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ABSTRAKT 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka gymnasieungdomars attityder till 
nedladdning av musik via fildelning. Med hjälp av en webbaserad enkät sökte vi en 
samlad bild av hur ungdomar förhåller sig till fildelningen. Resultatet visar att en 
majoritet av de svarande laddar ner musik och tycker att det ska vara tillåtet samtidigt 
som de flesta tycker att ersättning skall utgå till upphovsmannen. Fyra av tio är inte 
medvetna om rådande lagstiftning. De många kommentarer som framkom i enkäten 
visar på ett stort engagemang och att ämnet berör målgruppen. Diskussioner i media och 
på den politiska scenen bekräftar frågans aktualitet. 
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1. INLEDNING 
 
Känns lite märkligt att tänka tillbaka på sin egen barndom och konstatera att väldigt 
mycket har förändrats sedan dess. Åren har gått, man känner sig fortfarande relativt ung 
och de successiva förändringar som smugit sig in med åren känns naturliga, som om de 
aldrig ägt rum. Ändå är det uppenbart att omvärlden och möjligheterna är helt 
annorlunda för barn och ungdomar idag än de var för oss när det begav sig. 
 
Musik kom in i vardagen ganska tidigt i form av barnvisor, högtider, radiokanaler, TV 
med mera. Det fanns alltid ett sätt för musiken att nå fram med jämna mellanrum, 
tillräckligt ofta för att den skulle bli en naturlig del av vardagen. Det passiva lyssnandet 
blev mer och mer intresseorienterat och efter hand började man göra ett urval där det 
ointressanta sållades bort och det som av någon anledning var tilltalande prioriterades. 
Allt eftersom att det utkristalliserades ett personligt urval av musiken som fanns i 
vardagen så skapades ett behov att få välja själv, att få höra sin musik när man själv 
hade lust till det. Ett sätt var att ligga i vardagsrumssoffan med ett snöre knutet till 
bandspelarens pausknapp. Med kassettbandspelaren i inspelningsläge och radion på 
kunde man med ett ryck i snöret sätta igång inspelningen så fort en tilltalande låt 
spelades. Detta ledde till ett flertal blandband innehållande låtar med något förkortade 
intron och sönderpratade slut, men musiken fanns trots allt på ett och samma ställe som 
man kunde återkomma till när man själv ville. 
 
Efter hand knöts sambandet mellan låtarna man gillade och artisterna, och efter att ha 
konstaterat att en artist kunde ha fler låtar som föll en i smaken så blev det mer 
intressant med den aktuella LP-skivan som låtarna fanns på. Det var ekonomiskt 
ohållbart att köpa allt man ville, det blev något extra intressant album emellanåt men 
intresset var väckt och det fanns ju andra sätt att få tag på det man ville. Återigen blev 
kassettbanden lösningen. LP-skivor lånades kors och tvärs och på ett 90-minuters 
kassettband kunde nästan två album rymmas. Det var bara att skriva låtnamnen på 
kassettfodralet så hade man en nästan lika bra kopia. När man sedan hade lyckats spara 
ihop till en bärbar Walkman var ju fördelarna enorma med det bibliotek av musik som 
man byggt upp. Möjligheten att spela sin musik i bilen gjorde ju inte saken sämre. Visst 
var känslan att äga den riktiga varan, LP-skivan, den bästa men det var uppenbart att de 
praktiska och ekonomiska fördelarna var stora med kassetterna. Det var aldrig ett 
alternativ att köpa artistens orginalkassett, det liknade för mycket kopian och kändes 
inte lika stort och genuint som LP-versionen. Det var bättre att köpa artistens LP-skiva 
och sedan göra en egen kassettkopia att använda där LP-spelaren inte fanns på plats. 
Det nämndes ibland av någon att det egentligen var olagligt att kopiera andras skivor 
men ingen brydde sig särskilt mycket om detta, alla gjorde det ju. Dessutom fanns det 
inspelningsbara kassettband att köpa överallt och vad var det tänkt att använda dem till 
om inte att kopiera LP-skivor? 
 
Idag är det mediala bruset betydligt starkare och man möts oftare av musik i någon 
form, musik som bara finns där vare sig man vill eller inte. Behovet att bli accepterad, 
att identifiera sig utan att sticka ut verkar vara en stor del i ungdomars närmande till 
musiken. På musikgymnasiet där vi jobbar blir det ofta tydligt att eleverna inte bara har 
musiken som intresse utan även använder den som ett verktyg att definiera sig själva, en 
naturlig del i att växa och så småningom bli vuxen, en process man känner igen sig i. 
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Barn och ungdomar av idag växer upp med helt andra förutsättningar än de vi hade på 
80-talet. Tillgängligheten till musik är enorm och med datorns och Internets hjälp klarar 
de flesta av att ladda ned musikfiler helt utan hinder. Nedladdningen av musik har ökat 
markant, och ungdomar står för en stor del av den (Renfors, 2007). Hur ser ungdomar 
på dessa möjligheter egentligen? Känner de till de regler och lagar som gäller 
upphovsrätten? Är attityderna annorlunda än för 25 år sedan? 
 

2. BAKGRUND 
 
Vårt arbete handlar om vad gymnasieungdomar har för attityder till nedladdning av 
musik på nätet, något som i många fall bryter mot upphovsrättslagen. Upphovsrätten är 
alltså ett centralt begrepp för vår studie, så låt oss definiera och titta närmare på be-
greppet. 
 

2.1 Kort historik 
 
Upphovsrätten har sitt ursprung i 1400-talets Venedig (Lundgren, 2006) då tanken att 
en upphovsman har rätten att bestämma över sitt verk för första gången reglerades 
genom avtal. Detta sammanföll med boktryckarkonstens intåg på kontinenten (STIM, 
2008). I Sverige dröjde det till 1810 års tryckfrihetsförordning innan upphovsrätten fick 
ett lagligt skydd (STIM, 2008). Sedan 1960 har vi en svensk upphovsrättslag (URL) 
som genomgick en stor revidering 2005. Eftersom mycket upphovsrättsskyddat material 
sprids globalt via internet idag så har dessa frågor blivit mycket aktuella för såväl FN 
som EU. Det FN-organ som har hand om upphovsrättsfrågor kallas WIPO (World 
Intellectual Property Organization) och kom 1996 med ett fördrag som samordnar de 
180 medlemsländernas upphovsrättsliga lagstiftning. På samma sätt syftar EU:s så 
kallade Infosocdirektiv (EURLEX, 2001), som skapades 2001, att harmoniera 
medlemsländernas lagstiftning vad gäller den intellektuella äganderätten. Den stora 
revidering av URL som blev klar 2005 gjordes till stor del för att införliva Infosoc i den 
svenska lagstiftningen (Renfors, 2007). 
 
Den nya lagen säger att den som skapar ett verk har upphovsrätten till verket och 
därmed även den exklusiva rätten att ”förfoga över verket genom att framställa 
exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller 
ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i 
annan teknik” (SFS 1960:729). Denna rätt gäller till 70 år efter upphovsmannens död. 
 
Rättighetshavarna, upphovsmännen, har således den ekonomiska och ideella ensam-
rätten till sina verk och hur de framförs och mångfaldigas (Lundgren, 2006). Den 
ekonomiska rätten innebär naturligtvis att upphovsmannen har rätt till ekonomisk 
ersättning när ett verk framförs, medan den ideella rätten innebär att upphovsmannen 
har rätt att anges när ett verk framförs ”på det sätt god sed kräver” (SFS 1960:729). Den 
ideella rätten innebär även att upphovsmannen kan motsätta sig att verket framförs på 
ett sätt som kan kränka konstnärens anseende. Det var denna ideella rätt som gjorde att 
Vilgot Sjöman och Claes Eriksson kunde stämma TV4 för att ha sänt deras filmer med 
reklamavbrott, och på så sätt kränkt deras upphovsrätt. Nyligen dömde Högsta 
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Domstolen till de bägge regissörernas fördel vilket innebar att upphovsmännen vunnit i 
alla tre rättsinstanserna (Carp, 2008). 
 
Innan den nya URL från 2005 kom var det olagligt att lägga ut upphovsrättsskyddat 
material på nätet, men det var inte olagligt att ladda hem det. I och med den reviderade 
URL är det nu förbjudet att ladda hem upphovsrättsskyddat material från nätet utan 
upphovsmannens tillstånd. Fortfarande är det dock tillåtet att privatkopiera, dvs. att göra 
en eller ett fåtal kopior till sig själv eller en vän av material som man lagligt laddat ner 
eller köpt. Dessutom kan man inte bli straffad för att ha laddat ner olagligt material om 
det inte skett ”uppsåtligen eller av grov oaktsamhet” (SFS 1960:729). Hur denna sista 
paragraf ska tolkas kvarstår för en domstol att pröva. 
 
Alldeles nyligen (29/1-2008) kom en mycket omdebatterad dom från EG-domstolen. 
Fallet gällde en spansk internetleverantör som stämts av en upphovsrättsorganisation för 
att den inte lämnat ut personuppgifter tillhörande misstänkta fildelare. Medlemsländerna 
förväntade sig att få ett klart besked om huruvida det var den personliga integriteten 
eller sanktioner mot fildelare som skulle prioriteras. Men domen innebar att det blir upp 
till varje enskilt medlemsland att ta ställning i det enskilda fallet och togs emot som 
seger av såväl förespråkare som motståndare till URL (Söderling, 2008). I Sverige är 
detta högaktuellt eftersom det lagförslag som presenterades 2007 (Justitiedepartementet, 
2007) kan komma att innebära att den som äger rättigheterna till ett verk på egen hand 
får samla in information (såsom IP-adresser) om misstänkta fildelare. Den 14 mars i år 
beskrev de två ansvariga ministrarna i en debattartikel att regeringen kommit överens 
om vad den nya lagen kommer att innehålla (Adelsohn Liljeroth & Ask, 2008). 
Regeringen vill i korthet att rättighetsinnehavaren själv ska kunna söka information om 
överträdelser av URL. För att få ut personuppgifter som är kopplade till de IP-adresser 
som man misstänker ligga bakom brottet krävs sedan ett domstolsbeslut. Det mycket 
kritiserade förslaget om att kunna stänga av internetuppkopplingen för misstänkta 
fildelare slopas alltså. Sammanfattningsvis så kan man konstatera att upphovsrätten är 
väl skyddad i lagen. Det är helt enkelt olagligt att syssla med fildelning av upphovsrätts-
skyddat material. 
 

2.2 Tidigare undersökningar 
 
Forskningsinstitutet WII (World Internet Institutive) som drivs av Uppsala Universitet 
gjorde 2004–2005 en studie med 2000 telefonintervjuer angående svenska folkets 
internetvanor. Det framkom att 90 % av de intervjuade sade sig använda internet regel-
bundet och av dessa uppgav 18% att de brukade använda fildelningsprogram 
(Blomqvist, Eriksson, Findahl,  Selg & Wallis, 2005). Utslaget på hela Sveriges befolk-
ning skulle den statistiken innebära att 1,3 miljoner svenskar eller 16 % av befolkningen 
fildelade under 2006. Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik för 2006, alltså året efter 
den nya URL trätt i kraft, ger ungefär samma siffror: 20 % av alla svenskar i åldern 16-
74 år har någon gång fildelat (Renfors, 2007). Dessa undersökningar visar dessutom att 
fildelningen är vanligare ju yngre man är. SCB:s siffror visar att nästan 50 % av alla 16-
åringar sysslar med fildelning (Renfors, 2007). 
 
Dessa siffror samt det faktum att vi båda två jobbar som gymnasielärare med ungdomar 
i just den åldern gjorde oss intresserade av att undersöka detta närmare. Två faktorer 
gjorde att vårt val föll på denna åldersgrupp. För det första är det vår lärarerfarenhet 
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som fått oss intresserade. I vårt yrke upptäckte vi verkligen att årskurs ett i gymnasiet är 
en mycket intressant tid. Man står på gränsen till vuxenlivet och börjar forma sin 
personlighet till en självständig individ. Musik är något oerhört viktigt för dessa 
ungdomar, man identifierar sig oerhört mycket med den musik och de artister man 
lyssnar på som tonåring, något som ofta hänger med hela livet. För det andra så är 
gymnasieelever den grupp som använder internet flitigast (Findahl, 2007) och, som vi 
nämnde tidigare, visar undersökningar att det är just 16-åringar som utgör största 
andelen fildelare. Att undersöka denna grupp kan kanske ge en liten fingervisning om 
vart vi är på väg i framtiden. 
 
Det har gjorts och görs ständigt undersökningar om internet och fildelning i Sverige och 
runt om i världen. Såväl stora oberoende institut som lobbyister publicerar löpande 
siffror om svenskarna och deras vanor när det gäller fildelning. Dessa undersökningar 
handlar ofta om frekvensen av nedladdning, varför man inte väljer att köpa skivor 
istället för att ladda ned och om hur man kan få DRM att fungera bättre (DRM – Digital 
Rights Management, är beteckningen för de teknologier som används för att skydda 
digitala filer såsom mp3 från att kopieras och mångfaldigas) (Wikipedia, 2008). Dessa 
publikationer är mycket intressant läsning men gav inte svar på våra frågor. Vi blev 
intresserade av de attityder som ligger bakom siffrorna. Hälften av alla 16-åringar bryter 
regelbundet mot URL, hur ser de på det? Vet de om att de bryter mot URL 
överhuvudtaget?  

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Tidigare undersökningar har visat frekvensen av illegal fildelning och många av an-
ledningarna till varför man sysslar med fildelning (Blomqvist et al., 2005). Vår 
målsättning var att undersöka ungdomars inställning till företeelsen med fokus på 
nedladdning av musikfiler. För att få en samlad bild bröt vi ner frågeställningen i 
delfrågor. Mer konkret ville vi undersöka huruvida 16-åriga ungdomar vet om att det är 
olagligt att syssla med fildelning av musik och om de tycker att det borde vara tillåtet 
eller inte. Dessutom ville vi veta hur de lyssnar på musik för att kunna avläsa vilket 
format som är vanligast och hur de resonerar kring fildelning och upphovsmännens 
ersättning. 

4. METOD 
 
Valet av metod kom att stå mellan intervju- och enkätform. I intervjuformen ges 
möjligheter att ställa fler frågor och fördjupa intervjun med följdfrågor om en intressant 
aspekt skulle uppdagas. Det skulle däremot begränsa vår ambition att mäta en större 
grupp då det skulle vara allt för tidsödande. I vår diskussion om vilken metod som 
skulle tjäna vårt syfte bäst kom vi fram till att enkätformen var att föredra före 
intervjun. Visserligen har intervjumetoden större möjligheter att ge en nyanserad bild av 
den attityd vi ville mäta, men möjligheten att kunna generalisera utifrån ett större urval 
var ur vår synvinkel att föredra.  
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Vi ville nå ett större antal svarande och därigenom få ett bredare resultatunderlag. Vår 
studie skulle komma att gälla gymnasieelever och då föll tanken på att utnyttja 
urvalsskolornas interna mejlsystem för att distribuera enkäten. Vi undersökte 
marknaden för webbaserade program och fann till sist ett som passade våra behov och 
resurser, Mamut Online Survey (Mamut, 2008).  
 
Fördelar med enkätmetoden: 
 

• Större populationsurval blir möjligt 
• Enkätens standardiserade frågor ger tydligare resultat 
• Praktisk möjlighet till geografisk bredd i undersökningen 
• Känsligt ämne, anonym undersökning ger möjligen ärligare svar 
• Webbaserad undersökning ger smidig datainsamling 

 
Nackdelar med enkätmetoden: 
 

• Webbaserad undersökning förutsätter att den aktuella skolan har individuella 
mejladresser för eleverna. 

• Undersökningen når endast de elever som regelbundet läser sina mejl 
• Bristen på personlig kontakt kan leda till större externt bortfall 
• Missuppfattning av frågeställningen kan leda till missvisande resultat 
• Datavana kan påverka svarsfrekvensen 
• Mejlutskick kan bli klassat som skräpmejl och bli bortsorterat per automatik 

 

4.1 Urval 
 
Populationen vi ville undersöka var gymnasieelever i Sverige som går sitt första år. Vår 
idé var att få ett slumpvis urval av ett bestämt antal gymnasieskolor i Sverige, få tag på 
de aktuella skolornas mejladresser för elever i årskurs 1 och sedan göra ett utskick med 
en länk till vår enkät. Kontakt måste alltså tas med varje skola för att få ett godkännande 
av skolans ledning att få genomföra undersökningen, samt för att få adresser till den 
aktuella årskursen. Kontakthanteringen och vår webbenkäts begränsningar av antal 
utskick gjorde att vi beslutade att använda tre skolor som grund för vår enkät. För att få 
reda på hur många gymnasieskolor det finns i Sverige gick vi in på Skolverkets 
hemsida, där fanns statistik över gymnasieskolor, läsåret 2007/2008. En rikstäckande 
statistiktabell, publicerad 26/2-2008 (Skolverket) visade ett antal på 889 skolor. 
Sökmotorn hos skolverket var inriktad på att söka efter gymnasieprogram, inte skola, så 
vi kunde inte hitta en förteckning som endast visade de 889 skolornas individuella 
namn. Gymnasieguiden är en tidning på nätet som informerar blivande gymnasieelever 
om antagningar och sökningar (Gymnasieguiden, 2008). På deras hemsida hittade vi en 
förteckning över Sveriges alla gymnasier, och den visade ett antal på 887 skolor. Vi 
mejlade tidningen och frågade hur det kom sig att deras antal inte överensstämmer med 
Skolverkets. Tidningens ansvariga utgivare svarade att den exakta siffran varierar och är 
omöjlig att fastställa, men framhöll att tidningen dagligen uppdaterade sin databas. Vi 
ansåg att differensen var marginell och att vi kunde utgå från förteckningen från 
Gymnasieguiden, den stämde trots allt tämligen bra med informationen från Skolverket. 
 
Vi numrerade samtliga gymnasier från 1 till 887 i programmet Excel. Vi fann en 
slumptalsgenerator på nätet skapad av Dr Maads Haahr som undervisar vid Trinity 
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College i Dublin (Haahr, 2008). Vi lät generatorn slumpa fram tre tal ur ett urval från 1 
till 887 och det gav oss tre aktuella tal. I dokumentet med de numrerade gymnasie-
skolorna representerade talen tre specifika skolor som blev urvalet för vår 
undersökning. Eftersom vår undersökning var anonym, inga resultat skulle kunna spåras 
till vare sig individuella elever eller enskilda skolor, så kallar vi helt enkelt skolorna för 
skola A, skola B och skola C. Kontakt togs med aktuella skolor för att få ett 
godkännande att genomföra undersökningen, och samtliga var villiga att låta oss skicka 
vår enkät via deras interna mejlsystem. Adresslistor mejlades till oss inom kort och 
fördes sedan in som mottagare i vårt webbaserade enkätprogram. 
 

4.2 Frågor 
 
Formuleringen av frågorna var viktig och risken att missförstå frågan måste minimeras, 
dessutom är svårigheten att fånga en attityd i några enkla frågor med givna 
svarsalternativ uppenbar (Trost, 2001). För att få meningsfulla svar på våra frågor 
krävdes det att vi intog en så objektiv position som möjligt till frågan. Vissa frågor 
upplevde vi som mer känsliga att svara uppriktigt på än andra, även om vi betonade i 
följebrevet (bilaga 1) att undersökningen var anonym. Vi valde att inleda under-
sökningen med de frågor som vi bedömde vara mindre känsliga. För att öppna för 
kommentarer gav vi de svarande möjligheten att som avslutning på undersökningen 
skriva ner egna funderingar kring ämnet. Enkäten utformades så att om svaranden inte 
svarade på alla frågor, utom den öppna frågan, fick den ett felmeddelande med 
information om vad som saknades för att svarsregistrering skulle äga rum. Det var inte 
möjligt att klicka i fler svarsalternativ där sådana gavs, endast ett alternativ var möjligt. 
 

4.3 Utskick 
 
Eftersom vi inte hade möjlighet att personligen motivera urvalsgruppen att svara på 
enkäten blev formuleringen i följebrevet viktig. Det som stod där måste intressera 
mottagaren tillräckligt för att gå vidare och svara på enkäten, ett ointressant följebrev 
leder oavkortat till ett stort externt bortfall. Den grafiska layouten är även den 
avgörande för hur motiverad mottagaren är att svara. Vi hade vissa möjligheter att 
påverka denna faktor och utvecklade en enkätsida som var enkel och lättläst (bilaga 2). 
Vi uppskattade att det skulle ta under en minut att svara på frågorna. För att testa 
enkäten tog vi med den till vår arbetsplats där ett tiotal gymnasieelever fick ge respons 
på frågornas formuleringar. Samtliga elever ansåg att formuleringarna var enkla och 
tydliga. 
 
Vår enkätundersökning skickades till samtliga elever i årskurs 1 på skola A, B och C i 
form av ett mejl. Mejlet bestod av vårt följebrev samt en länk till själva enkäten. Efter 
fyra dagar skickades en påminnelse ut till de elever som inte svarat vid första utskicket 
med en ny länk till enkäten och efter ytterligare fyra dagar sändes en sista påminnelse ut 
till de som dittills avstått från att svara. När sexton dagar gått efter det första utskicket 
stängdes undersökningen och all data inhämtades från undersökningsprogrammets 
databas.  
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5. RESULTAT 
 
  Skola A    Skola B   Skola C   Totalt: 
Antal tillfrågade:  226   403   168   797 
Antal svar:  95   29   109   233 
SVARSFREKVENS 42,04 %   7,20 %   64,88 %   29,23 % 
 
 
Vi har valt att redovisa resultaten nedan i stapeldiagram som visar svaren i procent av 
samtliga elever på de tre skolorna. Resultaten har avrundats till två signifikanta siffror. 
För en mer detaljerad redovisning hänvisar vi till bilaga 3. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 

6.1 Bortfall 
 
Det första utskicket till skola B gav ett enda svar och felmeddelanden till vår 
inloggningsprofil på mamut.com. Kontakt togs med företagets support där de 
informerades om problemet men de kunde inte förklara vad som gått fel. För att vara på 
den säkra sidan så stängde vi omedelbart utskicket till skola B för att sedan direkt 
skicka ut ett nytt med en förklaring att ett tekniskt fel uppstått. Efter slutförd 
undersökning hade skola B en svarsfrekvens på endast 7,2 %, relativt låg jämförd med 
skola A och skola C. De tekniska problem vi hade med vårt första utskick till skola B 
kan vara en del av förklaringen till det låga deltagandet. Ytterligare en orsak kan vara 
att skola B hade andra informationsrutiner där mejlanvändandet hos eleverna inte var 
lika frekvent och inarbetat som på de andra undersökta skolorna.  
 
Vårt följebrev hade rubriken: ”Lyssnar du på musik?”, detta kan ha lett till att de elever 
som inte lyssnar på musik avstod från att svara på enkäten. 
 
 

6.2 Analys av delsvaren 
 

1. ”Jag laddar ner musik från fildelare på nätet.” 

Av de svar vi fick medgav 65 % att de laddade ner musik från fildelare på nätet. 
Tidigare undersökningar (Renfors, 2007) har visat att nästan hälften av 16-åringarna 
i Sverige fildelar. Vi ville få bekräftelse att detta gällde även de tillfrågade i vår 
undersökning och det ovan nämnda resultatet pekar på att den tidigare fastställda 
statistiken med råge gällde även för vår urvalsgrupp. Att svara ”ja” på denna fråga 
innebär att man medger ett lagbrott, därför kan det finnas ett mörkertal för de som 
inte riktigt litat på undersökningens anonymitet och därför inte svarat sannings-
enligt. De elever som inte lyssnar på musik är förmodligen en del av den skara som 
svarat nej på frågan. 
 
2. ”Jag tycker nedladdning av musik via fildelning skall vara tillåtet.” 

72 % hade uppfattningen att fildelning borde vara tillåtet. Endast 10 % höll med 
nuvarande lagstiftning och menade att nedladdning av musik skall vara förbjudet. 
En viss skepsis till dagens regelverk kan anas i dessa siffror. Att 18 % inte tagit 
ställning i frågan kan bero på flera faktorer. Den svarandes kunskaper och erfaren-
heter om fildelning har naturligtvis stor betydelse i hur svaret blir. Om eleven inte 
riktigt vet vad som menas med begreppen fildelning och nedladdning blir frågan 
svår att ta ställning till och då ligger det nära till hands att svara neutralt. En annan 
orsak kan vara att svaranden ser både för- och nackdelar i fildelningen och har haft 
svårt att ta ställning i frågan av den anledningen. 
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3. ”När jag lyssnar på musik använder jag oftast:” 

Endast 6 % av eleverna har CD-spelaren som ljudkälla vi musiklyssning. CD-
skivan, det format som musikindustrin till största del fortfarande använder sig av när 
de distribuerar sin musik (GLF, 2008), är alltså lågt representerat när vi frågar 
eleverna hur de lyssnar på musik.  GLF:s rapport över försäljning 2007 visar att den 
digitala försäljningen står för 8 % medan CD-skivan står för 86 % (GLF, 2008). 
Paralleller kan dras till LP-formatet, som på grund av sitt otympliga format i många 
avseenden fick stå tillbaka för kassettbandets flexibilitet och mobilitet, och som 
senare kom att ersättas av just CD-skivan. Vår undersökning säger ingenting om att 
vår målgrupp inte skulle vara konsumenter av CD-skivor, däremot kan resultatet 
tolkas som att det vardagliga ljudformatet för lyssning är de som är anpassade efter 
att spelas i Mp3-spelare eller i datorer. CD-skivor, lånade eller köpta, konverteras i 
sådana fall över till andra format. Mp3-spelaren uppgavs av 39 % som det 
vardagliga verktyget för lyssning, 44 % uppgav datorn. Mp3-spelarens mobilitet och 
möjlighet att samla mycket musik på litet utrymme kan vara en viktig faktor, 
datorns naturliga närhet till internet och möjligheten till fildelning tror vi spelar en 
roll i delfrågans resultat. En korrelationsanalys mellan fråga 1 och 3 vore intressant. 
 
4. ”En låtskrivare/artist ska få ersättning när dennes material används.” 

På detta påstående uppgav 28 % av de svarande att en låtskrivare inte ska få er-
sättning när dennes material används. Resultatet kan naturligtvis tolkas som att 
nästan var tredje svarande tycker att ersättning inte skall utgå när materialet 
används.  

Den svarande eleven kan ha tolkat frågan som att vi ville veta om ersättning bör 
utgå när filer delas på internet, inte i det allmänna perspektivet, eftersom enkäten 
handlar om fildelning. Denna fråga borde ha formulerats på ett tydligare sätt, men 
den tycks ändå ha väckt funderingar som återspeglas i de kommentarer vi fick 
(bilaga 4). 

5. ”Är det olagligt att ladda ner musik från fildelare?” 

Endast 66 % känner till den nuvarande lagstiftningen som började gälla 2005. Det 
verkar alltså som om informationen kring den nya lagen inte riktigt nått fram. 
Eftersom lagen är relativt ny har ingen ännu blivit dömd i högre instans i Sverige för 
illegal fildelning. Detta kan bidra till att kunskapen om lagen inte sprids. Man kan 
fråga sig om en högre medvetenhet om URL skulle leda till minskad fildelning av 
musik, detta lär framtiden utvisa. 

6. ”Tyck gärna till om fildelning” 

Av de 233 elever som svarade på enkäten valde en tredjedel att skriva en 
kommentar. Denna fråga var öppen och vi hade inte förväntat oss att så många 
skulle ta sig tid att besvara den. Att en tredjedel skrev en kommentar kan bero på att 
ämnet är aktuellt och engagerar många. De flesta som uttalade sig verkade vara 
positivt inställda till fildelning, endast ett fåtal tog ställning för den gällande 
lagstiftningen. Många av kommentarerna tyder ändå på en förståelse av 
problematiken kring upphovsrätten, denna förståelse kan ha väckts av vår enkät-
fråga om upphovsmannens ersättning.  
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De flesta kunde ändå rättfärdiga sitt handlande med olika motiv, vissa med mer 
förståelse för problematiken än andra: 

• ”Fildelning är bra, och dåligt. Medan större artister kan förlora på det eftersom 
att deras skivor inte säljer lika mycket som det skulle ha gjort, kan mindre band 
på ett lättare sätt öka sin publik eftersom att människor enkelt kan ladda hem 
deras musik från internet.” 
 

• ”Jag tycker att eftersom folk ändå laddar ner musik kan det lika gärna göras 
laglit. Aristerna kommer förlora pengar, men inte mycket mer än vad de gör nu. 
De får försöka komma på ett annat sätt att stjäna pengar på, musikbranchen 
måste utvecklas.” 

En del kommentarer signalerar ett ensidigt resonemang där nedladdningen inte alls 
förknippas med några konsekvenser för vare sig upphovsmannen eller fildelaren: 

• ”jag tycker att det borde vara lagligt att ladda ner musik från internet. och att 
man ska slippa betala pengar för det. det är bara dumt att vi ska betala pengar 
för att få lyssna på den musik vi vill lyssna på!!” 
 

• ”Jag tycker absolout att det ska vara tillåtet att laddda ner musik från nätet. Det 
är så mycket enklare och smidigare då. Varför ska man göra allting så 
avancerat och krångligt?” 

Vissa motiverar sin nedladdning med att mena att fildelningen av musik bara 
drabbar de som redan gör stora pengar på musiken: 

• ”Fildelning är något som aldrig kommer kunna stoppas, det bara växer och 
växer. Jag tycker inte synd om artisterna och låtskrivarna som förlorar på det. 
Dom har nog tillräckligt med pengar redan...” 
 

• ”Alltså, många artister vill ju faktiskt få ut sin musik och göra sig hörda, det är 
skivbolagen som vill ha alla pengarna! Nog för att artisterna också behöver mat 
på bordet, så de vill ju också ha pengar, men det är ändå bolagen som är mer 
pengagiriga. Men det är därför jag tycker att det borde vara lagligt, så att fler 
skulle våga sig på och ladda hem, och lyssna på musiken. Sen om man gillar den 
kommer man ju ändå att köpa cd:n så.. ^^ dessutom tror jag också att det är 
många som inte kommer att sluta köpa cd-skivor. Det är ju faktiskt lite mer 
status att ha en köpt cd än en skabbig hembränd...” 

Några hade konkreta idéer om hur olika praktiska lösningar skulle kunna se ut 
angående upphovsmännens ersättning: 

• ”Det ska vara lagligt. Alla borde betala en avgift varje kvartal, precis som man 
gör med TV-licensen” 
 

• ”Jag tycker att musik är för dyrt i dagsläget. Om mellanhänderna för-
svann/minskades skulle det vara billigare. Om du producerar musik idag 
behöver du inte släppa en skiva som finns i alla affärer. Det räcker om det går 
att köpa en bandets hemsida.” 
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• ”tycker att sidan som man laddar ner från ska bidra med pengar till artisten.. då 
kan man ju frivilligt ge pengar till hemsidan som man laddar ner musiken ifrån 

 

Slutligen kan vi nämna den kategori elever som menar att URL inte är anpassad till 
den moderna tekniken: 

 
• ”Problemet är inte att folk bryter mot upphovsrättslagen. Det är att upphovs-

rättslagen som den ser ut nu. Hela systemet måste helt enkelt byggas om från 
grunden.” 
 

• ”Det är både i teorin och praktiken omöjligt att stoppa. Bättre att regeringen 
anpassar sig efter verkligheten istället för upphovsrätten.” 

 
Med det enkätverktyg vi använde fanns inte möjligheten att kunna korrelera specifika 
svarskombinationer. Detta gav oss tyvärr ingen möjlighet att kunna jämföra exempelvis 
hur de som svarade ”ja” på fråga ett svarade på fråga två. Det hade varit intressant att se 
tendenserna vid en sådan analys men resultaten hade i så fall baserats på relativt få 
individer i en statistiskt sett liten urvalsgrupp.  
 

6.3 Diskussion 
 
Vår inställning när vi började arbeta med denna studie var att förutsättningslöst 
undersöka gymnasieungdomars attityder till nedladdning av musik. Det kändes 
överflödigt att ha en hypotes, delvis för att vi insåg att vår undersöknings omfattning 
var relativt liten men också för att vi var måna om vår objektivitet. Hela debatten kring 
fildelning är redan starkt polariserad mellan pirater, de som vill ha fri fildelning, och 
anti-pirater, de som står på förlagens och skivbolagens sida. Även inom politiken delar 
denna fråga partierna över blockgränserna, det lagförslag som regeringen har 
presenterat (se kapitel 2) är något som Centerpartiet högst motvilligt gått med på. 
Centerpartiet och Miljöpartiet är nämligen de partier som går längst och vill 
avkriminalisera fildelning fullständigt (Hammarbäck, 2008), medan Kristdemokraterna 
och Folkpartiet är helt emot en avkriminalisering. De andra partierna är splittrade, 
Vänsterpartiets Kent Persson sammanfattar situationen så här: ”Det är en svår fråga 
där två tunga intressen kolliderar. Situationen vi har nu, att halva svenska folket begår 
kriminella handlingar, är ju inte hållbar. Samtidigt måste musiker och andra kunna få 
betalt för sitt arbete.” (Hammarbäck, 2008) 
 
Musikerna själva, dvs. rättighetsinnehavarna, verkar också splittrade. I en enkät som 
Sydsvenska dagbladet nyligen gjorde tillfrågades 100 svenska musiker anonymt hur de 
ställer sig till den illegala fildelningen. Det visade sig att 40 % var för fri fildelning och 
att 59 % någon gång fildelat upphovsrättsskyddad musik själva (Nilsson, 2008). 
Undersökningen visade även att yngre artister såg fildelningen som något positivt som 
kunde hjälpa till att sprida deras musik medan de äldre artisterna var mer negativt 
inställda.  
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Även om vår undersökning inte varit så omfattande så tycks den tangera de resultat som 
tidigare undersökningar visat. Drygt hälften av förstaårseleverna i gymnasiet sysslar 
med fildelning och ännu fler tycker att det ska vara tillåtet. Som några svarande 
kommenterade så är det kanske själva upphovsrätten som behöver reformeras? Vi 
tycker att det är en intressant fråga för framtiden. I en artikel i Svenska Dagbladet 30/1 
2008 uttrycker Nicklas Lundblad idén vidare: ”Av att jag äger något följer inte att jag 
har en rätt till en viss ersättning för det. Finns det inte en marknad och någon som vill 
betala blir mitt ägande värdelöst.” (Lundblad, 2008). Dagens URL och filosofin bakom 
den kanske inte är aktuell i ett samhälle där tekniken gör det svårt att kontrollera om 
URL efterlevs. 
 
Om teknikutvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort hittills kommer 
tillgängligheten till musik antagligen fortsätta att öka. Bandbredden för bredband ökar 
och de trådlösa nätverken byggs ut, hårddiskarna blir allt större och behovet att 
komprimera musikfilerna för att göra dem mindre minskar i och med detta. Snart har vi 
förmodligen en situation där nedladdning och lagring av helt okomprimerade musikfiler 
inte har något tekniskt hinder. Med tillräckligt snabbt bredband kanske det till och med 
blir överflödigt att ladda ner filen, den kan då istället spelas upp med full upplösning i 
realtid direkt över internet. Att äga själva filen blir kanske inte intressant längre om den 
finns att tillgå i strömmande format. Ett helt nytt koncept som bygger på den filosofin är 
i startgroparna, man lyssnar direkt från ett stort musikbibliotek, i realtid, och allting är 
reklamfinansierat (Spotify, 2008). 
 
Ämnet för vår studie är mycket aktuellt och engagerar många, något som visade sig i de 
många kommentarer vi fick i enkäten. Debatten kring fildelning kommer säkerligen att 
fortsätta allt eftersom teknikutvecklingen ger upphov till nya utmaningar för URL. 
Eftersom utgångspunkten för detta arbete var vår erfarenhet som gymnasielärare, så har 
arbetet med denna studie naturligtvis även lett till frågor om vilken roll man har som 
pedagog. Påverkar musiklärarens agerande i klassrummet de attityder som vi försökt att 
mäta i denna studie? Finns det utrymme för debatt och ifrågasättande av URL i skolan 
eller ska man se fildelningen som det lagbrott det faktiskt är och bidra till att stävja det?  
 
Sammantaget, utifrån resultatet på vår studie och den debatt som omger frågan, ser vi 
två möjliga scenarion inför framtiden:  
 

1.  Nuvarande URL står fast och samhällets vikt läggs vid att informera om vad som 
gäller och att utveckla metoder för att rättssäkert upprätthålla lagen. 
 

2.  URL reformeras och man hittar nya ersättningsförfaranden till upphovsrätts-
männen. 
 

Det finns säkert fler alternativa scenarion, men utifrån vår synvinkel ter sig de ovan 
nämnda mest troliga. I och med det lagförslag som regeringen nyligen presenterade 
(Adelsohn Liljeroth & Ask, 2008) ser det ut som att scenario 1 i nuläget representerar 
den inslagna vägen. Vi skriver ”i nuläget”, eftersom vi anar att detta bara är början av 
en lång process. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 – Följebrev 

 
Rubrik: Lyssnar du på musik? 
 
Hej! 
DU har blivit utvald av alla Sveriges gymnasieelever att delta i en undersökning som 
handlar om musik och internet.  
Undersökningen är en del av vårt examensarbete vid Kungliga musikhögskolan i 
Stockholm. Det tar cirka en minut att genomföra enkäten, du startar den genom att 
klicka på länken nedan. 
Undersökningen är naturligtvis helt anonym. 
Tack på förhand! 
 
Per-Erik Domargård 
Andreas Andersson 
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Bilaga 2 – Enkät 
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Bilaga 3 – Enkätresultat 
 
  Skola A    Skola B   Skola C   Totalt: 
Antal tillfrågade:  226   403   168   797 
Antal svar:  95   29   109   233 
SVARSFREKVENS 42,04 %   7,20 %   64,88 %   29,23 % 

 
               

1.     ”Jag laddar ner musik från fildelare på nätet.” 
 ja   nej          

Skola A 57,89 %   42,11 %         
Skola B  51,72 %   48,28 %         
Skola C 75,23 %   24,77 %         
Totalt: 65,24 %   34,76 %         
  
               
2.    ”Jag tycker nedladdning av musik via fildelning skall vara tillåtet.” 
  ja   nej    vet inte     
Skola A 74,74 %   4,21 %   21,05 %     
Skola B  62,07 %   24,14 %   13,79 %     
Skola C 71,56 %   11,01 %   17,43 %     
Totalt: 71,68 %   9,87 %   18,45 %     
                
                
3.    ”När jag lyssnar på musik använder jag oftast:” 

CD-spelare   Mp3-spelare   Dator   Annat 
Skola A 5,26 %   51,58 %   33,69 %   9,47 % 
Skola B  10,34 %   27,59 %   44,83 %   17,24 % 
Skola C 5,50 %   32,12 %   52,29 %   10,09 % 
Totalt: 6,01 %   39,48 %   43,78 %   10,73 % 
 
 
4.     ”En låtskrivare/artist ska få ersättning när dennes material används.” 
  ja   nej          
Skola A 67,37 %   32,63 %         
Skola B  62,07 %   37,93 %         
Skola C 78,90 %   21,10 %         
Totalt: 72,10 %   27,90 %         
  
               
5.     ”Är det olagligt att ladda ner musik från fildelare?” 

ja   nej   vet inte     
Skola A 58,95 %   20,00 %   21,05 %     
Skola B 55,17 %   20,69 %   24,14 %     
Skola C 75,23 %   11,01 %   13,76 %     
Totalt: 66,09 %   15,88 %   18,03 %     
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Bilaga 4 – Kommentarer från enkäten 
 

• Jag tycker att det borde vara tillåtet eftersom de flesta laddar hem osv trots att det är olaglig 
vilket skapar fler "brottslingar" än nödvändigt.. 
 

• Det är super bra 

 

• det är smidigt och med ett stort utbud 

 

• jag tycker att det ska vara tillåtet för det är ju deras ansvar att det läggs ut alltså 
skivbolagets/artisten/bandet/låtskrivaren osv.. 

 

• Jag tycker att musik är för dyrt i dagsläget. Om mellanhänderna försvann/minskades skulle det 
vara billigare. Om du producerar musik idag behöver du inte släppa en skiva som finns i alla 
affärer. Det räcker om det går att köpa en bandets hemsida. 

 

• All icke-kommersiell (vinstgivande) fildelning bör ovillkorligen legaliseras. Detta på grund av 
godtycklig rättspraxis (10 personer har hittills dömts, 1,2 miljoner går ostraffade), 
integritetsstridiga behov av kommunikationsövervakning för att över huvudtaget kunna få tag i 
fildelare samt kränkt konsumenträtt vad det gäller de inhandlade varorna - har jag köpt en vara 
ska jag ha rätt att göra vad jag vill med den, kopiera, skicka till kompisar mm, så länge det inte 
går med ekonomisk vinst. Allt annat är fascism, USA-imperialism och utnyttjande av 
särställning för att suga ut stackare som har behov av att lyssna på musik. 

 

• Problemet är inte att folk bryter mot upphovsrättslagen. Det är att upphovsrättslagen som den ser 
ut nu. Hela systemet måste helt enkelt byggas om från grunden. 

 

• Fildelning borde få förekomma för mer musik blir lyssnad på, det gör att man börjar lyssna på 
musik man inte kanske skulle våga köpa en skiva till. För vem vågar köpa en skiva om en 
artist/band som man inte hört talas om.  

 

• Musik sprids bättre och fler folk lyssnar om man får ladda ner! Det är väl ändå det viktigaste! 

 

• Fildelning är något som aldrig kommer kunna stoppas, det bara växer och växer. Jag tycker inte 
synd om artisterna och låtskrivarna som förlorar på det. Dom har nog tillräckligt med pengar 
redan... 

 

• Fildelning är bra så länge det inte skadar någon. 

 

• Det är både i teorin och praktiken omöjligt att stoppa. Bättre att regeringen anpassar sig efter 
verkligheten istället för upphovsrätten. 

 

• jag stödjer banden, inte skivbolagen. Also, om nedladdning av musik förstör musikbranchen så 
förstör nedladdning av porr porrbranchen, right? jag laddar hem porr av moraliska skäl. 
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• Jag tycker att fildelning är ett hot mot musik inspelad på vinyl, kassett och cd-skiva. Något som 
jag som samlare är rädd för. 

 

• Det är ett bra och enkelt sätt om man bara vill ha en enstaka låt från en artist/band, om man inte 
vill köpa hela albumet. 

 

• Självklart ska artister få betalt för vad de gör. Jämför t.ex. med att man spelar in en advokats 
framföranden vid en rättegång och sedan bara använder det bandet vid sin egna rättegång utan 
att betala advokaten. 

 

• Fildelning är bra, och dåligt. Medan större artister kan förlora på det eftersom att deras skivor 
inte säljer lika mycket som det skulle ha gjort, kan mindre band på ett lättare sätt öka sin publik 
eftersom att människor enkelt kan ladda hem deras musik från internet. 

 

• Alltså, många artister vill ju faktiskt få ut sin musik och göra sig hörda, det är skivbolagen som 
vill ha alla pengarna! Nog för att artisterna också behöver mat på bordet, så de vill ju också ha 
pengar, men det är ändå bolagen som är mer pengagiriga. Men det är därför jag tycker att det 
borde vara lagligt, så att fler skulle våga sig på och ladda hem, och lyssna på musiken. Sen om 
man gillar den kommer man ju ändå att köpa cd:n så.. ^^ dessutom tror jag också att det är 
många som inte kommer att sluta köpa cd-skivor. Det är ju faktiskt lite mer status att ha en köpt 
cd än en skabbig hembränd... 

 

• Se South Park avsnittet när Kyle, Stan och Kenny startar ett band, och sen blir arresterade för att 
dom laddar ner musik, Kanske lite överdrivet i det där fallet men det är fan sant, 

 

• Eftersom att dom aldrig kommer kunna stoppa fildelningen på nätet kan dom väl lika gärna 
tillåta det. 

 

• tillåt fildelning eljest så får artisterna reklam vilket betyder mer publik och mer pengar 

 

• Jag tycker det är fel att ladda ner egentligen. Fast om jag laddar ner en låt som jag gillar så köper 
jag alltid albumet sen. 

 

• Värt att kriminalisera halva sverige, lös det på något annat vis. 

 

• Är det fildelningen som är olaglig eller är det användningen av den nerladdade produkten? det är 
en fråga jag tror att ganska många är osäker på. borde vara lagligt för att det finns ingen som kan 
förhindra att all musik och film delas. Visst man kan sätta dit enstaka personer men man kan inte 
stoppa miljarder "fildelare". Fredrik Reinfeldt ser ut som en jättebebis XD, FF Ftw, Din mamma 
! (nu blev du förvånad XD) 

 

• Jag tycker att fildelning ska vara helt fritt, stora stjärnor tjänar kanske 5% mindre än vad det 
annars gör, de har ändå 10 miljoner i månadslön. Dessutom får mindre artister mer 
uppmärksamhet då gratis nedladdning blir som fri reklam, av 100 som laddar ner är det ändå 
kanske bara 2 som skulle köpt det om nedladdning inte fanns. Av de 100 som laddade ner det 
först och tyckte det var riktigt bra far säkert och köper skivan ändå. 

 

• is teh shit!!!111 
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• Se South park avsnittet "Christian Rock hard" i säson 6 lr 7, Där uttrycks precis det jag tycker 
om fildelning, 

 

• jag tycker det är fel att regeringen ska kriminalisera så många svenskar genom att göra det 
olagligt att ladda ner musik från internet. 

 

• bryr mig inte så mycket om deras musik användes i kommersiellt syfte anser jag att de borde få 
ersättning men annars så tycker jag inte riktigt det. Det är bra att fildelning finns för det gör fler 
chansen att börja intressera sig att börja med musik än annars d.v.s mer som börjar hålla på mer 
med musik = mer musik = mer kul så att säga =) 

 

• Skälet till att jag laddar ner musik och filmer istället för att gå och köpa t.ex cd skvor är för att 
priserna är alldeles på tok för höga! Det är inte värt för mig att köpa en skiva för 200 kr om jag 
lika gärna kan ladda ner samma låtar gratis på internet plus att jag då kan välja vilka låtar jag 
tycker är bra och bara lyssna på dom. Skulle man sänka priset på cd skivor till max 50 kr så 
skulle jag ialla fall lockas att köpa en skiva istället för att ladda ner eftersom det tar ganska lång 
tid och är besvärligt att få alla låtar på en skiva och man kan betala för att få omslag och gynna 
artisten. Man skulle då känna på mängden som man får sålt. 

 

• All icke-kommersiell fildelning måste ovillkorligen legaliseras. Små artister får marknadsföra 
sig mer effektivt. Drabbar bara storkapitalet. 

 

• Fildelning är bra, jag hade inte haft en aning om flera artister om det inte vore för fildelning. Bra 
för små artister men dåligt för stora. Sen tycker jag inte att fråga 4 på ankäten är särskilt bra 
eftersom det beror helt på hur och när materialet används. 

 

• PIRATEBAY.ORG 

 

• Jag tycker att regeringen kan sätta upp sidor med musik som är väldigt billig att ladda ner. Jag 
tror detta skulle leda till att folk skulle fundera över saken och ta det vettigare valet. 

 

• Se southpark avsnittet Christian Rock Hard :) LOLZ AFK :O:):D:D 
 
• Ja 

 

• Fildelning är ett enkelt sätt att få det man vill ha gratis. Folk har accepterat fildelning som ett sätt 
att få det man vill ha, inte som ett brott trots att det är vad det är. Om fildelning skulle debiteras 
så skulle folk hellre sluta lyssna på musik eller lyssna på radio istället. Då man har vant sig att få 
något gratis och det plötsligt kostar pengar kommer folk bli arga och besvikna. Till och med ni 
kan erkänna att det sista de kända artisterna behöver idag är pengar att spendera på mer droger. 

 

• Man köper inte en skiva innan man lyssnat på låtar, men man köper en skiva efter att man laddat 
ner och lyssnat på några låtar och tycker att artisten är bra! 

 

• Det är väl bra i vissa fall men om man verkligen gillar ett band så köper man deras skiva och 
fildelning är ett bra sett att hitta nya band på. 
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• Nej 

 

• Det borde finnas ett bra, ENKELT, lagligt sätt att ladda ner musik 

 

• Det är jättedumt 

 

• Jag laddar ner 

 

• Good Shit 

 

• tycker att sidan som man laddar ner från ska bidra med pengar till artisten.. då kan man ju 
frivilligt ge pengar till hemsidan som man laddar ner musiken ifrån 

 

• Det e inte helt ok och ladda ner, men för oss ungdomar och storfamiljer har inte råd och köpa 
alla skivor som man vill ha..och då väljer man å ladda ner istället..Skivorna borde bli sänkta i 
pris 

 

• Det är ett bra sätt att hitta musik som man annars kanske aldrig skulle hitta. 

 

• vet inte vad det är för nått så jag kan inte säga nått om deta. 

 

• den ska finas 

 

• RIKTIGT dåligt att det är olagligt! Jag tycker att det borde finnas undantag, tex om 
bandet/artisten/låtskrivaren tycker det är okej att ladda ner! En musiker; Mike Shinoda i Linkin 
Park sa såhär en gång och han håller fast vi det: "Download that shit". Det visar att de flesta 
musiker bryr sig inte om de inte får pengar för nedladdningar!  

 

• Självklart visst det undantag... Musik är vissas liv, och vissa har inte råd att köpa, då borde det 
finnas andra möjligheter!! 

 

• Billigt sa kattan! 

 

• Jag tycker att man ska få ladda ner men artisten ska få betalt för det han gjort! Så jag tycker att 
det ska vara tillåtet men ändå inte.. det är svårt att finna ett bra svar på hur man ska göra. Tack! 

 

• Jag tycker att det är ok så länge artisten får betalt.. Med fildelning kan artister som annars inte 
nått ut nå ut till fler. 

 

• Det är bra att kunna folks musik ska kunna nå ut, för inte alls lika många band skulle vara kända 
ifall fildelning inte fanns.. 

 

• jag tycker att ladda ner musik ska vara tilllåtet 
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• Det ska vara lagligt. Alla borde betala en avgift varje kvartal, precis som man gör med TV-
licensen 

 

• Det borde bli olagligt om man laddar ner i en för hög mängd. Annars borde det inte göra så 
mycket... 

 

• det ska vara tillåtet. 

 

• Jag tycker absolout att det ska vara tillåtet att laddda ner musik från nätet. Det är så mycket 
enklare och smidigare då. Varför ska man göra allting så avancerat och krångligt? 

 

• jag tycker att man ska få ladda ner musik från internet. 

 

• Tycker det borde vara lagligt, men artisterna borde få ersättning för det. 

 

• Hur ska dom hindra mig!? 

 

• jag tycker att man ska kunna ladda ner musik 

 

• jag tycker att det ska vara tillåtet attt ladda ner musik. Och om folk som gör musiken tycker att 
det är så hemskt så får man väl som sagt införa någon slags ersättning. Men jag tycker 
fortfarande att det ska vara gratis att ladda ned. Det ska inte kosta pengar för att få njuta av 
underbar musik : ) 

 

• sketlo 

 

• Ja, man ska få ladda ner musik från datorn! 

 

• När man kan välja mellan att få gratis musik eller att betala för musiken , så väljer man självklart 
att ta det som är gratis 

 

• tycker mycket om fildelning 

 

• jag tycker att det inte bra att ladda ner musik för det inte bra för artisterna så det bra att köpa en 
hel skiva 

 

• jag tycker man ska få göra det, alla gör det. hur många har lagen dödat ingen alla som ladade ner 
förut före lagen gör det nu med 

 

• Ska det vara lagligt så ska det inte vara lika tillgängligt som det är idag. 

 

• Musik ska vara gratis! 
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• vissa gamla låtar finns inte tillgängliga just därför är det bra att man kan dela med sig 

 

• fildelning bör man inte gripa folk för, det finns personer som gör värre saker i denna värld, 
stoppa det istället.  

 

• Fildelningen kommer fortsätta oavsett vad man försöker göra emot det. 

 

• jag tycker att det borde vara lagligt att ladda ner musik från internet. och att man ska slippa 
betala pengar för det. det är bara dumt att vi ska betala pengar för att få lyssna på den musik vi 
vill lyssna på!! 

 

• LEGALISERA CANNABIS! 

 

• Hejehejeheehejehejeh 

 

• jag laddar ner från fildelare eftersom jag inte har några pengar att lägga ut på skivor..om dom 
skulle sänka priset på skivorna så skulle jag börja köpa dom.. jag vet att det är fel och dumt..men 
när man inte har några pengar att köpa skivor för så väljer man fildelning istället.. 

 

• Fildelning kommer alltid att finnas, det går helt enkelt inte att stoppa , alla hackers ligger alltid 
snäppet före säkerheten. 

 

• Very nice , great succes , high five 

 

• Jag tycker att eftersom folk ändå laddar ner musik kan det lika gärna göras laglit. Aristerna 
kommer förlora pengar, men inte mycket mer än vad de gör nu. De får försöka komma på ett 
annat sätt att stjäna pengar på, musikbranchen måste utvecklas. 

 

• de e fett bra 

 

• k 
 


