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behind the copyright laws of today poses a threat to 
creativity and the cultural heritage. The organizations 
Association of American Publishers and Authors Guild are 
subject to an ideology- analysis which seeks to examine their 
ideological views on copyright and the possible threat to 
creativity such a view brings. The conflict between the two 
organizations and Google Book Search is used as a context 
where the ideology is being brought to light. Stanford Law 
School professor, Lawrence Lessigs work is used as theory 
and an alternative to the examined view on copyright. The 
result suggests that the organizations see copyright as the 
only effective incentive to creation and therefore they think 
stronger intellectual property laws are needed. They are also 
engaging in the process of equalising intellectual property 
with material property, to build a system that defends the old 
against the new rather than a system that promotes progress. 
This constitutes an ideology which fully developed might 
harm the environment for creativity and restraint the public’s 
access to the cultural heritage.  
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1 Inledning 
 
Världen över ökar upphovsrätten i längd och omfattning, skyddstider förlängs och listan 
över vad som kan skyddas och vilka delar av verken som kan skyddas blir allt längre. 
Att längre skyddstider är det enda fungerande incitamentet för skapande av ny kultur 
uttalas av regeringar, företag och internationella upphovsrättsorganisationer i det 
närmaste som en objektiv sanning. Det finns dock kritiska röster som menar att längre 
skyddstider och allt mer omfattande upphovsrättslagar istället riskerar att hämma 
nyskapandet och hotar allmänhetens tillgång till kulturarvet. Om det är så att den 
rådande ideologiska synen på upphovsrätt och immateriell egendom fungerar som ett 
skydd för ett fåtal upphovsrättsinnehavare men utgör ett hot mot nyskapande och 
åtkomst till kulturarvet för ett flertal behöver denna ideologi kritiskt granskas och 
ifrågasättas. 
 
Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, 
skriver att när ett samhälle eller en del av det, om så bara en enskild vetenskap, råkar i 
kris framträder motsättningarna mellan olika åskådningar. Ett tillstånd av ideologiska 
motsättningar uppträder.1 När man vill undersöka och kritisera en ideologi tror jag som 
Liedman att det är mest fruktbart att göra det i ett sammanhang där det krävs att 
ideologins företrädare redovisar den föreställningsvärld ideologin bygger på. En 
konflikt kan vara ett sådant sammanhang, och en konflikt utspelar sig under tiden för 
denna uppsats tillkomst mellan The Association of American Publishers (AAP) och 
Authors Guild (AG) å ena sidan och Google å andra sidan. Det är projektet Google 
Book Search och speciellt den del som kallas the Print Library Project (PLP) som väckt 
ont blod hos upphovsrättsinnehavarna. Under PLP skannar Google in böcker, både 
upphovsrättskyddade och ur the public domain2, från ett par amerikanska bibliotek för 
att göra innehållet i dem sökbart över Internet. När det gäller upphovsrättskyddat 
material kommer användaren bara att kunna ta del av små textstycken kring den sökta 
termen men AAP och AG menar ändå att projektet utgör ett intrång i upphovsrätten och 
har därför lämnat in stämningsansökningar till den federala domstolen i New York mot 
Google.  

1.1 Problemställning 
Min uppsats är inte ett försök att lösa tvisten mellan AAP/AG och Google, den handlar 
inte ens först och främst om projektet. Istället arbetar jag utifrån hypotesen att den 
rådande ideologin kring immaterialrätt och speciellt upphovsrätt som bl.a. AAP och AG 
företräder, skapar långt fler förlorare än vinnare. Uppsatsen är således ett försök att 
närmare granska vilka dessa förlorare och vinnare är och vad det är de förlorar och 
vinner. Tvisten mellan AAP och AG mot Google är tänkt att fungera som en bakgrund 
där organisationernas ideologiska syn på immaterialrätt och upphovsrätt 
förhoppningsvis tydliggörs.  
 
Projektet Google Book Search verkar vid en första anblick innehålla en lång rad 
fördelar och möjligheter. Allt större del av människors informationssökning utspelas på 

                                                 
1 Liedman, Sven-Eric (1980). Surdeg: En personlig bok om idéer och ideologier, s. 89 
2 Begreppet public domain förklaras utförligt på s. 22 under rubriken 5.2.1 The Public domain, the 
commons och fair use. 
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Internet och att all den information som återfinns i böcker också görs sökbar verkar 
därför vara en lika bra som i framtiden nödvändig idé. Men AAP och AG har som sagt 
stämt Google då de menar att företaget genom sitt projekt gör sig skyldiga till intrång i 
upphovsrätten. Jag har, utöver den tidigare nämnda anledningen, valt att utgå ifrån 
projektet Google Book Search eftersom att jag ser det som ett innovativt försök till ett 
digitalt bibliotek som skulle kunna göra det möjligt för allmänheten att hitta fler 
intressanta böcker och i förlängningen stimulera läsningen som i sin tur kan stimulera 
nyskapandet. En av de största fördelarna med projektet är dock att alla de verk som inte 
längre har ett kommersiellt värde, som inte längre trycks och riskerar att glömmas bort 
nu kommer att finnas som digitala kopior i både Googles och framför allt de 
samarbetande bibliotekens ägo. Man kan tycka att det är bibliotekens och arkivens 
uppgifter att bevara kulturarvet men Michigans universitetsbibliotek skriver i 
pressmeddelandet där de bekräftar sitt samarbete med Google att: ”At its current rate of 
digital production, however, it would take the University more than a thousand years to 
digitize the 7 million volumes in the collection. Google plans to do the job in a matter of 
years.”3  
 
Här är alltså ett projekt som skulle kunna komma allmänheten till gagn men ogillas av 
upphovsrättsinnehavarna. Som det redan nämnts i inledningen, behöver en ideologi som 
skyddar ett fåtal men utgör ett möjligt hot mot allmänheten kritiskt granskas och 
ifrågasättas. Eftersom att uppsatsen fokuserar mer på hur ideologin hos AAP och AG 
ser ut än på att lösa fallet Google Book Search, är min förhoppning att uppsatsen ska 
fortsätta att vara intressant även efter att parterna har kommit fram till en lösning. 
Oavsett om lösningen består av en förlikning eller en friande eller fällande dom.  

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är ett försök till att kritiskt granska den ideologiska syn på 
immateriell egendom och upphovsrätt som kommer till uttryck i dokument framställda 
av organisationerna The Association of American Publishers och Authors Guild rörande 
projektet Google Book Search. Med hjälp av en ideologikritisk analys vill jag försöka 
blottlägga den ideologi rörande upphovsrätt och immateriell egendom som manifest och 
latent kommer till uttryck i de olika dokumenten jag valt att analysera. Genom att 
placera dokumenten i en kontext som utgörs dels av en beskrivning av upphovsrättens 
historik och utformning idag och kritiken av densamma, dels av en beskrivning av 
projektet Google Book Search, vill jag även försöka studera om utsagorna i dokumenten 
är förenliga med denna kontext? Genom att studera både upphovsrättsinnehavare och 
upphovsmän hoppas jag också kunna se om det finns skillnader i deras syn på 
upphovsrätt. Slutligen vill jag även studera vem eller vilka den upphovsrättsideologi 
som kommer till uttryck i The Association of American Publishers och Authors Guilds 
texter vänder sig till och vem eller vilka den utesluter. På så sätt vill jag även försöka 
utreda om den rådande ideologin utgör ett möjligt hot mot nyskapande och 
allmänhetens åtkomst till kulturarvet. 

1.3 Frågeställningar 
 

                                                 
3 University of Michigan (2004). News service  
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De två första frågorna kommer att besvaras i kapitel fem och är tänkta att fungera som 
en grund och ytterligare avgränsning för den huvudsakliga analysen som består av 
frågorna tre och fyra som kommer att besvaras i kapitel sex.  
 
1. Vilken ideologisk syn på immateriell egendom och upphovsrätt kännetecknar den 
amerikanska kontexten?  
 
2. Vilka frågor kring immateriell egendom och upphovsrätt skapar Google Book Search 
och debatten kring Google Book Search? 
 
3. Hur ser den ideologiska synen på immateriell egendom och upphovsrätt som kommer 
till uttryck i de analyserade dokumenten ut? 
 
4. Vilka konsekvenser får den ideologiska synen på immateriell egendom och 
upphovsrätt som kommer till uttryck i de analyserade dokumenten? 

1.4 Avgränsningar och begreppsanvändning 
 
Upphovsrätt och immaterialrätt är ett alltför stort ämne för att undersöka i sin helhet i en 
magisteruppsats. Därför har jag valt att utgå ifrån två organisationer som samlar 
amerikanska upphovsrättsinnehavare. AAP företräder förlag medan AG företräder 
författare. Som en ytterligare avgränsning studerar jag främst texter rörande ett specifikt 
fall, nämligen Google Book Search. Utöver de redan anförda anledningarna till valet av 
Google Book Search menar flera upphovsrättsjurister att fallet kommer att bli 
prejudicerande för vad som räknas som fair use4 i Internetåldern. 5  
 
Eftersom att jag vill studera hur ideologin kring upphovsrätt ser ut, kommer jag ibland 
att tänja lite på avgränsningen rörande Google Book Search i de fall där frågor inom 
upphovsrättsområdet som inte ryms inom ramen för tvisten som utgör min huvudsakliga 
avgränsning dyker upp. Därför är det kanske mer korrekt att säga att jag har avgränsat 
mig till de dokument som rör upphovsrätten. Immaterialrätt rymmer också, förutom 
upphovsrätt, bl.a. patent och varumärkesskydd men jag kommer främst att fokusera på 
upphovsrätt gällande böcker, musik, film m.m.  
 
I övrigt har jag avgränsat mig till att utföra undersökningen i en amerikansk kontext. 
Detta på grund av att Google är ett amerikanskt företag och projektet utförs än så länge 
under amerikansk upphovsrättslagstiftning. AG agerar främst på lokal och nationell nivå 
medan AAP agerar både på nationell och på internationell nivå. I min 
kontextbeskrivning kommer jag dock att ta upp internationella organisationer som t.ex. 
World Intellectual Property Organization (WIPO) när det är väsentligt för förståelsen av 
den amerikanska upphovsrätten. Det kan dock tilläggas att det hade varit intressant att 
undersöka hur projektet skulle tas emot i Sverige och om det skulle vara förenligt med 
svensk upphovsrättslagstiftning.  
 
Att jag utgår ifrån en amerikansk kontext innebär att jag under uppsatsens gång kommer 
att stöta på en mängd begrepp som är mer eller mindre specifika för den amerikanska 
                                                 
4 Begreppet fair use förklaras utförligt på s. 22 under rubriken 5.2.1 The Public domain, the commons och 
fair use. 
5 Milliot, Jim (2005). A Fight for control 
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upphovsrätten. Ett par av dessa begrepp har ingen direkt svensk översättning, exempel 
på sådana är the public domain och fair use, i dessa fall har jag valt att helt enkelt 
använda mig av det amerikanska begreppet. Även om det kanske inte alltid är det 
estetiskt mest tilltalande att blanda engelska och svenska tror jag att det är det tydligaste 
och bästa tillvägagångssättet eftersom att översättningar riskerar att förvränga 
betydelsen av begreppet. För tydlighetens skull vill jag ändå nämna att the public 
domain kan översättas med offentligheten eller allmänningen men eftersom att jag 
menar att dessa översättningar är otillräckliga därför att de inte tydligt visar att det 
handlar om immateriella ting såsom idéerna och uttrycken bakom en bok eller film i 
motsats till t.ex. en för allmänheten öppen park, d.v.s. amerikanskans the commons, 
kommer jag alltså inte att använda dem. I kapitel fem under rubriken The public 
domain, the commons och fair use förklarar jag mer utförligt vad jag avser med 
begreppen public domain, the commons och fair use. 
 
Min begreppsanvändning är dock inte helt konsekvent, ett exempel på detta är att jag 
använder begreppet upphovsrätt istället för copyright. Detta beror på att i det här fallet 
finns det en etablerad svensk översättning som säger åtminstone nästan samma sak som 
det amerikanska begreppet. Att ’kopieringsrätt’ bättre skulle beskriva 1700- och 1800-
talets upphovsrätt väljer jag att med detta korta inpass lämna därhän.  
 
Nationalencyklopedin definierar ordet kulturarv som ”idéer och värderingar som ingår i 
en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram” och ”mer konkret 
om de föremål som är bevarade från äldre tider.”6 Här kommer ordet kulturarv dock att 
användas i den snäva betydelsen, böcker som inte längre finns tillgängliga på en 
kommersiell marknad men som ändå kan ha en viktig funktion som bevarare av vår 
historia. Det behöver inte heller bara vara böcker som är hundratals år gamla, böcker 
från 1990-talet som inte längre är i tryck kan också utgöra en del av kulturarvet.  

1.5 Disposition 
 
I det första kapitlet har jag försökt ge en första inblick i syftet med min uppsats och 
ställt upp ett par frågor som jag ska försöka besvara under uppsatsens gång, samt 
redogjort för mina avgränsningar och tidigare forskning. I kapitel två kommer jag att 
presentera de två organisationerna och analysmaterialet för min undersökning. Här 
kommer även att ingå ett kortare resonemang om källkritik. Kapitel tre beskriver 
ideologikritiken som metod och hur jag använder mig av den, här inkluderas också en 
diskussion om begreppet ideologi. I kapitel fyra redogör jag för den teoretiska ramen 
som består av texter av upphovsrättsjuristen Lawrence Lessig. Kapitel fem utgörs av en 
kontextbeskrivning, ett försök till att beskriva den verklighet som dokumenten som är 
föremål för min analys talar om. Här kommer det att ingå en allmän 
upphovsrättshistorik, en mer specifik bild över den amerikanska upphovsrätten och en 
beskrivning av projektet Google Book Search samt en kortare redogörelse för debatten 
kring projektet. I kapitel fem kommer jag också att försöka besvara mina två första 
frågor. I kapitel sex analyserar jag dokumenten först på ett textmässigt plan och sedan 
på ett kontextmässigt plan. Här försöker jag svara på de två sista frågorna. Kapitel sju är 
vigt åt diskussion och slutsatser av min analys och i kapitel åtta sammanfattas 
uppsatsen. 

                                                 
6 Nationalencyklopedin  (2006). kulturarv 
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1.6 Tidigare forskning 
 
Vid Bibliotekshögskolan i Borås har det skrivits ett flertal uppsatser som tar upp frågor 
kring immaterial- och upphovsrätten. Den enda som skulle kunna ha en viss relevans för 
min uppsats är dock Jonas Ulfvarsons Informationalismens murar: Hotet mot 
information som positiv rättighet; en ideologianalys av WTO och dess avtal. Ulfvarsons 
uppsats är en ideologikritisk studie som undersöker om WTO och den stärkta 
upphovsrättslagen utgör ett hot mot allmänhetens informationsåtkomst. Jag kommer 
inte att använda Ulfvarsons uppsats men vill ändå nämna den som ett exempel på 
uppsatser inom ämnesområdet upphovsrätt vid Högskolan i Borås. 
 
Johan Söderberg analyserade 2002 upphovsrätten ur ett marxistiskt perspektiv i artikeln 
Copyleft vs. Copyright: A Marxist Critique. Söderberg menar att upphovsrätten 
skapades av och för den tidiga kapitalismen, utanför en utvecklad marknadsekonomi 
vore den meningslös. Att kritisera upphovsrätten är därför att kritisera kapitalismen. 
Söderbergs analys behandlar främst free software och hackerkulturen, vilket ligger 
utanför mitt ämnesområde, men artikeln är en ideologikritisk analys av ideologin bakom 
upphovsrätten med ett tydligt marxistiskt perspektiv där marxismen används som en 
verktygslåda och ideologisk medvetenhet för den kritiska analysen. 7  Söderbergs analys 
är intressant och i ett tidigt skede övervägde jag möjligheterna av att anlägga ett 
marxistiskt perspektiv även på min uppsats. Men eftersom att jag, som det kommer att 
framgå av metodkapitlet, valt att använda en mer neutral definition av ideologi har jag 
inte använt Söderberg i min uppsats.  
 
Kapitlet om tidigare forskning är som synes kort, främst på grund av att den tidigare 
forskning som är relevant för min uppsats tas upp i kontextbeskrivningen i kapitel fem. 
Där ingår både tidigare forskning kring upphovsrätten och dess historia och forskning 
kring Google Book Search. Kontextbeskrivningen har som, vi kommer att se i 
metodkapitlet, sin viktigaste uppgift att beskriva den verklighet som de analyserade 
dokumenten talar om men man kan också säga att den fungerar som min 
forskningsöversikt. Beskrivningen av upphovsrättens historik och debatten kring 
Google Book Search gav mig tillfälle att läsa in mig på ämnet.  

 

2 Presentation av forskningsobjekt och material 

2.1 Presentation av The Association of American Publishers 
 
The Association of American Publishers är den amerikanska bokförlagsindustrins 
nationella handelssammanslutning. Vid årsskiftet 2004/05 hade AAP 314 medlemmar, 
som inkluderar de flesta stora kommersiella förlagen likväl som mindre och ideella 
förlag. 8 
 
AAP: s policy bestäms av en styrelse bestående av 20 medlemmar som väljs för 
fyraårsperioder och arbetar under en exekutivkommitté som leds av den före detta 

                                                 
7 Söderberg, Johan (2002). Copyleft vs. Copyright: A Marxist Critique 
8 The Association of American Publishers (2005). Association of American Publishers Annual report: 
Fiscal year 2004/2005 
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kongressledamoten Patricia S. Schroeder. AAP behandlar både breda frågor av intresse 
för förlagsvärlden i stort och mindre frågor väsentliga endast för en liten del av 
förlagsindustrin. Mer konkret rör dessa frågor immaterialrätt och då främst upphovsrätt, 
ny teknologi, skattefrågor, försvar för yttrande- och tryckfrihet och främjande av läsning 
och läskunnighet. Enligt sin agenda vill AAP expandera marknaden för amerikanska 
böcker och andra publicerade verk inom olika medier. De vill också främja kreativiteten 
genom att skydda och stärka immaterialrätten och då främst upphovsrätten. 9  
 
AAP är uppdelat i flera olika avdelningar och kommittéer. De viktigaste för den här 
uppsatsen är de fyra copyrightkommittéerna, Copyright Committee, International 
Copyright Protection Committee (ICPC), Copyright Education Committee (CEC) och 
Rights and permissions Advisory Committee (RPAC). 
 
The Copyright Committee agerar som rådgivare åt styrelsen i frågor som rör lagstiftning 
och reglering inom upphovsrätt. Kommittén fungerar också som en informationsresurs i 
upphovsrättsfrågor för medlemmarna och samhället i stort och övervakar CEC och 
RPAC. 
 
ICPC identifierar de länder där anti-pirat åtgärder är som mest nödvändiga för att 
skydda den existerande lagliga marknaden och öka potentialen för nyetableringar. ICPC 
granskar även nya upphovsrättslagförslag för att försäkra sig om att förlagens intressen 
skyddas och tar fram statistik om försäljningsförluster p.g.a. piratverksamhet och 
otillräcklig tillämpning av upphovsrättslagar för den årliga rapport som utförs av 
International Intellectual Property Alliance (IIPA) åt den amerikanska regeringen. 
Denna rapport används av regeringen som ett beslutsunderlag för vilka länder som blir 
föremål för aktioner för att stoppa piratverksamhet. 
 
CEC skapar och skickar ut informationsmaterial om upphovsrätten till skolor och 
bibliotek. Genom utbildning och dialog med producenter, distributörer och användare 
försöker man uppnå förståelse och respekt för vikten av att följa 
upphovsrättslagstiftningen. CEC tar också fram material rörande upphovsrättsutbildning 
åt AAP: s Copyright Committee och utför specialprojekt på anmodan av densamma. 
 
RPAC ansvarar för utbildning i frågor rörande hur man får använda upphovsrättskyddat 
material. Exempel på sådana frågor är fair use, fjärrlån och Internetpublicering. RPAC 
förser också AAP: s Copyright Committee med relevant material inom sitt 
ämnesområde och utför specialprojekt.10 

2.2 Presentation av Authors Guild 
Authors Guild är USA: s äldsta och största sammanslutning för publicerade författare. 
AG representerar fler än 8000 författare och arbetar främst med kontraktsfrågor, 
upphovsrätt och skattefrågor. Man erbjuder också medlemmarna rättshjälp vid 
kontraktsfrågor och olika dispyter och anordnar föredrag och symposium kring frågor 
av intresse för författare. Organisationen utför också lobbyverksamhet på lokal och 
nationell nivå å författares vägnar i frågor som upphovsrätt, skatt och yttrandefrihet.11 
AG styrs av presidenten Roy Blount Jr och en styrelse bestående av 26 personer där 

                                                 
9 The Association of American Publishers (2006). About AAP 
10 The Association of American Publishers (2006). About AAP: Divisions and Committees 
11 Authors Guild (2005). History  
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författare som bl.a. Oscar Hijuelos, Susan Cheever och Michael Crichton ingår. Blount 
Jr valdes till ny president i mars 2006 då han ersatte Nick Taylor som hade suttit på 
posten i fyra år. De analyserade dokumenten rörande Google Book Search är därför 
undertecknade av dåvarande presidenten Taylor. När presidenten för AG nämns i 
uppsatsen är det alltså Taylor som avses. 

Medlemmarna kan skicka in kontraktsförslag till AG som läser igenom dessa och 
föreslår ändringar och strykningar. AG deltar inte direkt i individuella 
kontraktsförhandlingar men svarar på medlemmarnas frågor brevledes och håller även 
seminarium om kontraktsförhand lingar runt om i USA. Alla medlemmar får också 
boken The Authors Guild Model Trade Book Contract and Guide.12 Utöver detta driver 
AG ett webbhotell för sina medlemmar och erbjuder registrering av domännamn och 
mjukvara utvecklad för författare till förmånligare priser.13 AG publicerar också 
kvartalsvis medlemstidningen The Quarterly Bulletin som innehåller för medlemmarna 
relevant information om upphovsrätt, ny teknologi och annat av intresse.14  

Tyvärr är det relativt ont om information om organisationen på AG: s hemsida och 
eftersom att jag inte vill gå till källor utanför organisationen för att presentera denna blir 
presentationen något kortfattad. 

2.3 Material och källkritik 
 
Jag kommer främst att hämta mitt källmaterial från respektive organisations hemsida. 
Materialet består av ett antal pressmeddelanden och artiklar rörande Google Book 
Search utgivna av de två organisationerna. Från början var det även tänkt att de två 
stämningsansökningarna skulle ingå i min analys men när jag fann att de inte innehöll 
någon egentlig information utöver den som redan hade sagts bättre i artiklarna och 
pressmeddelandena valde jag bort dem. 
 
Att basera sin undersökning på elektroniska källor kan i vissa ögon vara problematiskt 
men jag menar att undersökningen skulle vara svår att genomföra på något annat sätt. 
De flesta organisationer publicerar i allt större utsträckning information på Internet och 
att leta efter en beskrivning i tryckt form av hur t.ex. Google Book Search fungerar 
skulle vara att gå över ån efter vatten. Men för att bemöta möjlig kritik redan nu har jag 
valt att inkludera ett kort avsnitt om källkritik. 
 
I boken Samhällsvetenskapliga metoder föreslår Alan Bryman fyra kriterier för 
bedömning av dokumentens kvalitet. De olika kriterierna är: ”Autencitet - Är materialet 
äkta och av ett otvetydigt ursprung? Trovärdighet – är materialet utan felaktigheter och 
förvrängningar? Representativitet – Är materialet typiskt när det gäller den kategori det 
tillhör? Om så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 
Meningsfullhet – är materialet tydligt och begripligt?”15  
 
Mitt källmaterial består främst av det som Bryman kallar virtuella dokument, d.v.s. 
dokument som finns på Internet. På grund av den ständiga förändring som äger rum på 
Internet och det faktum att vem som helst kan publicera material utan några krav på 
kontroll av fakta och bakomliggande motiv är det kanske extra viktigt att kritiskt 
                                                 
12 Authors Guild (2006) Contract reviews 
13 Authors Guild (2006) Authors Guild.net: web tools for writers 
14 Authors Guild (2006) Quarterly Bulletin  
15 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder, s. 357 
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granska dokument publicerade på Internet. Men mitt källmaterial ryms också inom den 
kategori som Bryman kallar officiella dokument från privata källor. Med detta avses 
dokument som produceras av företag och organisationer och exempel på sådana 
dokument kan vara årsberättelser, måldokument, pressmeddelanden och PR-material.16. 
I mitt fall vill jag främst ta fasta på kriterierna autencitet och representativitet för att 
avgöra kvaliteten hos mitt källmaterial. Att dokument som publiceras på en organisation 
som AAP: s hemsida är autentiska, d.v.s. att de är framställda av just AAP, och att de på 
något sätt är meningsfulla är inte orimligt att anta. Representativitet är viktigt på så sätt 
att om jag vill dra generella slutsatser om att AAP och AG representerar en ideologi 
rörande upphovsrätt och immateriell egendom som delas av andra organisationer som 
samlar upphovsrättsinnehavare måste jag veta om dokumenten är typiska för företrädare 
för denna ideologi. Jag anser att så är fallet, när jag har läst in mig på ämnet har jag stött 
på flera rättsfall rörande intrång i upphovsrätten där t.ex. The Recording Industry 
Association of America (RIIA) ger uttryck för en uppfattning snarlik AAP och AG: s. 
Kriteriet om trovärdighet är dock inte riktigt lika viktigt för min del. Trovärdigheten hos 
materialet är snarare något som är föremål för min analys, om det skulle finnas 
felaktigheter och förvrängningar i materialet innebär det inte att dokumenten är 
olämpliga som källmaterial för min analys, snarare tvärtom. Givetvis förutsatt att 
felaktigheterna och förvrängningarna härrör från de två organsiationerna men i annat 
fall råder det snarare ett autencitetsproblem. 
 
Göran Leth och Torsten Thuréns bok Källkritik för Internet handlar främst om att 
värdera elektroniska källor som används för att belägga en tes eller ett påstående inom 
journalistik och historisk forskning men ett par punkter är intressanta även för en 
diskussion om mitt analysmaterial i stort. Boken är utgiven år 2000 och med tanke på 
hur Internet har förändrats under de senaste åren skulle jag gärna se en nyare upplaga 
men med detta i åtanke väljer jag ändå att använda delar av boken.   
 
Det viktiga för min uppsats är som sagt inte att källorna är korrekta, i meningen att de 
uttrycker objektiva sanningar. Eftersom att jag analyserar två organisationers 
ideologiska syn på upphovsrätt är jag ute efter just deras syn, skulle ett påstående vara 
felaktigt innebär det inte att källan är felaktig. Leth och Thurén skriver angående 
kriteriet tendens att ”den som har intresse av en sak och som alltså är part i målet, kan 
alltid misstänkas för att vara otillförlitlig, tendentiös.”17 Detta kan tänkas gälla även mig 
i egenskap av uppsatsförfattare men mer om detta i nästa kapitel där jag beskriver hur 
jag använder metoden för min undersökning. Vid äkthetsbedömningen kan man ha viss 
hjälp av att studera hemsidans adress. Toppdomänsbeteckningarna, som .gov och .org,  
kan vara till hjälp även om de absolut inte kan tas som en hundraprocentig 
kvalitetsgaranti. Toppdomänen .gov innebär att sidan är statlig, och .org att sidan tillhör 
en ideell organisation. Detta är ingen absolut garanti för att sidan ifråga är seriös och det 
är viktigt att ha i åtanke att även statliga myndigheter styr materialet åt ett eller annat 
håll.18 Men min poäng är att en digitaliserad version av den amerikanska 
upphovsrättslagen på en statlig webbsida kan antas vara en mer seriös källa än om en 
privatperson lägger ut en kopia av upphovsrättslagen på en privat sida. 
 

                                                 
16 Bryman, 2002, s. 362ff 
17 Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000). Källkritik för Internet,  s.26 
18 Leth & Thurén, 2000, s.32 
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En annan viktig fråga kring representativiteten är om textförfattaren talar för 
organisationen eller uttrycker sin egen åsikt?19 Jag kommer att utgå ifrån att allt material 
som är publicerat på AAP och AG: s hemsidor är representativt för organisationen om 
inte motsatsen uttrycks. Jag anser att det är rimligt att anta att två så stora organisationer 
har någon form av kontroll över vad som publiceras på deras hemsidor, som till stor del 
kan ses som organisationens ansikte utåt. Med detta sagt kommer jag ändå i anslutning 
till analysen av de olika dokumenten kort beskriva varje dokument och då kommer jag 
även att ta upp om de är undertecknade av en person som är ansluten till organisationen 
eller om de är undertecknade i organisationens namn.  
 

3 Metod 

3.1 Ideologikritik 
 
Jag har valt att använda mig av idé- och ideologianalys, eller en gren av denna som 
kallas kritisk ideologianalys eller ideologikritik, som metod för min uppsats. 
Ideologikritik är ett samlingsnamn på en rad sätt att nagelfara olika ideologier. I Sverige 
förknippas ideologikritik kanske främst med Herbert Tingstens analyser av politiska 
idériktningar. Där målet är att uppspåra och avslöja orimliga verklighetsantaganden, 
inre motsägelser, vaghet och brist på sammanhang i ideologierna. Det finns även andra 
grenar av ideologikritiken där de påvisade oegentligheterna inte främst uppfattas som ett 
resultat av oärlighet. Inte bara felen utan också ideologin i sin helhet ses istället i 
sammanhang med andra bakomliggande förhållanden. De viktigaste namnen inom 
denna tradition är Marx och Engels. 
 
Under senare år har metodologisk inspiration hämtats ifrån strukturalismen, 
poststrukturalismen och hermeneutiken. Den s.k. Frankfurtskolan, eller den kritiska 
teorin, representerar en annan variant av ideologikritiken som menar att ideologikritiken 
både avslöjar gängse ideologiska föreställningssätt och ger föreställningar om en möjlig 
befrielse från fördomar och förtryck.20   
 
Innan jag går vidare med beskrivningen av ideologikritiken som metod är det på sin 
plats med en diskussion kring begreppet ideologi. Termen ideologi började få 
utbredning först under 1800-talet och brukar idag uppfattas som en samling idéer som 
rör samhället och politiken.  
 
Ideologibegreppet är mångtydigt men Bergström och Boréus talar om två huvudstråk av 
ideologidefinitioner. ”I det ena definieras ’ideologi’ som någon typ av idésystem. Flera 
samhällsvetare förordar en sådan mer neutral definition som inte bygger in i själva 
definitionen någonting om de effekter som sådana system kan ha.” 21 Inom denna 
definition är Herbert Tingsten ett viktigt namn. Tingsten menar att en ideologi 
innehåller tre element. Dessa är grundläggande värdepremisser, som avser en viss syn 
på t ex rättvisa eller människans natur. Verklighetsomdömen som utgörs av påståenden 
om olika företeelser och förhållanden i samhället och slutligen konkreta 
rekommendationer. Verklighetsomdömena inom en ideologi kan utsättas för 

                                                 
19 Leth & Thurén, 2000, s.22 
20 Nationalencyklopedin  (2006). Ideologikritik 
21 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 150 
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vetenskaplig prövning och på så sätt skulle man kunna diskvalificera felaktiga 
ideologier. Flera kritiker har dock ifrågasatt tanken om att ge verklighetsomdömen en så 
central roll och menar att kärnan i en ideologi stället ligger i dess normativa del.22 
 
Det andra huvudstråket av ideologidefinitioner utgår ifrån en marxistisk tradition som i 
sig innehåller två olika sätt att se på ideologi. Inom den negativa traditionen menar man 
att samhället kännetecknas av starka motsättningar som hotar dess existens. Det är dessa 
motsättningar som behöver döljas med hjälp av olika föreställningar, en ideologi. 
Ideologin har på så sätt funktionen att återskapa och upprätthålla makten. Marx använde 
också ideologi på ett andra sätt, inom den positiva ideologitraditionen uppfattas ideologi 
som uttryck för en grupp eller ett partis föreställningsvärld. Gruppens intressen ligger 
till grund för ideologin och ideologin återspeglar därmed de sociala villkor som gruppen 
lever under.23 Marx och Engels gick i polemik mot den tyska ideologin i ett manuskript 
med samma namn. Den tyska ideologin innebär tron på att världen kan förbättras enbart 
med hjälp av filosofiska idéer. Enligt Marx och Engels vände en sådan idealistisk 
föreställning upp och ned på verkligheten och dessa föresatte sig istället att söka ett 
samband mellan filosofin och verkligheten. 24 ”Ideologikritiken har över huvud taget 
ambitionen att jämföra idéer med handfast verklighet och göra de begripliga mot 
bakgrund av den miljö varur de spirar än tvärtom.”25 Ideologin ger alltså enligt denna 
uppfattning en förvrängd bild av verkligheten, inte nödvändigtvis osann utan just 
förvrängd.  
 
Sven–Eric Liedman beskriver tydligt skillnaden de två definitionerna emellan när han 
skriver att enligt den första definitionen kan alla typer av föreställningsvärldar tolkas 
som ideologier. Enligt den andra definitionen är en ideologi något i sig felaktigt. Hur 
man definierar begreppet ideologi får också konsekvenser för hur man går till väga när 
man vill granska en ideologi kritiskt. Enligt den fö rsta uppfattningen är idéer och åsikter 
att beskriva som meningsyttringar eller budskap och det finns ingen mening bortom 
eller under de uttalade orden. Det kan finnas flera orsaker till att en ideologi ser ut som 
den gör men man får inte söka en mening på den andra sidan av den uttalade meningen. 
Det är nämligen bara verklighetsomdömena som är direkt empiriskt prövbara och att 
syssla med något annat vore meningslöst. Enligt den andra uppfattningen om ideologi 
räcker det inte att enbart gå till de uttalade föreställningarna, den manifesta ytan för att 
fastställa en ideologi. Under den manifesta ideologin söker man istället en latent, man 
försöker finna den egentliga meningen under den latenta ytan. 26  
 
Genom utvecklingen av den moderna kunskaps- och vetenskapssociologin har ideologi 
kommit att definieras mer allmänt som hur kunskap och vetenskap av alla slag förhåller 
sig till det samhälle där de utvecklas och florerar. Under 1900-talet har den vanligaste 
innebörden av ideologi i vanligt språkbruk kommit att användas om politiska teoriers 
riktningar och program. Liedman menar att man i detta moderna problemfält kan 
”urskilja ett ideologibegrepp som förenar den kritiska styrka det fick hos Marx och 
Engels med bredden i kunskapssociologin och den politiska teorin.”27 Ideologin 
manifesteras genom skriftliga dokument men dess grund återfinns latent i de tankevanor 

                                                 
22 Bergström & Boréus, 2005, s. 152 
23 Bergström & Boréus, 2005, s. 153 
24 Liedman, Sven-Eric (1997) I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, s. 276 
25 Liedman, 1997, s. 276 
26 Liedman, 1980, s. 73ff 
27 Liedman, 1997, s. 277 
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och skenbara självklarheter som är utgångspunkten för våra övertygelser. På denna 
latenta grund befästs de manifesta ideologierna som sedan ”både utsäger vad som är 
sant och vad som är gott eller värdefullt och vad som på de grundvalen bör göras.”28 
Liedman menar vidare att den manifesta ideologin slår en brygga mellan 
verklighetspåstående, värdering och norm och exemplifierar med den politiska 
ideologin såsom den kommer till uttryck i ett partiprogram. Partiprogrammet 
presenterar en bild av människor och samhälle och även vilka ideal partiet står för, d.v.s. 
hur det idealiska samhället ska se ut. Mellan dessa verklighetspåståenden och 
värderingar återfinns normer som visar vad som bör göras för att detta bättre samhälle 
ska uppnås.29 
 
När man vill studera en ideologi söker man sig först till de uttalade föreställningarna, 
den manifesta ytan. Men varje ideologi har sitt eget sunda förnuft och sina egna 
självklara värderingar. För medlemmarna utgör detta den fasta grund på vilken alla 
ställningstaganden och handlingsprogram kan utformas. Väsentliga delar av de 
manifesta ideologierna är ofta formulerade för att bemöta, tysta ner eller övertyga en 
verklig eller tänkt motståndare. De punkter där enighet råder brukar inte diskuteras men 
Liedman menar att det måste finnas något i samhället, klassen eller gruppen som alstrar 
dessa verklighetspåståenden, värderingar eller normer som ingen ifrågasätter.30   
En ideologi innehåller ett antal försanthållanden eller verklighetspåståenden, d.v.s. 
antaganden om verkligheten och dess sammanhang, som kan konfronteras med 
vetenskapliga teorier. Det är dessa konfrontationer som är en av ideologikritikens 
huvuduppgifter, enligt Tingsten är den till och med den enda. Liedman menar dock, i 
enlighet med den marxistiska traditionen, att verklighetspåståendena står i ett direkt och 
ofta omedvetet eller outrett förhållande till normer och värderingar. Ideologikritiken 
måste därför också lyfta fram och skärskåda normerna och värderingarna, granska dess 
konsekvenser och dess samband med verklighetspåståendena och teckna sina egna, 
bättre lösningar.31 
 

3.2 Så använder jag ideologikritiken 
 
Min undersökning kommer att utgå ifrån ett ideologibegrepp inspirerat av Sven-Eric 
Liedman. Det tar sin utgångspunkt i den marxistiska ideologiuppfattningen där 
ideologins funktion är att skapa och upprätthålla makt. Inom denna tradition betonas 
som sagt också att ideologins verkliga kärna återfinns latent under den uttalade 
manifesta ytan. Men Liedman använder sig av vad han kallar ett ”neutralt” 
ideologibegrepp. Detta p.g.a. att om man ser ideologin som falsk och vetenskapen som 
sann får vi två termer som utesluter varandra. ”Vetenskapen städar upp där det nyss 
fanns ideologi. Ideologin producerar illusioner, vetenskapen sanningar.”32  
Liedman anser att denna gränsdragning är både opraktisk och vilseledande eftersom att 
”om man skiljer mellan ren vetenskap och befläckad ideologi, så hamnar man så 
småningom i idealism. Vetandet stiger ner från himlen i människornas värld.”33 Vidare 
så förutsätter även ideologikritiken sin egen åskådning, världsbild, vetenskapssyn, helt 

                                                 
28 Liedman, 1997, s. 277 
29 Liedman, 1997, s. 277f 
30 Liedman, 1980, s. 70ff 
31 Liedman, 1980, s. 104f 
32 Liedman, 1980, s. 78 
33 Liedman, 1980, s. 78 
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enkelt sin egen ideologi. Slutligen så är ideologisk användning av vetenskapen eller 
vetenskapliga teorier engagerade för att påverka människors föreställningar en vanlig 
företeelse genom århundradena. Men när vetenskapen förkastas, blir då gårdagens 
vetenskap ideologi idag? Även om Liedman använder ideologi i en vid och neutral 
mening, i meningen föreställningsvärld, menar han fortfarande att denna 
föreställningsvärld ska ses i samband med ett samhälles materiella och klassmässiga 
förhållanden. 34  
 
Ideologikritiken betonar starkare än de övriga grenarna av idé- och ideologianalys att 
idéer och ideologier måste relateras till en materiell omvärld.35 Inom ideologikritiken 
jämförs de olika inslagen i en dominerande ideologi med en yttre verklighet. På så sätt 
kan ideologin begripliggöras eller avslöjas.36 En ideologi kan alltså inte rekonstrueras 
enbart genom att den manifesta ytan analyseras, under denna finns ett djupare plan som 
inte är åtkomlig enbart genom texter och program. För att förstå denna latenta del av 
ideologin måste analysen också omfatta en undersökning av verkligheten utanför texten 
som gör det möjligt att placera texten i ett sammanhang. 37 Den ideologikritiska 
textanalysen består av tre steg. I det första steget analyseras själva texten, för att frilägga 
utmärkande drag, nyckelbegrepp eller motsättningar. Det andra steget består av att 
begripliggöra den latenta delen av texten genom att ställa frågan: Vilken verklighet 
handlar texten om? Det tredje steget är tänkt att ytterligare begripliggöra texten genom 
en beskrivning av kontexten. En ideologi får sin innebörd först när den relateras till 
samhälleliga grupperingar och institutioner. Därför ställer man under steg tre frågan: 
Vilka säger sig ideologin representera och vilka andra uppfattningar tar den strid mot?38  
 
Sven-Eric Liedman och Bergström och Boréus presenterar den ideologikritiska analysen 
i tre steg. Jag har dock valt att slå ihop de två sista stegen till ett steg. Jag menar att det 
kan vara svårt att skilja dem åt eftersom både verkligheten och det sociala 
sammanhanget kan sägas bilda en kontext. Därför har jag valt att använda mig av de två 
nivåerna textanalys och kontextanalys i min analys.  
 
3.2.1 Steg 1. Textanalys 
 
Min textanalys kommer att utföras med hjälp av de tre element som enligt Liedman i 
huvudsak utgör en ideologi. Dessa är värderingar, verklighetspåståenden och normer. 
De tre elementen kommer att fungera som ett hjälpmedel för att frilägga de viktigaste 
kärnpunkterna ur dokumenten som är föremål för min analys. Textanalysen går därför i 
stora drag ut på att frilägga det viktigaste och att sedan diskutera den manifesta delen av 
ideologin som synliggörs genom de frilagda delarna.  
 
En värdering är en uppfattning om någonting som oftast inte är empiriskt prövbar. 
Värderingen uttrycker ett idealtillstånd. Ett exempel på en värdering skulle kunna vara 
den att alla människor har rätt till en rättvis rättegång innan de straffas för ett brott. Det 
går inte att vetenskapligt bevisa att detta är rätt eller fel utan det är en personlig åsikt. 
Ett verklighetspåstående är ett påstående om hur saker och ting förhåller sig i 
verkligheten. Ett sådant exempel är: i fånglägret vid Guantanamo Bay i Kuba sitter för 

                                                 
34 Liedman, 1980, s. 82 
35 Bergström & Boréus, 2005, s. 167 
36 Bergström & Boréus, 2005, s. 157 
37 Bergström & Boréus, 2005, s. 158 
38 Bergström & Boréus, 2005, s. 167f 
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närvarande x antal personer fängslade utan åtal eller rättegång. Detta påstående går att 
ställa mot verkligheten genom att uppsöka fånglägret och undersöka om påståendet 
stämmer eller inte. Om verklighetspåståendet stämmer betyder det att idealtillståndet 
som utgörs av min värdering inte är uppfyllt. Normen är tänkt att överbrygga detta 
glapp. Ett exempel på en norm blir då något i stil med att: nationer som inte respekterar 
rätten till en rättvis rättegång ska straffas av en internationell domstol. Om normen 
träder i kraft och respekteras av alla nationer bildas ett oavbrutet samband mellan 
värdering, verklighetspåstående och norm. Värderingen alla har rätt till en rättvis 
rättegång följs av verklighetspåståendet ingen sitter fängslad utan att först ha genomgått 
en rättvis rättegång och normen om någon ändå skulle göra det straffas den ansvariga 
nationen. 
 
Ett för uppsatsen mer närliggande exempel på vad som skulle kunna ses som en 
värdering är den syn på ägande eller skapande som kommer till uttryck i dokumenten. 
Ett exempel på ett verklighetspåstående skulle kunna vara ett påstående om att längre 
och mer omfattande skyddstider fungerar som ett incitament för nytt skapande. Exempel 
på en norm kan vara att skyddstiden bör förlängas med tjugo år.  
 
3.2.2 Steg 2. Kontextanalys 
 
Det andra steget av analysen syftar till att begripliggöra den latenta delen av texten 
genom att ställa frågan, Vilken verklighet handlar texten om? För att fortsätta med ett av 
mina exempel från beskrivningen av analysens första steg, så går det inte att avvisa 
påståendet om att längre och mer omfattande skyddstider fungerar som ett incitament 
för nytt skapande, utifrån ett rent textmässigt plan. Det finns ingenting i själva texten 
som motsäger påståendet men om man ställer påståendet mot den verklighet det utger 
sig för att tala om är det möjligt att man istället skulle finna att möjligheten till nytt 
skapande har försämrats ju mer skyddstiderna har förlängts. Under analysens andra steg 
kommer jag alltså att ställa de grundläggande värderingar, verklighetspåståenden och 
normer som jag har frilagt ur dokumenten under analysens första steg mot 
”verkligheten”. Att det är en verklighet inom citationstecken beror givetvis på att det är 
jag som beskriver bilden av verkligheten och jag kan inte göra några anspråk på att helt 
kunna vare sig förstå eller beskriva denna verklighet.  
 
Under det andra steget kommer jag även att analysera textens sociala sammanhang. En 
ideologi får sin innebörd först när den relateras till samhälleliga grupperingar och 
institutioner. Därför ställer jag även frågan, vilka säger sig ideologin representera och 
vilka andra uppfattningar tar den strid mot? Jag fortsätter här mitt föregående exempel 
och menar att det under detta steg skulle vara möjligt att se att påståendet om längre 
skyddstider och nyskapande vänder sig till en viss grupp av skapande människor. Inom 
denna grupp kan det visas sig att påståendet är riktigt, längre skyddstider leder till mer 
skapande. Men man måste även försöka se till den grupp som möjligen utesluts, är det 
möjligt att det ökade skapandet har skett på bekostnad av en annan grupps möjligheter 
till nyskapande? 
 
3.2.3 Ideologikritik och forskarens egna värderingar 
 
Att en kritisk teori faktiskt tar ställning behöver enligt Bergström och Boréus inte vara 
ett problem. Enligt den kritiska teorin är det meningslöst att tala om en värderingsfri 
vetenskap eftersom att ”även de som inte har ett öppet normativt anslag tar vissa 
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föreställningar och värderingar för givna, kanske oftast sådana som inte ifrågasätter 
rådande samhällsordning.”39 En ideologikritisk analys kan dock medföra vissa 
intersubjektivitetsproblem eftersom att verklighetsbeskrivningen som texten ska ställas 
emot måste göras genom ett urval av forskaren. Det är mycket möjligt att någon annan 
hade valt att beskriva kontexten genom ett annat urval och kanske därmed också fått ett 
helt annat resultat.40 Liedman skriver att den rena ideologikritiken förutsatte en 
obefläckad ve tenskaplig utgångspunkt. Problemet är att någon sådan inte finns. Det 
bästa man kan göra är istället att så långt som möjligt vara medveten om sina egna 
grundantaganden, på så sätt blir också de andra oförenliga åskådningarna synliga. 
Uttrycks de egna grundantagandena tydligt blir de också åtkomliga för vetenskapliga 
invändningar.41 Att man som forskare inte gör anspråk på att ställa upp objektiva 
beskrivningar utan istället visar upp sina värdepremisser kan förhoppningsvis också 
medföra att man undandrar sig kritik av det slag som t.ex. Michel Foucault har riktat 
mot ideologikritiken. Foucault avvisar den marxska ideologikritikens sanningsanspråk 
och frågar sig varför just teorin X skulle kunna se bakom ideologiskt betingade slöjor.42 
 

4 Teori 
För skapandet av min teoretiska ram har jag valt att använda mig av juridikprofessorn 
och upphovsrättskritikern Lawrence Lessigs verk. Lessig kan sägas förespråka en 
”lagom” upphovsrätt och diskuterar i sina böcker främst hur storföretagen och 
upphovsrättsinnehavarna med hjälp av lagar och regler om starkare 
upphovsrättslagstiftning håller på att ta kontroll över kulturen och kreativiteten. Lessig 
har också i stor utsträckning intresserat sig för upphovsrätt på Internet vilket är en av 
anledningarna till att jag valt just honom. En annan anledning är Lessigs skarpa kritik 
mot hur de som tjänar på det gamla systemet tillåts styra över framtiden, genom deras 
makt att förhindra nya innovationer.  
 
I ett tidigt skede av min uppsats var tanken att jag skulle använda mig av flera 
upphovsrättsteoretiker för skapandet av min teoretiska ram. Jag har nu istället valt att 
dels som en ytterligare avgränsning, och dels därför att jag tror att användandet av flera 
skulle kunna röra till min analys, att bara använda mig av Lessig. Användandet av flera 
upphovsrättsteoretiker skulle tona ner min egen roll. Att använda mig av en teoretiker 
som är förenlig med mina åsikter om upphovsrätt ger större utrymme för mig att utföra 
en analys där jag lutar mig mot Lessig och min tolkning av honom. Hade jag istället 
använt mig av flera teoretiker skulle analysen riskera att bli mer av en uppräkning av 
vad den och den upphovsrättskritikern står för. Risken för att Lessig inte ska ”räcka till” 
elimineras också av att min kontextbeskrivning tar upp både konkreta exempel på hur 
amerikansk upphovsrätt fungerar och även, om än kort, studerar debatten kring Google 
Book Search. Även om kontextbeskrivning inte kan sägas vara en del av min teori 
kommer även mycket som framställts däri vara något som jag lutar mig emot vid 
analysen av de olika dokumenten.  

4.1 Lawrence Lessigs syn på upphovsrätt 
 

                                                 
39 Bergström & Boréus, 2005, s. 173f 
40 Bergström & Boréus, 2005, s. 175 
41 Liedman, 1980, s. 51f 
42 Bergström & Boréus, 2005, s. 173 



 

15 

Lawrence Lessig är professor i juridik vid Stanford Law school och en av grundarna av 
Creative Commons samt styrelsemedlem i The Electronic Frontier Foundation och The 
Free Software Foundation. 43  
 
I sin bok The Future of ideas: The fate of the commons in a connected world beskriver 
Lessig Internet som en teknisk och kulturell revolution som har utgjort den starkaste 
grunden för att främja kreativitet och innovation under modern tid. Internet utgör en 
miljö som är designad för att främja det nya men håller på att, med hjälp av domstolar 
och lagstiftare, bli en miljö som istället fokuserar på att skydda det gamla.44  
Ett av de centrala argumenten i boken är att det finns stora fördelar med fria resurser 
och Internet utgör det bästa beviset på dessa fördelar. Internet skulle genom sin 
teknologiska arkitektur kunna vara en slags innovationsallmänning och började enligt 
Lessig som en sådan men vi är så blinda för det värde en sådan allmänning utgör att vi 
inte ens märker de förändringar som håller på att tillintetgöra den. Internet är byggd på 
en ”end-to-end” princip som håller intelligensen i ändarna av systemet och låter själva 
nätverket vara ganska enkelt, alltså ett enkelt nätverk men smarta applikationer. 
Fördelen med detta är flexibiliteten som ett sådant system erbjuder, man var helt enkelt 
rädd för att bygga ett system som inte skulle vara kompatibelt med nya teknologiska 
innovationer.45 Det är detta som Lessig menar gör Internet till en 
innovationsallmänning, ingen behöver få någon tillåtelse för att applicera en ny 
innovation på Internet, systemet är istället byggt för att hållas öppet för alla möjliga nya 
framtida innovationer. Och det oavsett om en ny och bättre applikation hotar den äldre 
och dominanta applikationen. 46  
 
Lessig skiljer på förbrukningsbara och icke-förbrukningsbara resurser. En 
förbrukningsbar resurs kräver ett kontrollsystem som ser till att resursen produceras och 
att den inte förbrukas, d.v.s. av någon annan än ägaren. En icke-förbrukningsbar resurs 
kräver dock bara ett kontrollsystem som ser till att resursen skapas, eftersom att din 
användning inte förhindrar min riskerar den inte att förbrukas. Lessigs poäng är att 
samma system som vi använder för förbrukningsbara resurser, som fastigheter, bilar och 
datorer, är inte nödvändigtvis lämpligt att använda för icke-förbrukningsbara resurser, 
som idéer, musik och andra kulturella uttryck. Samma system för båda dessa resurser 
kan istället ställa till med stor skada.47 Kontrollsystemet, eller incitamentet, som ska se 
till att icke-förbrukningsbara resurser skapas utgörs av upphovsrätt och patent. När 
upphovsrätten först instiftades var den en exklusiv rätt utfärdad av staten som under en 
begränsad tid gav ensamrätt på framställandet av kopior av verket. Denna tid var 
begränsad till 14 år och en möjlig förlängning på ytterligare 14 år om upphovsmannen 
var i livet. Under de hundra därnäst följande åren förlängdes skyddstiden en gång och 
                                                 
43 Lessig, Lawrence (2006). A short biography  
Creative Commons är ett alternativ till traditionell upphovsrätt där ”all rights reserved” har bytts ut mot 
”some rights reserved”. Upphovsmannen bestämmer själv med hjälp av ett par enkla symb oler hur verket 
får användas. Det kan t.ex. vara fritt att använda men med kravet att upphovsmannens namn måste anges. 
Läs mer om Creative Commons på http://creativecommons.org/. 
The Electronic Frontier Foundation är en ideell grupp som arbetar för att försvara allmänhetens digitala 
rättigheter. Viktiga frågor för EFF är t.ex. yttrandefrihet, personlig integritet och konsumenträttigheter. 
Läs mer om EFF på http://www.eff.org/ 
The Free Software Foundation arbetar för datoranvändares rättigheter att använda, studera, kopiera, 
modifiera och vidaresprida datorprogram. Läs mer om FSF på http://www.fsf.org/ 
44 Lessig, Lawrence (2002a). The Future of ideas: The fate of the commons in a connected world, s. 5f 
45 Lessig, 2002a, s. 34f 
46 Lessig, 2002a, s. 40 
47 Lessig, 2002a, s. 95 



 

16 

under de femtio åren därefter yt terligare en gång. Under de senaste fyrtio åren har 
skyddstiden förlängts elva gånger och är nu uppe i upphovsmannens livstid plus 70 år. 
Som synes är skyddstiden i praktiken inte längre begränsad. Det är en rimlig gissning att 
t.ex. ett datorprogram är he lt värdelöst efter en skyddstid på mer än hundra år. Detta är 
ett problem för all sorts immateriell egendom, en bok behöver inte vara värdelös efter 
100 år48men den ökade skyddstiden gör att the public domain riskerar att dräneras.49  
 
Lessig menar också att upphovsrätten med hjälp av Internet har fått en större spännvidd 
än vad den haft tidigare. Detta drabbar främst de fall som går under benämningen fair 
use d.v.s. de undantag från upphovsrättslagstiftningen som gör det möjligt att låna ut en 
bok till en vän eller göra en extra kopia av en skiva för att ha i bilstereon. Lagar 
gällande Internet reglerar dock även denna form av användning. 50  
 
Lessig avslutar Future of ideas med dels ett par förslag till förändringar som skulle 
kunna återskapa den innovationsallmänning som Internet en gång var och dels ett par 
förändringar i upphovsrättslagen som skulle öka tillgången till verk att bygga vidare på i 
the public domain. Ett par exempel på de förstnämnda förslagen är att regeringen bör 
uppmuntra utvecklingen av öppen kod som ett alternativ, eftersom att då kan vem som 
helst vara delaktig i att förbättra t.ex. ett mjukvaruprogram. Att offentliggöra koderna 
som ligger bakom Internet i så stor utsträckning som möjligt skulle enligt Lessig skapa 
en utmärkt miljö för innovation. 51  
 
En viktig tanke som vårt samhälle måste återvända till är den att kontroll över innehåll 
inte måste vara total. Idéer och uttryck måste till en viss grad vara fria för att nya idéer 
och uttryck ska kunna skapas.52 Under de senaste åren har upphovsrätten stärkts mer 
och mer och upphovsrättsinnehavaren behöver inte heller ansöka om upphovsrätt, det 
finns där så fort något skapas. Lessig menar att det inte är för mycket begärt att någon 
som kräver statens stöd för att försvara ett monopol åtminstone ska uppfylla ett par krav 
i gengäld. Om upphovsrättsmannen eller den som äger rättigheterna vill 
upphovsrättskydda verket fyller denne, enligt Lessigs förslag, i ett 
registreringsformulär. En sådan registrering gäller i fem år, varefter skyddet måste 
förnyas mot en låg avgift vilket det kan göras maximalt 15 gånger. Förnyas inte skyddet 
återgår verket till the public domain och blir fritt för vem som helst att använda. En 
sådan förändring skulle enligt Lessig inte påverka incitamenten för att skapa kultur alls, 
upphovsmannen skulle fortfarande få betalt för sitt arbete och de verk som inte längre 
har något kommersiellt värde skulle bli fria för nya upphovsmän att bygga sina verk 
på.53 
 
I boken Free Culture: How big media uses technology and the law to lock down culture 
and control creativity, där undertiteln för övrigt utgör en väldigt bra sammanfattning av 
boken, skriver Lessig att aldrig tidigare har så mycket kultur varit ägd och aldrig förr 
har detta ägande ifrågasatts så lite. Ett av huvudargumenten i boken utgörs av att 
                                                 
48Det är dock troligt att den inte längre har något kommersiellt värde och är mycket svår att få tag på.  I 
boken Free culture: How big media uses technology and the law to lock down culture and control 
creativity (2004) skriver Lessig att av alla verk som skapades mellan 1923-42 beräknas endast två procent 
ha ett fortsatt kommersiellt värde. s. 221 
49 Lessig, 2002a, s. 107 
50 Lessig, 2002a, s. 180ff 
51 Lessig, 2002a, s. 247 
52 Lessig, 2002a, s.249f 
53 Lessig ,2002a, s.251f 
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Internet har skapat något innovativt och nytt men regeringen och storföretagen har med 
hjälp av lagar och regler istället för att ta till vara detta nya lagt all fokus på att det 
förstör det gamla. Vi tillåter de som är mest hotade av förändringarna att använda sin 
makt till att förändra lagar som gör att de kan fortsätta att tjäna på det gamla systemet.54 
När nya teknologier har förändrat sättet att distribuera intellektuell egendom på har 
lagarna efter ett tag också förändrats för att bättre passa den nya tekniken. Men så är 
inte fallet med Internet, här har istället lagen blivit ett verktyg för att upprätthålla ett 
visst system för upphovsmän, eller snarare distributörerna, att få betalt.55 Lessig menar 
att bara för att en ny teknik har försvagat det gamla sättet att göra affärer på, så ska inte 
regeringen stödja det gamla sättet och jämför med att Kodak har minskat sin försäljning 
av filmrullar med minst 20 procent på grund av digitalkameran. Lösningen på detta är 
inte att förbjuda eller motarbeta digitalkameran, en sådan taktik skulle effektivt sätta 
stopp för all innovation. 56 
 
Internet har också medfört att upphovsrättslagen reglerar delar av upphovsrätten som 
inte reglerats tidigare. Detta gäller främst icke-kommersiell kultur som har blivit 
lagbunden på ett sätt som den inte varit innan Internet. Böcker, skivor och andra medier 
som inte längre har ett tillräckligt stort kommersiellt värde för att återutges efter det att 
den senaste upplagan sålts slut kunde förut enbart köpas på antikvariat och andra 
begagnataffärer. Dessa återförsäljare regleras inte av upphovsrätten och 
upphovsrättsinnehavaren får således ingen ersättning när ett sådant verk säljs vidare. På 
Internet görs det dock ingen åtskillnad på spridning av kommersiella och icke-
kommersiella verk. Enligt Lessig kan man förstås argumentera för att när en person 
säljer en bok till ett antikvariat skapas ingen ny kopia, vilket det gör när man delar med 
sig av en text eller en låt via ett fildelningsprogram. Men eftersom verket inte längre 
finns tillgängligt på en kommersiell marknad, åtminstone inte en som 
upphovsrättsinnehavaren tjänar något på, innebär spridningen ingen förlust för 
upphovsrättsinnehavaren.  
 
Lessig är absolut inte emot att upphovsmännen ska få betalt eller ha möjlighet att 
skydda sina verk men menar att det sätt som vi försvarar upphovsmannens rättigheter på 
kan ha skadliga konsekvenser för miljön för fortsatt kulturproduktion. Lessig försöker 
beskriva detta med en metafor. DDT är ett bekämpningsmedel som utvecklades under 
sent 1940-tal för att döda smittbärande skadeinsekter. Men 1962 publicerade Rachel 
Carson boken Tyst vår där hon menade att DDT hade stora bieffekter på miljön. Fåglar 
förlorade reproduktionsförmågan och stora delar av ekosystemet rubbades, DDT 
skapade alltså större problem än de det åtgärdade. På samma sätt menar Lessig att 
dagens upphovsrättslagstiftning skapar större problem än den löser.57 Numera krävs det 
ingen registrering för att ett verk skall vara upphovsrättsskyddat och den enda skyddstid 
som finns är maxtiden, som för verk producerade innan 1978 är 95 år. Problemet är att 
det är en mycket liten del av dessa verk som har ett fortsatt kommersiellt värde och 
därför enkelt går att få tag på. 1973 när man fortfarande behövde förnya skyddstiden om 
så önskades, valde så många som 85 procent av upphovsrättsinnehavarna att inte förnya 
skyddstiden vilket gav oss en generell skyddstid på 32,2 år mot dagens 95 år. Detta tål 

                                                 
54 Lessig, Lawrence (2004). Free culture: How big media uses technology and the law to lock down 
culture and control creativity, s. 13 
55 Lessig, 2004, s. 78 
56 Lessig, 2004, s. 127f 
57 Lessig, 2004, s. 129ff 
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att upprepas, 85 procent valde att inte förnya skyddet  och därmed att låta verket återgå 
till the public domain trots att de hade laglig rätt att behålla rättigheterna.58  
 
Lessig har varit delaktig i ytterligare ett föreslag till en förändring i 
upphovsrättslagstiftningen, eller snarare en återgång till systemet före 1976, som skulle 
medföra att verk som inte längre har ett kommersiellt värde snabbare skulle återgå till 
the public domain. Förslaget, som är mycket mindre radikalt än de femårs perioder som 
han föreslog i The Future of ideas, går ut på att efter femtio år ska det krävas en 
förnyelse mot en låg avgift om upphovsrättsinnehavaren vill ha ett fortsatt skydd för 
verket. Om man inte förnyar skyddet återgår verket till the public domain. 59 Förslaget 
medför inget hot mot de verk som någon fortfarande tjänar pengar på utan löser bara 
problematiken kring material som inte längre är i tryck och där upphovsrätten inte 
längre anses nödvändig men de stora upphovsrättsinnehavarna motarbetar ändå 
förslaget. Lessig frågar sig varför och menar att det enda rimliga svaret är att de inte 
bara vill skydda sin egendom, de vill också se till att allt som finns är det som är deras. 
Allt skapande ska bygga på deras tillåtelse och the public domain ska aldrig få utgöra en 
konkurrent där man fritt kan få tillgång till kultur att bygga ny kultur på.60 Den stora 
frågan är enligt Lessig varför vi, som i allmänheten, accepterar detta och låter det fortgå. 
En del av svaret tror han sig finna i det okritiska accepterandet av tankar och idéer som 
egendom.61 Mot bakgrund av patenten på bromsmediciner mot AIDS menar Lessig att 
vi är så förblindade av tanken på egendom att vi till och med förnekar människor rätten 
till en idé som medför att de dör utan den. 62  
 

5 Kontextbeskrivning 

5.1 Upphovsrätt – en historisk – ideologisk översikt 
 
Upphovsrätt eller copyright bygger till stor del på konceptet om den unika individen 
som skapar något fullständigt originellt och därför bör ha rätt till att bli belönad för sitt 
arbete. Som vi kommer att se längre fram i texten är det inte hela sanningen men för 
stunden får det stå som utgångspunkt. Politiskt, socialt och ekonomiskt var 1700-talets 
Storbritannien det mest avancerade landet i Europa och det var också där den första 
upphovsrättsförfattningen antogs 1710. Tidigare hade olika tryckprivilegier delats ut 
som gav ensamrätt för tryckning av olika verk men 1710 års lag, the Statute of Anne – 
A Bill for the Encouragement of Learning and for Securing the Property of Copies of 
Books to the Rightful Owners Thereof, begränsade skyddstiden och författare erkändes 
som möjliga ägare av verken. Tidigare kunde bara medlemmar av boktryckarskrået 
inneha upphovsrättsskydd.63  
 
Innan den första upphovsrättslagen trädde i kraft var det helt enkelt den som råkade äga 
ett manuskript som tillät eller förbjöd kopiering av det. Det var inte säkert att det var 
upphovsmannen som var ägare och äganderätten låg inte i själva texten utan i boken 
som fysiskt objekt. Upphovsrätten som vi ser på den idag har däremot att göra med 

                                                 
58 Lessig, 2004, s. 135 
59 Lessig, 2004, s. 248 
60 Lessig, 2004, s. 255 
61 Lessig, 2004, s. 256 
62 Lessig, 2004, s. 261 
63 Rose, Mark (1993). Authors and owners: The invention of copyright, s. 2ff 
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rättigheter i texten och inte det fysiska objektet och började utvecklas först i samband 
med boktryckarkonsten uppkomst. Ett handskrivet manuskript kunde skapas av en 
människa med tillgång till papper och penna och var oftast förbeställt av en 
uppdragsgivare. Att trycka en bok krävde däremot en större ekonomisk investering som 
resulterar i flera böcker som måste säljas över tid för att investeringen ska falla väl ut. 
Boktryckarna behövde således någon form av garanti för att deras investeringar skulle 
löna sig. De första av dessa tryckprivilegier uppstod i 1400-talets Venedig och det första 
var ett monopol på boktryckning i sig. Senare privilegium var mindre omfattande och 
kunde omfatta rätten till speciella typer, rätten att trycka på ett visst språk eller 
ensamrätt till en speciell författares verk. I början av 1500-talet hade de olika 
tryckprivilegierna blivit så många och så omfattande att situationen blev ohållbar. 1517 
beslöt därför den venetianska staten att alla existerande privilegium skulle dras in och 
nya privilegium skulle endast utfärdas till nya eller tidigare opublicerade verk. Här 
uppstod dock ett problem som fortfarande kvarstår i dagens diskussioner om 
upphovsrätt. När är en text ny? Tryckare började argumentera för att ett par ändringar 
eller tillägg skapade en ”ny” text.64  
 
Till England kom tryckprivilegierna under tidigt 1500-tal och kom där att inordnas 
under ett skråsystem där medlemskap var en nödvändighet för att erhålla rätten till att 
trycka en bok. Hade man en gång fått rätten till att trycka en bok varade den för evigt 
och bara skråmedlemmar, d.v.s. bokhandlare eller tryckare, kunde få rätten till att 
framställa kopior.65 Efter det att en författare sålt sitt manuskript hade denne inte längre 
några som helst rättigheter kvar, precis som om denne skulle ha sålt en limpa bröd eller 
ett hus. De första rättigheterna för författare uppstod 1642 där ett edikt från parlamentet 
klargjorde att tryckarna varken fick trycka eller återtrycka ett verk utan att ange 
författarens namn och utan att ha dennes medgivande. Ediktet hade dock inte sin grund i 
författarens rättigheter utan det rörde sig istället om att kunna identifiera 
upphovsmannen till blasfemiska och osedliga verk. Om tryckaren inte hade författarens 
medgivande eller angav dennes namn betraktades tryckaren som upphovsman till 
verket. 66 
 
Under 1600-talets sista år propagerade den engelske filosofen John Locke för att ingen 
skulle tillåtas äga rättigheterna till äldre verk. Locke ansåg det vara både absurt och 
skadligt för lärandet att någon kunde äga rätten till verk skrivna långt innan 
boktryckarkonsten var uppfunnen. Locke menade att äganderätten istället skulle 
begränsas till verk som var skrivna av nu levande författare och även de rättigheterna 
borde tidsbegränsas till förslagsvis 50 eller 70 år efter författarens död eller från 
tidpunkten för den första tryckningen. 67  
 
Den brittiske författaren Daniel Defoe höjde under 1700-talets början rösten för 
författarens rättigheter. Defoe menade att det inte fanns någon logik i att författaren 
efter att boken publicerats inte fick äga rätten till sitt verk och skörda frukterna av sitt 
arbete samtidigt som denne bestraffades om innehållet ansågs osedligt. Defoe skrev 
under de följande åren flera artiklar i ämnet och 1710 antogs the Statute of Anne, en lag 
där författare erkändes som möjliga rättighetsinnehavare och skyddstiden fö r första 
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gången begränsades.68 Nya böcker kunde skyddas i 14 år och skyddstiden för redan 
utgivna verk sattes till 21 år. Efter det att de 14 åren var till ända återgick rättigheterna 
till författaren som, om denne var i livet, kunde välja att förlänga skyddstiden i 
ytterligare 14 år.69  
 
Bokhandlarna var missnöjda med den nya lagen och menade att har man fått rätten till 
egendom kan ingen med laglig rätt ta den ifrån en efter tio eller tjugo år, rätten varar för 
evigt. Enligt den nya lagen var dock inte litterära rättigheter någon egentlig egendom 
utan ett privilegium beviljat av staten. Ett privilegium som innebar ensamrätt för 
tryckning av ett visst verk under en begränsad tid i avsikt att garantera en god 
avkastning på investeringen. 70 The Statute of Anne var inte främst en upphovsrättslag 
utan en lag för att reglera handeln, den främsta funktionen var alltså att reglera 
bokmarknaden och inte att skydda privat egendom.71 Idén om att kunskap skulle vara 
fri, var en viktig tanke för upplysningen, men kraftfulla kommersiella intressen hindrade 
idén från att blomma ut. För att balansera makten, valde parlamentet att öka 
konkurrensen mellan bokhandlarna genom att sprida rikedomarna som de värdefullaste 
böckerna genererade. Genom att begränsa skyddstiden garanterade man att de 
värdefullaste böckerna skulle bli fria att publicera för vilket förlag som helst efter en 
begränsad tid, vilket skulle säkra konkurrensen som i sin tur skulle bidra till skapande 
och spridning av böcker.72  
 
För att kunna skapa ett system för skydd av intellektuell egendom behövde flera olika 
kriterier uppfyllas. För det första krävdes det att en tillräckligt stor marknad för att 
böcker skulle kunna upprätthålla ett kommersiellt system av kulturell produktion 
existerade. Denna marknad skapades genom tryckpressarnas införande och den av 
varandra beroende ökningen av läskunnighet och författande. För det andra krävdes det 
att tanken på författaren som en originell skapare av litterär text snarare än en 
återberättare av traditionella eller eviga sanningar vann framsteg. För det tredje 
behövdes en fungerande diskurs om egendom, ett språk inom vilket idén om den ägande 
författaren kunde utarbetas.73  
 
1769 fastslogs tanken på upphovsrätt som författarens rätt, vilket faktiskt även 
förläggarna tjänade på. Upphovsrätt var inte längre bara något som skyddade 
förläggarna från piratkopiering utan kom istället att bli ett koncept som omfattade alla 
de rättigheter en författare kunde ha i sitt publicerade verk. Eftersom att förläggarna 
fortfarande för det mesta var upphovsrättsinnehavare fick de därmed samma rättigheter 
som författarna. De fick nu alla rättigheter för ett verk under en begränsad tid istället för 
en del rättigheter under en obegränsad tid. Även om upphovsrätten i teorin hade 
förändrats från förläggarnas rätt till författarnas rätt var det i praktiken fortfarande 
förläggarna som var förmånstagarna.74 
 
I Tyskland utvecklades tanken på författaren som geni, inspirationen kom inifrån den 
geniale författaren själv och inte utifrån eller från Gud. Inspiration kom att bli ledordet 
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för att förstå hur idéer uppkommer. Detta gjorde författaren till en unik individ ansvarig 
för en unik produkt. Genom att göra idéer till författarens unika och originella skapelse 
blev det också mer logiskt att författaren skulle äga resultatet av sina idéer. För att en 
författare skulle kunna överlåta en del av ägandet i sitt verk till en förläggare gjordes 
distinktionen mellan boken som fysiskt objekt och hur idéerna uttrycks i boken, där det 
förstnämnda inte är författarens egendom medan det sistnämnda är det.75 Johann 
Gottlieb Fichtes formkoncept blev viktigt för de filosofiska grunderna för tyska 
författares krav på äganderätt till sina egna verk. Fichte skiljde på de materiella och de 
immateriella aspekterna av en bok och delade in de immateriella aspekterna i innehåll 
och form. Innehållet i boken, själva idéerna kunde inte betraktas som egendom, bokens 
form, det specifika sätt på vilket idéerna presenterades, däremot var för evigt 
författarens egendom. 76 
 
I Frankrike uppstod det två olika diskurser rörande författarskapet, en av dem liknade 
den engelska och tyska tanken på att idéer uppstår inom individen. En andra diskurs, 
främst förespråkad av Condorcet, menade att kunskap inte kan ägas av någon. 
Condorcet tänkte sig en värld utan originella genier och skapare där information och 
idéer flödade fritt, en värld där kunskap var fritt tillgänglig för alla och envar att fritt 
använda sig av. 77 Idéer, menade Condorcet, är inte en skapelse av en enskild individ, 
inte heller är de en gåva från Gud utan idéer är till sin natur sociala. De är frukten av 
kollektiva erfarenheter. Sann kunskap är objektiv därför kunde anspråk på äganderätt 
inte gälla mer än formen och Condorcet som var en vetenskapens man snarare än 
litteraturens hade lite till övers för form. Form var bara ett sätt att förvränga naturens 
sanningar. Om idéer ändå skulle skyddas som en form av egendom skulle det inte vara 
på basis av den individuella författarens rätt utan på basis av nyttan för allmänheten. 78 
Denna spänning mellan den enskildes ägande och det allmännas bästa är än idag kärnan 
i tanken om modern upphovsrätt. 

5.2 Amerikansk upphovsrätt 
 
Ägande och egendom var viktigt för grundandet av Amerika, först materiell egendom 
som land, varor och till och med människor men det utvecklades snart till att även gälla 
tankar om intellektuell egendom. Den amerikanska upphovsrättslagen antog i stort det 
engelska systemet och den första federala upphovsrättslagen antogs 1790 och 
begränsade i likhet med England skyddstiden till 14 år med tillägget att om författaren 
var i livet kunde skyddstiden förlängas i ytterligare 14 år. Redan från början skiljde 
dock den amerikanska konstitutionen på materiell och immateriell egendom. USA: s 
tredje president, mellan åren 1801-1809, Thomas Jeffe rson  menade att ”ideas should 
freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of 
man, and improvement of his condition. This is why nature made ideas, like fire, 
expansible over all space.”79 Men Jefferson menade också att samhället kan välja att 
skydda idéer som ett incitament för utvecklandet av nya samhällsnyttiga uppfinningar.  
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Den tidigaste kritiken mot immaterialrättssystemet grundades främst på tankar om 
frihandel och opposition mot monopol. Vid tidpunkten för grundandet av Förenta 
staterna var de intellektuella influerade av den skotska upplysningen och kampen mot 
statliga eller kungliga monopol. Tankar om att vi alla lär oss av och bygger nytt utifrån 
det gamla var vanliga och rättvisan i att karva ut en liten del av denna långa historia av 
utvecklad kunskap och kalla det sitt ifrågasattes. Jefferson var som vi sett en av dessa 
som ifrågasatte immaterialrätten som egendom, uppfinnaren Benjamin Franklin var en 
annan. Franklin erbjöds patent på en spis som han utvecklat men tackade nej eftersom 
att ”as we enjoy great advantages from the invention of others, we should be glad of an 
opportunity to serve others by any invention of ours; and this we should do freely and 
generously.”80 Men James Boyle, professor i jurid ik vid Duke Law School, menar ändå 
att immaterialrätten tidigt accepterades som en nödvändighet eftersom att all kritik som 
fanns var kritik mot utformningen av själva systemet. Det fanns ingen direkt diskussion 
om en värld utanför immaterialrättssystemet, såsom ett försvar för the public domain 
eller the commons.81  
 
Under de första hundra åren efter det att den första upphovsrättslagen trätt i kraft 
förlängdes skyddstiden en gång, detta var 1831 då den initiala skyddstiden förlängdes 
från 14 till 28 år med en fortsatt möjlig förlängning på 14 år. Vilket innebar en maximal 
skyddstid på 42 år. 1909 förlängdes skyddstiden än en gång då den möjliga 
förlängningen blev 28 år och maxtiden 56 år. Men 1962 startades något som kan sägas 
ha utmärkt den amerikanska upphovsrättslagstiftningen sedan dess. Under de senaste 
fyrtio åren har skyddstiden förlängts hela elva gånger. Till en början var 
förlängningarna korta, ett eller två år, men 1976 förlängdes alla existerande 
upphovsrättsskydd med nitton år och 1998 års Sonny Bono Copyright Term Extension 
Act (SBCTEA) förlängde alla existerande och framtida skyddstider med tjugo år.82 Idag 
är skyddstiden för verk utgivna efter den första januari 1978 därmed satt till 
upphovsmannens livstid och 70 år efter dennes död.83 Verk utgivna före 1978 men som 
fortfarande var upphovsrättskyddade när SBCTEA trädde i kraft har en skyddstid på 95 
år efter det att det först publicerades.84 Innan lagen trädde i kraft skulle verk utgivna 
före 1923 ha återgått till the public domain den första januari 1999. Men den förlängda 
skyddstiden under SBCTEA förde med sig att inga verk överhuvudtaget kommer att 
återgå till the public domain förrän 2019.85 The Copyright Act of 1976 förändrade också 
en viktig grund för upphovsrätten när det bestämdes att alla verk skulle 
upphovsrättsskyddas. Tidigare hade publiceringen av ett verk varit grundstenen för 
upphovsrätt men efter 1976 skyddades även opublicerade verk. Det var även nu som 
paragrafen om fair use skrevs in i den amerikanska upphovsrättslagstiftningen. 86 
 
5.2.1 The Public domain, the commons och fair use 
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The public domain är egentligen inte specifikt för den amerikanska kontexten och borde 
ha fått en större plats i det föregående avsnittet om upphovsrättens historik och 
utveckling. Men eftersom att skyddstiderna kan variera länder emellan och därmed 
också avgöra när ett verk återgår till the public domain har jag valt att mer utförligt 
diskutera begreppet i det här avsnittet.  
 
Som vi har sett är upphovsrätten en form av ett tidsbegränsat monopol, när denna 
tidsbegränsning upphör blir verket en del av the public domain. Ett sådant verk är fritt 
att använda, kopiera, vidaresprida eller använda för att skapa ett nytt verk utan att man 
behöver fråga den förra upphovsrättsinnehavaren om lov. Utöver verk där skyddstiden 
har upphört återfinns det även verk, och detta är till en viss del specifikt för USA 
eftersom de tidigare haft krav som registrering och förnyelse för ett aktivt 
upphovsrättskydd, där upphovsmannen har glömt eller valt att inte förnya skyddet. Det 
finns även material som inte kan upphovsrättskyddas och därför går direkt till the public 
domain, exempel på detta är texter och dokument framställda av regeringen och namn 
och titlar (företagsnamn som Coca Cola och Disney kan varumärkesskyddas men här 
talar jag om egennamn som Adam och Eva).87 
 
Först när upphovsrätten i 1700-talets England fastställdes som ett tidsbegränsat 
monopol skapades också per automatik the public domain. 88 I USA användes begreppet 
public domain för att beskriva allmän mark eller land såsom parker o.s.v. men termen 
public domain rörande intellektuell egendom började användas först i slutet av 1800-
talet. Termen kom från franskans domaine public och det var via Bernkonventionens 
språkbruk som man började använda termen i den senare betydelsen. 89 Boyle skriver 
dock att det var först på 1960-talet som det utvecklades ett verkligt försvar för the 
public domain snarare än en kritik av immaterialrättssystemet konsekvenser. 1966 talar 
högsta domstolen i USA i ett fall rörande patent om vikten av en levande public domain 
(Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 5-6, 1966) men Boyle menar emellertid att den 
viktigaste startpunkten var David Langes artikel ”Recognizing the Public Domain” 
utgiven 1981.90 
 
Begreppet public domain är dock inte så enkelt eller entydigt som jag framställt det 
hittills. Den vanligaste definitionen är att den innehåller de verk som inte är 
upphovsrättskyddade men 1990 definierar Jessica Litman the public domain, i sin 
artikel med samma namn, som ”a commons that include those aspects of copyrighted 
works which copyright does not protect.”91 Här sträcker sig definitionen alltså till att 
inbegripa även upphovsrättskyddade verk, eller delar av dem och the public domain ses 
som det som får upphovsrätten att fungera trots den orealistiska idéen om det 
individuella geniet den bygger på. Tack vare the public domain finns det material att 
återanvända och bygga vidare på.  
 
Yochai Benkler, vid tiden för artikeln detta resonemang bygger på docent i juridik vid 
New York University School of Law idag professor i juridik vid Yale Law School, 
menar att the public domain är det omfång av information som man kan använda utan 
att be upphovsmannen om lov. Motsatsen skulle i så fall vara the enclosed domain som 
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innehåller den information som någon äger och som man måste fråga om lov innan man 
använder. Enligt Benklers definition ingår även fair use användning, såsom citaträtt för 
kritik av ett verk, i the public domain. 92  
 
Det närbesläktade begreppet the commons har börjat användas i allt större utsträckning 
om den källa för fritt åtkomligt material för skapande som står utanför 
immaterialrättssystemet. Lawrence Lessig definierar the commons som en fri resurs, 
inte nödvändigtvis fri som i gratis utan fri som i att om det finns en kostnad är den lika 
för alla och utesluter inte någon, d.v.s. någon som kan betala för sig.  
Upphovsrättsteoretiker brukar tala om skillnaden på free beer och free speech, där man 
ska tänka på den senare varianten. 93 Central Park i New York är ett exempel på en 
commons, alla kan använda den utan att fråga någon om lov. De allmänna vägarna är ett 
annat exempel och open source, eller free software ytterligare ett. Poängen är alltså inte 
att det inte finns någon kontroll utan att kontrollen ser annorlunda ut än den kontroll 
som omgärdar immaterialrättssystemet.94 Vem som helst får använda Central Park men 
inom vissa kontrollerade gränser, man får t.ex. inte odla potatis över hela parken. 
 
Här handlar det om frihet i en liberal tradition, individens frihet och inte frihet från det 
ekonomiska systemets tvång. Varför skulle the commons då vara bättre än the public 
domain där materialet är fritt som i gratis och fritt som i att var och en får göra som de 
vill med det? 
 
Boyle menar att den ökade användningen av termen the commons bl.a. beror på att 
mjukvaruprogram som licensieras under så kallade open source eller free software 
licenser blir allt vanligare som alternativ till immaterialrättssystemet. Open source 
passar inte riktigt in vare sig i upphovsrättssystemet eller inom the public domain. Open 
source bygger på något som kallas General Public License, även kallat copyleft, som i 
sin tur bygger på ett upphovsrättskydd som innehas av t.ex. the Free Software 
Foundation. Detta innebär att dessa program får fritt användas, ändras, modifieras och 
vidarespridas men om du säljer det ”nya” programmet som ett slutet program som ingen 
annan får ändra på bryter du mot reglerna som open source bygger på och gör dig 
skyldig till ett intrång i upphovsrättslagen. Som synes så passar detta inte in i vare sig 
den traditionella definitionen av the public domain med verk helt fria att använda hur 
man vill eller det traditionella upphovsrättsystemet. Det passar dock alldeles utmärkt 
inom the commons.95 
 
En viktig detalj som inte är helt tydlig i Lessigs definition av the commons, även om 
han är medveten om den och jag har också tagit upp detta i teoriavsnittet, är skillnaden 
mellan the commons och the intellectual commons. The commons innehåller mestadels 
förbrukningsbara resurser och inom the intellectual commons är resurserna oftast icke-
förbrukningsbara. Din användning hindrar inte min. En annan skillnad är att 
inhägnandet eller privatiserandet av the commons som i land och mark, även om det 
råder delade meningar om detta, skapade bättre och mer grödor. Men det är inte lika 
säkert att privatiseringen av the intellectual commons kommer att ha lika positiva 
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effekter, här finns det istället en potentiell risk för att skada nyskapande och 
innovation. 96 
 
Även Debora J. Halbert, docent i statsvetenskap vid Otterbein College i Ohio speciellt 
inriktad på frågor kring immateriell egendom, talar om att det finns i huvudsak två typer 
av the public domain. Dels den oorganiserade som är det som de flesta traditionellt ser 
som the public domain, d.v.s. samlingen av verk som inte längre är, eller aldrig har 
varit, upphovsrättskyddade. Dessa verk står det var och en fritt att använda efter behag. 
Men Halbert talar också om den organiserade public domain, vilket innebär alla de verk 
som är upphovsrättskyddade på ett eller annat sätt. Eftersom att immateriell egendom 
inte är samma sak som materiell egendom, trots att det allt som oftast framställs så, vill 
Halbert påminna om att upphovsrätt innebär att staten, i egenskap av representanter för 
folket, reglerar immaterialrätten som en balans mellan författarens/uppfinnarens rätt och 
allmänhetens rätt. Allmänheten har till viss del rätt att fritt ta del av även 
upphovsrättskyddade verk. Något som i USA regleras t.ex. genom Fair Use-
paragrafen. 97  
 
En viktig del av amerikansk upphovsrättslagstiftning i stort och en mycket viktig del för 
den här uppsatsens område är fair use doktrinen. Fair use innebär främst att man får 
använda upphovsrättskyddat material för bl.a. kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, 
vid undervisning och forskning utan att tillfråga upphovsmannen. 1976 skrevs fair use 
paragrafen in i den amerikanska upphovsrättslagen och kom snart att användas i 
rättstvister rörande både kopieringsapparater och videobandspelare.98 Det finns dock 
inga klara gränser för att avgöra vad som är fair use och vad som inte är det och fair use 
kan också åberopas i andra fall än de ovan angivna. Enligt paragraf 107, kapitel 1 ska 
man använda sig av fyra faktorer för att avgöra om det handlar om fair use. Dessa är: 
 

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for 
nonprofit educational purposes; 
(2) the nature of the copyrighted work; 
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; 
and 
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.99 

 
Den svenska motsvarigheten till fair use är det andra kapitlet, Inskränkningar i 
upphovsrätten, i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729). 
Dessa inskränkningar utgörs av t ex citaträtt, enligt vilken man får citera ur 
offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som 
motiveras av ändamålet.100 Andra exempel på inskränkningar är framställning av 
tillfälliga exemplar eller exemplar för privat bruk.101  
 
Utöver fair use används de minimis, vilket innebär att det kopierade materialet är så 
obetydligt i omfång att domstolen tillåter kopiering utan att utföra en fair use analys. Ett 
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exempel på när de minimis använts är filmen Seven där flera upphovsrättsskyddade 
foton förekommer vilket fick upphovsrättsinnehavaren att stämma filmens producenter 
(Sandoval v. New Line Cinema Corp., 147 F.3d 215, 2d Cir. 1998). Domstolen menade 
dock att fotografierna enbart förekommer ur fokus i bakgrunden och är nästintill 
oidentifierbara. Användningen av fotografierna sågs som de minimis och en fair use 
analys ansågs inte nödvändig. I likhet med fair use finns det dock inga klara gränser för 
vad som är de minimis utan detta avgörs från fall till fall.102  
 
Fair use har ibland kritiserats från bl.a. europeiskt håll eftersom att avsaknaden av klara 
gränser kan göra det väldigt svårt att avgöra om det handlar om fair use eller inte. 
Pamela Samuelson, professor vid Berkeley University of California, menar dock att just 
det faktum att fair use paragrafen inte är klart definierad gör den mer flexibel och lättare 
att anpassa till oförutsedda förändringar, som t.ex. nya teknologiska innovationer.103 
Lessig håller däremot med om kritiken och menar att fair use har blivit en tandlös lag 
som främst innebär att man måste förlita sig på att jurister kan försvara din rätt i 
domstol. Vilket medför att fair use endast kan användas av de som har råd att anlita en 
advokat.104 
 
5.2.2 USA och internationell upphovsrätt 
 
Den industriella revolutionen skapade en internationell marknad för både litteratur och 
nya tekniska innovationer när nya transportmöjligheter som järnvägar och ångbåtar 
möjliggjorde transporter över större avstånd.105 Med denna nya internationella marknad 
följde också behovet av internationella överenskommelser rörande immaterialrätt. I 
september 1886 slöts ett fördrag i Bern i Schweiz där tio länder enades om en 
gemensam internationell upphovsrättslagstiftning. De tio länderna som skrev under 
fördraget, eller Bernkonventionen som det kom att betitlas, var de europeiska 
stormakterna och ett par av deras afrikanska kolonier. USA valde att inte skriva 
under.106 I Berlin 1908 introducerades ett par viktiga förändringar i Bernkonventionen 
som kanske är en av de största orsakerna till att USA inte anslöt sig förrän 1989. En av 
förändringarna var nämligen att alla eventuella formaliteter eller villkor för förvärvande 
och åtnjutande av upphovsrätt förbjöds. Amerikansk upphovsrättslagsstiftning krävde 
dock att flera villkor skulle uppfyllas. För att erhålla upphovsrättskydd var 
upphovsmannen tvungen att anmäla och registrera verket, deponera två exemplar vid 
the Library of Congress och när den initiala skyddstiden hade löpt ut krävdes en 
nyregistrering för att verket skull skyddas den maximala tiden. Utöver detta fanns det 
även en speciell tillverkningsklausul som krävde att verket skulle vara tryckt i USA. 107 
1908 etablerade också Bernkonventionen minimitermen femtio år efter 
upphovsmannens död som skyddstid för upphovsrättsskyddade verk. Inte heller detta 
var ett krav som USA levde upp till eftersom att de mätte skyddstiden efter datumet för 
verkets publicering.  
 
                                                 
102 Stanford University Libraries (2003). Copyright & fair use: Too small for fair use; the de minimis 
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103 Samuelson, Pamela (2000). Economic and Constitutional Influences on Copyright Law in the United 
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Carla Hesse, professor i historia vid Berkeley University of California, ser en annan 
anledning till USA: s ovilja att skriva på internationella fördrag. Länderna som skrev 
under Bernkonventionen var till största delen anhängare av den upphovsrättsdiskurs 
som tog sin grund i författarens moraliska rättigheter, där författaren i egenskap av unik 
upphovsman hade rätt till frukterna av sitt arbete. USA lutade, åtminstone när det gällde 
internationell upphovsrätt, mer åt den utilitaristiska upphovsrättsdiskursen, med 
Condorcet som det viktigaste namnet, där den allmänna nyttan av idéer och tankar var 
viktigare än det privata ägandet av detsamma. Europeiska länder som England, 
Frankrike och Tyskland var exportörer av intellektuell egendom och föredrog därför en 
syn på upphovsrätt som gav upphovsmännen starkare moralisk och ekonomisk rätt till 
frukterna av sitt skapande. USA var under 1800-talet fortfarande en utvecklingsnation 
när det gällde intellektuell egendom och därmed importör av litteratur och vetenskapliga 
innovationer. Genom att vägra att skriva under internationella fördrag och förespråka 
den utilitaristiska synen på upphovsrätt kunde USA och andra utvecklingsländer fritt 
tillägna sig idéer, litteratur och vetenskapliga framsteg från de större ekonomiska 
makterna. 108 
 
Under tidigt 1800-tal byggde de stora amerikanska förlagen till stor del sina rikedomar 
på piratkopior av brittiska verk, något som rättfärdigades med den utilitaristiska synen 
på upphovsrätt och att det låg i det amerikanska folkets intresse att ha tillgång till dessa 
verk till lägsta möjliga pris. 1843 kostade därför en amerikansk utgåva av Charles 
Dickens A Christmas Carol sex cent, medan den i England kostade motsvarande två 
dollar och femtio cent. Mot slutet av 1800-talet började dock de stora etablerade 
förlagen inse att en upphovsrätt som byggde på författarrätten skulle ge dem fördelar 
gentemot de nya små förlag som började växa fram. Förlagens intensiva 
lobbyverksamhet som förut hade förespråkat det allmännas bästa ändrade därmed 
riktning till att nu förespråka en upphovsrätt grundad på författarens rättigheter.109 En 
stor nackdel med att inte skydda utländska upphovsrättsinnehavare var att den nationella 
kulturproduktionen försvagades. Det var helt enkelt billigare för förlagen att publicera 
utländska författare än amerikanska. Fram tills 1891 när man började skydda 
upphovsrätten även för utländska författare publicerades det därför i USA fler böcker av 
utländska författare än av inhemska författare.110 
 
Men även om den grundläggande synen på upphovsrätt förändrades alltmer mot 
författarens rättigheter i takt med att USA gick från importörer till exportörer av 
intellektuell egendom skrev man alltså inte på Bernkonventionen förrän 1989. Utöver 
att Bernkonventionen ställde krav som USA inte ville uppfylla kan också möjligheten 
till den så kallade ”bakvägen till Bern” som flitigt användes av amerikanska förläggare 
vara en förklaring till att USA anslöt sig så sent. Bakvägen till Bern innebar att man 
publicerade verket i USA samtidigt som man publicerade det i ett land som skrivit på 
Bernkonventionen, på så sätt kunde förläggaren erhålla de rättigheter som medföljde 
konventionen. 111 Främst använde man Kanada, som anslöt sig till Bernkonventionen 
redan 1928, som en sådan bakväg. 112  
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I Genève 1952 skrev USA på sitt första stora multilaterala upphovsrättsfördrag. 
Konferensen i regi av UNESCO resulterade i Universal Copyright Convention som 
skrevs på av 36 länder. Främst för att tillmötesgå USA tilläts medlemsländerna att i 
nationell lagstiftning ställa krav på olika formaliteter för upphovsrätt och att mäta 
skyddstiden från det datum verket publicerades istället för tidpunkten för författarens 
död.113  
 
Efter andra världskrigets slut har kulturindustrin blivit en allt viktigare inkomstkälla för 
USA. Intäkterna ifrån exporten av böcker ökade ifrån 12 miljoner dollar 1945, till 50 
miljoner 1960 och 175 miljoner 1970.114 När USA nu var en av de största exportörerna 
av kultur ökade också intresset för internationell upphovsrätt lavinartat. 1984 lanserades 
organisationen IIPA och stora företag som IBM och Disney arbetade hårt för att 
intellektuell egendom skulle bli en viktig del i GATT: s Uruguay runda.115 IIPA menar 
att industrierna som arbetar med upphovsrättskyddat material som sin huvudsakliga 
produkt är en av de snabbast växande delarna av den amerikanska ekonomin. Den årliga 
tillväxten är mer än dubbelt så hög som för den sammantagna ekonomin.116   
 
Eva Hemmungs Wirtén, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap och 
docent i litteratursociologi vid Uppsala Universitet, skriver också att när upphovsrätten 
blev ekonomiskt viktig för exportindustrin skapades något av en “upphovsrättens 
superlobby” och att USA under Ronald Reagan, en era av liberalisering och avreglering, 
utgjorde det perfekta klimatet för att befästa sambanden mellan intellektuell egendom 
och handel. En röd tråd mellan intellektuell egendom, handel och export etablerades och 
denna röda tråd har blivit allt starkare efter det att exportmarknaden har blivit viktigare 
än den nationella marknaden. 117  
 
1988 gjordes de sista förändringarna i upphovsrätten för att göra den förenlig med 
Bernkonventionen. Kraven på anmälan och registrering togs bort. Redan 1976 hade man 
börjat räkna skyddstiden från upphovsmannens död och 1986 togs klausulen om att 
verken måste vara tryckta i USA bort. Hundra år efter att konventionen trätt i kraft skrev 
USA slutligen på 1989. År 1998 var som nämnts året för SBCTEA, där skyddstiden 
förlängdes med 20 år och samma år stiftades the Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA). Där upphovsrätten för digital information säkrades118 DMCA är en 
implementering av två WIPO avtal från 1996 i den amerikanska lagstiftningen. Enligt 
DMCA är det olagligt att sprida material som visar hur användaren kan kringgå ett 
kopieringsskydd, oavsett om den slutgiltiga användningen räknas som fair use eller inte. 
Enligt de som kritiserar DMCA är detta den största nackdelen med lagen, all teknologi 
som kan användas i ett olagligt syfte blir olaglig trots att det mycket väl kan finnas 
användningsområden som är fullt lagliga. Lessig är inte den enda som finner det 
märkligt att teknologi som kan användas i olagligt syfte för att kringgå upphovsrätten är 
helt olaglig medan t.ex. pistoler är fullt lagliga trots att även de kan användas i olagliga 
syften. 119 
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William W. Fischer III, professor i juridik vid Harvard University, skriver att en annan 
viktig faktor för ökade rättigheter kring intellektuell egendom, är den ökade 
användningen av just ordet egendom. Tidigare har jurister och politiker i stor 
utsträckning talat om patent och upphovsrätt som monopol, idag talar man så gott som 
alltid om egendom. Användandet av ordet egendom om upphovsrätt, patent och 
varumärkesskydd ger enligt Fischer intrycket av att det är i grunden samma sak som 
materiell egendom och bör skyddas på samma sätt.120 
 
Den kanske allra största och enklaste anledningen till att upphovsrättens omfång och 
längd har ökat, både i USA och i resten av världen, är annars att det har blivit så mycket 
lättare att kopiera. Desto lättare det har blivit att piratkopiera ett verk, desto mer har 
lagarna skärpts. När upphovsrättslagarna först instiftades var det relativt svårt, dyrt och 
krångligt att utföra ett intrång i upphovsrätten. En person som skaffade en egen 
tryckpress för att piratkopiera böcker är något helt annat än en person som lånade ut en 
bok till en vän. Kopieringsmaskinen gjorde dock denna distinktion lite mer diffus och 
dagens datorer och bredband har nästan suddat ut distinktionen fullständigt, i alla fall 
enligt den rådande upphovsrättslagstiftningen. 121  
 
Kriget mot piratkopieringen har på senare år blivit något som i hög grad kännetecknar 
immaterialrätten. Tonen mot piratindustrin har blivit allt hårdare och jämförelser görs 
med droghandeln. Den organiserade brottsligheten, som den italienska och ryska 
maffian, sägs tjäna stora pengar på piratkopiering. En brittisk studie från 1995 visar att 
piratkopierade filmer utgör en stor del av finansieringen av IRA. 122 Givetvis vill de som 
förespråkar en starkare internationell upphovsrätt anföra exempel på upphovsrättspirater 
som de ovan angivna. Men Lessig skriver att 42 miljoner amerikaner använder 
fildelningsteknik till att olagligt ladda ned upphovsrättsskyddade verk, vilket gör en 
mycket stor del av befolkningen till kriminella. Det kan också återigen vara värt att 
påminna om att jakten på pirater utförs från en stark maktposition, en maktposition som 
till stor del erhållits genom att inte respektera upphovsrättslagar.123  
 
5.2.3 Internationella upphovsrättsorganisationer och avtal 
 
Organisationen General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) har sedan 1948 
behandlat frågor rörande internationell handel med materiella varor men 1995 skapades, 
efter långa förhandlingar under GATT: s Uruguayrunda mellan åren 1986-1994, World 
Trade Organisation (WTO) som även täcker in handel med immateriell egendom och 
kom att ersätta GATT.124 Enligt egen utsago är organisationen ett regelsystem för 
främjandet av öppen och rättvis konkurrens inom handeln med immateriell egendom.125 
123 länder deltog i förhandlingarna under Uruguayrundan, som var den största 
handelsrelaterade förhandlingen någonsin och troligtvis också den största förhandlingen 
överlag i världshistorien. Förhandlingarna täckte nästan alla handelsområden från 
tandborstar till telekommunikation, från grödors gener till bromsmediciner mot 
AIDS.126  
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WTO överenskommelsen om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) som slöts under Uruguayrundan introducerade immaterialrätten för den 
multilaterala handelsorganisationen för första gången. Allteftersom immateriell 
egendom blev en allt viktigare handelsvara ökade spänningarna handelsparter emellan 
eftersom att lagar kring immaterialrätt såg väldigt olika ut nationellt. Internationella 
handelsregleringar skulle skapa ordning och utgöra en grund för att lösa dispyter på ett 
mer systematiskt sätt. TRIPS-överrenskommelsen är ett sätt att minska gapen mellan de 
olika sätt som immateriell egendom skyddas på världen över och att införa en 
gemensam internationell standard.127 Det står också inskrivet i TRIPS att 
immaterialrätten ska bidra till teknologisk innovation och spridning av denna. Både 
tillverkare och användare ska kunna dra nytta av nyskapandet. Detta ska enligt TRIPS 
göras genom ett standardiserat skydd i alla medlemsländerna och till grund för denna 
standard ligger de internationella avtalen bakom the World Intellectual Property 
Organization (WIPO).128  
 
Rötterna till WIPO går tillbaks ända till 1883 och Pariskonventionen, det första 
internationella stora fördraget rörande patent och varumärkesskydd och 1886 års 
Bernkonvention där upphovsrätten gjorde entré på den internationella arenan. De två 
konventionerna ledde till skapandet av två ämbetsverk som slogs ihop till 
organisationen the United International Bureaux for the Protection of Intellectual 
Property (mest känd under sin franska akronym BIRPI) placerad i Bern. 1960 flyttades 
organisationen till Genève för att komma närmre FN och andra internationella 
organisationer. 1970 bytte organisationen namn till WIPO och 1974 blev organisationen 
ett organ under FN.129 WIPO verkar bl.a. för att öka respekten för intellektuell egendom 
över hela världen. Alla försök till försvagning av den existerande immaterialrätten skall 
förhindras och WIPO skall verka för att göra den enklare, billigare och starkare. WIPO 
menar också att ett starkt immaterialrättssystem som grund för att befrämja, utveckla 
och skydda kreativitet och innovation är en nödvändighet för att bemöta utmaningar 
som ökade kunskapsklyftor, fattigdomsbekämpning och ökad ekonomisk utveckling.130 
 
WIPO har kritiserats av bl.a. James Boyle som menar att organisationen bara 
harmoniserar reglerna uppåt och antar de längsta skyddstiderna och de starkaste 
skydden. Även om för mycket skydd är lika farligt för handelsflödet som för lite kräver 
avtalen väldigt höga golv men nästan aldrig några tak. Boyle menar också att det är 
orättvist att kräva att utvecklingsländer ska anta minimikrav som skapats av länder som 
inte själva följt liknande krav under sin egen utveckling.131  

5.3 Google Book Search 
 
I oktober 2004 offentliggjorde det amerikanska företaget Google att de tillsammans med 
ett par olika förlag planerade ett stort digitaliseringsprojekt kallat Google print (i 
november 2005 ändrades namnet till Google Book Search). Under december senare 
samma år utvecklades projektet ytterligare då man inledde ett samarbete med ett par 
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amerikanska universitetsbibliotek och det brittiska universitetsbiblioteket i Oxford där 
hela eller delar av bibliotekens samlingar ska digitaliseras. Projektet ska enligt Google 
göra det enklare för människor att hitta relevanta och intressanta böcker, inte minst 
böcker man kanske inte skulle hitta annars som böcker som inte längre är i tryck. Det 
långsiktiga målet är att i samarbete med bibliotek och förläggare skapa en sökbar 
virtuell katalog innehållande alla böcker på alla språk som hjälper läsare att hitta nya 
böcker och förläggare och bibliotek att hitta nya läsare.132 Projektet består av två delar, 
the Print Publishers Program (PPP) och the Print Library Project (PLP). Den andra 
delen av projektet har blivit föremål för en upphovsrättstvist eftersom Google 
digitaliserar även upphovsrättskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens 
godkännande. Som det redan har framgått av uppsatsen hittills har The Association of 
American Publishers och Author’s Guild stämt Google eftersom att de menar att 
projektet utgör ett intrång i upphovsrätten. De två stämningsansökningarna skiljer sig åt 
på så sätt att AG söker ett skadestånd för intrånget i deras upphovsrättsskyddade 
egendom medan AAP enbart söker ett domstolsutlåtande som säger att Google har 
brutit mot lagen och förhindrar dem att fortsätta med projektet.  
 
Under PPP har flera större förlag frivilligt trätt in i projektet och tillåtit Google att 
skanna in hela verken. Via söktermer får användaren i PPP se index och bibliografisk 
information för böcker som innehåller söktermen, samt sidan där söktermen återfinns 
och ett par sidor före och efter. Utöver detta finns det bl.a. länkar som tar användaren 
till Internetbokhandlar eller direkt till förlaget där de kan köpa boken.  
 
Under PLP ska Google skanna in material till sin databas från Harvard, Stanford, 
Oxford och Michigans universitetsbibliotek samt New Yorks statsbibliotek. Google 
lånar materialet av biblioteken och står för skanningskostnaderna. När verket återlämnas 
till biblioteken erhåller även de en digitaliserad kopia av verket. Det står sedan 
biblioteken fritt att använda kopian på vilket sätt de vill så länge det är förenligt med 
upphovsrättslagen. Via söktermer kommer användaren att på skärmen kunna läsa hela 
böcker som inte längre är upphovsrättsskyddade. I böcker som är upphovsrättskyddade 
kommer man bara att kunna läsa ett par meningar kring söktermen. Man kommer alltså 
inte att se en hel sida som i PPP eller kunna läsa hela verk, det kommer inte heller att gå 
att skriva ut texten. 133 För sökningar i en del av verken krävs det en 
användarregistrering, detta p.g.a. att man inte ska kunna söka sig igenom ett helt verk. 
Efter ett visst antal sökningar inom ett och samma upphovsrättskyddade verk blockeras 
användaren från att utföra fler sökningar. Google tjänar, till skillnad från PPP, inte 
heller några pengar på annonsintäkter under PLP. Under PLP finns det länkar till 
Internetbokhandlar och antikvariat men dessa sajter betalar inte för länkarna och varken 
Google eller de medverkande biblioteken tjänar några pengar när en användare köper en 
bok av dessa återförsäljare.134 Google har dock erbjudit upphovsrättsinnehavarna en 
opt-out möjlighet som innebär att man talar om för Google att man inte vill att verket 
ska ingå i den sökbara databasen och därefter tas det bort.135  
 
När man har hittat en bok som verkar intressant erbjuds man en rad möjligheter att gå 
vidare: 
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Buy this book- genom att klicka på en av länkarna till olika bokhandlar på Internet kommer man direkt 
till en sida där man kan köpa boken.  
Search again- Erbjuder möjligheten att hitta fler resultat utifrån söktermen eller en ny sökning inom 
boken. 
Find reviews- Hjälper användaren att hitta recensioner av boken på Internet. 
Find related information- tar användaren vidare till andra hemsidor som nämner boken. 
Learn about the publisher- Länkar användaren till förlagets hemsida för att kunna hitta information om 
fler intressanta böcker från samma förlag.  
Find it in a library - Denna länk dyker upp om boken är digitaliserad genom samarbetet med 
biblioteken och länkar användaren vidare till OCLC Worldcat, där denne skriver in sitt postnummer 
och får veta om något lokalt bibliotek har boken.136 

 
Den 17 november 2005 stod det att läsa i Googles officiella blogg att projektet byter 
namn från Google Print till Google Book Search. Jen Grant, Googles Product marketing 
manager skriver att det tidigare namnet var missvisande på så sätt att flera personer som 
hörde av sig trodde att Google Print innebar att man kunde skriva ut dokumenten man 
hittade via sökfunktionen. Det nya namnet beskriver projektet bättre, nämligen 
möjligheten att söka i böckers innehåll för att hitta intressanta titlar och få veta var man 
kan köpa eller låna dem.137  
 
Google själva anser att projektet är fullt förenligt med både fair use och 
upphovsrättslagstiftningens historia och själva principerna bakom upphovsrätten. 
Google menar att upphovsrätten alltid har handlat om att försäkra sig om att författare 
fortsätter att skriva böcker och att förlagen fortsätter att sälja dem. Genom att göra 
böcker enklare att hitta, köpa och låna menar man att man ökar incitamenten för 
nyskapande men för att kunna göra detta måste man skapa kopior av verken. Kopior 
som är förenliga med rådande lagstiftning eftersom att de inte presenteras i sin helhet 
för användaren. Det är också precis på det sättet som Google arbetar med sin sökmotor, 
för att elektroniskt indexera en webbsida måste man göra en kopia av den och för att 
elektroniskt indexera en bok måste man göra en kopia av boken. Dessa kopior, såväl 
webbsidor som böcker, används sedan för att leda användare till originalen. Även opt-
out principen som Google erbjuder förlag eller författare som inte vill delta i projektet 
fungerar enligt samma princip som används för sökmotorers indexering av webbsidor. 
Allting indexeras och sedan är det upp till upphovsmannen att tala om för Google att 
denne inte vill att boken eller webbsidan ska gå att återfinna med hjälp av företagets 
sökmotor.138  
 
Tom Turvey, head of partnerships for Google Book Search, skriver i en artikel i 
Information Today att PLP är till för att även böcker som inte längre är i tryck och är 
svåra att få tag på ska digitaliseras. Dessa böcker hade inte varit åtkomliga via PPP.139 
Enligt Lawrence Lessig består hela 75 procent av böckerna som ska skannas in av 
upphovsrättskyddade verk som inte längre är i tryck. Nio procent är 
upphovsrättskyddade böcker i tryck och 16 procent är public domain verk.140 

5.4 Debatten kring Google Book Search 
 

                                                 
136 Google (2006) About Google book search  
137 Google (2005 Google Blog, Judging Book Search by it’s cover  
138 Google (2006). Information for publishers and authors about the Library Project 
139 Turvey, Tom (2006). A Perspective on Google Book Search: Viewpoint: Google Offers its Side 
140 Lessig, Lawrence (2006). Is Google Book Search ”fair use”?  
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Jag vill inleda detta avsnitt genom att kort redogöra för fallet Kelly v. Arriba Soft, 336 
F.3d 811 (9th Cir. 2003) eftersom att de flesta som försvarar Google i debatten och 
menar att projektet är förenligt med fair use paragrafen lutar sig emot detta 
domstolsbeslut. Det var också här som relationen mellan fair use och operationer 
utförda av sökmotorer fastställdes. 
 
Arriba Soft drev en sökmotor för bilder på Internet. Genom att kopiera bilder från olika 
webbsidor, utan tillstånd från webbsidornas upphovsmän, skapades en databas 
innehållande bilder från olika Internetsidor. Arriba lagrade dock inte de fullskaliga 
bilderna i sin databas utan reducerade dem till s.k. ’thumbnails’. Användaren skrev 
sedan in en sökterm och fick se relevanta thumbnails i en träfflista. När användaren 
sedan klickade på en av dessa thumbnails länkades denne vidare till den fullskaliga 
bilden på den Internetsida som bilden kopierats ifrån.  
 
Fotografen Leslie A. Kelly upptäckte att ett par av bilderna från hans egen webbsida 
fanns i Arribas sökbara databas och stämde dem för intrång i upphovsrätten. Arriba Soft 
friades dock av först den lägsta rättsliga instansen och sedan även av the Ninth 
Circuit.141 Arriba friades eftersom att domstolen fann att deras användning av bilderna 
gick under fair use paragrafen.  
 
Som tidigare nämnts tar man hänsyn till fyra olika faktorer när man ska bedöma om ett 
fall är fair use eller inte. I Arribas fall menade the Ninth Circuit, rörande ”the purpose 
and character of the use”, att Arriba visserligen driver en webbsida av kommersiell 
natur men att användandet av Kellys bilder inte var i syfte att direkt marknadsföra 
databasen eller försöka profitera på att sälja dennes bilder. Kellys bilder utgjorde istället 
bara ett par av tusentals olika bilder. Angående ”the nature of the copyrighted work” 
menade domstolen att Arribas thumbnails var mycket mindre och lågupplösta bilder 
som tjänade ett helt annat syfte än originalbilderna. Kellys fotografier var konstverk 
som syftar till att ge betraktaren en estetisk upplevelse medan Arribas sökmotor 
fungerar som ett verktyg för att indexera och förbättra åtkomligheten för bilder på 
Internet. Den låga upplösningen förhindrade också användare att förstora fotografierna 
för att använda dem för estetiska syften. Enligt den tredje fair use faktorn ”the amount 
of the copyrighted work used” innebär kopiering av ett helt verk generellt att det inte 
handlar om fair use. Men man måste också ta hänsyn till syftet med användningen, 
därför behöver den tredje faktorn inte väga emot den svarande om man bara kopierar så 
mycket som är nödvändigt för syftet. I fallet Kelly v. Arriba Soft menade domstolen att 
det var nödvändigt att kopiera hela verket för att uppfylla syftet. Den fjärde faktorn ”the 
effect of the market” var till Arribas fördel då domstolen menade att databasen skulle 
locka folk till Kellys webbsida snarare än ifrån den. Kellys möjligheter till att sälja sina 
bilder skulle inte heller påverkas p.g.a. den låga upplösningen på Arribas thumbnails. 
Domstolen beslutade därmed att Arribas databas inte ersätter originalen och gagnar 
allmänheten genom att förenkla informationssökning på Internet och därför bör 
betraktas som fair use.142 
 
Jonathan Band är en av dessa som lutar sig mot Kelly v. Arriba Soft när han i sin artikel 
”The Google Print Library project: A Copyright Analysis” analyserar Google Book 

                                                 
141 The Ninth Circuit är den största av de tretton federala domstolsdistrikten och inkluderar alla federala 
domstolar i Kalifornien, Oregon, Washington, Arizona, Montana, Idaho, Nevada, Alaska, Hawaii, Guam 
och the Northern Mariana Islands. The Ninth Circuit homepage (2006)  
142 Band, Jonathan (2005). The Google Print Library  Project: A Copyright Analysis  
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Search ur ett upphovsrättsperspektiv. Band inleder artikeln med att nämna att det råder 
stor förvirring i medias rapportering om Googles projekt och uppmanar därför alla 
förläggare att noggrant studera exakt vad det är Google vill göra och att även studera de 
relevanta upphovsrättsfrågorna kring projektet. En sådan förståelse borde enligt Band 
skingra den oro som råder hos flera förläggare.143  
 
Projektet består av två handlingar som ger upphov till frågor kring upphovsrätten. För 
det första kopierar Google hela böcker till sin databas och för det andra så låter de 
användaren, utifrån söktermer, ta del av ett par meningar av den lagrade texten. Den del 
av texten som presenteras för användaren går enligt Band under de minimis och bör 
därför inte ses som intrång i upphovsrätten. Men även om en domstol skulle se på det 
annorlunda är båda handlingarna, enligt Band, förenliga med fair use paragrafen. Band 
menar att utslaget i fallet Kelly v. Arriba Soft är helt och hållet överförbart till Google 
Book Search tvisten. Eftersom att Google inte försöker tjäna pengar på försäljning av de 
inskannade böckerna rör de sig inte om en kommersiell exploatering av 
upphovsrättsinnehavarnas verk. Den tredje faktorn ”amount of the work used” bör inte 
heller utgöra ett problem för Google eftersom att domstolen i fallet Kelly v. Arriba 
fastställde att den tillåtna mängden man får kopiera av ett verk varierar beroende på 
användningens syfte och karaktär. Om den sekundära användaren bara kopierar den 
mängd som krävs för att uppfylla syftet väger inte den andra faktorn emot denne. För 
Arriba liksom för Google var det nödvändigt att kopiera hela verket. Band menar också 
att Google Book Search ska jämföras med sökmotorer på Internet, där en opt out 
möjlighet ligger till grund för indexeringen av webbsidor.144  
 
Paul Ganley, som gör sin lärlingstid som juridiskt ombud vid Baker & McKenzie LLP i 
London, analyserar i sin artikel ”Google Book Search: Fair Use, Fair Dealing and the 
Case for Intermediary Copying” projektet Google Book Search och dess chanser i en 
domstol. 
 
Ganley tror inte som Band att en domstol skulle se Google Book Search som förenligt 
med en de minimis användning utan tror att försvaret kommer att fokusera på fair 
use.145 Som de flesta som diskuterar Google Book Search tar Ganley upp Kelly v. 
Arriba Soft vilket i stort överrensstämmer med vad Google vill göra. Fallen skiljer sig 
dock åt genom att Arriba Soft indexerade verk som redan fanns tillgängliga på Internet 
medan Google först kopierar verk och sedan indexerar dem. Googles indexering innebär 
alltså ett medieskifte.146  
 
Angående den första faktorn ”purpose of the use” menar Ganley att Google visserligen 
är ett kommersiellt företag men att de inte direkt exploaterar de inskannade verken. Det 
handlar inte heller om enbart ett medieskifte, det index Google erbjuder kan inte ersätta 
läsning av de tryckta böckerna. Google lägger också till en sökfunktion inom verken, 
något som inte är tillgängligt i de tryckta originalen. Den andra faktorn ”nature of the 
work” bör enligt Ganley vara till kärandens fördel. Hade Google gjort en åtskillnad 
mellan fakta och fiktion hade det haft en lite större chans eftersom att användning av 
fakta tolereras i högre grad av upphovsrättslagstiftningen. I den tredje faktorn ”amount 

                                                 
143 Band, 2005 
144 Band, 2005 
145 Ganley, Paul (2006). Google Book Search: Fair Use, Fair Dealing and the Case for Intermediary 
Copying, s. 8 
146 Ganley, 2006, s. 10f 
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of the work used” är det helt klart att Google under den första fasen kopierar hela 
verken men det som faktiskt presenteras för användaren är en väldigt liten del och ses 
som fair use. Den fjärde faktorn ”market impact” ses ofta som den viktigaste av de fyra. 
Det är svårt att se att Google Book Search skulle kunna skada den existerande 
bokmarknaden, snarare tvärtom, men det kan argumenteras för att det skadar en 
potentiell marknad där förlagen kan sälja licenser för att erbjuda sökning och 
återvinning av textfragment. Men PPP där förlagen frivilligt ingår pekar på motsatsen 
och att den största delen av verken inte är i tryck längre talar mot att förlagen skulle 
vinna något på sådana licenser.147 Ganleys slutsats blir att Google har stora chanser att 
vinna en rättegång. Ganley menar också att om vi värderar informerade och deltagande 
medborgare högt bör vi vara försiktiga med lagar som gör projekt som Google Book 
Search presumtivt olagliga.148  
 
Skulle Google behöva söka en licens för varje verk som ingår i PLP skulle ett tydligt 
incitament för att favorisera böcker i tryck uppstå och på så sätt underminera hela 
projektet. Eftersom att det är troligare att böcker i tryck skulle ge företaget 
reklamintäkter än böcker som inte längre är i tryck. I så fall skulle Google Book Search 
bli mer ett sätt att marknadsföra böcker på än en källa till information för 
allmänheten.149  
 
Resten av artikeln ägnar Ganley åt en analys av projektets chanser under brittisk lag och 
finner att Google Book Search skulle ha små chanser att klara en rättegång om tvisten 
skulle avgöras under brittisk lagstiftning. Det är en intressant poäng men eftersom det 
ligger utanför området för min uppsats fördjupar jag mig inte mer i det. Ganleys artikel 
visar också hur brittisk lag skulle kunna förändras för att göra liknande projekt lagliga 
och talar främst om att själva kopieringen inte bör ligga till grund för lagstiftningen. 
Upphovsrätten bör fokusera på ändarna, alltså upphovsmännen och slutanvändaren och 
inte på den idag ofta nödvändiga kopieringen däremellan. 150 
 
Lawrence Lessig har skrivit en hel del om Google book Search både i artiklar och i sin 
blogg och är en ivrig försvarare av projektet. I en artikel i Wired hösten 2005 skriver 
Lessig att nästan 90 procent av de böcker som Google skannar in under PLP är böcker 
som inte längre är i tryck. Att se till att vi även i framtiden vet om att dessa böcker 
finns, om än bara på bibliotek och antikvariat, är av stor vikt för vår kunskap och 
historia.151 
 
Att AAP påstår att opt out möjligheten som Google erbjuder vänder alla principer som 
upphovsrätten bygger på upp och ner menar Lessig är korrekt på ett sätt men att det inte 
är Google som gör detta utan Internets själva struktur. Om AAP får rätt skulle inte bara 
PLP vara olagligt utan varenda sökmotor på Internet. Sedan 1909 har den amerikanska 
upphovsrättslagen gett upphovsrättsinnehavaren exklusiv rätt att kontrollera kopiering 
av deras verk men Lessig menar att kongressen som stiftade dessa lagar inte hade PLP i 
åtanke. Med kopiering menade de istället handlingar som konkurrerar med 
upphovsrättsinnehavarens incitament för skapande av verken. Inget av det Google vill 
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göra påverkar dessa incitament för nyskapande, därför borde Googles kopiering av 
verken ses som fair use.152  
 
Inställningen till projektet skiljer sig litet åt mellan de medverkande biblioteken. 
Universitetsbiblioteken vid Harvard och Oxford samt New Yorks statsbibliotek kommer 
än så länge bara att tillåta inskanning av public domain material. Stanfords 
universitetsbibliotek har ännu inte satt några riktiga gränser för vad som kommer att 
skannas men kan tänka sig att även tillåta skanning av upphovsrättskyddat material. 
Universitetsbiblioteket i Michigan har dock redan från första början tillåtit inskanning 
av allt material, såväl public domain som upphovsrättskyddade verk. 153 I Michigan är 
man precis som Google övertygade om att skanningen av det upphovsrättskyddade 
materialet är förenligt med fair use paragrafen medan man i t.ex. Oxford inte verkar 
vara lika övertygade då man anger upphovsrättsrestriktioner och immaterialrättsfrågor 
som skäl för att enbart hålla sig till public domain material. 154  
Vid universitetsbiblioteket i Michigan argumenterar man för projektet på ungefär 
samma sätt som Google men pekar specifikt på det faktum att upphovsrätten har en 
dubbel funktion. Allmänhetens rättigheter är lika viktiga som upphovsinnehavarnas 
rättigheter och de menar även att projektet är utformat för att hjälpa och inte stjälpa 
förlag och författare.155  
 
Det finns givetvis även exempel på negativa röster om Google Book Search. De som är 
allra mest negativt inställda är organisationerna som är föremål för min analys och de 
kommer av naturliga skäl inte tas upp under denna rubrik men ett annat förlag skall ges 
lite utrymme. 
 
I en artikel på BusinessWeek online deklarerar förlaget Random House att för att inte 
låta företag som Google, Yahoo och Microsoft ensamma forma Internet planerar de att 
erbjuda konsumenter att köpa enstaka sidor ur digitaliserade böcker. Minst 4 cent per 
sida kommer det att kosta för romaner medan t.ex. kokböcker och referensverk kommer 
att ha en högre prissättning. 156  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det andra ledet i projektet där användaren tillåts se 
delarna ur de upphovsrättskyddade verken är förhållandevis oproblematiskt. De delar 
man faktiskt kan ta del av ur en upphovsrättskyddad bok är så små att de rimligtvis bör 
betraktas som fair use. Problematiken ligger istället i det första ledet där Google 
kopierar hela verk. Kopiering har länge utgjort kärnan i upphovsrätten men nu höjs flera 
röster för att man inte längre kan utgå ifrån kopiering eftersom att Internets själva 
struktur omöjliggör en sådan utgångspunkt för lagen. 
 

6 Analys 

Analysdelen är uppdelad under två huvudrubriker, en för AG och en för AAP. Under 
dessa följer först en textanalys där de olika dokumenten analyseras var för sig för att 
frilägga de viktigaste verklighetspåståendena, värderingarna och normerna. I den 
påföljande kontextanalysen kommer dokumenten gemensamt att ställas mot kontexten. 
                                                 
152 Lessig, 2005 
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154 Carr, Reg (2005). Oxford – Google Digitisation Agreement. Bodleian Library University of Oxford 
155 University of Michigan (2005). UM Library/Google Digitization Partnership FAQ, August 2005 
156 BusinessWeek online (2005). Random House: Digital is Our Destiny 
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Flera av dokumenten innehåller liknande värderingar, verklighetspåståenden och 
normer vilket skulle medföra onödigt mycket upprepningar om jag hade valt att 
analysera varje dokument för sig även i kontextanalysen. Citat ur artiklarna och 
pressmeddelandena i textanalysen kommer inte att förses med fotnoter eftersom att det 
tydligt framgår vilket dokument som citeras.  

6.1 Analys av dokument utgivna av Authors Guild 
 
6.1.1 Textanalys 

6.1.1.1 Authors Guild Sues Google, Citing ”Massive Copyright Infringement” 
 
Authors Guild Sues Google, Citing “Massive Copyright Infringement är ett 
pressmedelande som publicerades på AG:s hemsida den 20 september 2005.  
 
Kärnan i artikeln utgörs av verklighetspåståendet “It’s not up to Google or anyone other 
than the authors, the rightful owners of these copyrights, to decide whether and how 
their works will be copied.” Det läggs även stor vikt vid att ”Google has not sought the 
approval of the authors of these works for this program”. Dessa två 
verklighetspåståenden kan också läsas som en värdering som säger att varje användning 
av ett upphovsrättskyddat verk kräver ett godkännande av upphovsrättsinnehavaren. 
Oavsett om man läser citaten som verklighetspåståenden eller värderingar är det svårt 
att på ett rent textmässigt plan argumentera emot att den rättmätiga ägaren är den som 
bestämmer över sitt verk. Ordet copyright, eller upphovsrätt, indikerar i och för sig att 
det rör sig om ett monopol snarare än egendom, vilket betyder att det inte innebär en 
absolut äganderätt. Tanken bakom upphovsrätten är ju att efter en begränsad tid får vem 
som helst bestämma över hur och om ett verk ska kopieras. Men bortsett från detta och 
om vi istället fokuserar på att verken just nu är upphovsrättskyddade är det svårt att på 
ett textmässigt plan argumentera emot påståendena.  
 

6.1.1.2 Five Publishers Sue Google over Google Library 
 
“Five Publishers Sue Google over Google Library” är ett pressmeddelande som 
publicerades på AG: s hemsida den 19 oktober 2005. 
 
Det korta pressmeddelandet välkomnar AAP:s stämning mot Google Book Search och 
menar att den visar att respekt för upphovsrätten är en viktig fråga för både författare 
och förlag. Annars ryms det mest väsentliga av artikelns innehåll i 
verklighetspåståendet att “Google cannot simply appropriate the rights of copyright 
holders. That’s against the law.” Här sägs det rakt ut att Google bryter mot lagen när de 
olovandes utnyttjar upphovsrättsinnehavarnas verk.  
 
De två pressmeddelandena från AG har, som brukligt i pressmeddelanden, en saklig och 
formell ton. Författaren är okänd och bakomliggande värderingar syns inte lika tydligt 
som i de mer personligt hållna artiklarna. 

6.1.1.3 Not at the Writers Expense 
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“Not at the Writer’s Expense” är en artikel skriven av AG: s president Nick Taylor och 
publicerades i the Washington Post den 22 oktober 2005. Versionen jag har använt är 
dock hämtad från AG: s hemsida. 
 
I artikeln ställs frågan “when did we in this country decide that this kind of work and 
investment isn’t worth paying for?” Vilket kan läsas som ett uttryck för värderingen att 
författare har rätt att få betalt för frukterna av sitt arbete. Det är troligtvis en värdering 
som de allra flesta ställer upp på, förutsatt att böckerna är intressanta nog för att någon 
ska vilja läsa dem. Detta är kärnpunkten i artikeln och flera variationer på denna 
värdering står att finna i artikeln. ”We’re getting heat for standing in the way of 
progress, again for thoughtlessly wanting to be paid” är ett sådant exempel. 
 
Ett verklighetspåstående som förkommer i artikeln liksom i flera av dokumenten är att 
”It’s been tradition in this country to believe in property rights.” och i samma artikel en 
variation på samma tema, “society has traditionally seen it’s greatest value in the rights 
of individuals, and particularly in the dignity of their work and just compensation for it” 
Följt av frågan, “when did we decide that socialism was the way to run the Internet?”  
Här talas det om en långvarig amerikansk tradition av att tro på upphovsrätten och en 
värdering som säger att fri kultur är att jämställa med socialism.  
 
Taylor skriver också angående att Google anför fair use för att rättfärdiga projektet att 
”that makes a private company, which is profiting from the access it provides, the 
arbiter of a legal concept it has no right to interpret.” Det innebär ett 
verklighetspåstående som säger att kommersiella företag inte har rätt till fair use. 
 
Fri kultur ses som socialism, vilket inte är något eftersträvansvärt enligt 
artikelförfattaren. Men Taylor själv bygger sitt eget skapande på fri kultur. När han 
beskriver skrivprocessen för det historiska verk han håller på att författa får vi veta att 
det är en mödosam process med läsning av tjocka översiktsverk, kopiering av gamla 
tidningar, assistenter som gräver fram obskyr och bortglömd information. Taylor skriver 
att han efter den inledande processen ”then sat at my keyboard trying to spin a mountain 
of facts into a compelling narrative.”  
 
Taylors text rymmer i och med detta en stor motsägelse. Han gör en åtskillnad mellan 
företag och författare när han säger att kommersiella företag inte har rätt till fair use 
samtidigt som Taylors egen författargärning bygger på fair use. I det förstnämnda fallet 
är det ett uttryck för socialism, i det sistnämnda fallet är det bara ett uttryck för hur det 
går till när man skriver böcker. Taylor betalar nämligen inte en cent till författarna av de 
översiktsverk och gamla tidningsartiklar som han använder för skapandet av sin ”nya” 
bok, han betalar inget därför att lagen säger att han inte behöver det. Handlingen är fair 
use och därför behöver han varken betala eller be om lov. Taylors resonemang 
utmynnar alltså i att han själv i egenskap av författare olovligen använder delar av andra 
författares verk utan att betala för det för att skapa något nytt som han i sin tur tjänar 
pengar på, vilket är helt ok. Google använder olovligen delar av författares verk utan att 
betala för det för att skapa något nytt som de tjänar pengar på, vilket är olagligt enligt 
Taylor. 
 
Slutligen framträder även en norm, när Taylor skriver att ett par av de samverkande 
biblioteken har uppmärksammat problemet och tillåter enbart inskanning av verk som är 
i the public domain. Vilket är det rätta sättet att genomföra ett sådant projekt på.  



 

39 

6.1.1.4 Just Google ’thou shalt not steal’ 
 
“Just Google ‘thou shalt not steal’” är en artikel skriven av författaren Susan Cheever, 
styrelsemedlem i AG, som är publicerad i Newsday den 12 december 2005. Versionen 
jag har använt är dock hämtad från AG: s hemsida. 
 
“Words are property. This principle has been upheld by the law since 1710, when the 
first copyright law was passed.” Detta verklighetspåstående framstår som artikelns 
kärnpunkt och en variation på samma tema är verklighetspåståendet “Google doesn’t 
like the laws as they existed for centuries”. 
 
Cheever tycker precis som Taylor att fair use inte är något som Google kan förlita sig på 
men av en annan anledning, nämligen verklighetspåståendet att ”the amount of words 
that constitute fair use varies according to court case. At present, it is 400 words.” 
 

“The Internet, with its astonishing flow of information, has already threatened to blow holes in music 
copyrights as well as some literary copyrights. Perhaps new laws are called for, laws that take our 
modern world into account. In the meantime, will someone please tell Google what we all tell our 
children? You may not like the law, but breaking it is not the way to change it”.  

 
Här vill jag främst fokusera på verklighetspåståendet om att Internet hotar att ödelägga 
upphovsrätten för både musik och litteratur. Men frågan om nya lagar är också 
intressant liksom verklighetspåståendet om att bryta mot lagen är inte sättet att förändra 
den på. 

6.1.1.5 Letter From the President 
 
”Letter From the President” är skriven av Nick Taylor med okänt publiceringsdatum 
och hämtad från AG.s hemsida.  
 
Taylor skriver att även om debatten fortgår har de värsta stridigheterna kring Google 
Book Search lagt sig. Eftersom att tvisten har fått ett så kraftigt medialt genomslag, 
vilket tyvärr ibland har utmynnat i förvirring över vad de olika parterna står för, påtalar 
Taylor vikten av att reda ut AG: s intentioner. Stämningen är inte riktad mot Google 
Book Search som helhet utan mot PLP och inte heller där motsätter sig AG egentligen 
vad Google vill göra men Taylor följer upp med verklighetspåståendet “But neither 
Google nor anyone else has the right to do that without the permission of authors” Att 
Google ändå genomför projektet betyder att “the company is stealing peoples property 
and providing others with access to it for it’s own gain”. Vilket innebär ett 
verklighetspåstående där kärnpunkten är att Google stjäl egendom för egen vinnings 
skull. Givetvis är det fel att stjäla någon annans egendom för egen vinnings skull, på ett 
textmässigt plan är det svårt att argumentera emot detta påstående. Taylor talar bara om 
människors egendom och benämner inte denna som immateriell- eller intellektuell 
egendom. 
 
Två andra verklighetspåståenden ur artikeln är “opt out is not the way it works” och 
“fair use applies to the end user not the copier”. Det förstnämnda handlar om att det inte 
är upp till upphovsrättsinnehavaren att förhindra upphovsrättsintrång och det 
sistnämnda att det är slutanvändaren och inte Google som har rätt till fair use. 
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Taylor menar att Google och biblioteken “made it an argument between the rights of 
authors and the public’s access to information, implying that authors are standing in the 
way of progress, tantamount to saying traffic is moving to slow let’s take down all the 
stop signs”.  
 
I artikeln framkommer också en värdering om vikten av att bevara äldre verk. Bibliotek 
som bara tillåter skanning av public domain verk genomför projektet på rätt sätt, vilket 
utgör ett “valuable initiative, preserving information that may be lost to physical 
deterioration”  
 
Artiklarna har till skillnad från pressmeddelandena en tydlig avsändare och är mer 
personligt hållna. Värdeladdade ord, som t.ex ”Google is doing evil” i Cheevers artikel, 
förkommer i större utsträckning än i pressmeddelandena. Taylor inleder sin artikel med 
”I am a writer” som för att upprätta en mer personlig kontakt med läsaren. Cheever vill 
antagligen spela på läsarens känslor när hon skriver om den stulna stolen som sonen 
spillt juice på, eller bordet som fadern byggt till den första egna lägenheten. Det är 
därför viktigt att vara medveten om skillnader mellan de olika dokumenten. I artiklarna 
kan berättarstrukturen användas för att dölja vissa aspekter av texten. Det finns risk för 
att man missar helheten om man fokuserar på individuella fall som Cheevers 87-åriga 
mor som klarar sig tack vare den avlidne faderns efterlämnade upphovsrätt. Plötsligt 
argumenterar man inte emot den stärkta upphovsrätten utan mot den 87-åriga kvinnans 
rätt till ett drägligt liv, troligtvis är författaren väldigt medveten om att de flesta har 
mycket svårare för det sistnämnda.  
 
6.1.2 Kontextanalys 
 
Ett av de vanligaste verklighetspåståendena i dokumenten utgivna av, eller skrivna av 
representanter för, Authors Guild är att det i USA är tradition att tro på rätten till 
egendom. Genom att ställa detta verklighetspåstående i relation till kontexten kan man 
granska sanningshalten i påståendet.  
 
Att det är en amerikansk tradition att tro på rätten till egendom är helt korrekt, USA 
grundades på rätten till egendom som mark, varor och till och med människor. Med 
undantag för det sistnämnda är de olika formerna av egendom fortfarande viktiga 
grundpelare för det amerikanska samhället. Men problemet är att artikelförfattaren 
egentligen talar om immateriell egendom och där förhåller det sig precis tvärtom. USA 
är ett av de länder där immateriell egendom traditionellt tydligast har skiljt sig ifrån 
materiell egendom. I beskrivningen av den amerikanska upphovsrätten i kapitel fem 
togs Jefferson och Franklins syn på upphovsrätten upp och även hur USA under lång tid 
systematiskt piratkopierade brittiska böcker. Idag närmar sig de olika formerna av 
egendom varandra alltmer både i dagligt tal och i upphovsrättslagstiftningen men någon 
lång historisk tradition är det inte tal om.  
 
Att så konsekvent förlita sig på traditionens makt förefaller vara något ogenomtänkt 
eftersom att det som talas om som traditioner är till stora delar felaktigt och inte minst 
eftersom att Google Book Search under 1710 års lag skulle vara fullt lagligt. I artikeln 
”Just Google ’thou shalt not steal’” nämns 1710 som året för den första 
upphovsrättslagen, vilket visserligen stämmer men eftersom artikeln talar om en 
amerikansk tradition vore det mer rimligt att utgå ifrån den första amerikanska 
upphovsrättslagen som stiftades 1790. Denna, 1790 års version av upphovsrättslagen 
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reglerade enbart kopiering av böcker. Översättningar till andra språk och adaptioner 
som t.ex. pjäser baserade på en bok sågs som nya verk och utgjorde alltså inget intrång i 
upphovsrätten för originalverket.157 Hade projektet Google Book Search varit möjligt att 
genomföra 1790 hade det setts som en adaption av originalverket, nytt medium, nytt 
syfte, nytt verk och alltså inte utgjort ett intrång i upphovsrätten. AG: s argument tar 
dock aldrig någon hänsyn till att upphovsrättslagstiftningen förändrats drastiskt i både 
omfattning och tid, utan verkar vilja ge en bild av en statisk upphovsrätt som alltid har 
sett ut på ett visst sätt.  
 
Om Google Book Search ändå skulle ha reglerats av 1790 års upphovsrättslag skulle 
relationen mellan public domain verk och upphovsrättskyddade verk ha varit den 
omvända. Idag är som sagt 16 procent av verken Google tänker skanna in i the public 
domain och 84 procent skyddade. Mellan 1790 och 1800 upphovsrättskyddades endast 
fem procent av de i USA utgivna verken, 95 procent gick alltså direkt till the public 
domain. 158 De 95 procenten och det faktum att 1973, när man fortfarande behövde 
förnya upphovsrätten, valde mer än 85 procent av upphovsrättsinnehavarna att inte 
förnya skyddet, eftersom att de helt enkelt inte ansåg det nödvändigt – de hade tjänat 
vad de trodde sig kunna på böckerna, säger mycket om hur svag tron på immateriell 
egendom som egendom traditionellt sett har varit. 
 
Lessig skriver också att “if ‘piracy’ means using value from someone else’s creative 
property without permission from that creator - as it is increasingly described today – 
then every industry affected by copyright today is the product and beneficiary of a 
certain kind of piracy.”159 I beskrivningen av den amerikanska upphovsrätten har vi 
redan sett hur den tidiga bokindustrin blomstrade p.g.a. att man vägrade ta hänsyn till 
internationell upphovsrätt och helt enkelt piratkopierade. I Hollywood byggdes 
filmindustrin upp av pirater som flytt östkusten och det patent som givits 
filmskapandets uppfinnare Thomas Edison. När den federala lagen slutligen hann ikapp 
piraterna på västkusten hade Edisons patent upphört att gälla och en ny industri hade 
fötts, delvis tack vare den otillåtna användningen av Edisons patent.160 Lessig ger fler 
exempel på hur radion, musikindustrin och kabel-tv till stora delar har grundats på 
piratkopiering men de redan beskrivna exemplen räcker för att visa att traditionen att tro 
på immaterialrätten inte alls är så stark historiskt sett som artikelförfattarna menar.  
 
Verklighetspåståendet att ord är egendom och att de varit så sedan 1710 stämmer inte 
heller rik tigt, när man ställer det mot en historisk tillbakablick. Upphovsrätten är och 
har alltid varit ett tidsbegränsat monopol. Inte ens under den tid monopolet gäller är 
orden i böckerna egendom utan immateriell egendom vilket innebär en stor skillnad. 
Enligt upphovsrättslagen är det tillåtet, för att välja ett oproblematiskt exempel, att 
citera ett kortare stycke ur en upphovsrättskyddad bok utan tillstånd från 
upphovsrättsinnehavaren när man skriver en recension av boken, hur kritisk recensionen 
än må vara. Min bil är däremot min egendom. Om man vill skriva en kritisk kommentar 
till hur framskärmarna på bilar av märket Ford tenderar att rosta väldigt snabbt är det 
inte tillåtet att ta en bit av min rostiga framskärm för att visa på sanningshalten i 
påståendet. Det är inte tillåtet därför att min bil är min egendom, jag har absolut 

                                                 
157 Lessig, 2004, s. 88 
158 Lessig, 2004, s. 133 
159 Lessig, 2004, s. 61 
160 Lessig, 2004, s. 53ff 
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äganderätt till denna. Det finns inga fair use undantag som säger att någon har rätt att 
använda min bil på något sätt utan att be mig om lov.  
 
Men AG likställer ord med egendom och gör det på ett väldigt tydligt sätt då artikeln 
”Just Google ’thou shalt not steal’” inleds med jämförelsen att det är precis samma sak 
om någon stjäl mina vardagsrumsmöbler som om någon stjäl delar ur min bok och 
lägger ut dem på Internet. Det är en mycket märklig liknelse där det inte tas någon som 
helst hänsyn till att vardagsrumsmöblerna är en förbrukningsbar resurs medan innehållet 
i en bok är en icke-förbrukningsbar resurs. Tar någon mina vardagsrumsmöbler är de 
borta och jag får sitta på golvet, tar någon ett par korta textutdrag ur min bok och låter 
Internetanvändare se dessa har jag fortfarande kvar min bok. 
 
Om vi återgår till artikeln ”Not at the Writer’s Expense” och skrivprocessen med det 
eviga sökandet i gamla dagstidningar, otaliga timmars informationssökning på nätet och 
läsning i översiktsverk. Om nu resultatet av denna process, som AG menar, resulterar i 
egendom kan man jämföra med att någon bygger ett hus. Denne någon köper eller 
framställer dock inte allt material själv utan tar även delar från redan färdigbyggda hus 
(givetvis märks dessa delar med: taget från Svenssons hus, taget från Olssons hus o.s.v.) 
för att på så sätt bygga ett nytt hus.  
 
Tanken ter sig helt orimlig men hade innehållet i verken som författaren skapar sina 
böcker utifrån varit egendom hade han lika lite kunnat skriva sina böcker på det viset 
som han gör som man kan bygga ett hus genom att ta delar från sina grannars hus. 
Återigen så beror detta givetvis på att idéerna och tankarna bakom en bok består av 
icke-förbrukningsbara resurser medan grannens köksfönster i allra högsta grad är en 
förbrukningsbar resurs. Att vara författare och förespråka en ideologi som fullt ut 
jämställer innehållet i en bok med egendom är att underminera möjligheterna till att 
utföra sitt yrke. Skulle böcker och orden i dem fullt ut accepteras som egendom skulle 
Taylor vara tvungen att betala för varje stycke han använder ur ett tidigare verk.  
 
Verklighetspåståendet att det är författaren och endast författaren som har rätt att 
bestämma om och hur deras verk ska kopieras, som kommer till uttryck i bl.a. 
pressemedelandet “Authors Guild Sues Google, Citing “Massive Copyright 
Infringement”, överrensstämmer i stort med verkligheten. Kopiering har hittills varit 
kärnan i upphovsrättslagstiftningen. Att låna ut en bok till en vän omfattas inte av 
upphovsrättslagen därför att det är en handling som inte skapar en kopia, att läsa en 
inköpt bok tio gånger likaså. Att skanna in en bok och publicera den på Internet 
omfattas däremot av upphovsrättslagen eftersom att det är en handling som skapar en 
kopia.161 Historiskt sett var, som tidigare nämnts, skapandet av en kopia det enda som 
omfattades av upphovsrättslagar, att basera en teaterpjäs på en bok var inget intrång i 
upphovsrätten eftersom att det inte skapade en kopia utan ett nytt verk.  
 
Problematiken ligger istället i ordet kopia och i frågan om handlingen Google utför 
verkligen resulterar i en kopia? Under rubriken Debatten kring Google Book Search 
stod det klart att flera analyser av projektet menar att det inte rör sig om enbart ett 
medieskifte, utan att Google faktiskt tillför något. I ett tryckt verk är det inte möjligt att 
via en sökterm snabbt få se på vilka sidor uttrycket public domain förekommer, med 
hjälp av PLP är det möjligt. Det är också viktigt att peka på att för slutanvändaren är det 
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absolut inte tal om någon kopia. De enstaka rader man som användare tillåts läsa ur en 
upphovsrättskyddad bok kan inte på något vis sägas ersätta läsning av originalet. 
Kopieringen är i Googles fall alltså ett medel för att nå det lagliga målet, eller 
åtminstone det som borde vara det lagliga målet. 
 
Även om kopiering är det som upphovsrätten tar sin utgångspunkt i så finns det 
undantag. Google själva säger att: ”We believe that copying itself is legal; it’s what you 
do with content that matters. Otherwise, you wouldn’t be able to record copyrighted TV 
shows to watch later, and search engines wouldn’t be able to index copyrighted Web 
pages to help you find them.”162 Det är svårt att se det på något annat sätt än att Google 
har rätt. AG menar däremot som vi såg i ”Letter from the president” att fair use handlar 
om hur slutanvändaren och inte den som kopierar använder materialet. Skulle AG få rätt 
i att bestämmanderätten över hur och om upphovsrättskyddade verk får kopieras ligger 
helt och hållet hos upphovsrättsinnehavaren borde en videoinspelning av ett 
upphovsrättskyddat tv program och sökmotorers indexering av webbsidor vara olagliga 
handlingar. Arriba Soft borde inte heller ha fått rätt till att använda Kellys fotografier. 
Att detta skulle få negativa konsekvenser för allmänhetens informationsåtkomst står 
bortom allt tvivel. Det skulle också tillintetgöra Internet som den commons Lessig 
menar att den började som och återigen borde bli. Resonemanget om Internet som 
commons beskrevs utförligt i teoriavsnittet så jag ska inte upprepa det här. 
 
I artikeln ”Not at the Writers’ Expense” ställdes frågan ”When did we in this country 
decide that this kind of work and investment isn’t worth paying for?”. Vilket jag tolkade 
som en värdering för att författaren har rätt att få betalt för sitt arbete. Men när man 
ställer värderingen i relation till projektet Google Book Search verkar den istället vara 
ett uttryck för att varje användning av varje aspekt av ett upphovsrättskyddat verk ska 
betalas för. Då kan man istället ställa motfrågan, när bestämdes det att all användning av 
varje aspekt av ett upphovsrättskyddat verk måste betalas för? Svaret på den frågan är 
att någon sådan värdering eller lag aldrig har legat till grund för upphovsrätten och gör 
det inte än idag. Eller, annorlunda uttryckt, det bestämdes 1790 när den första 
upphovsrättslagen stiftades att all användning av varje aspekt av ett 
upphovsrättsskyddat verk inte behöver vare sig betalas för eller fås tillstånd för. 
 
I ett större perspektiv säger den amerikanska konstitutionen att ”Congress has the 
power, to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited 
Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and 
Discoveries.”163 Konstitutionen säger inte först och främst att författare ska ha ensamrätt 
och få betalt. Den säger istället att kongressen ”has the power to promote the progress 
of science and useful arts”, detta är kärnan i, eller målet med, upphovsrätten inte att se 
till att författare får ensamrätt och betalning för sitt arbete. Det sistnämnda är istället ett 
medel för att uppnå målet.  
 
En ståndpunkt som rör både synen på immateriell egendom som egendom och rätten till 
kompensation för sitt arbete uttrycks i ett brev till Amazon.com undertecknat av Patricia 
S. Schroeder och Letty Cotty Pogrebin, president för AAP och dåvarande president för 
AG. I brevet uttrycker dessa sin oro för att försäljningen av begagnade böcker ska 
hämma försäljningen av nya böcker. Eftersom varken förlag eller författare 
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163 The National Archives Experience (2006). Constitution of the United States, article 1, section 8, clause 
8 



 

44 

kompenseras vid försäljning av begagnade böcker riskerar detta att skada författare och 
förlag.  
 

“We're all in this business together. Without talented authors producing a large number of new titles 
every year, Amazon's sales will certainly suffer. If book authors and publishers aren't adequately 
compensated for their work, however, then more and more writers will be compelled to pursue other 
creative outlets and professions. For the sake of authors, publishers, readers and Amazon, a 
compromise must be found that will not discourage writers from writing or consumers from buying 
new books.”164 

 
I en artikel publicerad på Business Week Online säger Paul Aiken, AG: s executive 
director, att det största problemet inom industrin “the one upsetting the whole 
ecosystem” är att författare och förlag nästan aldrig kompenseras för försäljningen av 
begagnade böcker, en marknad som drar in 2,2 miljarder dollar om året.165 
 
På AG: s hemsida verkar den officiella hållningen ändå vara att organisationen inte har 
något emot försäljningen av begagnade böcker utan de skriver att kritiken enbart har att 
göra med att Amazon erbjuder begagnade böcker i anslutning till försäljningen av 
nya.166 
 
Att styrelsemedlemmar ändå uttalar sådana tankar tyder på en stor ambivalens i synen 
på vad för sorts egendom böcker egentligen är. I tidigare artiklar har vi sett hur den 
immateriella egendom som böcker innehåller jämställs med både bord och stolar. När 
man tillverkar en stol och säljer den ger man upp rättighe terna för just den stolen, 
rättigheterna till själva designen undantaget, om köparen säljer den vidare kompenseras 
inte tillverkaren ännu en gång. Varför, om böcker är att jämställa med stolar, skulle då 
författaren kompenseras igen när deras böcker säljs en andra gång?  
 
Förlag och författare anför en mycket motsägelsefull bild av hur immateriell egendom 
ska tolkas. Till stora delar beror detta säkert på att begreppet immateriell egendom är 
mycket motsägelsefullt och till stora delar svårbegripligt men det är viktigt att inte bara 
därför tillåta immateriell egendom att få alla de rättigheter som rör olika former av 
egendom.  
 
Cheever anger inte någon källa för verklighetspåståendet om att fair use användning 
skulle vara begränsad till 400 ord. Kanske beroende på att det är felaktigt. Det stämmer 
dock som hon säger att mängden ord som utgör fair use varierar. I fallet Kelly v. Arriba, 
fastställdes, som den uppmärksamme läsaren minns, att den tillåtna mängden man får 
kopiera av ett verk varierar beroende på användningens syfte och karaktär. Grundregeln 
är att man endast ska kopiera så mycket som är nödvändigt, i Arribas fall var kopiering 
av hela verket nödvändigt. 
 
Värderingen om vikten av att bevara äldre verk, som uttrycks i ”Letter from the 
president”, verkar vara underordnad värderingen om att författaren ska få betalt för sina 
verk så länge upphovsrätten gäller. Att bevara information som håller på att försvinna är 
ett värdefullt initiativ men faktum är att samma initiativ kan sägas ligga bakom även 
inskanningen av de böcker som fortfarande är upphovsrättskyddade. Som tidigare 
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165 BusinessWeek (2005). Random House: Digital Is Our Destiny 
166 Authors Guild (2006). Is the Guild opposed to used book sales?  
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nämnts är 75 procent av böckerna som Google skannar in, böcker som är 
upphovsrättskyddade men inte i tryck. Med de allt längre skyddstiderna, som gäller 
även för dessa i många fall bortglömda böcker utan ett fortsatt kommersiellt värde, 
riskerar även dessa att inom en inte alltför avlägsen framtid ”be lost to physical 
deterioration”. Varför är det inte ett värdefullt initiativ att bevara dessa miljontals 
verk?167 Det kan invändas mot mitt resonemang att även förlagen borde kunna använda 
den nya teknologin till att skapa digitala kopior av utgångna verk. Det stämmer givetvis 
men det är inte troligt att förlagen skulle ta på sig bibliotekens och arkivens roller och 
göra även icke-kommersiell kultur tillgänglig. 
 
Här vill jag även passa på att ta upp liknelsen mellan författares och allmänhetens 
rättigheter med att trafiken går för sakta så därför tar vi bort alla stoppskyltar. Här 
passar Lessigs kommentarer om att samma regelsystem för både materiell- och 
immateriell egendom kan ställa till med stor skada in mycket bra. Som vi har sett gör 
AG ingen åtskillnad mellan de olika formerna av egendom. För att återgå till 
stoppskyltsliknelsen menar jag att stoppskyltarna fyller sin funktion på en 50-väg 
utanför en skola men bara för att stoppskyltarna funkar bra där betyder det inte att vi ska 
ha samma stoppskyltar och hastighetsbegränsning på flerfiliga motorvägar. Olika typer 
av vägar kräver olika typer av regler liksom olika typer av egendom kräver olika typer 
av regler.  
 
Liknelsen kan också göras inom immaterialrättssystemet då det idag finns en enda 
skyddstid, d.v.s. maxtiden. Vilket innebär att böcker som fortfarande har ett 
kommersiellt värde behandlas på samma sätt som böcker som inte längre finns 
tillgängliga på en kommersiell marknad. Kontentan är alltså att finns det stoppskyltar på 
ställen där de inte borde vara är det en fullt rimlig åtgärd att plocka bort dem för att få 
trafiken att flyta bättre. Där stoppskyltarna behövs ska de dock givetvis vara kvar, men 
AG argumenterar i termer av allt eller inget. 

6.2 Analys av dokument utgivna av The Association of 
American Publishers 
 
6.2.1 Textanalys 

6.2.1.1 AAP Board Respons to Authors Guild Google Suit 
 
AAP Board Responds to Authors Guild Google Suit är ett pressmeddelande publicerat 
på AAP: s hemsida den 21 september 2005.  
 
I det korta pressmeddelandet uttrycker AAP främst sitt stöd för AG och deras 
stämningsansökan mot Google. I övrigt sägs det att ”we hope that google will resume 
the dialogue we began several months ago in an effort to seek an acceptable approach to 
the treatment of copyrighted work”. Detta läser jag som en norm som uttrycker 
samarbete som den bästa lösningen på upphovsrättsproblematiken. 

                                                 
167 Lessig säger i föreläsningen ”Is Google Book Search ”fair use”?” att 18 miljoner verk planeras att 
skannas in, om alla de 75 procent som inte är i tryck fortsätter att vara det rör det sig alltså om 13,5 
miljoner verk. Nu är det dock inte rimligt att anta att inga av verken kommer att ges ut på nytt men även 
lågt räknat kommer det att röra sig om miljoner verk som inte kommer att ges ut igen under tiden 
skyddstiden gäller eftersom att de inte har något kommersiellt värde.  
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6.2.1.2 Google Library Project Raises Serious Questions for Publishers and 
Authors 
 
Google Library Project Raises Serious Questions For publishers and Authors är ett 
pressmeddelande publicerat på AAP:s hemsida den 12 augusti 2005. 
 
“While publishers are eager to explore initiatives that promise to bring books to a vastly 
expanded audience through the innovative use of technology, the Google Print Library 
Project is digitally reproducing copyrighted works to support Google’s sale of 
advertising in connection with its online search business operations without 
corresponding participation or approval by the copyright holders.” Kärnan i detta långa 
citat är värderingen som säger att tillstånd krävs när man använder någon annans 
upphovsrättskyddade verk, även om användningen har ett gott syfte. 
 
Kärnpunkten i pressmeddelandet är verklighetspåståendet om att “Google’s procedure 
shifts the responsibility for preventing infringement to the copyright owner rather than 
the user, turning every principle of copyright law on its ear”. Ansvaret ligger hos den 
som kopierar inte hos upphovsrättsinnehavaren, att påstå något annat är att vända upp 
och ned på upphovsrätten. Slutligen så kommer normen om att “working together” upp 
även i detta pressmeddelande. 
 

6.2.1.3 Publishers Sues Google Over Plans to Digitize Books  
 
Publishers Sues Google Over Plans to Digitize Books: Google Print Library Violates 
Publishers’ and Authors’ Rights är ett pressmeddelande publicerat på AAP:s hemsida 
den 19 oktober 2005.  
 
Än en gång uttrycks värderingen om att tillstånd krävs, “the suit which seeks a 
declaration by the court that google commits infringement when it scans entire books 
covered by copyright and a court order preventing it from doing so without permission 
of the copyright owners.”  
 
Ett verklighetspåstående om konsekvenserna av att inte söka tillstånd är,“Google is 
seeking to make millions of dollars by freeloading on the talent and property of authors 
and publishers.”  
 
I pressmeddelandet föreslås även en norm för hur projektet ska gå rätt till väga. Google 
bör använda sig av ISBN nummer för att avgöra vilka böcker som är 
upphovsrättskyddade och sedan söka rättigheterna till att använda boken. Följt av 
verklighetspåståendet ”if google can scan every book in the English language, surely the 
can utilize the ISBNs.” 
 
En mening som tar upp flera av AAP:s invändningar är  ”while google print library 
could help many authors get more exposure and maybe even sell more books, authors 
and publishers should not be asked to waive their long-held rights so google can profit 
from this venture.” Här uttrycks förutom projektets fördelar, det vanliga 
verklighetspåståendet om upphovsrätten som tradition och värderingen om att profitera 
på andras verk inte är tillåtet.  
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De av AAP utgivna dokumenten som tagits upp hittills är alla pressmeddelanden och 
den formella och sakliga tonen från AG: pressmeddelanden känns igen även här.  

6.2.1.4 Reining in Google 
 
“Reining in Google” är en artikel skriven av AAP.s president Patricia S. Schroeder och 
författaren och CNN analytikern Bob Barr. Artikeln pub licerades i The Washington 
Post den 3 november 2005. Artikeln finns inte på AAP: s hemsida men då den är 
undertecknad av Schroeder som använder sig av sin titel som president för AAP anser 
jag den ändå representera AAP. När en artikelförfattare uttrycker en personlig åsikt och 
inte talar för den organisation denne representerar brukar detta också vanligtvis nämnas, 
vilket det inte görs i artikeln.  
 
AAP har bestämt sig för att: “fight a $90 billion company bent on unilaterally changing 
copyright law to their benefit and in turn denying publishers and authors the rights 
granted to them by the U.S. constitution” och säger även att “just because Google is 
huge, it should not be allowed to change the law” Kärnan i den första meningen är 
verklighetspåståendet förneka förläggare och författare de rättigheter de tilldelats av 
konstitutionen. Det är sant att förlag och författare har tilldelats vissa rättigheter av den 
amerikanska konstitutionen men texten säger ingenting om hur dessa rättigheter är 
utformade. Därför är det också svårt att se exakt vad som skulle förnekas förläggare och 
författare om Google får sin vilja igenom.  
Den andra meningen säger tydligare vad som även återfinns i den första nämligen 
värderingen att bara för att Google är stora, rika och mäktiga har de inte rätt att ändra på 
lagen. Det är svårt att på ett textmässigt plan argumentera emot ett sådant påstående. Att 
ett fåtal mäktiga skulle ha rätt att ändra på lagar och regler är inte förenligt med ett 
demokratiskt system, fullt utvecklat skulle det istället innebära en plutokrati eller 
oligarki. Viktigt att lägga märke till är också ordet ändra, som i att Google vill ändra på 
lagen.  
 

“Not only is Google trying to rewrite copyright law, it is also crushing creativity. If publishers and 
authors have to spend all their time policing Google for works they have already written, it is hard to 
create more. Our laws say if you want to copy someone’s work, you must get their permission. Google 
wants to trash that.”   

 
Kärnan i den ovanstående meningen är att Google skriver om upphovsrättslagen, som i 
dagsläget säger att du måste ha upphovsmannens tillåtelse för att kopiera ett verk, och 
krossar därmed kreativiteten. Detta bygger alltså på verklighetspåståendet att det är 
upphovsrättslagen som skapar kreativitet, utan detta incitament – inget nyskapande.  
 
Artikelförfattarna ställer också frågan ”It isn’t up to broadcasters to track down 
someone profiting from their work, why should it be up to publishers to do so?” Vilket 
jag läser som en värdering som säger att ansvaret för att upphovsrätten efterlevs ligger 
hos användaren och inte hos innehavaren.  
 
Detta är den enda artikeln från AAP som ingår i analysen och som i fallet AG används 
här också mer värdeladdade ord. Författarna försöker också direkt etablera en personlig 
kontakt med läsaren när man inleder artikeln med ”You’re (min kursivering) probably 
reading the byline above and wondering, ’what could these two, from opposite sides of 
the aisle in Congress, possibly have in common with each other?” Svaret är för övrigt 
att upphovsrätten är så viktig att frågan skär rakt igenom de partipolitiska gränserna.   
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6.2.2 Kontextanalys 
 
Värderingen om att det krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att använda ett 
verk som är i dennes ägo, återfinns i så go tt som alla dokument utgivna av AAP. Att 
Google inte har bett om och erhållit detta tillstånd verkar vara den huvudsakliga kritiken 
mot projektet. Normen som talar om att samarbete är den rätta vägen att gå kommer 
också att diskuteras i anslutning till denna kritik.  
 
Flera av de förlag som har stämt Google har frivilligt valt att delta i samarbetet mellan 
Google och förlagen, PPP, där faktiskt en långt större del av verken visas för 
användaren. Förlagen har således inte några som helst problem med PPP. Inte heller i 
fallet PLP är det projektet i sig som förlagen vänder sig emot utan att de inte först blivit 
tillfrågade. Diskussionen kring fair use rättigheterna och om man alltid måste tillfråga 
upphovsrättsinnehavaren och problematiken kring kopior på Internet har redan 
behandlats i analysens tidigare delar och kommer inte att upprepas.  
 
Förslaget i pressmeddelandet Publishers Sues Google Over Plans to Digitize Books: 
Google Print Library Violates Publishers’ and Authors’ Rights om att Google ska 
använda ISBN-nummer för att ta reda på vilka böcker som är upphovsrättskyddade och 
söka tillstånd för användningen av dessa problematiseras av det faktum att ISBN-
nummer antogs som internationell standard för boknumrering först 1970.168 Verk 
publicerade innan dess saknar alltså ISBN-nummer och även för verk som har dessa 
nummer kan det, som det ska förklaras mer utförligt nedan, vara svårt att hitta 
upphovsrättsinnehavaren. ISBN-nummer är också frivilliga och i första hand avsedda 
för detaljhandeln i samband med försäljning, det ger inte heller något upphovsrättsligt 
eller annat juridiskt skydd. Det finns inte heller någon möjlighet att följa överlåtelser av 
upphovsrätten via ett ISBN-nummer utan numret betecknar bara ursprungsland, förlag 
och utgåva.169 
 
Tänkbara orsaker till varför AAP föredrar PPP framför PLP, förutom tillståndsfrågan, 
skulle kunna vara att medan PPP guidar användaren till ett ställe där boken kan köpas, 
hänvisas användaren under PLP även till bibliotek där boken fritt kan lånas. Det är 
möjligt att förlagen hellre ser att användaren köper boken än lånar den på ett bibliotek. 
Det är i så fall fullt förståeligt. Men om vi tittar på materialet som Google skannar in 
under PLP visar det sig att 16 procent av dessa är verk ur the public domain, nio procent 
är böcker som är upphovsrättskyddade och fortfarande i tryck och resterande 75 procent 
är upphovsrättskyddade böcker men inte längre i tryck.170 75 procent av böckerna finns 
alltså inte att köpa längre eftersom att det inte är i tryck, vilket betyder att 
biblioteksutlåning inte utgör något hot mot förlagens möjlighet till ekonomisk vinst för 
dessa böcker. Siffran 75 procent är antagligen lite för hög eftersom att vissa av böckerna 
som inte är i tryck säkert ändå finns kvar i bokhandelns lager men vi utgår ändå ifrån 
den siffran för stunden. Man skulle alltså kunna påstå att Google, genom PPP, 
samarbetar med upphovsrättsinnehavarna där det finns någon sådan att samarbeta med.  
Nu kanske någon invänder och menar att även om böckerna inte finns i tryck finns det 
fortfarande en upphovsrättsinnehavare att samarbeta med.  
 
                                                 
168 Ganley, 2006, s. 4 
169 Kungliga biblioteket: Svenska ISBN-centralen (2006). Vad är ett ISBN? 
170 Lessig, 2006. 
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Lessig skriver att de flesta tror att det finns någon form av register över vem som äger 
vad. Det finns register över vem som äger ett hus, och över vem som äger en bil. För de 
flesta former av materiell egendom är det ganska lätt att lista ut vem som äger vad, även 
om det inte finns register över trädgårdsmöbler är det troligt att det är den vars tomt 
dessa står på som äger dem. Visst finns det undantag även för materiell egendom, som 
en kvarglömd fotboll på en allmän plats, men generellt sett är det förhållandevis lätt att 
ta reda på vem som äger materiell egendom, via olika register eller sunt förnuft.171 När 
det kommer till upphovsrätten finns det dock inga register. Upphovsrättsinnehavarna för 
vissa av böckerna går givetvis att hitta utan något register men tänk er en bok från 1930-
talet där allt som finns är ett namn och ett förlag som lade ned verksamheten för 50 år 
sedan. Författaren kanske är död, något register över om denna förnyade verket eller ej 
finns inte, något register över överlåtelser av upphovsrätten finns inte heller. Poängen är 
att det kan vara mycket svårt att hitta upphovsrättsinnehavaren. Vad ska Google göra 
när de inte kan hitta någon att samarbeta med? Och varför bryr sig AAP om böcker som 
ingen ändå tjänar några pengar på?  
 
Är Google, och alla andra som vill utföra liknande projekt, tvungna att ha 
upphovsrättsinnehavarens tillstånd för alla verk de planerar att digitalisera blir 
konsekvensen alltså att miljontals verk inte kommer att kunna digitaliseras 
överhuvudtaget. Det får konsekvenser både för projektets utformning, tanken är inte att 
bara verk som är tillgängliga på en kommersiell marknad ska ingå, men det får också 
stora konsekvenser för allmänhetens tillgång till den del av kulturarvet som håller på att 
glömmas bort.  
 
Både AAP och AG uttrycker vid ett flertal tillfällen värderingen att Google är ett stort 
kommersiellt företag och att de inte borde ha rätt att ändra lagen till sin fördel bara 
därför. I artikeln ”Reining in Google” står det t.ex. att ”just because Google is huge, it 
should not be allowed to change the law.” I relation till kontexten, kan man fråga sig om 
AAP och upphovsrättsinnehavarna lever som de lär?  
 
Vad som inte framgår av AAP: s kritik är att upphovsrättsinnehavarna själva, i egenskap 
av stora, rika och mäktiga företag, under lång tid faktiskt har ändrat på lagar och regler. 
Lessig pekar på detta när han skriver att varje gång skyddstider håller på att upphöra för 
verk som fortfarande drar in mycket pengar sätter en massiv lobbyverksamhet igång. 
Att skyddstiderna har förlängts elva gånger under de senaste 44 åren pekar på hur 
lyckosam denna verksamhet har varit. Ett mer konkret exempel är att tio av tretton av 
medlemmarna i det amerikanska representanthuset och åtta av tolv i senaten som stod 
för förslaget bakom SBCTEA, som förlängde alla existerande upphovsrättsskydd med 
20 år, fick maximalt bidrag för sin kampanj av Disney. 172  Här är det stora företag som 
Disney som hjälper till att ändra lagen. De tjänar helt enkelt så enormt mycket pengar på 
upphovsrätten för sina filmer att det är värt att satsa mycket stora summor på att få 
behålla denna.  
 
Verk utgivna mellan 1923 och 1942 skulle ha börjat återgå till the public domain om det 
inte var för SBCTEA, av dessa har, enligt Lessig, ungefär två procent ett fortsatt 
kommersiellt värde.173 De var upphovsrättsinnehavarna för dessa två procent som såg 
till att lagen antogs. Allmänheten tjänar inte på lagen eftersom att de nu får betala för 
                                                 
171 Lessig, 2004, s. 222 
172 Lessig, 2004, s. 218 
173 Lessig, 2004, s. 221 
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användning av något som skulle ha varit fritt att använda, 98 procent av verken och de 
som äger dem tjänar inte på lagen eftersom att verken ändå inte existerade på en 
kommersiell marknad. Men ägarna till de resterande två procenten tjänar på den nya 
lagen som ändrades till deras och enbart till deras fördel. 
 
Nu är det inte ens säkert att det behöver komma en lagändring till stånd för att säkra 
Google Book Searchs fortlevnad eftersom projektet enligt flera upphovsrättsjurister är 
att beteckna som fair use. Men om det skulle krävas en lagändring skulle det i så fall 
vara en av de få som även kommer allmänheten till gagn. Det är den stora skillnaden på 
hur Google ändrar på lagen och hur upphovsrättsindustrin gör detsamma.  
 
I artikeln ”Reining in Google” uttrycks en oro för att om förläggare och författare måste 
spendera all sin tid med rättsprocesser mot företag som Google är det svårt att skriva 
något nytt. Projektet riskerar därmed att krossa kreativiteten. Det stämmer att Google 
kopierar hela verk i den första fasen, men de visar inte hela verk för användaren. Det går 
alltså inte att läsa en bok man är intresserad av via Google Book search och strunta i att 
köpa den eller låna den på ett bibliotek. Varför författarna överhuvudtaget skulle behöva 
lägga all sin tid på rättsprocesser är därför inte helt enkelt att se.  
 
Amazon.com erbjuder numera sina kunder att se ett par sidor ur vissa böcker innan de 
köper dem. Enligt Amazons grundare Jeff Bezos har försäljningen av böcker där denna 
möjlighet erbjuds stigit med nio procent på ett år jämfört med böcker där inte samma 
möjlighet erbjuds. Amazon var från början inte helt säkra på om möjligheten skulle 
erbjudas för t.ex. kokböcker och referensverk, skulle kunderna bara ta receptet eller 
stycket de behövde och strunta i att köpa boken? Bezos säger dock att försäljningen av 
dessa typer av böcker har ökat ännu mer än genomsnittet.174 
 
Att Google Book Search skulle fungera på ett liknande sätt är ingen orimlig gissning. 
PPP gör det säkerligen redan, förlagen skulle inte delta om de inte tjänar något på 
projektet. PLP däremot kommer antagligen inte ha riktigt samma effekt på 
bokmarknaden eftersom att det främst är böcker som inte längre är i tryck som skannas 
in från de olika biblioteken. Här finns det ingen existerande kommersiell marknad, 
åtminstone inte en som upphovsrättsinnehavarna tjänar några pengar på, att öka 
försäljningen inom. Fördelarna med PLP är istället att dessa böcker digitaliseras och 
efter det att skyddstiden löpt ut finns bevarade och kan göras tillgängliga för den del av 
allmänheten som är intresserad av vår historia. Förlagen kan också ta del av 
sökstatistiken för de olika verken. Om det visar sig att flera användare har sökt inom ett 
verk och klickat sig vidare för att försöka få tag på boken, kan förlaget kanske dra 
slutsatsen att det är lönt att trycka verket på nytt och än en gång låta det göra sitt inträde 
på den kommersiella marknaden.  
 
AAP verkar tala främst för dem som redan är etablerade författare, de som redan har 
rättigheter, men att ett par stora författare slåss för sina rättigheter istället för att skriva 
nya böcker behöver inte alls påverka klimatet för kreativt skapande i den utsträckning 
som AAP påstår. Kreativiteten och nyskapandet kommer snarare från dagens läsare som 
blir inspirerade att själva skapa något än från fixeringen vid att behålla rättigheterna för 
något som skapades för 50 år sedan.  
 

                                                 
174 Anderson, Chris (2005). The zen of Jeff Bezos 
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Allt nyskapande bygger till en viss del på det gamla, det redan skapade. En del måste 
givetvis vara nytt för att det ska handla om nyskapande men idag tenderar vi att 
fokusera allt för mycket på det nya som den enda beståndsdelen av det vi kallar 
kreativitet. Dramatiker baserar ofta sina pjäser på böcker. Romanförfattare använder 
motiv och teman vi känner igen ända från antikens Grekland. Historiker använder sig av 
historiska fakta. I genrer som hip hop, jazz och blues utgörs grunden av äldre musik.  
En del av dessa resurser är kontrollerade, andra är fria. Lessig skriver att upphovsrätten 
ska balansera det kontrollerade och det fria genom ett system som skapar ett tillräckligt 
incitament för fortsatt skapande samtidigt som det lämnar så mycket som möjligt fritt 
för andra att bygga vidare på och skapa nytt utifrån. 175  
 
Man kan omformulera AAP: s påstående och säga att om framtidens skapare måste 
spendera all sin tid med rättsprocesser mot gårdagens författare är det svårt att skapa 
något nytt. Detta är faktiskt vad som redan håller på att hända, den ideologi som AAP 
representerar har bl.a. sett till att inga nya verk kommer att återgå till the public domain 
förrän år 2019. Det finns inte heller någon garanti för att några verk överhuvudtaget 
någonsin kommer att återgå till the public domain. Om skyddstiderna har förlängts elva 
gånger under de senaste 40 åren, vad är det då som säger att de inte kommer att 
förlängas ytterligare under de följande tretton åren fram till 2019? Lessig skriver att 
aldrig någonsin i vår historia har en större del av vår kultur varit ägd än nu. 176  
 
Det är också viktigt att påpeka att public domain inte innebär vare sig någon förlagsdöd 
eller verkets död på en kommersiell marknad. När ett verk blir fritt för alla att använda, 
inbegriper det även förlag som kan låta trycka upp en ny utgåva och sälja den som 
vilken annan bok som helst. Penguin Books, som är ett av förlagen bakom AAP: s 
stämning mot Google, är ett exempel på ett förlag som gör detta. Detta betyder således 
att Mary Wollstonecraft Shelleys Frankenstein är i the public domain men Penguins 
nyutgåva från 2003 är det inte. Nyöversättningar, nya illustrationer m.m. är i sin tur 
upphovsrättskyddade vilket betyder att vill man ge ut Frankenstein får man gå till 
originaltexten eller en annan utgåva som är i the public domain och inte till Penguins 
nyutgåva. 
 
AAP verkar alltså vara av åsikten att det enda som skapar kreativitet är stärkt 
upphovsrätt, i bemärkelsen mera rättigheter till författaren och förlagen. Det finns dock 
flera exempel på att detta inte är en absolut sanning, alternativ som Creative Commons 
och Open Source blir allt vanligare och Internet självt utgör det tydligaste exemplet. På 
Internet delar folk med sig av sitt skapande dagligen utan att kräva rättigheter eller 
betalning. Band och artister erbjuder gratis nedladdning av sina låtar, människor 
publicerar poesi och noveller för fri läsning. Drivkraften bakom skapandet verkar ofta 
snarare vara möjligheten att bli läst eller lyssnad till än att tjäna pengar. 
 
Den stärkta upphovsrätten har också sett till att nästintill all användning av ett verk är 
skyddad. Filmen De 12 apornas armé stoppades 28 dagar efter utgivningen därför att en 
möbeldesigner tyckte att en stol i filmen liknade en av hans stolar. Filmen Djävulens 
advokat stoppades i två dagar eftersom att en skulptör hittat ett av sina verk i 
bakgrunden i en scen. 177 Jag har mycket svårt att se hur lagar som dessa kan främja 
kreativiteten, vilket ju som bekant är grundtanken med upphovsrätten. Filmskapare 
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menar istället att de hämmar kreativiteten. Regissören Davis Guggenheims råd till 
blivande filmskapare är det något uppgivna, ”you’re totally free to make a movie in an 
empty room, with your two friends.”178 Jessica Litman skriver att upphovsrättslagen är 
fylld av regler som vanligt folk när de hör om dem utbrister, det kan inte finnas en lag 
som säger något sådant, det vore fånigt.179 Men upphovsrätten är fylld av sådana lagar 
och regler som riskerar att hämma kreativiteten istället för att främja den. 
 
Frågan om det ska vara upp till upphovsrättsinnehavaren att förhindra intrång i deras 
egendom, som uttrycks i ”Reining in Google”, kan problematiseras genom att ta i 
beaktande att det aktue lla fallet utspelas på Internet. Artikelförfattarna skriver att det 
inte är upp till dem som sänder tv-program att spåra upp de som olovligen tjänar pengar 
på deras arbete, varför skulle författare och förläggare behöva anta den rollen? 
Bakgrunden till uttalandet är givetvis opt-out möjligheten som Google har erbjudit 
förlagen. Förlagen menar istället att det är Google som bär ansvaret för att ingen 
kopiering av upphovsrättskyddade verk sker. Men Google gör bara som de alltid har 
gjort, sökmotorer på Internet arbetar efter principen att indexera hela Internet. Vill du 
som upphovsman till en webbsida att denna inte ska återfinnas när en Internetanvändare 
söker efter termer som återfinns på webbsidan är det upp till dig att kontakta Google 
och meddela detta. Varpå sidan plockas bort ur den indexerade katalogen.  
 
Internet har medfört ett nytt sätt att se på kopiering. Det är möjligt att det tidigare var en 
bra utgångspunkt för upphovsrätten att använda kopiering som grund för vad man får 
och inte får göra men i fallet Internet är kopieringen en nödvändig grund för att 
systemet skall fungera.180  
 
Utöver detta kan man på AAP: s hemsida, under deras anti-piracy program under 
rubriken raid-reports, läsa om att organisationen samarbetar med myndigheterna i bl.a. 
Malaysia, Filipinerna, Taiwan och Sydkorea för att genomföra räder mot t.ex. företag 
som erbjuder kopieringsmöjligheter i anslutning till universiteten och bokhandlare som 
säljer piratkopierade böcker.181  Vilket skapar en bild av att det faktiskt redan är en 
viktig del av AAP: s uppgifter att ”track down someone profiting from their work”.  
Sedan går det förstås ändå att ifrågasätta om det borde vara en AAP: s uppgifter. 
 
AAP lutar sig, liksom AG, i stor utsträckning mot traditionens makt för att skapa en bild 
av att så har det alltid varit. Jag ska inte upprepa diskussionen från analysen av AG, då 
AAP lägger fram ungefär samma argument men en sak är ändå värd att ta upp. Det talas 
I artikeln “Reining in Google” om ”long-held rights” och ”denying publishers and 
authors the rights granted to them by the U.S. Constitution”. Om man så konsekvent 
förlitar sig på traditionen kan det också vara intressant att titta på vad som har 
förändrats. I AAP: s stämningsansökan ingår ett urval av de upphovsrättskyddade 
böcker som finns hos biblioteken och som Google planerar att skanna in. I listan ingår 
bl.a. F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby, publicerad 1925, och tre böcker av Ernest 
Hemingway, här koncentrerar vi oss på den senaste som är For whom the bell tolls, 
publicerad 1940.182 Bägge böckerna är skrivna under en period när skyddstiden i USA 
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var 28 år med en möjlig förlängning på 28 år, vilket blir sammanlagt 56 år. Om 
upphovsrätten av idag hade sett ut som den gjorde 1925, vilket AAP vill få oss att tro, 
skulle den initiala skyddstiden för Fitzgeralds bok ha gått ut 1953, vilket den också 
gjorde och Fitzgerald valde att förnya den. Den begränsade skyddstid som verket 
garanterats vid sin tillkomst borde slutligen ha löpt ut 1981 då verket skulle ha återgått 
till the public domain men verket är fortfarande upphovsrättskyddat och har idag 
skyddats 25 år längre än vad det var tänkt när det skrevs. For whom the bell tolls, vars 
skyddstid också förnyades, borde ha återgått till the public domain 1996. Men de 
förlängningar av skyddstiden som har gjorts under de senare åren innebär att the Great 
Gatsby kommer att återgå till the public domain tidigast 2020 och For whom the bell 
tolls tidigast 2035 då de båda åtnjutit en skyddstid på 95 år. Detta betyder alltså att hade 
”the rights granted to the authors” då de ovan angivna verken skrevs gällt idag, hade 
Google kunnat skanna in verken och låta användaren ta del av dem i sin helhet, eftersom 
att de hade varit i the public domain.  

 
7 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer jag att försöka svara på mina frågeställningar och ytterligare 
diskutera och dra slutsatser utifrån resultatet av min analys.  
 
Vilken ideologisk syn på immateriell egendom och upphovsrätt kännetecknar den 
amerikanska kontexten? 
 
Av kontextbeskrivningen i kapitel fem framgår det att den amerikanska 
upphovsrättstraditionen skiljer sig ifrån den engelska och tyska traditionen genom att i 
högre grad fokusera på allmänhetens rättigheter till idéerna bakom immateriell egendom 
än upphovsmännens rättigheter. Upphovsrätten accepterades dock tidigt som ett 
nödvändigt incitament för nyskapande. Att den var ett incitament innebär att det var ett 
tidsbegränsat monopol som skulle ge ett försteg under en begränsad tid och inte ett 
system för evigt ägande. Men kontextbeskrivningen visade också att dessa tankar till 
viss del verkar ha förlorat sin kraft under de senaste decennierna, troligtvis mycket 
beroende på att USA gått från importörer till exportörer av immateriell egendom. Idag 
talar man även om upphovsrätt och immaterialrätt på ett annat sätt. Det talas inte längre 
om ett tidsbegränsat monopol eller privilegium beviljat av staten utan om egendom i ett 
försök att likställa upphovsrättsskyddade verk med materiell egendom. Av analysen av 
de två amerikanska upphovsrättsorganisationerna att döma verkar den traditionella 
ideologiska synen på immateriell egendom och upphovsrätt vara i det närmaste helt 
utsuddad åtminstone bland upphovsrättsinnehavarna.  
 
Även om USA idag kan sägas ha samma ideologiska syn på upphovsrätt som de 
europeiska länder som de en gång skiljde sig ifrån var den ursprungliga ideologin länge 
tydlig i oviljan att skriva på internationella avtal. Bernkonventionen skrevs inte på 
förrän efter hundra år, förklaringar till detta står att finna både i den ursprungliga 
ideologin och i en form av piratverksamhet. Landet som för 200 år sedan sågs som en 
nation av pirater, p.g.a. oviljan att erkänna internationella avtal, har idag blivit den 
största förkämpen i kriget mot piratindustrin.  
 
Viktigt för den amerikanska upphovsrätten är också fair use undantaget som ger rätt till 
att använda delar av upphovsrättsskyddade verk utan att vare sig betala eller fråga 



 

54 

upphovsrättsinnehavaren om lov. Litman menar till och med att fair use tillsammans 
med the public domain är vad som får upphovsrätten att fungera trots den orimliga idé 
om det individuella geniet som den bygger på. 
 
Vilka frågor kring immateriell egendom och upphovsrätt skapar Google Book Search 
och debatten kring Google Book Search? 
 
Google Book search har skapat otaliga frågor och debatterats flitigt framförallt under 
hösten 2005 och de första månaderna av 2006. Den största frågan är givetvis om 
projektet är förenligt med upphovsrättslagstiftningen eller ej. Som vi har sett råder det 
delade meningar om detta. När sista handen läggs vid denna uppsats är det maj 2006 
och tvisten har ännu inte tagits upp i rätten, så ett slutgiltigt svar på den frågan får 
framtiden utvisa. Projektet skapar också frågor om hur upphovsrätten tillvaratar 
allmänhetens rättigheter gentemot upphovsrättsinnehavarnas rättigheter. Är Googles 
”goda” motiv bakom projektet en förmildrande omständighet? 
 
Den kanske viktigaste frågan som projektet väcker är den om kopiering fortfarande kan 
ligga till grund för en modern upphovsrättslagstiftning. Bör kopieringen i sig vara 
skyddad trots att slutanvändningen kan ses som fair use? En annan viktig fråga är den 
om det är tillåtet att tjäna pengar på någon annans verk utan dennes tillstånd? Här går 
åsikterna isär och en första variant menar att fair use bara kan åberopas i icke-
kommersiella syften medan en andra variant menar att nästintill varenda fackbok som 
skrivs är fylld av fair use undantag i kommersiella syften. Frågor kring bristerna i 
immaterialrättssystemet väcks också när svårigheterna att lokalisera 
upphovsrättsinnehavaren för böcker som inte längre är i tryck påtalas. Google Book 
Search aktualiserar också frågan om upphovsrätten är anpassad till Internet eller om det 
krävs ett nytt regelsystem för den nya miljö som Internet har skapat.  
 
Förlaget Random House och deras planer på att erbjuda konsumenter att köpa enstaka 
sidor ur digitaliserade böcker för att inte låta företag som Google, Yahoo och Microsoft 
ensamma forma Internet, tolkar jag som ett sätt för förlagen att visa på hur Google Book 
Search riskerar att skada en ”potentiell marknad”. Frågan är dock om det finns någon 
större marknad för denna nya affärsmetod. Varför skulle kunder vilja betala för något på 
Internet som de kan göra gratis i en bokhandel? Eller ska det kosta pengar att bläddra i 
en bok innan man köper den i bokhandeln också?  
 
Hur ser den ideologiska synen på immateriell egendom och upphovsrätt som kommer 
till uttryck i de analyserade dokumenten ut? 
 
Kärnpunkten i Author’s Guilds kritik mot projektet Google Book Search ligger i att 
Google inte betalar för vad de menar är en kommersiell användning av författares verk. 
AG ser upphovsrätten mer som en allomfattande naturlig äganderätt för egendom och 
inte som det tidsbegränsade monopol som det en gång var och fortfarande är tänkt att 
vara. Google tjänar inte heller några pengar på annonsintäkter via PLP, vilket de gör via 
PPP men där delas pengarna med de samarbetande förlagen.  
 
AG: s upphovsrättsideologi lutar sig i stor utsträckning mot vad de menar är en lång 
historisk amerikansk tradition av att tro på rätten till egendom. Det är en lysande 
strategi, tron på individens rätt till sin egendom är och har traditionellt varit stark såväl i 
USA som i övriga världen. De flesta av oss kan säkert framkalla bilden av hur en 
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stenåldersmänniska straffar en annan för en stöld av en stenyxa samtidigt som de flesta 
av oss säkert har väldigt svårt att tänka sig samma stenåldersmänniska straffa en annan 
för stölden av idén att tillverka en stenyxa. Det är tydligt att AG har mycket att vinna på 
att få allmänheten att tro att intellektuell egendom är detsamma som materiell egendom 
och att samma regleringssystem ska gälla för dem båda. Jag menar däremot, som det 
också har framgått av både min kontextbeskrivning och analys, att materiell- och 
immateriell egendom är två vitt skilda saker och måste behandlas som sådana. 
 
Även om AG har mycket att vinna på att göra de två formerna av egendom till en, 
betyder det inte att de har allt att vinna på detta. Utan en av de mest intressanta 
slutsatserna är istället att den ideologi som AG förespråkar riskerar fullt genomförd inte 
bara att skada allmänhetens möjlighet till nyskapande och åtkomst av kulturarvet utan 
även att underminera författarnas möjlighet att utföra sitt yrke på det sätt som det ser ut 
idag. Vi har sett hur innehållet i böckerna jämställs med bord och stolar. Om tankar, 
idéer och resonemang är det samma som bord och stolar, hur ska då Taylor kunna 
fortsätta att klippa och klistra ihop sina böcker fyllda av andras egendom och kalla den 
sin egen?  
 
AAP: s kritik mot projektet Google Book Search tar främst sin utgångspunkt i att 
Google inte har frågat ägarna om tillstånd för att få använda verken. De påtalar också 
vikten av att samarbeta för att genomföra ett sådant projekt. Men en närmare titt på 
vilka böcker som Google faktiskt ska digitalisera under PLP visar att en mycket stor del 
av böckerna är sådana som i och för sig är upphovsrättskyddade men inte längre i tryck. 
Under analysen pekade jag på svårigheterna med att identifiera ägaren till många av 
dessa böcker. Tar vi i beaktande att intrång i upphovsrätten bestraffas väldigt hårt med 
oerhört höga bötesbelopp blir resultatet att dessa verk där upphovsrättsinnehavaren inte 
kommer att användas alls. Det är märkligt att förlagen inte vill bidra till ett nytt 
regelsystem, eller för all del ett projekt som Google Book Search, som skulle kunna 
bidra till att denna bortglömda litteratur används igen. Förlagen äger också rättigheterna 
till många av dessa böcker och kan de återigen bli efterfrågade på marknaden tjänar inte 
bara läsarna utan även förlagen på detta.  
 
Lawrence Lessig menar att vi tidigare har levt i en fri kultur men att vi nu istället lever i 
en tillståndskultur. I teoriavsnittet beskrevs ett förslag som innebär att det ska krävas 
registrering av upphovsrättsskyddade verk och förnyelse av skyddstiden om så önskas. 
Förslaget skulle lösa problemet som jag just har beskrivit men upphovsrättsindustrin 
säger nej. Lessig menar att de (Lessigs resonemang handlar inte specifikt om AAP men 
jag menar att jämförelsen låter sig göras) inte är ute efter samarbete utan efter att se till 
att allt material för nyskapande är det som ägs av dem. Att det inte finns någon public 
domain som kan konkurrera med den ägda kulturen. 183 
 
Värderingen om att stora företag inte har rätt att ändra på lagen bara för att de är stora 
förefaller märklig i sammanhanget. Som vi har sett är det, näst efter att publicera 
böcker, precis vad bokindustrin liksom kulturindustrin i stort ägnar sig åt. Vilket beror 
på att det som verkligen kännetecknar AAP: s ideologiska syn på upphovsrätten är att 
en starkare upphovsrätt är det enda fungerande incitamentet för nyskapande och 
kreativitet.  
 

                                                 
183 Lessig, 2004, s. 255 
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Allmänhetens rätt till information och åtkomst till kulturarvet nämns som en viktig 
fråga av båda organisationerna men åtföljs alltid av ett men. I AG: s fall består detta 
men av att, men ännu viktigare är att upphovsmännen får betalt och i AAP: s fall ett 
men ännu viktigare är att den som sprider denna information har 
upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Frågan om betalning och tillstånd återfinns hos båda 
organisationerna, den enda skillnaden är att AG trycker lite mer på det ena och AAP lite 
mer på det andra. 
 
Jag hade väntat mig att skillnaderna mellan AG och AAP: s syn på upphovsrätten skulle 
vara större än vad de visade sig vara. Att en organisation som företräder förlag inte 
skulle ha en hållbar miljö för nyskapande och kreativitet som högsta prioritet var inte 
helt oväntat men att en författarorganisation så totalt skulle ignorera detta kunde jag inte 
föreställa mig. Att författare är så villiga att ge upp möjligheterna för framtida författare 
att skapa nya verk bara för att just nu skydda det som är deras var faktiskt något oväntat.  
 
En analys av så få dokument och enbart inom ett område kan givetvis inte sägas utgöra 
en total bild av den ideologi som ligger till grund för organisationerna. Men jag menar 
ändå att undersökningen är tillräckligt omfattande för att åtminstone kunna lyfta fram 
några av grundtankarna i ideologierna.  
 
Vilka konsekvenser får den ideologiska synen på immateriell egendom och upphovsrätt 
som kommer till uttryck i de analyserade dokumenten? 
 
Lessigs liknelse mellan Rachel Carsons Tyst vår som handlar om 
insektsbekämpningsmedlet DDT: s effekter på ekosystemet, och upphovsrättslagen 
effekter på miljön för kulturproduktion är väldigt bra. Man skulle kunna säga att den 
fångar hela kärnan i min kritik mot den upphovsrättsideologi de två organisationerna 
förespråkar. Upphovsrätten löser en del problem men skapar också andra problem. Alla 
stora bolag drivs av vinstmaximering, lagen kräver till och med detta av dem. De ska 
fatta de beslut som ger högst avkastning till aktieägarna, inte de beslut som på längre 
sikt ger oss en bättre miljö eller bättre levnadsmöjlighet för invånarna i landet där 
företaget är placerat. Förlagen fungerar på precis samma sätt, de drivs av 
vinstmaximering och inte av att skapa en hållbar miljö för nyskapande och kreativitet. 
De vill istället skapa en miljö för nyskapande och kreativitet som ägs helt och hållet av 
dem. På så sätt är det inte bara kulturkonsumtionen utan också skapandet av kulturen 
som det sätts ett pris på.  
 
Kärnan i både AAP: s och AG: s ideologi är upphovsrätten som det enda fungerande 
incitamentet för nyskapande. En upphovsrättslag som ignorerar alla möjliga incitament 
för nyskapande utom de rent ekonomiska riskerar dock att ställa till med stor skada. 
Analysen visade hur den ideologiska synen på upphovsrätten som det enda fungerande 
incitamentet för kreativitet håller på att helt dränera the public domain och den källa av 
material för nyskapande som den utgör. Idag har vi inte någon garanti för att några fler 
verk någonsin kommer att återgå till the public domain. Den begränsade tid som ett verk 
ska skyddas är inte längre begränsad i praktiken eftersom att kongressen gång på gång 
menar sig ha rätt till att förlänga skyddstiderna. Kärnan i upphovsrätten var från början 
tanken på denna rätt som ett begränsat monopol, ett monopol som skulle ge 
upphovsmannen ett i många fall nödvändigt försteg för att kunna tjäna in sin 
investering. Monopolet skulle också säkra konkurrensen vilket i sin tur var tänkt att 
främja kreativiteten. Idag fungerar nästan inte en enda bit av upphovsrätten på detta sätt. 
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Jurister, regeringar och media talar inte längre om upphovsrätten som ett monopol utan 
som egendom, inte heller är den begränsad. Konkurrensen minskar i takt med att 
kulturmarknaden koncentreras allt mer. Den amerikanska bokmarknaden domineras 
stort av sju aktörer, de fem största skivbolagsgrupperna har tillsammans 84 procent av 
den amerikanska marknaden och sex bolag hade 1997 mer än 90 procent av alla 
biografintäkter.184 Hur man kan blunda för att detta verkligen är något som riskerar att 
krossa kreativiteten är något som övergår mitt förstånd.  
 
Jag påstår inte att upphovsrätten inte behövs, utan upphovsrätten och det 
marknadsföreträde den är tänkt att ge under en begränsad tid skulle t ex. inte stora 
Hollywoodfilmer kunna göras. Ingen skulle lägga ner miljontals dollar i gigantiska 
filmprojekt om vem som helst sedan kunde distribuera och tjäna pengar på filmen.  
Investerarna skulle inte ha någon säkerhet för att få tillbaks sina pengar. 
 
Men bara för att kontroll är bra i en del fall betyder det inte att mer är ännu bättre. 
Upphovsrättsorganisationer - nationella och internationella, upphovsrättsinnehavare och 
stora företag argumenterar dock för att så är fallet och de lyckas otroligt bra. 1996 skrev 
ett par upphovsrättsjurister till och med en artikel i The National Law Journal där de 
argumenterade för att det borde vara möjligt att ta patent på olika kroppsrörelser inom 
idrott.185 Floppstilen har utvecklat höjdhoppet så mycket att upphovsmannen borde ha 
rätt till en ersättning för sin innovation. Backhopparen Jan Boklöv skulle kunna håva in 
pengar från dem som har råd att hoppa långt med Boklövs v-stil. Redan 1975 beviljades 
två amerikanska ”uppfinnare” patent på sin ”uppfinning” method of concealing partial 
baldness, d.v.s. ett sätt att kamma sitt hår på.186  
 
Upphovsrättsorganisationerna vill göra det till ett val mellan allt eller inget. Ställd inför 
de två alternativen räknar de med att varje förnuftig människa ska välja det 
förstnämnda. Men det behöver inte vara ett val mellan allt eller inget, vi kan välja att 
skydda det som behöver skyddas. Lessig talar om ”a system of sufficient control to give 
artists enough incentive to produce, while leaving free as much as we can for others to 
build upon and create.”187 
 
Ett sådant system skulle gå att skapa, ett system som faktiskt ger skaparna det 
nödvändiga incitamentet samtidigt som det lämnar så mycket som möjligt fritt att bygga 
vidare på och skapa nytt utifrån. Förslaget är inte mitt utan Lessigs men det är min åsikt 
och tro att det skulle fungera alldeles utmärkt. För det första bör det krävas en 
registrering av verket för att erhå lla upphovsrätt. Tänk återigen på de första tio åren av 
upphovsrättslagen då endast fem procent valde att upphovsrättsskydda sina verk. Allting 
behöver inte skyddas, idag har du dock ett upphovsrättskydd så fort du sätter pennan till 
pappret eller fingret på tangentbordet. Jag ser ingen poäng alls med att ha ett 
automatiskt skydd för de som inte ens vill ha något. Upphovsrätten är ett tidsbegränsat 
monopol beviljat av staten och ska beviljas de som söker ett sådant, ingen annan. När en 
sådan registrering utförs ska det också innebära att det finns ett register som man ska 
kunna konsultera om man vill veta om ett verk är skyddat eller inte.  
 

                                                 
184 Lessig, 2004, s. 117 
185 Fischer, 1999, s. 1 
186 U.S patent no. 4022227 
187 Lessig, 2002a, s. 249 
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För det andra skulle förnyelse av upphovsrätten återinföras. Att 85 procent av alla 
upphovsrättsskyddade verk inte förnyades 1973 innan reglerna om förnyelse togs bort 
talar sitt tydliga språk. Det finns ingen poäng med att skydda sådant som 
upphovsrättsinnehavaren själv inte bryr sig om att skydda.  
 
Lessig skriver också att förslaget inte på något sätt skulle förstöra incitamentet för 
nyskapande och kreativitet eftersom att för verk som fortfarande fungerar på en 
kommersiell marknad är det bara att förlänga skyddstiden. 188 Det ska dock inte vara 
möjligt att förlänga skyddstiden i all evighet. Författarens livstid plus 70 år är en 
alldeles för lång tid. Det innebär i praktiken en näst intill obegränsad tidsrymd. Jag kan 
inte föreställa mig en författare som baserar sitt beslut om att skriva eller inte skriva på 
om verket kommer att generera inkomster om hundra år eller inte.  
 
Utöver de av Lessig föreslagna ändringarna menar jag att upphovsrätten fungerar 
alldeles utmärkt för Hemingway, Fitzgerald, Elvis Presley och Walt Disney. Alla är de 
fantastiska exempel på oerhört kreativa skapare vars verk finns med oss än idag. 
Upphovsrätten fungerar utmärkt för dem, den ser till att ägarna av deras verk fortfarande 
tjänar stora pengar. Men Hemingway, Fitzgerald, Presley och Disney har också en 
annan sak gemensamt; de är alla döda. Att ha en upphovsrättslag vars främsta vinnare är 
några sedan länge döda artister och författare kan omöjligt var det bästa sättet att med 
konstitutionens ord ”promote the progress of science and useful arts”. För 
upphovsrätten fungerar nämligen inte alls lika bra för många av de nu levande skaparna 
av ny kultur. Vi har nämligen en syn på vad skapande och kreativitet innebär som är 
väldigt begränsad. Sampling började användas inom hip hopen på 80-talet, med denna 
typ av kreativitet och nyskapande är fortfarande olaglig. När man först började använda 
sampling skapade man något nytt av småbitar av flera olika låtar, nu köper man istället 
rättigheterna till en låt som man försöker göra något nytt av. Att idag använda sampling 
på det förstnämnda sättet är en kostsam process eftersom att det krävs en hel rad av 
advokater och framför allt pengar för att få rättigheterna till 20 sekundlånga snuttar ur 
20 olika låtar. Internet och annan ny teknologi har gjort det möjligt för nästintill vem 
som helst att använda denna klippa och klistra teknik för att skapa musik, bilder, filmer 
och texter på ett nytt och billigt sätt. Men det är olagligt, därför att vi har en 
upphovsrättslag som ser som sin viktigaste uppgift att skydda redan utdöda dinosaurier 
när den borde främja dagens och framtidens kreativitet.  
 
Jag menar att ideologikritiken har varit en väl fungerande metod för min uppsats, då jag 
tror att det skulle vara svårt att se ideologin i sin helhet med hjälp av t.ex. en innehålls- 
eller argumentationsanalys. Ett annat alternativ kunde möjligtvis ha varit någon form av 
diskursanalys som även den kan användas för att avslöja olika maktstrukturer. 
Ideologikritiken som metod medför dock att det kan vara svårt att hålla en kritisk 
distans till analysmaterialet. Det är lätt hänt att mina egna åsikter kommer till uttryck i 
lite för stor utsträckning. Bara beslutet att utföra en ideologikritisk analys av 
organisationer som förespråkar en starkare upphovsrätt kan tänkas avslöja mycket av 
mina egna ståndpunkter. Ett förslag till fortsatt forskning inom ämnet vore därför att 
utföra en ideologikritisk studie av organisationer som istället förespråkar en svagare, 
eller alternativ, upphovsrätt. Ett annat förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet 
vore en utvärdering av ”the enclosure of the commons”, tanken om att inhägnandet och 
privatiserandet av resurser ger en bättre avkastning, . Jag tänker mig då t.ex. en 

                                                 
188 Lessig, 2004, s. 255 
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jämförande studie där man försöker utvärdera konsekvenserna av inhägnandet av 
materiella förbrukningsbara resurser kontra konsekvenserna för inhägnandet av 
immateriella icke-förbrukningsbara resurser. Slutligen så behöver projektet Google 
Book Search grundligt undersökas. Vilka är Googles bakomliggande motiv? Vad 
händer om projektet inte blir så vinstinbringande som aktieägarna säkert hoppas på? 
 
Även om min uppsats i viss mån kan sägas vara styrd åt ett håll, har jag inte avsiktligen 
försökt dölja någonting för att försöka få den analyserade ideologin att se sämre ut än 
vad den är. Tvärtom har jag försökt att vara så öppen som möjligt med mina egna 
ståndpunkter och värderingar. I och med detta hoppas jag att mina egna 
grundantaganden är så tydliga att de blir åtkomliga för vetenskapliga invändningar.  
I början av min uppsats nämndes det att, en ideologi som skyddar ett fåtal medan den 
riskerar att utesluta ett flertal behöver kritiskt granskas och ifrågasättas. Denna uppsats 
är ett försök till att göra just detta och ingen absolut sanning eller lösning på 
problematiken kring immaterialrätt och upphovsrätt. Min förhoppning är att få se flera 
uppsatser, studier och artiklar inom ämnet – må de stödja eller förkasta mina slutsatser. 
Det är ett viktigt ämne som borde belysas och granskas från flera olika utgångspunkter 
och perspektiv.  
 

8 Sammanfattning 

Syftet med min uppsats har varit att kritiskt analysera den ideologiska syn på 
immateriell egendom och upphovsrätt som de två organisationerna the Association of 
American Publishers och Authors Guild ger uttryck för. Genom denna analys ville jag 
även försöka utreda om en sådan syn på upphovsrätten skapade ett hot mot nyskapandet 
och allmänhetens åtkomst till kulturarvet. För att komma åt ideologierna bakom 
organisationerna krävdes ett sammanhang där de tvingades redovisa den bakomliggande 
ideologin, ett sådant sammanhang fann jag i projektet Google Book Search. 
 
För att uppnå mitt syfte ställdes inledningsvis fyra frågor: 
 

1. Vilken ideologisk syn på immateriell egendom och upphovsrätt kännetecknar den amerikanska 
kontexten?  
2. Vilka frågor kring immateriell egendom och upphovsrätt skapar Google Book Search och debatten 
kring Google Book Search? 
3. Hur ser den ideologiska synen på immateriell egendom och upphovsrätt som kommer till uttryck i 
de analyserade dokumenten ut? 
4. Vilka konsekvenser får den ideologiska synen på immateriell egendom och upphovsrätt som 
kommer till uttryck i de analyserade dokumenten? 

 
Som metod för min analys användes ideologikritiken. Metoden innebär ett försök till att 
avslöja den latenta delen av ideologierna då jag i enlighet med ideologikritikens 
förespråkare menar att det inte är möjligt att förstå en ideologi i sin helhet om bara den 
manifesta ytan analyseras. För att synliggöra den latenta delen av ideologin krävs det att 
man ställer den mot den verklighet och sociala sammanhang som dokumenten talar om, 
kortare uttryckt, mot kontexten.  
 
En kritik av någonting kräver också ett alternativ om det ska utmynna i konstruktiv 
kritik. Ett sådant alternativ presenterades i form av den teoretiska ramen för min 
uppsats. Teorin grundades på upphovsrättsjuristen Lawrence Lessigs böcker där en bild 
av vad upphovsrätten skulle kunna vara framställs.   
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Innan analysen av dokumenten kunde påbörjas, krävdes det en presentation av den 
kontext som utsagorna i de olika dokumenten var tänkta att ställas mot. Kapitel fem 
inleddes därför med en relativt bred genomgång av upphovsrättens historik och de 
ideologiska syner som historiskt sett legat till grund för densamma. 
Kontextbeskrivningen smalnade sedan av för att mer specifikt beskriva den amerikanska 
upphovsrätten och en beskrivning av Google Book Search och debatten det gett upphov 
till. I kapitel fem besvarades också mina två första frågor. 
 
Analysmaterialet bestod av artiklar och pressmeddelanden rörande Google Book Search 
utgivna av organisationerna som var föremål för min analys. Analysen visade att de två 
organisationerna företrädde likartade ideologier som ser en starkare upphovsrätt som det 
enda fungerande incitamentet för nyskapande och kreativitet. Det visade sig också att de 
två organisationerna ser på upphovsrätten som en form av egendom och inte som det 
tidsbegränsade monopol den historiska studien av upphovsrätten visade att det är tänkt 
att vara. De lutade sig också i stor utsträckning mot, en i många avseenden felaktig bild 
av, traditionen för att skapa en bild av att innehållet i böcker är egendom och alltid har 
varit så. Genom att skapa en sådan bild stämmer påståendet om att tron på rätten till 
egendom alltid har varit stark i det amerikanska samhället bättre in på verkligheten. 
Analysen visade också att den ideologi som beskrevs i min analys riskerar att hota 
nyskapandet främst genom de förlängda skyddstider som dränerar the public domain 
men också genom skapandet av en tillståndskultur där enbart de som har råd kan skapa 
nytt när allting är ägt. Allmänhetens tillgång till kulturarvet riskerar också att försämras 
när upphovsrätten reglerar även de verk som inte längre finns på en kommersiell 
marknad. 
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