten	  från	  min	  
sida	  handlar	  om	  att	  information	  skall	  vara	  öppet	  på	  Internet.	  Folket	  som	  är	  engagerade	  i	  debatten	  
brukar	  ju	  generellt	  vara	  mycket	  måna	  om	  att	  man	  ska	  komma	  till	  källan	  och	  inte	  filtrera	  
informationen	  genom	  någon	  annan.	  	  

A:	  Tack	  så	  mycket	  
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Bilaga	  3:	  Transkribering	  Intervju	  2	  
	  

I	  följande	  transkribering	  står	  J	  för	  Jennifer	  och	  R	  för	  Respondent.	  Bilagan	  innehåller	  talspråk	  då	  det	  
är	  en	  direkt	  transkribering	  från	  vad	  som	  sagts	  på	  intervjun.	  

J:	  Varför	  använder	  du	  sociala	  nätverk?	  
	  
R:	  För	  att	  ha	  kontakt	  med	  mina	  vänner.	  Både	  i	  Sverige,	  de	  som	  jag	  träffar	  dagligen	  eller	  
veckovis,	  och	  även	  de	  jag	  träffat	  när	  jag	  varit	  ute	  och	  rest,	  de	  som	  är	  på	  andra	  sidan	  jorden	  
eller	  sådär.	  
	  
J:	  Några	  andra	  anledningar?	  
	  
R:	  Sociala	  Nätverk,	  menar	  du	  typ	  Facebook?	  Dela	  roliga	  bilder,	  roliga	  länkar.	  Dela	  bilder	  av	  
sådant	  som	  man	  varit	  med	  om,	  fester	  och	  sånt.	  
	  
J:	  Hur	  ofta	  använder	  du	  sociala	  nätverk	  ungefär?	  
	  
R:	  Flera	  gånger	  om	  dagen.	  
	  
J:	  Varför	  flera	  gånger	  om	  dagen?	  
	  
R:	  Man	  har	  väll	  blivit	  lite	  beroende.	  Också	  har	  man	  facebook	  på	  mobilen	  också	  vilket	  kanske	  
inte	  är	  speciellt	  bra.	  Man	  kollar	  ju	  varje	  gång:	  är	  det	  något	  nytt	  som	  har	  hänt,	  är	  det	  någon	  
som	  uppdaterat	  nått	  roligt	  eller,	  ja	  [...].	  
	  
J:	  Använder	  du	  ditt	  riktiga	  namn	  på	  de	  sociala	  nätverken	  du	  använder?	  
	  

R:	  Ja,	  men	  jag	  har	  bara	  ett.	  Facebook.	  

J:	  När	  du	  går	  in	  på	  facebook,	  vad	  gör	  du?	  Vilka	  aktiviteter	  sysslar	  du	  med	  där?	  
	  

R:	  Man	  läser	  ju	  allas	  [...].	  Folk	  lägger	  ju	  upp	  länkar	  till	  deras	  bloggar,	  så	  man	  läser	  ju	  deras	  bloggar.	  
Man	  tittar	  på	  deras	  instagram.	  Man	  länkar	  själv,	  videos	  som	  man	  har	  sett	  eller	  nyheter	  som	  man	  har	  
sett	  på	  aftonbladet	  eller	  lägger	  upp	  bilder	  som	  man	  har	  tagit	  eller	  så.	  

J:	  Vilka	  aktiviteter	  tror	  du	  är	  vanligast	  på	  det	  nätverk	  där	  du	  är	  medlem?	  
	  

R:	  Det	  är	  väll	  bilder,	  skulle	  jag	  tro.	  
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J:	  Är	  det	  alltid	  folks	  egna	  bilder	  då?	  
	  

R:	  Nej	  

J:	  När	  du	  är	  ute	  på	  internet	  sparar	  du	  bilder,	  musik,	  e-‐böcker	  och	  annat	  material	  på	  din	  dator?	  

R:	  Ja	  

J:	  Varför?	  

R:	  För,	  ah	  [...].	  Jag	  sparar	  ju	  mest	  bilder.	  Kanske	  för	  att	  jag	  tyckte	  de	  var	  roliga,	  fina	  eller	  t.ex.	  en	  tjej	  
med	  fint	  hår	  som	  jag	  också	  vill	  ha	  mitt	  hår,	  inspiration	  eller	  man	  vill	  minnas:	  ”åh	  den	  här	  var	  fin	  det	  
ska	  jag	  komma	  ihåg”	  

J:	  Vart	  hittar	  du	  dessa	  bilderna	  då?	  

R:	  Man	  googlar.	  

J:	  Är	  du	  alltså	  ute	  efter	  bilderna	  då,	  så	  att	  du	  googlar	  något	  specifikt?	  

R:	  Ibland	  gör	  jag	  det,	  å	  sen	  kan	  jag	  ju	  vara	  ute	  på	  en	  hemsida.	  Jag	  är	  väldigt	  mycket	  inne	  på	  en	  mäklar	  
sida	  och	  tittar	  på	  lägenheter	  som	  är	  jättefina.	  Och	  då	  kan	  jag	  spara	  bilder	  på	  rum	  som	  jag	  tänker:	  ”åh,	  
den	  tavlan	  var	  fin”	  eller	  ”färgen	  på	  den	  väggen	  var	  fin”	  

J:	  Delar	  du	  sedan	  vidare	  de	  bilderna	  på	  sociala	  nätverk?	  

R:	  Inte	  speciellt	  ofta	  faktiskt,	  det	  är	  väll	  typ	  någon	  rolig	  bild	  som	  man	  kanske	  ”åh,	  den	  var	  rolig.	  Den	  
ska	  jag	  ha	  på	  facebook	  på	  min	  sån,	  timeline”	  typ,	  det	  har	  jag	  väll	  gjort	  två	  gånger.	  Eller	  ah	  [...]	  

J:	  Kontrollerar	  du	  då	  det	  materialet	  alls?	  

R:	  Nej.	  

J:	  När	  du	  länkar	  material,	  kontrollerar	  du	  alls	  vad	  som	  finns	  på	  den	  sidan	  som	  länken	  leder	  till?	  

R:	  Nej	  

J:	  Tycker	  du	  det	  är	  viktigt	  att	  kontrollera	  sådant?	  

R:	  Jag	  har	  faktiskt	  inte	  tänkt	  på	  det,	  nu	  när	  du	  säger	  det	  så	  kanske	  det	  är	  viktigt,	  men	  jag	  har	  aldrig	  
tänkt	  på	  det	  faktiskt.	  

J:	  Varför	  tror	  du	  att	  du	  inte	  har	  tänkt	  på	  det?	  

R:	  Det	  är	  ju	  [...]jag	  vet	  inte	  (Verkar	  lite	  besvärad).	  Det	  känns	  som	  om	  allt	  man	  lägger	  upp	  på	  nätet	  är	  
offentligt,	  så	  känns	  det.	  Eftersom	  alla	  kan	  få	  tillgång	  till	  det,	  så	  har	  alla	  tillgång	  till	  det.	  Så	  tänker	  man	  
ju	  när	  man	  länkar	  något	  eller	  sparar	  något.	  

J:	  Har	  någon	  annan	  delat	  saker	  vidare	  som	  du	  har	  lagt	  upp?	  

R:	  Nej,	  jag	  tror	  inte	  det.	  
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J:	  Hade	  du	  känt	  att	  de	  borde	  be	  dig	  om	  lov	  i	  sådana	  fall?	  

R:	  Det	  beror	  på	  vad	  det	  hade	  varit,	  kanske.	  

J:	  Vilka	  tillfällen	  tycker	  du	  att	  de	  skulle	  behöva	  be	  dig	  om	  lov?	  

R:	  ehm	  [...]	  Om	  det	  är,	  typ	  lite	  känsligare	  bilder,	  typ	  asså:	  mig	  i	  bikini	  eller	  lite	  privat	  så,	  typ.	  	  Men	  
eftersom	  man	  lägger	  upp	  bilder	  på	  facebook	  så	  kan	  ju	  alla	  ta	  del	  av	  dem,	  så	  att,	  nja	  jag	  vet	  inte.	  

J:	  Är	  du	  med	  i	  några	  sociala	  nätverk	  som	  går	  ut	  på	  att	  dela	  filer	  med	  andra	  användare?	  

R:	  Nae,	  jag	  tror	  inte	  det.	  Jag	  är	  medlem	  i	  Facebook	  och	  Instagram	  men	  på	  Instagram	  tar	  man	  ju	  bilden	  
själv.	  

J:	  Så	  du	  är	  inte	  medlem	  i	  några	  sociala	  nätverk	  som	  Pirate	  Bay	  t.ex.	  där	  det	  sker	  illegala	  
nedladdningar?	  

R:	  Nej,	  jag	  är	  inte	  medlem.	  

J:	  Använder	  du	  dem?	  

R:	  Ja	  

J:	  Varför?	  

R:	  För	  att	  jag	  vill	  titta	  på	  film,	  typ.	  

J:	  Vad	  tycker	  du	  om	  de	  här	  nätverken	  då?	  

R:	  Moraliskt	  eller?	  

J:	  Ja.	  

R:	  Det	  är	  inte	  så	  att	  jag	  går	  in	  där	  varje	  dag	  och	  laddar	  ner	  en	  film	  men	  det	  är	  väll	  inte	  så	  bra.	  Man	  vet	  
ju	  att	  man	  inte	  ska	  göra	  det	  och	  att	  det	  är	  olagligt	  men	  man	  gör	  det	  ändå.	  

J:	  Tycker	  du	  det	  är	  ok	  att	  dela	  upphovsrättskyddat	  material?	  

R:	  Nej,	  egentligen	  är	  det	  väll	  inte	  det.	  

J:	  Varför	  känns	  det	  ok	  för	  dig	  tror	  du	  då?	  

R:	  Därför	  att	  det	  är	  så	  vanligt,	  alla	  gör	  det	  liksom.	  Det	  är	  socialt	  okej,	  så	  att	  säga.	  Om	  du	  förstår	  vad	  
jag	  menar?	  

J:	  Om	  det	  skulle	  bli	  mer	  ovanligt,	  tror	  du	  att	  du	  hade	  slutat	  med	  det	  då?	  

R:	  Ja,	  det	  tror	  jag.	  

J:	  Om	  vi	  drar	  den	  här	  vanliga	  parallellen	  mellan	  att	  stjäla	  en	  film	  från	  en	  butik	  eller	  ladda	  ner	  från	  
internet.	  Är	  det	  samma	  sak?	  



123	  
	  

R:	  Nej.	  Alltså,	  det	  är	  ju	  samma	  sak,	  egentligen.	  Men	  man	  gör	  det	  ju	  fysiskt.	  Det	  känns	  som	  om	  det	  är	  
en	  helt	  annan	  grej	  för	  att	  när	  man	  laddar	  ner	  en	  film	  så	  är	  det	  ju,	  allt	  är	  ju	  elektroniskt,	  man	  kan	  ju	  
inte	  ta	  på	  det.	  Förstår	  du	  hur	  jag	  menar	  då?	  Man	  har	  ju	  blivit	  [...].	  Det	  är	  ju	  samma	  sak,	  man	  vet	  ju	  att	  
det	  är	  samma	  sak	  eftersom	  man	  vet	  att	  ladda	  ner	  filmer	  är	  olagligt,	  då	  är	  det	  samma	  sak	  som	  att	  ta	  
en	  film.	  Men	  det	  känns	  ju	  inte	  som	  samma	  sak,	  eftersom	  det	  inte	  är	  fysiskt.	  Man	  tar	  ju	  inte	  en	  film,	  
stoppar	  den	  under	  jackan	  och	  går.	  

J:	  Tycker	  du	  att	  man	  har	  samma	  skyldigheter	  i	  verkligheten	  som	  på	  internet,	  eller	  skiljer	  det	  sig	  på	  
andra	  punkter	  än	  just	  här	  

R:	  Vaddå,	  menar	  du?	  

J:	  Om	  någon	  skulle	  t.ex.	  ge	  en	  elak	  kommentar	  i	  verkligheten	  eller	  på	  internet,	  är	  det	  någon	  skillnad	  
då?	  

R:	  Nej	  

J:	  Om	  du	  skulle	  ha	  varit	  på	  koncert	  och	  spelat	  in	  en	  film,	  tycker	  du	  det	  är	  någon	  skillnad	  mellan	  att	  
lägga	  upp	  den	  här	  filmen	  på	  YouTube	  eller	  att	  visa	  den	  för	  dina	  vänner	  fysiskt?	  

R:	  Nu	  har	  jag	  aldrig	  lagt	  upp	  en	  film	  på	  YouTube	  men	  jag	  skulle	  säkert	  kunna	  lägga	  upp	  den	  på	  
facebook.	  

J:	  Facebook	  är	  också	  ett	  alternativ.	  

R:	  Om	  det	  är	  samma	  sak?	  (funderar)	  Nej,	  det	  är	  det	  väll	  inte.	  

J:	  Vad	  är	  det	  som	  skiljer?	  

R:	  Det	  är	  ju	  det	  här	  att	  då	  kan	  ju	  andra	  spara	  den	  och	  lägga	  den	  någon	  annanstans.	  

J:	  Det	  har	  ju	  pågått	  en	  debatt	  om	  det	  här	  med	  upphovsrättslagar,	  är	  du	  medveten	  om	  den?	  

R:	  Ja.	  

J:	  Har	  det	  fått	  dig	  att	  tänka	  efter	  lite	  extra	  om	  hur	  du	  använder	  internet?	  

R:	  Ja,	  det	  har	  det.	  

J:	  Vad	  har	  du	  funderat	  över	  då?	  

R:	  Jag	  är	  ju	  inte	  så	  insatt	  i	  allt	  det	  här.	  Jag	  brukar	  ju	  inte	  ladda	  ner	  eller	  göra	  det	  här	  stora:	  seeda	  och	  
dela	  och	  spara	  du	  vet,	  för	  att	  sprida	  vidare	  det.	  Jag	  använder	  det	  ju	  liksom	  bara,	  om	  du	  förstår	  vad	  jag	  
menar	  då?	  Eh	  [...]	  vad	  var	  frågan?	  

J:	  Har	  du	  funderat	  lite	  på	  ditt	  beteende	  efter	  de	  här	  debatterna?	  

R:	  ja	  just	  det.	  Nej.	  Jag	  har	  väll	  tänkt	  såhär	  att	  man	  inte	  borde	  göra	  det	  längre.	  Sen	  så	  kom	  jag	  på	  
häromdagen	  att	  från	  och	  med	  första	  maj	  så	  sparas	  ju	  allt	  man	  gör	  på	  nätet,	  är	  det	  inte	  så?	  

J:	  Till	  viss	  del	  stämmer	  det.	  
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R:	  Ja,	  och	  då	  tänker	  man	  ju:	  vad	  gör	  man	  som	  man	  inte	  borde,	  typ.	  Eller	  vad	  gör	  man	  som	  man	  inte	  
får,	  egentligen.	  

J:	  Känner	  du	  att	  det	  påverkar	  det	  du	  gör?	  Du	  sa	  tidigare	  att	  du	  ibland	  laddade	  ner	  film,	  gör	  du	  det	  
fortfarande?	  

R:	  Ja,	  det	  gör	  jag.	  Men	  man	  gör	  det	  ju	  inte	  lika	  lättvindigt.	  

J:	  Lite	  tidigare	  år	  så	  var	  det	  en	  annan	  lag	  som	  var	  uppe	  i	  diskussion	  angående	  upphovsrätt	  som	  hette	  
IPRED.	  

R:	  Ja,	  just	  det.	  

J:	  Du	  har	  hört	  talas	  om	  den?	  

R:	  Ja	  

J:	  Vet	  du	  vad	  den	  innebär?	  

R:	  Nej,	  jag	  kommer	  inte	  ihåg	  faktiskt.	  Jag	  brukar	  inte	  lägga	  sådant	  på	  minnet.	  

J:	  Minns	  du	  att	  det	  blev	  mer	  straffbart	  att	  ladda	  ner	  och	  ladda	  upp	  filmer	  och	  sådär.	  

R:	  Ja,	  just	  det.	  

J:	  Ändrade	  det	  ditt	  beteende	  alls?	  

R:	  Ja,	  det	  gjorde	  det.	  Sen	  glömde	  jag	  av	  den	  lagen	  och	  så	  fortsatte	  jag.	  

J:	  Reflekterar	  du	  ofta	  över	  hur	  andra	  medlemmar	  på	  de	  sociala	  nätverken	  använder	  dem?	  

R:	  Nej.	  

J:	  När	  du	  gick	  med	  i	  Facebook,	  hur	  lärde	  du	  dig	  då	  hur	  det	  fungerade?	  

R:	  Det	  var	  vänner	  som	  sa	  det	  till	  mig.	  Man	  lärde	  sig	  väll	  lite,	  man	  klickade	  runt	  och	  ”hur	  gör	  man	  
detta”	  så	  frågade	  man	  kompisar.	  Det	  blev	  ju	  en	  social	  grej	  ”Visste	  du	  att	  man	  kan	  göra	  det	  här,	  då	  gör	  
du	  såhär	  och	  såhär	  och	  såhär”	  	  

J:	  Du	  sa	  innan	  att	  om	  färre	  personer	  laddade	  ner	  så	  hade	  du	  nog	  också	  slutat	  med	  det.	  Hur	  är	  det	  
med	  saker	  på	  facebook,	  om	  färre	  personer	  laddade	  upp	  bilder	  är	  det	  också	  något	  som	  du	  känner	  att	  
det	  hade	  påverkat	  ditt	  beteende?	  

R:	  Ja,	  kanske.	  Men	  jag	  vet	  ju	  inte	  förens	  det	  [...],	  det	  är	  ju	  en	  sån	  trendgrej.	  Slutar	  andra	  så	  kanske	  jag	  
känner	  att,	  men	  då	  är	  det	  ingen	  idé	  att	  jag	  gör	  det	  heller.	  

J:	  Vet	  du	  hur	  man	  kan	  veta	  om	  man	  får	  använda	  ett	  material	  eller	  inte?	  

R:	  Jag	  har	  ju	  lärt	  mig	  lite	  i	  skolan,	  jag	  gick	  ju	  media	  så	  jag	  har	  ju	  lärt	  mig	  lite	  om	  copyright	  och	  sådär.	  
Men	  annars	  så	  är	  det	  ju,	  man	  lär	  sig	  ju	  mest	  av	  kompisar	  ”har	  du	  hört	  att	  man	  få	  inte	  göra	  så”	  så	  
googlar	  man	  det.	  
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J:	  Om	  du	  inte	  hittar	  något	  tecken	  på	  materialet	  som	  säger	  att	  det	  är	  upphovsrättsskyddat,	  är	  det	  då	  
fritt	  för	  användning?	  

R:	  Nej,	  det	  tror	  jag	  inte.	  

J:	  Vet	  du	  då	  hur	  man	  kan	  ta	  reda	  på	  det?	  

R:	  Man	  får	  väll	  fråga	  den	  som	  äger	  bilden	  kanske.	  

J:	  Vad	  för	  slags	  rättigheter	  tror	  du	  att	  du	  har	  till	  bilder	  på	  nätet?	  Vilka	  tror	  du	  att	  det	  är	  ok	  att	  du	  
använder	  och	  vilka	  tror	  du	  inte	  är	  ok?	  

R:	  Ingen	  aning.	  

EXTRA	  FUNDERING:	  
Om	  flera	  personer	  på	  min	  facebook	  sida	  laddar	  upp	  bilder	  från	  en	  sida	  på	  nätet,	  så	  går	  jag	  in	  där	  ”åh,	  
dom	  här	  bilderna	  var	  jätteroliga,	  just	  denna	  bilden	  var	  jätterolig”	  då	  laddar	  jag	  ju	  också	  upp	  den.	  Jag	  
tror	  inte	  man	  tänker	  så	  mycket	  på	  vem	  som	  äger	  sidan,	  vem	  som	  äger	  bilderna,	  om	  man	  får	  använda	  
dem,	  om	  man	  inte	  får	  använda	  dem.	  Jag	  tror	  inte	  folk	  tänker	  på	  det.	  
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Högskolan	  i	  Borås	  är	  en	  modern	  högskola	  mitt	  i	  city.	  Vi	  bedriver	  utbildningar	  inom	  ekonomi	  och	  informatik,	  
biblioteks-‐	  och	  informationsvetenskap,	  mode	  och	  textil,	  beteendevetenskap	  och	  lärarutbildning,	  teknik	  samt	  
vårdvetenskap.	  

	  
På	   institutionen	  Handels-‐	  och	  IT-‐högskolan	  (HIT)	  har	  vi	  tagit	  fasta	  på	  studenternas	  framtida	  behov.	  
Därför	  har	   vi	   skapat	  utbildningar	  där	  anställningsbarhet	  är	  ett	  nyckelord.	  Ämnesintegration,	  helhet	  
och	  sammanhang	  är	  andra	  viktiga	  begrepp.	  På	  institutionen	  råder	  en	  närhet,	  såväl	  mellan	  studenter	  
och	  lärare	  som	  mellan	  företag	  och	  utbildning.	  
	  
Våra	  ekonomiutbildningar	  ger	  studenterna	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  mer	  om	  olika	  företag	  och	  
förvaltningar	  och	  hur	  styrning	  och	  organisering	  av	  dessa	  verksamheter	  sker.	  De	  får	  även	  lära	  sig	  om	  
samhällsutveckling	  och	  om	  organisationers	  anpassning	  till	  omvärlden.	  De	  får	  möjlighet	  att	  förbättra	  
sin	  förmåga	  att	  analysera,	  utveckla	  och	  styra	  verksamheter,	  oavsett	  om	  de	  vill	  ägna	  sig	  åt	  revision,	  
administration	  eller	  marknadsföring.	  Bland	  våra	  IT-‐utbildningar	  finns	  alltid	  något	  för	  dem	  som	  vill	  
designa	  framtidens	  IT-‐baserade	  kommunikationslösningar,	  som	  vill	  analysera	  behov	  av	  och	  krav	  på	  
organisationers	  information	  för	  att	  designa	  deras	  innehållsstrukturer,	  bedriva	  integrerad	  IT-‐	  och	  
affärsutveckling,	  utveckla	  sin	  förmåga	  att	  analysera	  och	  designa	  verksamheter	  eller	  inrikta	  sig	  mot	  
programmering	  och	  utveckling	  för	  god	  IT-‐användning	  i	  företag	  och	  organisationer.	  

	  

Forskningsverksamheten	  vid	  institutionen	  är	  såväl	  professions-‐	  som	  design-‐	  och	  utvecklingsinriktad.	  
Den	  övergripande	  forskningsprofilen	  för	  institutionen	  är	  handels-‐	  och	  tjänsteutveckling	  i	  vilken	  
kunskaper	  och	  kompetenser	  inom	  såväl	  informatik	  som	  företagsekonomi	  utgör	  viktiga	  grundstenar.	  
Forskningen	  är	  välrenommerad	  och	  fokuserar	  på	  inriktningarna	  affärsdesign	  och	  Co-‐design.	  
Forskningen	  är	  också	  professionsorienterad,	  vilket	  bland	  annat	  tar	  sig	  uttryck	  i	  att	  forskningen	  i	  
många	  fall	  bedrivs	  på	  aktionsforskningsbaserade	  grunder	  med	  företag	  och	  offentliga	  organisationer	  
på	  lokal,	  nationell	  och	  internationell	  arena.	  Forskningens	  design	  och	  professionsinriktning	  
manifesteras	  också	  i	  InnovationLab,	  som	  är	  institutionens	  och	  Högskolans	  enhet	  för	  
forskningsstödjande	  systemutveckling.	  
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