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Sammanfattning 

Fildelningsfrågan har haft ett stort utrymme i media och det har debatterats flitigt mellan olika 

aktörer. Det finns starka värden som står på spel gällande detta fenomen. I denna uppsats 

klarläggs  fildelning som en form utav civil olydnad, ett politiskt ställningstagande.  Analysen 

grundas i en samhällsdebattanalys där ett antal artiklar och TV-debatter sammanfattas för att 

sedan prövas mot teorin. Individer som är för fildelning eller vice versa använder ofta 

demokratiska fri och rättigheter som legitimerar deras aktion. Det visar sig att 

fildelningsdebatten i media är väldigt komplex och det finns mycket demokratiska värden 

som diskuteras men inte riktigt definieras. Individer kan legitimera sin civila olydnad-aktion 

genom att fildela eller överbelasta myndigheters sidor. Utifrån kategoriseringarna i 

teoriramverket analyseras samhällsdebatten, slutsatsen är att denna typ av civil olydnad inte 

hotar demokratin (den representativa). 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Fildelningsdebatten i Sverige har fått ett stort utrymme i media där olika intressen och parter 

debatterar sinsemellan. Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån har över en miljon 

svenskar ägnat sig åt olaglig fildelning, enligt Antipiratbyrån finns det över 600 000 fildelare 

som regelbundet fildelar upphovsrättsskyddat material (TT, 15 jan 2008).  Ska då fildelning 

vara förbjudet trots att så många svenskar väljer att fildela? En demokratiskt princip är att 

lagen ska följas, men hur är fallet när så många individer motsätter sig denna princip?  

År 2006 fick fildelningsdebatten en kraftig uppsving, detta pga. raiden mot 

webbhotellföretaget PRQ där fildelningssajten The Pirate Bay hade sina servrar. Polisen 

utförde en razzia och förde med sig ett X antal servrar. Detta var som ett startskott och 

skapade direkt en stor samhällsdebatt i svensk media. Fildelningsdebatten är minst sagt ett 

komplext fenomen med många aktörer. För att nämna några, filmbolag, författare, 

rättsväsendet och vi medborgare. Det är en ständig debatt där fildelningen antingen 

legitimeras via vissa argument eller tvärtom. Varför fildelningen ska legaliseras handlar ofta 

om rättigheter, yttrandefrihet, informationsfrihet och integritet för att nämna några argument.  

År 2009 erhöll Piratpartiet mandat i EU-parlamentet vilket ansågs som ett viktigt 

ställningstagande, för att på så vis kunna sätta press på EU. Piratpartiet ser fildelning som en 

politisk rättighet och står på fildelarnas planhalva. I dagens debatter diskuteras fildelning 

fortfarande en del men det som även fått mycket utrymme i media är de nya direktiven som 

IPRED och SOPA. Som ska skydda oss medborgare genom att det för diverse institutioner 

ska bli lättare att spåra det som är brottsligt på internet. I samma veva skapades 

aktivistgruppen Anonymous som fick ett stort genomslag i media. Anonymous var starkt 

kritiska till The Pirate Bay-rättegången och genomförde ett antal aktioner mot bland annat 

svenska myndighetssidor.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett antal utvalda demokratiteoretiska aspekter 

analysera hur de olika parterna i svensk media diskuterat fenomenet fildelning under 

tidsperioden 2008-2014. Vilka argument och ståndpunkter har funnits i debatten under denna 

tidsperiod?  Fildelningsdebatten har under de senaste åren uppmärksammats mycket i media, 
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speciellt under 2009 när Piratpartiet fick mandat i EU-valet. Debatt- och ledarsidor har 

fungerat som fora där diverse aktörer har uttryckt sina synpunkter gällande fildelningsfrågan. 

Artiklarna ska analyseras med hjälp utav Thoreaus och Månssons demokratiteoretiska 

aspekter (2.12). Alltså: Vilka argument och ståndpunkter förekommer hos debattörerna 

gällande fildelning? Kan fildelningsdilemmat utifrån de valda demokratiteoretiska aspekterna, 

som  rör  civil olydnad, ses som ett hot mot demokratin? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Nästa avsnitt i uppsatsen (Definition utav begrepp) ska ge en överblick om vad som menas 

med fildelning, yttrandefrihet, civil olydnad och vad för forskning som existerar inom dessa 

ämnen. Sedan presenteras teorin som kategoriseras utifrån fildelning, civil olydnad och 

yttrandefrihet. I metoddelen beskrivs forskningsdesignen som används i uppsatsen, sedan 

avgränsning.  

Under resultat sammanfattas artiklarna och kopplas samman med teorin, dvs. de utvalda 

demokratiteoretiska aspekterna med utgång ifrån civil olydnad. Avslutningsvis kommer en 

slutsats som slutförs med en diskussion. 

1.4 Metod 

Metoden som används i undersökningen är kvalitativ textanalys. Utifrån de artiklar som valts 

ut ska det centrala filtreras ut, dvs. argumenten och de centrala ståndpunkterna som finns i 

artikeln. Ståndpunkterna och argumenten ska sedan kopplas till Månssons teori om Civil 

olydnad. Inom kvalitativ textanalys är det viktigt att kontexten i argumenten stämmer 

överrens med de slutsatser som författaren berör (Esaiasson, 2007,s. 210). Det som är utav 

stor tyngd i analysen är att kunna kartlägga de olika argument och ståndpunkter de olika 

författarna har. Sedan ska artiklarna analyseras inom kontexten utav Månsson teori om civil 

olydnad. Månssons teori om civil olydnad har kategoriserats, för att förenkla analysen 

(Esaiasson, 2007,s. 211). Teorin i uppsatsen utgår främst från Månsson teorier angående civil 

olydnad, dock är ett avsnitt ur Månssons kategorier (Rättighetsbaserade argument 2.1.5) 

kompletterat med två avhandlingar som berör yttrandefrihet (2.1.8-2.1.9). Utifrån de artiklar 

som valts ut så krävs det en förhållning till de preciserade frågorna, dvs. frågeställningen i 

uppsatsen. Frågeställningen  i denna uppsats (avsnitt 1.2) förhåller sig till fenomenet 

fildelning och frågan är utav en generell natur. Detta för att kunna luta sig på tidigare 
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forskning, för att på så vis uppnå validitet (Esaiasson, 2007,s. 216).  Frågeställningen är 

generell vilket leder till ett "outside the box-tänkande", eftersom det som författare kan vara 

lätt att låsa sig till mer preciserade frågor och materialet.  

Generella frågeställningar och kategoriseringar utifrån teoriramverket hjälper att finna andra 

förklaringsfaktorer i fildelningsdiskursen (Esaiasson, 2007,s. 219).  I teorin finns dessa 

kategorier (2 Teori) och i avsnittet Kategorisering utav Ramverk (2.1.6) finns de kategorier 

som ska användas för att analysera det undersökningsmaterialet som presenteras i Resultatet 

(avsnitt 3). Inom metod kallas dessa kategoriseringar för klassindelningar. Dessa 

klassindelningar i teorin fungerar som en grund för det som ska analyseras, för att uppnå 

validitet i forskningen (Esaiasson, 2007,s. 137). Kategorierna har delats in för att de ska 

resultera i entydiga principer (Esaiasson, 2007,s. 138). Gränsdragningsproblematik finns 

självklart, speciellt när det gäller demokratiska värden som denna uppsats utgår ifrån. Dessa 

kategoriseringar krockar ofta med varandra. För att minimera risken för detta förekommer 

samhälleliga exempel för vardera kategorisering. (Esaiasson, 2007,s. 138). 

Urvalet utfördes med hjälp utav "Retriever Research" som bland annat studenter på 

Mälardalens högskola har tillgång till. Artiklarnas är sökta i perioden 2008-2014. Sökord som 

används till denna uppsats är "fildelning+ledare", "fildelning+debatt", "civil 

olydnad+fildelning", "Anonymous+fildelning", "fildelning+yttrandefrihet", 

"fildelning+demokrati". Dessa sökord används för att få fram så informationsmässiga artiklar 

som möjligt. Då debatt och ledare är två stycken nyckelord som visar att det argumenteras i en 

artikel. Alla artiklar som sedan har dykt upp efter sökningen har lästs igenom. Alla tidningar 

söktes igenom med hjälp utav den inbyggda sökfunktionen. Detta för att få en sådan bred bild 

som möjligt gällande fildelning eftersom tidningar ofta är bundna politiskt.  Många artiklar 

faller bort eftersom de inte var relevanta för ämnet. En stor majoritet utav artiklarna är 

innehållsfattiga och inte relevanta eftersom de ofta handlar om artist X som vill ha betalt för 

sin skiva.  Trettiåtta (38) stycken artiklar valdes ut. Det tillkom även två stycken TV-sända 

debatter från programmet "SVT Debatt".  

Gällande artiklar kommer både artiklar som är skrivna utav politiker, vanliga journalister och 

även forskare att väljas ut, för att informationen ska bli så bred som möjligt. Mycket artiklar 

väljs bort, eftersom många utav artiklarna inte är relevanta för frågeställningen. Ett exempel 

på detta (återigen) kan vara artist X som ynkar missnöje över fildelare eftersom personen inte 
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kan leva på sin musik. Att hitta relevanta artiklar med demokratianknytning var problematiskt 

eftersom många artiklar fick sållas bort. De relevanta artiklarna med någon form utav 

"statsvetenskaplig återkoppling" finns med i denna undersökning , dvs. de artiklar som dök 

upp efter sökning i Retriever Research. Med andra ord, att finna empiriskt material har inte 

varit lätt. Då som tidigare nämnt faller majoriteten utav artiklarna bort, enligt tidigare nämnda 

förklaring.  

1.5 Definition utav begrepp 

De tre centrala begreppen i denna uppsats är fildelning, civil olydnad och yttrandefrihet.  

1.5.1 Civil olydnad 

Enligt den svenska nationalencyklopedin är civil olydnad "ohörsamhet, lagbrott under 

åberopande av moraliska principer som står över lagar, regler eller order från militär eller civil 

myndighet, vilka då betraktas som omoraliska, orättvisa eller tyranniska" (NE, 2014). Civil 

olydnad är ett fenomen där invånare i ett samhälle avsiktligt bryter mot statens lagar i syfte 

med att förhindra. Ett känt exempel gällande civil olydnad är kärnkraftsfrågan, som då 

aktivister försöker förhindra med olika medel. (Månsson, 2004, s. 9).  Problemet med 

begreppet civil olydnad är att författare tenderar att inte vara överrens gällande definitionen. 

Det som dock är gemensamt är att civil olydnad är ett lagbrott som har vissa motiv bakom sig 

som ska legitimera handlingen (Månsson, 2004, s. 30).  Den definition på civil olydnad som 

uppsatsen förhåller sig till är Månsson tre motiv (2.1.2). 

1.5.2 Yttrandefrihet 

Yttrandefrihet anses som en självklar rättighet i den moderna demokratin. Problematiken med 

yttrandefrihet är att den ses som ett naturligt inslag  i demokratin, dock så diskuteras det inte 

varför yttrandefriheten är så viktig. Demokratiteori är en stor forskningskategori inom 

statsvetenskapen där yttrandefriheten inte fått så stort utrymme. Den framstående statsvetaren 

Robert Dahl som är känd för sina argument anser att yttrandefriheten är utav stor betydelse i 

den moderna demokratin.. Dock diskuterar Dahl inte om vikten utav yttrandefriheten i en 

demokrati. Varför yttrandefriheten är så central, så viktig är något som inte fått så stort 

utrymme inom statsvetenskaplig forskning. När yttrandefriheten dyker upp på dagordningen 

är frågeställningen oftast "Hur ska yttrandefriheten begränsas? Vart ska gränsen gå? (Petäjä, 

2006, s. 12-13). En fungerande kommunikationsprocess i ett samhälle anses som en viktig 
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grundpelare inom demokrati. Att individer lever i ett samhälle där informationen är fri och 

offentlig vilket ska gynna demokratin. Yttrandefriheten ska vara ett skydd (Petäja, 2006, s.  

14). 

1.5.3 Fildelning 

Fildelning är något som har funnits sedan de första datornätverken och det finns många olika 

tekniker. Det handlar om överföring utav information (data) mellan en eller flera parter 

(http://www.ne.se/fildelning).  Fildelning kan ses som spridning utav information, debatten 

går dock inte ut på informationen per se, utan vad för typ av information som ska få spridas 

eller inte ("privatiserad information"). En bra introduktion av detta ämne var boken "Allt mitt 

är ditt" som är skriven utav Johan Söderberg. I boken analyseras immaterialrätten som är ett 

samlingsbegrepp för upphovsrätt, patentskydd och varumärkesskydd. Upphovsrätten har 

debatterats kraftigt de senaste åren just på grund av att det är ett vardagligt inslag att fildela 

upphovsrättsskyddat material i Sverige. Det krävs ingen direkt teknisk expertis och Statistiska 

Centralbyrån uppskattar att över en miljon svenskar någon gång använt sig utav ett 

fildelningsprogram (Söderberg, 2008, s. 21). Fildelning är ett mycket komplext begrepp med 

de olika rättigheterna. För att avgränsa fenomenet fildelning på ett filosofiskt vis så finns det 

två klassiska argument. Det första handlar om rätten för författaren att få "lön för mödan". Det 

andra argumentet är följande, författaren ska rätta sig efter rådande marknadssituation och 

endast få den ersättning konsumenterna är villiga att betala (Söderberg, 2008, 26-27).  

2 Teoretiskt ramverk 

 Forskning kring fildelning, och civil olydnad 

2. 1 Fildelning - en introduktion 

Problematiken i immaterialrättsdebatten är att kulturindustrin anser att kulturen måste förbli 

en handlingsvara för att kunna existera, andra hävdar istället att det ska ses som en ny 

allemansrätt (Söderberg, 2008, s. 30). Immaterialrätten legitimeras främst på grund av 

ekonomiska aspekter, att det gynnar samhället i stort. Även de personer som inte har tillgång 

till informationen sägs bli vinnare eftersom detta ekonomiska system skapar högre 

produktivitet och innovation. Dock så vet vi genom historiens gång att detta inte alltid har 

varit fallet. Diverse patentkonflikter kan sätta käppar i hjulet, Söderberg nämner ångmaskinen 

som ett exempel men menar i överlag att immaterialrätt kontra produktivitet (tekniska 
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framsteg eller innovation) har svårt att legitimeras i konsensus med 1600-talets och 1800-

talets industri (Söderberg, 2008, s. 42-43). Spridning utav upphovsrättskyddat (material) och 

argumentet att skivbolag förlorar pengar är en omdebatterad fråga. Forskning har visat att om 

materialet "sprids", dvs. via exempelvis fildelningsnätverk så är det fler som upptäcker just 

den artisten. Det kan bidra till att i slutändan,  så kan det vara så att fler köper skivan tack vare 

fildelningsnätverken. Söderberg menar att detta är något det behövs mer forskning inom. 

Under 2005 på Kungliga Tekniska högskolan utfördes en undersökning gällande fildelares 

vanor kring köpt kultur. Det visade sig att fildelare är den målgruppen som köper mest kultur, 

exempelvis biobesök eller köp utav musik (Söderberg, 2008, s. 45-46). 

Att följa lagar är ett samhälleligt kontrakt och en viktig princip för en fungerande demokrati. 

Problematiken med att kriminalisera fildelning är att samhället i sig ska kunna acceptera 

lagen, en sorts allmänvilja som även det är en demokratisk princip. Kan fildelning då 

legitimeras som en brottslig handling om mer än varannan svensk tycker det ska tillåtas? 

Politiker känner av detta och det råder olika uppfattningar kring detta, för att nå opinionen 

(Söderberg, 2008, s. 61). Det som det mest debatteras om i media är "Ersättning för artister", 

fokus tenderar på att bygga upp en rättsapparat kring fildelning för att på så vis upprätthålla 

lag och ordning. Det skapas en större övervakningsapparat som gör så att informationen och 

kulturen privatiseras vilket leder till en sorts inhägnad.  Det kulturindustrin bör sätta fokus på 

är istället användarna, som besitter teknisk kunskap och kan utan problem "krascha" alla 

affärsmodeller genom ex. fildelningsnätverk. Kulturindustrin har en tendens att kämpa för ett 

kulturellt kunskapsmonopol, inte ekonomisk nyttomaximering (Söderberg, 2008, s. 64).  I 

uppsatsen teori presenteras olika demokratiska problem med civil olydnad som huvudämne. 

Men är fildelning civil olydnad? Ett av kriterierna är att aktionen måste utföras i ett samhälle 

där det finns politiska och sociala system där individer är lojala mot dessa i stort. De flesta 

fildelare respekterar staten och begår inga andra brott och fildelning är vanligt förekommande. 

Individer är dock positivt inställda till "lättåtkomliga tjänster" som ex. Spotify. Fildelning som 

en form utav politisk ideologi är dock svårdefinierat, eftersom fildelning är accepterat. En del 

individer har politiska motiv (ex. personer som är aktiva i Piratpartiet) men troligtvis inte de 

flesta. Problemet är att fildelning inte ses som ett brott, ur en moralisk synvinkel. Det är ett 

accepterat fenomen, moraliskt. Som då blir den viktigaste diskursen i fenomenet. Ett annat 

argument är att fildelare inte alltid visar sina aktiviteter och är beredda att ta sitt straff. Detta 

eftersom det finns tekniker som hjälper användarna att vara anonyma. En annan viktig aspekt 
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är att det är icke-våldsamt, vilket är en viktig synpunkt gällande civil olydnad. Fildelare möter 

inte alla kriterium, dessa är ingen homogen grupp, dessa kriterier för civil olydnad kan dock 

debatteras. Fildelare har förmodligen olika sorters motiv (Bindrieter, 2010). 

2.1.2 Civil olydnad (Thoreau) 

Förgrundsgestalten för civil olydnad , Henry David Thoreau  (1817-62) var en författare, 

samhällskritiker och filosof  som levde i USA. Thoreau är en frontfigur för civil olydnad 

eftersom han vägrade betala skatt till staten, detta eftersom han var emot slaveriet och det 

mexikansk-amerikanska kriget (Thoreau, s. 28). I sin bok är han mycket samhällskritisk och 

den viktigaste ståndpunkten han har är att människan inte har en skyldighet att lyda staten 

utan ska göra det denne känner är det rätta (Thoreau, s.9). Lagen kan bli det som skapar 

orättvisa menar Thoreau (Thoreau, s.9). Individen blir som en statens tjänare där individens 

hjärna och moraliska förnuft kopplas bort (s.11). Thoreaus argument är att orättvisa lagar 

finns, problemet är att minoriteten inte inser sin makt och väntar först tills majoriteten ändrat 

sig. Varje individ har en moralisk skyldighet att göra det den tycker är rätt (Thoreau s. 23-24). 

2.1.2 Civil olydnad (Månsson) 

Det intresseväckande med civil olydnad är om det kan  resultera i att ett samhälle blir  mer 

demokratisk eller tvärtom. Många förändringar inom demokratin har hänt med hjälp utav civil 

olydnad (Månsson, 2004). Tomas Månsson, forskare vid Stockholms universitet har via sin 

avhandling undersökt den civila olydnaden som ett demokratiskt problem. Förespråkare för 

och emot civil olydnad är ofta oense gällande definitionen utav civil olydnad (Månsson, 2004, 

s. 9-10). Syftet med avhandlingen är att diskutera ett antal skäl varför det är demokratiskt eller 

odemokratiskt att utöva civil olydnad i en representativ demokrati (Månsson, 2004, s. 12).  

Månsson definierar civil olydnad utifrån tre kriterier: lagbrotts-, ett motiv- och ett 

ickevåldskriterium. Lagbrottskriteriet innebär att någon av statens lagar bryts medvetet, 

motivkriteriet att civil olydnad är utförd i ett politiskt, moraliskt eller religiöst syfte och till 

sist ickevåldskriteriet som innebär att handlingen är ickevåldsam (Månsson s.35-37). Månsson 

analyserar ett flertal skäl för och emot civil olydnad utifrån det som anses som ett vanligt sätt 

att förstå demokrati. Dessa är majoritetsvilja, jämlikhet, rättigheter, underminering och ett 

avslutande kapitel med diskussion om vad det är som kan stödja civil olydnad ur ett 

demokratiskt perspektiv (Månsson, 2004  s. 20-21).  
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2.1.3 Majoritetsviljan 

Majoritetsviljan är det första till varför  civil olydnad är odemokratiskt i en representativ 

demokrati. Med majoritetsinvändningen menar Månsson att de som utövar civil olydnad 

försöker ersätta majoritetsviljan med en minoritetsvilja (dock är det självklart odemokratiskt 

att ignorera minoritetsviljan). Det finns även en olaglighetsinvändning där de som utövar civil 

olydnad bryter mot en lag som de folkvalda stiftat och även hinderinvändningen där de som 

utövar civil olydnad inte respekterar reformer som ex. ett parti vill utföra (Månsson, 2004, s. 

48-49).  Ur en demokratisk synvinkel är det svårt att påstå att civil olydnad är odemokratiskt 

gällande olaglighetsinvändningen. Problemet är att varje lagbrott då resulterar i en 

odemokratisk handling (Månsson, 2004, s. 50).  Majoritetsvändningens centrala argument är 

att minoriteten kan ersätta majoritetsviljan, majoriteten ska då lyda minoriteten. Minoriteten 

ska då förändra genom att rösta enligt filosofen van den Haag. Dock så får minoriteten ta till 

medel för att övertyga majoriteten (Månsson, 2004, s. 51).  En annan invändning är den 

oppositionsbaserade invändningen. De folkvalda är de som vann valet (ex. partiet X), men det 

finns även förlorande partier, dvs. oppositionen. Är det då odemokratiskt att genomföra 

oppositionens politik? Den största problematiken är att oppositionen, eller aktivister försöker 

motsätta sig de folkvaldas politik. Oppositionen använder troligtvis laglydiga medel, men 

aktivister som utövar civil olydnad kanske inte gör detta. Slutsatsen är då att civilt olydiga 

hindrar de folkvalda, om det är rätt eller inte är en svår bedömning (Månsson, 2004, s.  55-

56).  En annan invändning gällande majoritetsinvändningen är om de som utför civil olydnad 

kan realisera önskningar i en politisk fråga och då hindrar de folkvalda eller folkflertalet för 

att göra detta (Månsson, 2004, s. 56).  Frågan är då om de folkvalda kan stå i strid med 

folkflertalet. Det är inte troligt att de som använder sig utav civil olydnad agerar i strid med 

ex. en folkomröstning (som knappt förekommer i representativa demokratier). Distinktionen 

gällande att folkflertalet röstat på en viss folkvald kandidat är svårt att legitimera eftersom 

stora grupper saknar rösträtt.  Slutsatsen är att det är svårt att bedöma om de som utövar civil 

olydnad förhindrar folkflertalets önskningar och om detta är odemokratiskt eller ej. 

Folkflertalet (om dessa är majoritet)  har även röstat tidigare och kandidaten som vann ska då 

representera folkflertalet och utgå från den agendan kandidaten (den folkvalde) presenterat 

innan. Dvs. har kandidaten "emot djurplågeri" på sin agenda och utlovat detta så förhåller sig 

denne till det(Månsson, 2004 s. 60-61).   
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Månsson ställer sig frågan om civil olydnad kan förhindra de folkvaldas politiska program 

(den så kallade hinderinvändningen). I Vänsterpartiets program finner man att lagar och beslut 

som fattas i en demokrati ska respekteras, dock kan civil olydnad legitimeras om det råder 

bristande lyhördhet från de folkvalda. De olika partiernas program tar inte direkt ställning till 

civil olydnad, dvs.  om det hotar demokratin eller ej. Samtidigt så menar man även att ex. 

yttrandefrihetens har uppkommit tack vare civil olydnad (Månsson, 2004, s.81-82). 

Hinderinvändningen hotar inte demokratin per se, då det är lika odemokratiskt att försöka 

hindra civil olydnad och mena att hela befolkningen ska ha någon form utav lydnadsplikt 

inför alla lagar och regler (Månsson, 2004, s. 87). Singer påstår att civil olydnad kan försvaras 

om folkflertalet står bakom, detta eftersom Singer då anser att det finns ett fel i den 

demokratiska processen eftersom önskemål från folkflertalet ej har genomförts. Problemet är 

hur civil olydnad kan legitimeras som demokratiskt gällande folkflertalets vilja, folkflertalet 

kan stå bakom gruppen som utför civil olydnad (=demokratiskt), eller vara emot civil olydnad 

som ett medel för förändring. Detta innebär då att handlingen är odemokratisk utifrån ett 

folkflertal-perspektiv (Månsson, 2004, s. 89). 

2.1.4 Jämlikhetsprincipen 

Ett annat perspektiv på civil olydnad är att det strider mot jämlikhetsprincipen, dvs. allas lika 

rätt att deltaga i beslut i en demokrati. Månsson presenterar två jämlikhetsinvändningar som 

strider mot civil olydnad. Den första är röstprincipen som innebär att varje medborgare har 

rätt att påverka med en röst, den andra är maktinvändningen som innebär att varje vuxen 

medborgare har rätt till lika mycket makt (Månsson, 2004, s. 92-93).  Den första principen 

innebär att de som utför civil olydnad kan skada de folkvaldas beslut. Gränsen mellan civil 

olydnad och laglig aktivism är dock tunn. En civil olydnads-auktion som innebär att grupp X 

har stoppat ett motorvägsbygge innebär att de folkvalda ändrat sin uppfattning. Men detta kan 

även ske genom laglig aktivism, exempelvis en debattartikel. Det som kommer i strid  med 

båda dessa exempel är att varje medborgare ska ha en röst, dock kan moraliska principer 

självklart diskuteras. Månsson anser slutligen att röstprincipen har en låg normativ kraft ur en 

demokratisk aspekt (Månsson, 2004, s. 97-98).   

Andra invändningen angående maktprincipen, kan man bryta mot denna genom att utöva civil 

olydnad? Månsson delar upp maktprincipen i två perspektiv, formell makt (juridiska 

möjligheter till makt ex. rösträtt) och reell makt (realisering av makt med hjälp utav ex. 
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politiska kontakter eller monetära värden) (Månsson, 2004, s. 99). Reella makten är inte 

jämlik, det finns personer med inflytelserika vänner som kan påverka politiska beslut. När det 

gäller den formella makten så har ex. den folkvalda mer makt men principen är att alla har 

möjlighet (i en demokrati) att kandidera till ex. en statsministerpost, vi har även yttrandefrihet 

etc. (Månsson, 2004, s. 100).  Det är svårt att säga om civil olydnad strider mot maktprincipen 

eftersom civil olydnad ofta sker mot aktörer som har mer makt (reella). Så det är inte troligt 

att de som utövar civil olydnad förser sig med mer politisk makt än vanliga medborgare. 

Sedan så finns det i en representativ demokrati fortfarande aktörer med mer reell makt än 

vanliga medborgare (Månsson, 2004, s. 102-103). Angående den formella rättigheten så har 

alla medborgare formella rättigheter när de har uppnått en viss ålder (Månsson, 2004, s. 107). 

Det kan då råda formella "orättvisor" om individen ej uppnått en viss ålder, ej är svensk 

medborgare eller är antidemokratisk (Månsson, 2004, 108).  Invändningen kan dock ha stor 

normativ kraft om man endast ser det ut moraliskt perspektiv, dvs. att den formella makten 

omfördelas orättvist genom civil olydnad. Frågan är om civil olydnad är ett medel för att just 

rubba den formella makten vilket inte är troligt (Månsson, 2004, s.109). Den formella makten 

är mer jämlikt fördelad, fokuset ska mer läggas på den reella makten. Medborgare kan ex. 

utöva civil olydnad gentemot ett Vapenexportbolag eftersom de anser att de har brist på reell 

makt, vilket kan legitimeras demokratiskt (Månsson 2004, s. 109). 

2.1.5 Rättighetsbaserade argument 

"Civil olydnad som ett hot mot rättigheter", innebär rättighetsbaserade argument. Filosoferna 

Habermas och Hooks menar att individer som utövar civil olydnad hotar de grundläggande 

rättigheterna. Hook anser att civil olydnad skapar mer civil olydnad och detta är ostabilt för en 

rättsstat. Civil olydnad ska vara icke våldsamt och frågan är då vad som då hotar rättsstaten, 

medborgare har ju rätten att uttrycka sina åsikter som är en demokratisk rättighet. Vad för 

demokratiska rättigheter civil olydnad hotar är svårt att definiera (Var går gränsen för 

yttrandefrihet?) (Månsson, 2004, s. 117-118).  Problemet är att det inte finns exempel på när 

civil olydnad resulterat i att rättigheter har kränkts, som rösträtten, mötesfriheten eller att yttra 

sig i politiska frågor. Att bryta sig in i ett kärnkraftverk resulterar inte i att människor blir 

rädda för att rösta.  Så att påstå att civil olydnad vanligen hotar rättigheter förkastas (Månsson 

,2004, s.121-122). Filosofen Dworkin försvarar civil olydnad om den stärker demokratiska fri 

och rättigheter, vilket tidigare har hänt i historien (Månsson 2004, s. 122-123).  Han menar 

även att "Om man har en moralisk rättighet i stark mening gentemot staten att yttra sig i 
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politiska spörsmål, och staten stiftar en lag som felaktigt förbjuder en att yttra sig i politiska 

spörsmål, så finns en moralisk rättighet i stark mening att bryta mot denna lag" (Månsson, 

2004, s.126). Staten kan använda vissa medel för att förbjuda individer att yttra sig om vissa 

satser. Detta genom straff, som dock inte är ett hinder för att bryta mot en lag. Staten har även 

möjligheten att hota med straff eller arrestera individer under pågående brott (ex. sälja 

förbjudna tidningar) (Månsson , 2004, s. 129-130). Problemet (återigen) här är när civil 

olydnad kan legitimeras, vart går gränsen för moraliska rättigheter? Månsson kritiserar även 

Dworkin och presenterar exempel på när civil olydnad inte legitimeras med yttrandefrihet och 

andra rättigheter inom demokratins ramar. Att förstöra någons personliga egendom har 

Månsson svårt att se som demokratiskt (Månsson, 2004, s. 130-131). Slutsatsen är att det kan 

finnas både juridiska och moraliska skäl för att försvara civil olydnad, dock så innebär detta 

inte att civil olydnad alltid legitimeras utav moraliska rättigheter eller rätten att yttra sig 

(Månsson, 2004, s. 135-136). 

2.1.6 Underminering 

En annan teori är att civil olydnad underminerar den representativa demokratin. Månsson 

presenterar två stycken invändningar, den första undermineringsinvändningen innebär att civil 

olydnad kan orsaka ett statslöst samhälle eller ett icke-demokratiskt statsskick.  Den andra 

invändningen, generaliseringsinvändningen innebär att om alla individer bryter mot lagen 

skulle det resultera i att demokratin går förlorad (Månsson, 2004, s. 137).  Gällande 

undermineringsinvändningen så är det viktigt att skilja på avsiktliga försök att underminera 

demokratin och försök som sannolikt kan orsaka det (Månsson, 2004,  s. 138).  

Undermineringsinvändning kan endast vara ett hot mot demokratin om det är så kallad 

"massiv civil olydnad". Dock så finns det inte några exempel i historien på just detta, så det är 

svår att se ett kausalt samband mellan civil olydnad och upplösning av en representativ 

demokrati. Det finns exempel, men då finns det även andra förklaringsfaktorer än endast civil 

olydnad (som andra historiska händelser), därför är det svårt att legitimera tesen att civil 

olydnad vanligtvis orsakar demokratins upplösning (Månsson, 2004, s. 140).   

Civil olydnad har ett rykte om att "smitta av sig". Dvs. att människor inspireras till civil 

olydnad utav ex. starka ledare som Martin Luther King. De flesta individer inspireras inte 

utav civil olydnad, utan att följa lagen pga. bland annat rädsla för straff och hur vi har 

uppfostrats (Månsson, 2004, s. 142). För att kunna påvisa att den representativa demokratin 



Robert Marcinkiewicz                                                                              900207-3634 

 

15 

 

kan upplösas måste det finnas en gräns på hur mycket civil olydnad en demokrati tål. Mycket 

civil olydnad i Sverige och USA har utövats, det har dock inte hotat den representativa 

demokratin genom historien (Månsson, 2004, s. 143). Om det dock skulle förekomma massiv 

civil olydnad finns det instanser som kan stoppa detta, som polisen. Aktivister fängslas och 

den civila olydnaden innebär en stor kostnad för samhället och dess medborgare. Om det 

råder så kallad anarki och en stark ledare utlovar förändring finns det en risk att denne 

upplöser den representativa demokratin. Att bedöma om detta kan inträffa är dock svårt 

(Månsson, 2004, s. 144). En annan teori, mäktiga aktörer upplöser den representativa 

demokratin. Detta kan hända men hur stor sannolikheten är att detta inträffar? Staten har 

möjligheten att införa strängare straff, Månssons slutsats är att det är mycket som måste 

samverka för att den representativa demokratin ska upplösas. Sammanfattningsvis är det ej 

sannolikt att civil olydnad kan orsaka den representativa demokratins upplösning . Det andra 

försvaret för undermineringsinvändningen är att den representativa demokratin endast 

fungerar om den respekteras utav sina medborgare, civil olydnad är då ett hot (Månsson, 

2004, s. 145). För att det ska ses som ett hot måste det finnas ett stort antal invånare som 

förlorar respekten. Det saknas även empiriska belägg för detta (Månsson, 2004, s.146). Om 

staten inför lagar som individer i ett samhälle inte respekterar så kan detta resultera i någon 

grad att respekten för staten förminskas. Genom att utöva civil olydnad kan dock demokratin 

främjas genom att undanröja beslut X. Det är svårt att bevisa empiriskt att 

respektinvändningen utgör ett hot, då begreppet respekt är svårt att definiera (Månsson, 2004, 

s. 147). Avslutningsvis finns det inte goda skäl till att civil olydnad med "någorlunda stora 

skäl" kan resultera i en demokratis sammanbrott. Det är dock teoretiskt möjligt att det kan 

leda till direktdemokrati (att det blir en folkomröstning i en viss fråga), Månsson känner dock 

inte till några exempel på detta (Månsson, 2004, s. 148-149). 

2.1.7 Försvar för civil olydnad 

Filosofen Rawls har i sin bok "A theory of justice" en teori angående civil olydnad som en 

stabiliserande mekanism i det politiska systemet. Rawls definition på civil olydnad är dock 

snäv. Det är endast civil olydnad om en minoritet utövar den, idén är genomtänkt och om 

individen är beredd att ta sitt straff. Dvs. civila olydnaden är minoritetens röst och hans teori 

utgår från stater som är relativt rättvisa (demokratiska) (Månsson, 2004, s. 153-154). Civila 

olydnaden, den så kallade stabiliserande mekanismen ska motverka orättvisor i ett relativt 

rättvis demokrati enligt Rawls ( Månsson, 2004, s. 157). Han beskriver inte sina tankar utifrån 
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en representativ demokrati utan samhällen där de flesta individer accepterar samma 

rättviseprinciper och att det finns grundläggande samhälleliga institutioner (Månsson, 2004, s. 

155). Minoriteten kan då använda civil olydnad för att majoriteten ska få möjlighet att sätta 

sig i minoritetens position, minoriteten har tre stycken alternativ för att motsätta sig orättvisor 

enligt Rawls. Den första, foga sig under rättvisar, detta befäster dock orättvisan mer. Den 

andra, göra våldsamt motstånd, detta är dock ett större hot gällande samarbete. Det tredje, 

civil olydnad är den bästa chansen för att bekämpa orättvisor med lagliga medel. Månsson går 

med på att det senaste alternativet är det som är det effektivaste medlet. Problemet är att 

representativ demokrati inte uppfyller de krav som Rawls har på ett rättvist samhälle 

(Månsson, 2004, s. 158-159). 

I kapitel sex berör Månsson försvar av den civila olydnaden. Han tar bland annat upp Russels 

försvar gentemot civil olydnad gällande kärnvapen och kärnvapenpolitik.  Russel ansåg att 

media och politiker gav en missvisande bild när det gäller kärnvapen. Den civila olydnaden 

blir då ett hjälpmedel för att ge allmänheten en uppfattning om frågan. Väcks allmänenhetens 

intresse kommer de själva forska vidare i frågan (Månsson,2004, s. 160-161). Russel anser att 

de styrande kan dölja fakta som allmänheten bör få ta del utav. Grunden för att fri och 

rättigheter ska kvarstå så krävs det att  individer inte alltid lyder staten, utan ifrågasätter 

(Månsson, 2004, s. 162). 

2.1.8 Forskning och  yttrandefriheten (påbyggnad angående rättigheter, dvs. detta 

avsnitt tillhör "Rättighetsbaserade argument" Månsson) 

Ett klassiskt argument för yttrandefrihet i demokratiteori är Mills sanningsargument, dvs. 

genom yttrandefriheten så nås sanningen. Åsikter och idéer ska inte förtryckas utan föras fram 

i rampljuset för att granskas utav allmänheten. Ju fler idéer det finns i ett samhället desto 

bättre - då nås "sanningen" enligt Mill (Petäjä, 2006, s. 44-45).  Statsvetaren Robert Dahl  är 

en känd forskare inom modern demokratiteori, han stödjer Mills sanningsargument. Dahl 

menar att det viktigaste i samhället är det "allmänna bästa" vilket uppnås med yttrandefrihet. 

Åsikter och idéer som granskas utav individer bidrar till att det allmänna bästa uppnås, 

kommunikationsprocessen i samhället har en stor betydelse (Petäjä, 2006, s. 49).  Det 

sanningsargument fått en del kritik på är begreppet sanning. Vad är sanning och vem är det 

som bestämmer vad sanning är? Är det media som är den främsta kommunikationskanalen 

som bestämmer vad som är värdefullt? Eller ska den offentliga debatten alltid gälla även om 
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det ex. kan hota nationens säkerhet (Petäjä, 2006, s. 52) ? Det är den fria 

kommunikationsprocessen som är det viktigaste, genom debatt och diskussion blir resultatet 

ett samhälle med mycket kunskap Petäjä, 2006, s 54).  Meiklejohns demokratiargument för 

yttrandefriheten har som utgångspunkt att det är medborgarna som styr, "self -government". 

För att medborgarna ska kunna kommunicera, styra behöver folket ha tillgång till relevant 

information. Detta för att kunna avvisa eller acceptera beslut från makthavarna, men även 

kunna diskutera sinsemellan och att kunna få möjligheten att kritisera. Om inte medborgarna 

får tillgång till relevant information kan de inte yttra sig och då är det inte längre folket som 

styr (Petäjä, 2006, s. 64-65) . Meiklejohn menar att det inte är sanningen som är det viktigaste 

att uppnå, för individen, utan det är samhället som gynnas vilket skapar det "gemensamma 

bästa". Individen ska få tillgång till kunskap, information om det poliska och det offentliga i 

samhället (Petäjä, 2006, s. 67) . Kritik som riktas mot denna teori är att majoriteten är segrare 

och att minoriteter kan glömmas bort (Petäjä, 2006, s. 69).   

Scanlons autonomiargument är ett annat argument som rättfärdigar yttrandefriheten i en 

demokrati. Autonomiargumentet är individbaserad och människan ska ses som en rationell 

varelse som ska ha tillgång till information, statens inblandning bör vara begränsad. Staten 

ingår i ett kontrakt med individen där staten är skyldig att ge ut information. Om detta inte 

uppnås skadar staten individens autonomi, individen ska vara oberoende (Petäjä, 2006, s. 78-

79). Kritiker till Scanlons teori anser att människan inte kan ha tillgång till all information 

eftersom alla människor inte besitter moral, ex. ska information om skattefusk få spridas? 

Skapar autonomi jämställdhet eller sanning (Petäjä, 2006, s. 80)? Det som är gemensamt för 

alla dessa teorier är att de främjar information och kommunikationsprocessen. Ulf Petäjä 

anser att ingen av dessa teorier som beskriver yttrandefrihetens viktiga roll i en demokrati ska 

uteslutas, alla teorier har sina brister (Petäjä, 2006, s. 149). Den stora frågan gällande 

yttrandefriheten är hur den ska begränsas, ex. Mills teori. Är det en person i en grupp som 

säger något som av en annan individ anses vara kränkande uppstår våld istället för diskussion, 

dvs. då uppnås inte sanningen (Petäjä, 2006, s. 156).  Meiklejohn anser att allt politiskt ska 

vara skyddat utav yttrandefriheten, vad som är politiskt är dock väldigt komplext. Information 

från privata intressen ska begränsas eftersom dessa kan styras utav ekonomiska särintressen , 

detta gynnar inte kommunikationsprocessen. Scanlons teori om hur yttrandefriheten ska 

begränsas är när den skadar individens rationalitet, ex. hur tillverkning utav nervgas går till 

(Petäjä, 2006, s. 156). Avslutningsvis anser Petäjä att det bör ske mer forskning kring varför 
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yttrandefriheten är viktig och inte endast fokusera på inskränkningar utav 

yttrandefriheten(Petäjä, 2006, s. 173).   

2.1.9 Yttrandefrihetens dilemman, rättigheter som krockar 

Jan Anderssons som är verksam på Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet 

skrev år 2004 en doktorsavhandling kring yttrandefrihetens dilemman. Doktorsavhandlingen 

redogör för de komplikationer som kan uppstå mellan yttrandefrihet kontra rasism, 

massmediemångfald, offentlighet och integritet. Den forskningsanknytning som är relevant 

för mig är det som handlar om information. Gemensamt för dessa olika komplikationer är hur 

yttrandefriheten ska få inskränkas eller begränsas , inom information och 

kommunikationsprocesser. I rasismkapitlet diskuterar Andersson rasism, att det kan anses 

kränkande och hota den allmänna ordningen. Det vill säga här är det två rättigheter som 

krockar, uttala sig fritt kontra spridning utav falsk eller kränkande information (Andersson, 

2004, s.34-35). Rawls, som var professor på Harvard forskade kring detta ämne. Han menar 

att fienden (ex. rasisten) bör accepteras så länge det inte hotar själva demokratin. Rasistiska 

organisationer ska tillåtas i offentligheten och utsättas för prövning. Rawls menar att det är 

bättre än att låta sådana grupper växa sig starka "underground" (Andersson, 2004, s.43). 

Gällande Mills sanningsteori kontra rasism så är det lite på samma spår, även det kränkande, 

den etiska konfrontationen som sker kan leda till nya idéer och kunskap. Autonomiargumentet 

motsätter sig dock detta, eftersom att medborgarna kan fatta fel beslut pga. fel information. 

Frågan är dock vad det är som är "sann" information"(Andersson, 2004, s.46).  

Inom massmedia ska yttrandefriheten skyddas men även främjas, massmedia är en stor 

informationskanal där medborgarna få ta del utav information (Andersson, 2004, s.86).  

Medborgarna begränsas naturligtvis till att uttrycka sig i media, alla har inte möjligheten att 

skapa en egen TV-kanal eller tidning ex. Staten har dock vissa skydd som presstödet som 

hjälper små aktörer inom media att inte bli utslagna utav de större aktörerna.  Yttrandefriheten 

ska både främjas och skyddas vilket skapar en konflikt. Går staten in med interventioner (som 

presstödet) är inte opinionsbildningen helt fri. Ska massmedier och individer har samma 

rättigheter? Argument för att inte införa en separat konstitutionell yttrandefrihet för 

institutioner tar Andersson upp ett exempel. Publicerar en redaktör en artikel där en 

medborgare känner sig kränkt så blir det två rättigheter som krockar (individens rättigheter 
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kontra redaktörens).  Även antimonopollagstiftningen, som ska främja mångfald kan ses som 

en inskränkning utav yttrandefriheten eftersom vissa tystas ned (Andersson, 2004, s. 89-90).  

Ytterligare ett dilemma, offentlighet kontra den personliga integriteten. Detta är relativ ny 

konflikt som har upptrappats pga. den nya digitala tekniken, information kan hittas på ett par 

sekunder via internet.  Offentlighetsprincipen är till för att främja allsidig information som ska 

skapa en allsidig debatt (Andersson, 2004, s.127) . Offentlighetsprincipen kan komma i 

konflikt med andra värden som den personliga integriteten. Vad är det då som är viktigast? 

Värna om den fria informationen eller yttrandefriheten? För att återgå till klassikerna är det 

viktigt med information, för en välinformerad opinionsbildning (Andersson, 2004, s.129). 

Sverige har vart ledande inom skyddande utav integriteten med ex. diverse olika datalagar. 

Problemet som finns är att just förklara begreppet personlig integritet, den är självklar i en 

demokrati men någon förklaring till varför finns det inte mycket forskning om menar Jan 

Andersson . Dworkin som är professor på Universitet i London, menar att det är viktigt med 

personlig integritet för att kunna respektera varandra, inte känna oss övervakade utav ex. 

staten. Eller att de som har mycket information om oss då lätt kan styra över oss.  Gränsen 

mellan vad som kan anses vara en "rimlig" eller "orimlig" kränkning är väldigt svår att 

definiera (Andersson, 2004, s.132-133).  

2.2 Enkätundersökning fildelning 

Brett Robert Carraway (University of Texas at Austin) genomförde 2012 en underökning vars 

syfte är att kartlägga fildelares sociala strukturer. Carraway ser fildelare som aktörer med stor 

kunnigheten inom sitt ämne och tro sig veta varför dessa individer fildelar. I sin undersökning 

har han valt ut individer från ett flertal olika hemsidor där fildelning förekommer. Fildelare 

som valts ut är personer som är "högt uppsatta", ex. en ansvarig på en BitTorrent-sida 

(Carraway, 2012, s.3). Det som är det intressanta i undersökningen är varför dessa individer 

fildelar (n=357). De två största anledningarna är pga. ekonomiska orsaker och högre kvalité 

på material. Fildelning på grund av politiska motiv så var resultatet 16.8% (Carraway, 2012, s. 

5). Det som ingick under "politiska motiv" var polisens aktioner gentemot fildelare och 

bojkottning  utav privata företag. Respondenterna resonerade kring  att artister blir dåligt 

behandlade utav företag. Så det finns ingen anledning att införskaffa medel på lagligt håll 

(Carraway, 2012, s. 6). En student från USA menar att lagar  ska existera i samband med att 

individer i ett samhälle anser att lagen är legitim. Fildelning är socialt accepterat och lagar bör 
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ändras för att avspegla detta. Om så många fildelare kriminaliseras i ett samhälle på ett socialt 

accepterat fenomen som fildelning, bör detta inte lagstyras (Carraway, 2012, s.11). 

2.2.1 Fildelning i Sverige 

Fildelning är ett förekommande fenomen i Sverige, detta påstående grundas i statistik. Enligt 

Statistiska Centralbyråns undersökning 2013 fildelade cirka 1,9 miljoner individer i 

åldersintervallet 17-85 år (SCB. Privatpersoners användning av datorer och internet 2013, s. 

154) Inom juridiken tillämpas ofta uttrycket sedvanerätt, detta innebär den oskrivna och den 

skrivna rätten ( dvs. lagen). Det handlar om spelregler som finns i samhället, något som är ett 

allmänt förekommande handlingssätt i samhället karakteriseras som sedvanerätt (Ramberg 

m.fl., 2012, s. 24-25). Detta leder till en krock eftersom den oskrivna rätten legitimerar 

fildelning kontra den skrivna rätten där 1,8 miljoner individer kriminaliseras. 

2.2.2 Kategorisering utav Ramverk 

I resultatet sammanfattas de olika artiklarna för att sedan prövas utifrån de olika  kategorierna 

Civil olydnad Thoreau, Majoritetsvilja, Jämlikhetsprincipen, Rättighetsbaserade argument (i 

detta argument implementeras även yttrandefrihet, Petäjä och Andersson), Underminering och 

tills sist Försvar för civil olydnad. 

2.2.3 Slutsatser kring avsnittet Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket resulterar i en grund om vad fildelning, civil olydnad och 

yttrandefrihet är. Även en enkätundersökning presenteras som påvisar att det finns fildelare 

som laddar ner olagligt material som ett politiskt ställningstagande. En undersökning utförd 

utav Statistiska Centralbyrån finns även med, eftersom det är relevant statistik som påvisar 

hur många individer i Sverige som fildelat 2013. 

2.2.4 Avgränsning 

Avgränsningen i uppsatsen är svenska media (2008-2013) och att utgångspunkten (teorin) är 

civil olydnad. Det som är utav hög relevans är hur fildelare ("aktivister") återspeglas i svensk  

media, vilka argument och ståndpunkter som existerar. Gruppen Anonymous är även relevant 

eftersom dessa anser stödja samma principer som fildelare. Det är även utifrån direkta 

händelser som just gruppen skapades (The Pirate Bay-målet). Dock så anses dessa mer 
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extrema. Hur Piratpartiet förhåller sig till Anonymous finns presenterat i avsnittet Resultat 3. 

Utgångspunkten för uppsatsen är civil olydnad, dvs. personer som fildelar gör det på grund av 

politiska orsaker - hur parter legitimerar detta genom argumentation och ståndpunkter. Det 

som inte är relevant är ex. att individer fildelar på grund av egoistiska orsaker så som privat 

ekonomisk vinning. 

2.2.5 Material 

Litteraturen som valts ut ska återspegla uppsatsens syfte (1.2) som är att undersöka argument 

och ståndpunkter gällande fildelningsdebatten i Sverige. Litteraturen som valts ut har 

resulterat i en teori som sedan ska knytas samman med analysen kring fildelning och hur den 

legitimeras. Mer om val av metod och urval finns i avsnittet Metod (2.2). 

3 Resultat 

Artiklarna analyseras och knyts sedan an med de olika demokratiteoretiska relevanta 

aspekterna med utgång utifrån civil olydnad. Resultat presenteras utifrån ett antal perspektiv 

som presenterats i teorin (s. 5). Materialet analyseras utifrån Henry David Thoreau  argument 

och sedan Månssons olika invändningar  (klassindelningar)gentemot civil olydnad som ett 

möjligt  hot för demokratin.  I Månsson rättighetsargument analyseras även yttrandefriheten 

utifrån  Petäjä och Andersson. Under varje rubrik figurerar en delslutsats. 

3.1.1 Henry David Thoreu 

Thoreus definition på civil olydnad är relativt snäv, individen ska göra det som känns 

moraliskt rätt och inte vara en statens marionettdocka.  Minoriteten måste kunna inse sin 

makt, och inte invänta majoriteten. Det som skulle kunna legitimera fildelning som civil 

olydnad utifrån artikelanalysen är stort sett varje artikel i det empiriska materialet. 

Enligt den kända plogbilsaktivisten Per Herngren och sociologen Magnus Wennerhag är 

begreppet "civil olydnad" sällsynt i media och handlar om allt från utsläppta minkar till 

demonstrationer. Båda blev tillfrågade om de anser fildelning som en civil olydnads-aktion. 

Herngren menar att fildelning kan definieras som civil olydnad eftersom IP-adressen är 

synlig, dock finns det teknik som möjliggör 100% anonymitet på internet. Wennerhag anser 

att det troligtvis finns en bråkdel som använder fildelning som ett politiskt ställningstagande 

men att de flesta inte anser sig tillhöra den kategorin. (Hamrén, 2009)  
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 I en debatt mellan Falkvinge (Piratpartiet) och Johan Pehrson (Folkpartiet) uttrycker 

Falkvinge sin oro över hur ekonomiska intressen sätter press på stater för att införa diverse 

datalagar (SVT debatt, 2010).  Att privata aktörer sätter press på staten kan utifrån Thoreus 

definition ses som omoraliskt i en demokrati. Simon Klose, jurist och engagerad i The Pirate 

Bay-målet menar att hemsidan är skapad för att utöva civil olydnad, göra kultur fritt för alla. 

Tjänsten är även till för att diskutera integritet, övervakning och utöva nätaktivism.  Klose är 

kritisk till Pirate Bay målet där "domarna i rättegången hade starka kopplingar till 

intresseorganisationer" (Fagerström, 2013).  Utifrån Thoreus perspektiv kan detta ses som att 

individer protesterar mot ett statligt ingripande för att värna om sina rättigheter. 

Nätaktivistgruppen Anonymous har fått en stor uppmärksamhet i media där de legitimerar 

sina aktioner för att värna om friheten och meningen är att göra sin röst hörd (Höglund, 2012). 

Thoreu underströk flera gånger vikten utav minoritetens makt gentemot majoriteten, 

minoriteten ska visa sitt missnöje och inse sin makt. 

Delslutsats 

Utifrån artiklarna och Thoerus snäva definition så finner man ett samband. Det som 

legitimerar fildelning som en form utav civil olydnad är att fildelare försvarar sina 

grundläggande demokratiska rättigheter. Debattörerna anser se ett statligt ingripande och visar 

sitt missnöje genom att fildela. Att privata aktörer sätter press på stater för att införa vissa 

lagar kan ses som moraliskt fel då det kan ses som odemokratiskt. Thoreu ansåg att 

minoriteten ska värna om sina rättigheter och få sin röst hörd. Denna parallell drar jag inte 

bara till fildelning utan även nätaktivism där minoriteten kan påverka. Enligt 

"samhällskritikern" Thoreus teorier kan detta appliceras på fildelare och därmed legitimera 

fildelning som en civil olydnads-aktion. Problematiken som finns i det empiriska materialet är 

att fildelare ofta använder ord som demokrati och yttrandefrihet. Det förekommer dock inte en 

definition vad som just menas med ex. "yttrandefrihet" hos debattörerna. 

 

3.1.2Majoritesviljan (Månsson) 

Fildelning som en civil olydnadsaktion och ett hot mot den representativa demokratin är svår 

att implementera i fildelningsanalysen. Detta eftersom att Månsson utgår ifrån att en minoritet 
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ska få majoriteten att lyda vilket är odemokratiskt, men att ignorera minoriteten är även 

odemokratiskt i sig. Vilket resulterar i ett demokratiskt dilemma. År 2013 fildelade 1,9 

miljoner individer i Sverige (2.1.5), vilket resulterar i att det är svårt att påstå att fildelare är 

en minoritet i Sverige. I Vänsterpartiets program kan man läsa att lagbeslut ska respekteras, 

men civil olydnad legitimeras om det råder bristande lyhördhet från de folkvalda.  Att 

medborgare ska ha en lydnadsplikt inför varje lag är odemokratiskt i sig. Det som kan vara ett 

hot mot demokratin är om folkflertalet inte står bakom fildelare och inte accepterar deras val 

av metod, dvs. att bryta mot lagen. Det som då är det centrala kring fildelning som en form 

utav civil olydnad är om den hotar den representativa demokratin eftersom folkflertalet inte 

accepterar fildelning.  

Trots införandet utav tuffare lagar som Ipredlagen är fildelningen fortfarande stabil enligt 

resultat utav forskningsprojektet Cybernormer vid Lunds Universitet (2012). Forskarna 

analyserade även normerna i samhället kring fildelning och varken individer som fildelar eller 

personer runt omkring upplever inte att de gör något fel. Lagen saknar stöd utav samhällets 

sociala normer. En viktig aspekt är även att risken för straff är minimal och det avskräcker 

inte individer från att sluta med fildelning (TT, 2012).  Datortidningen PC för alla utförde en 

undersökning 2011 som visade att fildelning minskar bland svenskar. VD:n för Viasat menar 

att detta inte är ett resultat på grund av rädsla för tuffare lagar utan att det finns fler bra lagliga 

alternativ (TT, 2011, PC för alla). Slutsatsen som legitimeras utifrån statistik är att väldigt 

många svenskar fildelar som har nämnts flera gånger i detta arbete.  

Rättsforskare ( Håkan Hydén, Stefan Larsson, Måns Svensson) publicerade år 2009 en artikel 

på Dagens nyheter angående ungas attityd gentemot fildelning under The Pirate Bay-

rättegången och menar att detta är ett samhällsproblem främst för tilltro till rättsstaten.  

Opinionsmätningar visar att det bland unga (15-25 år) påvisar att förbjudet mot fildelning av 

upphovsrättskyddat material inte bidrar till att individer låter bli. Rättsforskare anser att det är 

en stor risk att ignorera den nya generationens synsätt på fildelning och att detta kan innebära 

problem för rättstaten. Resultat från opinionsmätningen visar att 75% av de tillfrågade anser 

att lagstiftningen inte är ett tillräckligt medel för ett förhindrande av fildelning. Det som även 

framkommer i undersökningen är att individerna i undersökningen inte känner något social 

tryck att följa lagstiftningen, inga sociala normer för detta fenomen finns inte. Rättsforskarna 

anser att grundproblematiken gällande fildelning är om det finns möjligheter att skapa en 

fungerande marknad för digitala produkter. Den nya teknologin har resulterat i att 
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upphovsmannen för verket har det svårt att kontrollera spridning av sitt verk då det finns 

miljontals "virtuella vänner" och materialet kan göras tillgängligt för miljontals 

internetanvändare. Gränsen mellan det privata och offentliga har suddats ut och frågan är hur 

långt rättstaten kan gå, dvs. skapar rättsstaten sanktioner för att övervaka det som sker i det 

privata (ex. i hemmet) kan detta anses integritetskränkande.  Opinionsundersökningen visar 

att invidiver som fildelar upphovsrättskyddat material är positivt inställda att betala för 

upphovsrättskyddat material om rätt tjänst för detta finns. Det som är problemet är att 

individer inte vill acceptera regelverk som rättsstaten erbjuder, detta krockar med den nya 

tekniken. Det gäller att förstå tekniken och de sociala normbildningsprocesser som finns kring 

fenomenet fildelning (Hydén m. fl., 2009,). Det intressanta i denna artikel är att dessa forskare 

anser att respekten för rättstaten kan urholkas. Hindret som finns är att det kan ses som 

odemokratiskt att inte följa lagen. Som tidigare nämnt är det inte möjligt att varje 

lagöverträdelse kan ses som odemokratisk. En total lydnadsplikt inför alla lagar är 

problematiskt, vad är egentligen rätt och fel?  

När Ipredlagen trädde i kraft 2009 minskade fildelningen men det dröjde inte länge till den 

ökade igen. Var femte svensk fildelar (2011), regeringar har försökt att förändra beteendet i 

samhället med skärpta straff för fildelning och även övervakning. Fildelare förändrar sitt 

beteende på ett sätt politiker inte vill, anonymitetstjänster ökar markant. Lundaforskarna 

Stefan Larsson och Måns Svensson har hittat ett samband där  anonymitetstjänster ökat 

ordentligt efter Ipredlagen. Dessa anonymitetstjänster som blivit en normalitet får 

konsekvenser i grövre brottsligheter där användarna kan gömma sig bakom denna typ av 

tjänst. "Medborgarna söker anonymitet eftersom de är orliga för övervakning" (Mildner, 

2011).  

Henrik Pontén (Antipiratbyrån)  anses som upphovsrättens beskyddare och står bakom flera 

rättsliga ärenden där ett antal personer dömts till skadestånd men även fängelse. Pontén anser 

att fildelning är stöld, han är själv intresserad av film och menar att om bra film ska existera 

behöver folk betala för sig.  Media går ofta emot Antipiratbyrån men Pontén menar att på 

senare tid har även media fått en mer nyanserad debatt och tenderar att hålla med (Roos, 

2011). Ponténs teori kan appliceras på Månssons teori gällande olaglighetsprincipen, dvs. 

medborgare ska respektera staten och följa de lagar de folkvalda framställt.  
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Delslutsats 

Det som Månsson menar kan vara ett hot mot representativa demokratin är om den civila 

olydnads-aktionen (fildelning) kan vara ett hot eftersom folkflertalet inte stå står bakom detta. 

Statistik och artiklarna påvisar dock att många svenskar fildelar, dvs. dessa är inte en 

minoritet. Enligt det empiriska materialet är fildelning ett accepterat fenomen i samhället. 

Fildelning är ett förekommande och ett accepterat fenomen i samhället. Det diskuteras inte 

som ett hot gentemot demokratin. Utan enligt debattörerna är det snarare tilltron till rättstaten 

som kan minska. 

3.1.3 Jämlikhetsprincipen (Månsson) 

Om fildelning som en civil olydnads-aktion strider mot den representativa demokratin är 

något som debattörerna diskuterar en hel del i artiklarna. Röstprincipsinvändningen är dock 

inte relevant då den enligt Månsson har låg normativ kraft som ett hot mot demokratin. 

Kärnan i röstprincipsinvändningen  är att i den demokrati har varje individ en röst för att 

förändra, "vill du ha förändring, rösta". Enligt Månsson är det dock omöjligt att varje gång en 

lag bryts ska detta ses som en odemokratisk handling. I en artikel i Sydsvenskan är debattören 

Ekström kritisk att fildelare använder grundläggande demokratiska argument som 

yttrandefrihet för att försvara sitt fildelande. Ekströms tes är att individer ska följa de lagar 

som råder i samhället. Är individen missnöjd med en viss lag så ska inte den lagen brytas "vi 

lever inte i en anarki, utan en demokrati". Finns missnöje är det möjligt att rösta på politiker 

som vill förändra lagen så individen i fråga blir nöjd (Ekström, 2009).  Enligt Månsson kan 

inte varje olaglig handling inte kan ses som ett hot mot demokratin. Att varje medborgare ska 

en röst för att förändra och att annat inte accepteras i en demokrati anser Månsson ha låg 

normativ kraft. Total lydnadsplikt kan inte råda.  

Månsson lägger stor tyngd på den reella makten som ett hot mot den representativa 

demokratin, med den reella makten menar Månsson aktörer så som politiker, lobbyism och 

företag med mycket pengar som genom sin makt kan sätta press på stater för att införa diverse 

lagar.  

Peter Sunde, en utav skaparna bakom The Pirate Bay menar att fildelning alltid kommer att 

finnas kvar. Mediebilden som målats upp är inte korrekt, fildelningsfrågan och upphovsrätten 
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är inte det viktigaste. Det viktigaste är frågan om ett fritt internet och yttrandefrihet. 

Upphovsrätten missbrukas och förstör internet och yttrandefriheten så att bolag kan tjäna 

pengar. Lobbyster driver på att stifta hårdare lagar för att sätta dit fildelare, utvecklingen går 

åt fel håll menar Sunde. Problemet är inte själva artisterna som ska få ha kontroll över sitt 

verk utan det är några få stora bolag som blivit oligopol, därför måste alla författare vända sig 

till dessa för att sprida sitt verk. (Olsson, 2009). Sunde är kritisk mot den reella makten han 

menar existerar och missbrukas. I april 2014 fick piraterna rätt, EU-domstolen avslog den 

kontroversiella datalagringen. Datalagringen var ett allvarligt intrång i rätten och skyddet för 

privatlivet. Christian Engström (Piratpartiet) var nöjd men menade att diskussionerna kring 

datalagringsdirektivet kommer upp på agendan igen och Piratpartiet behöver sitta kvar i EU 

för att döda förslaget (Cooper, 2014).  

Simon Klose, journalist och jurist är skaparen bakom The Pirate Bays dokumentär om 

individerna bakom torrentsidan. Han tar även ställning till fildelningsfrågan och menar att 

skaparna bakom The Pirate Bay har utövat civil olydnad, för att dessa personer bakom 

hemsidan vill göra kultur tillgängligt för alla. Rättstatens agerande är han emot och kallar det 

ett rättsövergrepp. Inte minst domarna som finns mot personerna bakom sidan, som resulterar 

i ett ekonomiskt livstidsstraff menar  Klose. "Kidsen" älskar film och musik och plötsligt 

stängdes en värld igen (genom att göra fildelning olagligt), "kidsen" vill inte längre ha skivor 

och The Pirate Bay har vart en aktör som påverkat detta. The Pirate Bay har endast inte 

fungerat som en tjänst, utan även som nätaktivism. Där miljontals användare diskuterar 

integritet och övervakning. Det individer var mest upprörda över var att en utav domarna 

under The Pirate Bay-rättegången hade starka kopplingar till intresseorganisationer vars 

verksamhet är inriktad på upphovsrätt.  En polis som var med var även anställd utav 

filmbolaget Warner Bros. Piratpartiets grundare Rick Falkvinge menar att rättegången mot 

The Pirate Bay raserade tron på rättsväsendet. Henrik Pontén, från rättighetsalliansen är nöjd 

över domen (Fagerström, 2013). 

Micha Glenny, som skrivit en bok om cyberbrottslighet bör regeringar och företag inte trampa 

Anonymous på tårna som varit kraftiga motståndare mot The Pirate Bay - målet. Denna grupp 

har hackat in sig på flera myndighetssidor. Glenny menar att Anonymous har utvecklats till en 

allt mer betydelsefull ideologisk aktiviströrelse som kommer växa sig starkare. Hon anser att 

individerna bakom Anonymous är unga människor som känner sig utestängda från den 

politiska processen. Dessa unga människor är motståndare till regeringars kontrollerande, dvs. 
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vad de får och inte får  göra på nätet. Problematiken med Anonymous som en politisk grupp 

är att de inte har en ledare eller struktur. Vem som helst kan utföra aktioner som Anonymous. 

Cyberaktivismen kommer att öka, men för att Anonymous ska bli accepterade som en politisk 

rörelse måste dessa kunna svara på frågor och göra en del förändringar (Thurfjell, 2012). 

I en rapport från FN (2011) ses internet som en fråga om mänskliga rättigheter. Frank La Rue 

som är FN:s rapportör om frågor gällande yttrandefrihet menar att internet är århundradets 

mest kraftfulla verktyg för tillgång utav information. Detta leder till en starkare demokrati, La 

Rue är orolig över hur vissa stater filtrerar internet och menar att detta kränker medborgares 

rättigheter. Ett exempel som La Rue tar upp är Kina, men han är även oroad över västvärlden 

där ex. Storbritannien har lagar som gör det möjligt att stänga av fildelare från internet. Kritik 

till La Rue är att han har en för lätt syn på yttrandefriheten, bara en liten del av datatrafiken är 

yttrandefrihet. Det finns även affärsintressen för ex. Google att ha så stora datamängder som 

rör sig, oavsett vad det är för data (Gustafsson, 2011). Susanna Birgersson skriver i ledarsidan 

på tidningen Eskilstuna Kuriren om lagen ACTA och dess koppling med bland annat 

fildelning. Hon är kritiskt hur lagen har hanterats på övernationell nivå och påvisar två 

problem. Det första är hemlighetsmakeriet då ACTA var en så kallad "A-punkt" och mötena 

är sekretessbelagda i EU. Det andra problemet handlar om informationen som läckt ut där det 

diskuteras åtgärder för att lättare kunna komma åt fildelning och piratkopiering. Birgersson är 

rädd hur situationen kan utvecklas, med tullens hårdare kontroll men även ex. patenträtt 

gällande mediciner. Det som oroar henne främst är att stora företag så som IBM och Time 

Warner är med i processen som rådgivare. Vem som äger vad bör inte diskuteras i slutna rum, 

stora företag har ingen moralisk dignitet i frågan. "Kan vi inte bara kalla det lobbyism 

gränsande till korruption?" (Birgersson, 2009). Det som är gemensamt för dessa tidiga artiklar 

är att debattörerna riktar strakt kritik mot den reella makten som de anser som ett hot 

gentemot demokratin. 

I tidningen Riksdag & Departement diskuterades fildelning och dess utveckling år 2013. 

Illegal fildelning är lika vanligt som den var innan The Pirate Bay-målet, menar Henrik 

Pontén från Antipiratbyrån.  Det som uppkommit mer på senare tid är illegala 

streemingstjänster som ex. "swefilmer", civilrättsliga målen har dock inte ökat. Pontén tycker 

att problemet är att internetleverantörerna inte samarbetar och blockerar åtkomst för vissa 

hemsidor. Debatten om fildelning har minskat och fokus är mer på det s.k. näthatet. 

Piratpartiets Anna Troberg menar att Antipiratbyrån inte längre vill föra offentliga debatter i 
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fildelningsfrågan, samtidigt som industrin och dess advokater utövar påtryckningar mot 

internetleverantörer för att stoppa hemsidor med ett visst typ av innehåll (Byström, 2013).     

Delslutsats 

I artiklarna nämner debattörerna ofta den s.k. reella makten, dvs. företag och lobbyister med 

ekonomisk kraft kan sätta press på stater för att införa vissa lagar som gör det lättare att spåra 

fildelare. Fildelare som utför en civil olydnads-aktion ses inte som ett hot demokratin 

eftersom civil olydnad sker mot aktörer med större makt. Månsson teori kan då även 

appliceras på fildelningsfrågan, dvs. debattörernas argument. Finns det aktörer med större 

reell makt kan fildelare legitimera det som demokratiskt eftersom makten ej är lika fördelad. 

De som är emot menar att fildelare inte vet vad demokrati är - internet fungera som ett 

samhälle, inte en frizon, lagar som IPRED är ex. till för säkerhet, spåra terrorister exempelvis. 

Fildelning som ett hot ur en civil olydnads-aspekt är inte ett hot mot den representativa 

demokratin eftersom det finns aktörer med reell makt. Detta enligt Månssons definition. 

3.1.4 Rättighetsbaserade argument (Månsson) och yttrandefrihet (Petäjä och 

Andersson) 

Månsson rättighetsbaserade argument innefattar främst att civil olydnad är ett hot mot de 

grundläggande friheterna. Problemet är att det inte finns någon empirisk data på när civil 

olydnad hotar de grundläggande friheterna. Det är svårt att definiera när rättigheter kränks, 

vart gränsen går, menar Månsson. Så om civila olydnads-aktioner är ett hot mot den 

representativa demokratin är svårdefinierat. Ett exempel Månsson berörde var 

kärnkraftsfrågan, civila olydnads-aktioner gentemot kärnkraft avskräcker inte individer vid att 

rösta i val. Det som innan kan konstateras utan att gå in på det empiriska materialet är att vissa 

aktörer anser att deras egendom sprids utan deras godkännande, dessa får ej betalt. 

Spridningen utav upphovsrättskyddat material är ett brott och kan anses som en odemokratisk 

handling. Nedan presenteras artiklar som är relevanta gällande ämnet fildelning som ett hot 

mot rättigheter eller vice versa. 

Under EU-parlamentsvalet fick Piratpartiet (PP) mandat i EU-parlamentet, PP:s kärnfråga är 

att legalisera fildelning och partiets viktigaste frågor är att värna om medborgliga rättigheter. 

Rätten till privatliv, informationsfrihet och yttrandefrihet. PP anser även att patentsystemet 
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bör konstrueras om eftersom det sätter käppar i hjulen för utveckling och nyskapande. 

Christan Engström som i dagsläget sitter i EU-parlamentet för PP använder ordet kultur, 

kultur är fildelning och ska få spridas fritt. Engström anser att inskränkning på privatlivet 

även drabbas hårt då staten (b. la. de politiska partierna) betraktar internet som ett spel och 

inte en infrastruktur. Han menar att internet är det största informationskanalen vi har idag. Vi 

ska värna om våra medborgliga rättigheter och staten ska begränsa individen så lite som 

möjligt (Carlblom, 2009, s.14). En nätaktivist-grupp som går under namnet Anonymous har 

fått en stor uppmärksamhet i media på grund av attacker gentemot ex. myndigheters sidor. De 

legitimerar sina aktioner och säger sig värna om friheten på nätet och är emot övervakning 

och inskränkningar. Fler unga hackare i Anonymous startade bland annat en aktion som de 

kallade för "Operation Pirate Bay" där de lyckades stänga ner ett flertal myndighetssajter i 

Sverige. Aktionen fick ett stort stöd och anhängare till aktionen var ett par tusen. En utav 

aktivisterna menar att syftet är att skapa en diskussion (Höglund, 2012). I SVT:s 

debattprogram diskuterades fildelningen, med bland annat Henrik Ponthen från 

Antipiratbyrån var närvarande och en medlem från Piratpartiet.  Frågan om det är legitim att 

kriminalisera hundratusentals svenskar som väljer att fildela. Ponthen anser att det är en 

demokratisk skyldighet att följa lagar. Medlemmen från Piratpartiet kontrar med att det är ett 

problem att kriminalisera hundratusentals svenska medborgare när dessa människor anser att 

fildelning bör legaliseras. Vem är lagen till för om inte medborgarna följer lagarna? Flesta 

ändring av lagar som genomgått förändring har skett genom civil olydnad och det är  upp till 

individen att anse vad som är moraliskt fel eller inte (SVT debatt, 2008). 

I tidningen Computer Sweden Life publicerades en text 2012 som handlar om Anonymous 

genomslagskraft. Efter att en populär fildelningssajt stängdes ner utav myndigheter laddade 

Anonymous upp en video på Youtube och hävdade att aktionen var ett brott mot 

informationsfriheten. I media försöktes fenomenet Anonymous förklaras, de maskerade 

nätaktivisterna fick stor uppmärksamhet. Forskaren Anna Maria Szczepanska (nätkultur, 

sociala rörelser, Göteborgs universitet)menar att det mest centrala, varför Anonymous fått en 

sådan stor uppmärksamhet är det teatrala. Anonymous gömmer sig bakom masker och står för 

yttrandefriheten. Allt som postas anonymt betraktas som en sorts kollektiv intelligens menar 

Szczepanska. Anonymous masker kan representera yttrandefriheten men handlingen att ta på 

sig masken kan även ses som hotfull, som en varning, "håller ni er inte i skinnet för ni med 

oss att göra". Nätaktivisterna påstås sig vara öppna, ett ställe där alla är välkomna och det inte 



Robert Marcinkiewicz                                                                              900207-3634 

 

30 

 

råder någon hierarki. Nätpolitiken är dock väldigt mansdominerad, Anonyomous saknar 

starkare ledare och tydliga mål så de är beroende utav all dramatik och symboler (Goldberg, 

2012). Anna Troberg (Partiledare, Piratpartiet) skrev 2013 ett debattinlägg i Aftonbladet. I 

artikeln diskuterar Troberg nätaktivister (dvs. de som utifrån hennes synpunkt röstar på 

Piratpartiet versus Anonymous. Piratpartiet och andra nätaktivister har i grunden samma 

värderingar som Anonymous som ex. yttrandefrihet, transparens och ett öppet internet. 

Anonymous beskrivs mer som en halvgalen släkting.  Troberg stödjer inte Anonymous 

aktioner gentemot myndighetssidor, hon menar dock att det är upprörande att fildelningssidor 

är i ständig attack från upphovsrättsindustrin. Troberg menar att detta inte är en ursäkt för att 

ta till sig vilka friheter man vill. Anonymous har även använt sig utav sexistiska utsägelser 

vilket visar deras brist på charm. Troberg beskriver Anonymous som självutnämnda bödlar 

som är verkar vara oberoende utav varandra (Troberg, 2012). 

ACTA är ett omdebatterat handelsavtal där fildelare uppvisat stor oro för detta avtal .Kritiken 

mot ACTA är att den främjar immaterialrätten på en sådan grad att mänskliga rättigheter 

bortprioriteras. Så som rätten till privatliv, sjukvård och yttrandefrihet. Ur ett 

fildelningsperspektiv riktas kritik gentemot ACTA gällande orimligt höga straff men även en 

oro över att människor straffas utan en korrekt domstolsprocess. Det är viktigt att information 

ska få flöda på nätet, information gynnar kultursamhället, kunskap ska inte monopoliseras. 

Protesterna kommer inte upphöra. (Ulfsparre, 2012). Det som debattörerna presenterar i 

artiklarna är att deras demokratiska rättigheter kränks som yttrandefriheten och 

informationsfriheten. Mieklejohn menar att privata intressen ska begränsas, yttrandefrihet och 

informationsfrihet ska råda i en frisk demokrati. Ur Månssons perspektiv legitimeras 

fildelning genom att debattörerna anser att deras grundläggande rättigheter har kränkts. 

Grundläggande demokratiska rättigheter ignoreras genom ex. lobbyism från de stora 

mediebolagen och lagarna som implementeras är endast till för att lättare kunna jaga fildelare.  

Nätaktivistgrupper försöker göra sig hörda genom att utöva civil olydnad. 

I de tidigare artiklarna framstår fildelning som en demokratisk rättighet (ur författarnas 

perspektiv), deras rättigheter har kränkts. Även debatteras det om yttrandefrihet som kan 

kopplas till Petäjä och Andersson. Fildelare anser att kultur ska vara fritt, Mills 

sanningsargument utgår att det ska finnas så mycket information som möjligt så att sanningen 

uppnås. Men vad är sanning? Fildelare skulle förmodligen hålla med Meiklejohn att privata 

intressen bör begränsas eftersom information kan styras utav privata aktörer. Detta debatteras 
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det om i artiklarna, dvs. att det är starka mediebolag och lobbyister som sätter press på stater 

för att införa diverse lagar. 

 Självklart håller inte alla med om detta vilket nästa debattör uttalar sig om. "Internet har 

redan från start ansets vara en fristad, där gränslöshet och anonymitet gäller". Den synen på 

internet skapar varje regering till fienden. Frihet är demokrati, fast båda dessa begrepp är 

väldigt svårdefinierade. Att ungdomar har möjlighet att beställa knark på internet, är det en 

frihet? Författaren till denna artikel, Niclas Ericsson anser att i det verkliga livet, dvs. inte i 

det virtuella anser de flesta att staten ska upprätthålla lag och ordning. Varför ska det då 

fungera annorlunda på internet? Anspråken från de som anser att internet inte bör inskränkas 

bör definiera vems frihet de värnar om. Ericsson menar att ett internet utan statlig inblandning 

är en omöjlighet. Stater och företag anser att kontroll på internet är viktigt då innovationer och 

information (fildelning) stjäls utav användare på internet och personen som gjort detta inte går 

att spåra. Pressen från stater och storföretag växer för att regleringar ska införas på internet. 

Detta krockar med individens rättighet till integritet, yttrandefrihet och informationsfrihet. 

Ericsson avslutar att det är just detta det bör debatteras om mer konstruktivt (Ericsson, 2011, 

s. 4). Henrik Pontén (Antipiratbyrån) anser att fildelare är svåra att få tag på eftersom de ofta 

använder sig utav s.k. Bittorren-klienter. Där måste lagstiftarna ta sitt ansvar och producera 

fram lagar som skyddar upphovsrätten. Upphovsrättorganisationer bör ha möjligheten att 

direkt skicka varningar till misstänkta fildelare (TT, 2010).  

Definitionen kring internet är att det ska vara fritt, utan central styrning och laglöshet. Frihet 

är ett vitt begrepp och vart går gränsen för frihet i en demokrati? Hos många IT-ideologer ses 

varje reglering direkt som en fiende. I den fysiska världen håller många med om att det måste 

råda lag och ordning. Varför ska det vara annorlunda på internet? Regeringar kan exempelvis 

behöva införa nya lagar vilket gör det möjligt för att lättare komma åt brottslighet, som 

terrorism. Det som det bör läggas mer fokus på i samhällsdebatten är att fråga de som 

aggressivt försvarar friheten på nätet och frågar dessa personer hur de definierar frihet. Ett 

fritt internet utan ingrepp från staten är inte möjligt (Ericsson, 2011).  Debattören Fredrik 

Borneskans  menar att "Internet är en ny samhällsform, fysiska samhället är gammalt". 

Lagarna gällande det virtuella är inte uppdaterade. Internetkulturen bör vara förankrad i 

demokratiska ideal, problemet är att det icke diskuteras hur ett sådant samhälle ska 

organiseras. Behövs det nya institutioner? Detta är något som det inte debatterats mycket om. 

Rampljuset riktas istället på The Pirate Bay-rättegången. Samhällets närvaro behövs i det 
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virtuella, det ska finnas en trygghet. Problemet är hur dessa regler ska se ut, i artikeln nämns 

Hobbes teori gällande individens frihet, en del av den individuella friheten måste begränsas 

för att det ex. ska resultera i trygghet och mindre oreda. Om en internetkultur med hjälp utav 

demokratiska ideal skapas kan detta resultera i värderingsförändringar hos individen i den 

virtuella världen. (Borneskans, 2010). Petäjä ställer sig frågan som i dessa senare artiklar och 

frågar sig vart gränsen för yttrandefrihet ska dras? Ska individers rättigheter alltid prioriteras i 

en demokrati eller ska det råda "lag och ordning"?  

Delslutsats 

Debattörerna, fildelare menar att deras grundläggande demokratiska  rättigheter har kränkts. 

Lagändringar som införts är inte demokratiska utan har skapats utav lobbysim och fildelare 

legitimerar fildelning som en civil olydnads-aktion eftersom deras rättigheter kränks. Fildelare 

och Anonymous anser sig skydda sina demokratiska rättigheter. Parten som är emot menar att 

det måste finnas en gräns, det måste råda lag och ordning i samhället. Problematiken som 

existerar inom båda parter är att de ofta nämner begrepp som demokrati, yttrandefrihet och 

informationsfrihet  men inte definierar  vad just den rättigheten innebär för just den 

debattören.  Andersson anser att dessa rättigheter är för dåligt definierade, även i 

forskarvärlden. Det blir även problematiskt när olika rättigheter krockar som 

offentlighetsprincipen och den personliga integriteten. Som både gäller för fildelare och mer 

extrema nätaktivister. Om fildelning som en civil olydnads-aktion hotar den representativa 

demokratin är (återigen) svårdefinierat. En slutsats som kan introduceras utifrån debattörerna i 

det empiriska materialet är att fildelning som en civil olydnadsaktion inte hotar övriga 

samhället i stort, ex. att det hindrar medborgare från att gå att rösta. Det enda som kan ses som 

ett hot är att respekten för rättstaten urholkas. 

3.1.5 Underminering (Månsson) 

Det finns inget kausalt samband mellan civil olydnad och upplösning utav en representativ 

demokrati, dvs. det har inte tidigare hänt i historien. För att kunna legitimera denna tes krävs 

det en definition om hur mycket civil olydnad en demokrati tål för att det ska leda till ett icke 

demokratiskt statsskick.  Den definitionen finns inte. Att 1,9 miljoner svenskar fildelade 2013 

(2.1.5) har inte resulterat i ett hot mot demokratin.  
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Anders, under signaturen Piratpartist skriver om fallet gällande Rättighetsalliansen som hotar 

med en rättsprocess om inte Piratpartiet stänger internetaccess för The Pirate Bay. "När 

upphovsrättindustrin inte får som de vill tar de lagen i egna händer", och det fungerar för 

upphovsrättsextremisterna. Det är inte en fildelningsfråga utan en demokrati - och 

yttrandefrihetsfråga där privata bolag bestämmer hur individer ska få kommunicera med 

varandra. Politikerna bryr sig inte om detta och försvarar inte dessa grundläggande pelare i en 

demokrati, "frågan är om hur vi ska rädda det fria samhället ur upphovsrättsextremisternas 

klor? Varför görs det ingenting?" (Anders, 2013). Innan valet 2009 intervjuades Christian 

Engström som då var toppkandidat för Piratpartiet. Engström menar att många tror att 

Piratpartiet endast bara handlar om fildelning. Det handlar om mer än just fildelning utan om 

övervakning, medborgerliga rättigheter, demokrati och Lissabonfördraget. När väl människor 

får höra dessa argument blir de oroliga och undrar vad som pågår. Efter FRA blev Piratpartiet 

mer kända som integritetspartier som månar om människors demokratiska rättigheter, 

medlemsantalet i partiet tredubblades (Karlsson, 2009).  Debattörerna anser att dessa lagar 

som införts inte har hjälpt demokratin utan tvärtom. Lagarna som införts har kriminaliserat 

fildelare, debattörerna anser att deras rättigheter kränkts.  

Mattias Swing, kommunledare i Piratpartiet Sundsvall presenterar tre påståenden, en 

gemensam grund utifrån hur fildelning kan diskuteras. Första är att kultur och information blir 

fritt för alla, klyftorna i samhället minskar. För det andra, fildelningen går inte att stoppa utan 

att en kontrollapparat införs vilket är en oacceptabelt i en demokrati. Det finns inga bra 

förslag. Det som det bör vara fokus på är hur kulturarbetare ska få inkomst, detta måste 

reformeras. Lagarna som finns är inte anpassade för den nya tekniken. Dock har det 

uppkommit tjänster som ex. Spotify som individer är villiga att betala för (Swing, 2009). 

Reportern Tobias Brandell beskriver även han 2011 svårigheten som finns med att överföra 

gamla lagar till den "revolutionerande digitala världen". Frågan är vem som är David och vem 

som är Goliat. Fildelare skyller på lobbyismen inom de stora mediebolagen. Mediebolagen 

skyller istället på bredbandsleverantörer som inte vill samarbeta utan endast tjäna pengar. 

Bredbandsleverantörer gömmer sig bakom ord som demokrati, yttrandefrihet och integritet 

(Brandel, 2011).  År 2011 fick en sextonårig pojke dagsböter för brott mot upphovsrättslagen. 

Anna Troberg  menar att genom denna dom har hundratusentals svenskar kriminaliserats. 

Detta sätter käppar till att se möjligheten med den nya tekniken. Domen försvårar för nya 

kulturskapare , som ej kan använda sig utav dagens tekniska möjligheter (Troberg, 2011). Det 
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förekommer inte argument eller ståndpunkter i artiklarna där fildelning kan vara en faktor till 

att en demokrati kan upplösas. Generaliseringsinvändningen är då inte applicerbar på 

fildelningsdilemmat då fildelning inte orsakat en civil olydnads-kedjereaktion även när det 

gäller andra fenomen. Parten för fildelning begär att staten ska ta sitt ansvar och inte tillåta 

lobbyism, parterna emot menar att internetbolagen endast vill tjäna pengar på datatrafik. Inget 

har resulterat i ett hot gällande demokratins upplösning, utan endast debatterats om. Det som 

är oroväckande gällande demokratiprincipiska skäl är att fildelare anser staten är påverkat 

utav vissa intressen.  

Delslutsats 

Det finns ingen definition på hur mycket civil olydnad en demokrati tål, enligt Månsson.  

Därför blir det svårt att ur debattörernas perspektiv presentera en slutsats om fildelning kan 

upplösa en demokrati. Fildelning är dock vanligt i Sverige och det har inte haft några direkta 

effekter på demokratin, dvs. att fildelning ska leda till en upplösande faktor i en demokrati. 

Utifrån artiklarna har heller inte fildelningen bidragit till att folk är rädda att gå och rösta, som 

då skulle vara ett oroväckande fenomen enligt Månsson.  Det är ingen debattörerna har nämnt. 

Staten har dock möjlighet att införa lagar för att skydda demokratin. Parterna för fildelning 

utifrån artiklarna menar att lagarna som införts inte hjälpt demokratin utan att rättigheter har 

kränkts. Parterna emot menar att internetbolagen vill tjäna pengar och att individer vill ha 

tillgång till gratis upphovsrättskyddat material.  

3.1.6 Försvar för civil olydnad (Månsson) 

Rawls definition på civil olydnad var relativt snäv, han ser civil olydnad som en stabiliserande 

mekanism i en stat där individer accepterar samma rättviseprinciper och det finns 

grundläggande samhälleliga institutioner. Månsson anser att Rawls teori inte går att applicera 

på en representativ demokrati som Sverige. Appliceras Rawls teori på nätaktivister som 

fildelar eller är medlemmar i Anonymous så vill dessa få sin röst hörd eftersom de är en 

minoritet. Månsson håller med om att civil olydnad är det mest effektiva medlet för att få sin 

röst hörd i en viss typ utav sakfråga. 

Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelhlson meddelade att alliansen har kommit till 

konsensus och skapat ett helhetsgrepp gällande fildelningsfrågan (2014). Oscar Swartz 
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(internetentreprenören) tillsammans med representanter från Internetsverige är stark kritiska 

mot lagen som kommer resultera i att organisationer kommer kunna jaga vanliga människor 

som delar upphovsrättskyddat material för att sedan straffa dessa. Internetsverige anser att 

"den gamla världens industriföreträdare" måste tänka om och anpassa sig efter dagens 

marknad. Lagstiftarna förlitar sig på endast på dessa och diskuterar inte fildelningsfrågan med 

ex. forskare från Iternetsverige för att få in den sociala dimensionen. Individer bloggar, delar 

kunskap och sprider material i hela världen. Det som oroar Internetsverige är att 

grundläggande demokratiska fri- och rättigheter offras för att upprätthålla gamla strukturer. 

Artikeln avslutas med "reglerna kan inte enbart anpassa sig till dem som kan hotas av ny 

teknik" (Aerts, Bergman, Bosson, Dunkels, Ehrenberg , 2014,). 

Martin de Kaminski, nätforskare och doktorand tycker att övervakning på nätet bör vara lika 

självklart som att tala i telefon utan att bli avlyssnad. Det är många som fildelar och alla dessa 

människor vet inte om att de gör fel. Att införare hårdare regler mot fildelning är fel då 

ungdomar endast kommer se den som en "skitlag". Det skapar ett samhälle som inte har 

respekt för lagen. Upphovsrättslagen är inte anpassad i den tiden vi lever i. Problematiken är 

även själva brottet då det är svårt att bevisa vem det är som döljer sig bakom en IP-adress i ex. 

ett stort hushåll (Palmfors, 2012). 

I nyhetsdelen Opinion på Sydsvenskan skriver författaren "Oberoende liberal" om lagen som 

ska göra det lättare för myndigheter att få tag på personuppgifter om användare via 

abonnemangsuppgifter. Detta ska ske eftersom det på så vis gör processen mer effektiv, att ex. 

det ska kunna resultera i att få tag på nätmobbare. Författaren menar dock att nätaktivister, 

fildelare uppfattar processen som ett lättare sätt att få fast på fildelare. Patrik Huselius (Jurist 

på Telia) tycker att man bör lägga ner med dessa repressiva medel och istället fokusera på att 

hitta bättre lagliga tjänster för fildelning. Författaren anser att Telia tjänar på datatrafiken och 

vill självklart då inte stoppa fildelningen och myndigheter ska självklart kunna ha möjlighet 

att jaga nätbrottslingar. Det som är viktigt är att den nya lagen inte begränsar yttrandefriheten 

och rätten att vara anonym på nätet, så länge det inte gäller hot eller uppmaning om våld 

(Oberoende Liberal, 2012). 

I en insändare riktar Tom Madsen (kommunansvarig för Piratpartiet) kritik till 

Rättighetsalliansen (f.d. Antipiratbyrån). Rättighetsalliansen hotade med rättsliga åtgärder om 

inte Piratpartiet slutar med att ge The Pirate Bay internetaccess. Piratpartiet ger internaccess 
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till hemsidan för att skydda kommunikationen mellan människor, storbolag ska inte kunna få 

diktera detta. The Pirate Bay fungerar endast som en sökmotor likt Google och Madsen menar 

att det är privata storbolag med ekonomiska muskler som får makt över kommunikationen.  

Privata bolag har fått makten och yttrandefriheten hotas. Det handlar inte bara om fildelning, 

"Det handlar om det fria samhällets framtid". Privatpersoner ska agera och säga ifrån 

(Madsen, 2013). 

Yngve Sunesson anser att de stora film och tv-bolagen stämmer bredbandsoperatörer för att 

tvinga dessa spärra diverse hemsidor som de anser bryter mot fildelningslagen. Detta anser 

Sunesson är ett hot mot hela Internets idé där kommersiella intressen får avgöra vad som ska 

få finnas på internet. Mediebolagen bör slå vakt om den öppenhet och nätneutralitet som finns 

och istället bidra med legala alternativ. Som exempelvis Spotify som visar på att det finns en 

betalningsvilja hos användare om bra tjänster finns (Sunesson, 2014).  

Jonas Andersson Schwarts medieforskare och lektor vid Södertörns högskola skriver i en 

artikel i Svenska dagbladet om internet och fildelning. Internet ska vara öppet men på senaste 

tiden har internet "koloniserats av kommersiella och monopolistiska intressent", skriver Astra 

Taylor i en ny bok. Den digitala tekniken blir allt mer förekommande i våra liv och det 

medför mycket gott som ex. effektivisering. I fildelningsdebatten är den största problematiken 

att de tjänster som finns ägs utav ett fåtal starka globala aktörer som har ett stort kommersiellt 

intresse, vinster som ska gynna aktörerna. Individer som istället värnar för öppenheten på 

internet får inte sin röst hörd, utan lobbyismen avreglerar detta (Andersson Schwartz,  2014). 

I en debattartikel skriver Stefan Näslund ordförande i Piratpartiet, Västerbotten om vikten 

utav att människor har tillgång till kultur och kunskap. "Den moderna informationstekniken 

skapar nya möjligheter för människor att vara delaktiga i samhällsutvecklingen". Sprids denna 

kunskap leder det till att både kultur och ekonomi kan växa. Det som händer nu är att allt i 

större grad kontrolleras och övervakas. Staten måste lita på medborgarna och inte missbruka 

den moderna informationstekniken, stöds inte skyddet för integritet blir demokratin lidande.  

Fildelning bör inte ses sin kriminalitet utan bör ses som en möjlighet där medmänniskor 

bidrar till innovation, kunskap och tekniska framsteg (Näslund, 2014). Martin de Kaminski, 

nätforskare och doktorand tycker att övervakning på nätet bör vara lika självklart som att tala i 

telefon utan att bli avlyssnad. Det är många som fildelar och alla dessa människor vet inte om 
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att de gör fel. Att införare hårdare regler mot fildelning är fel då ungdomar endast kommer se 

den som en "skitlag". Det skapar ett samhälle som inte har respekt för lagen. 

Upphovsrättslagen är inte anpassad i den tiden vi lever i. Problematiken är även själva brottet 

då det är svårt att bevisa vem det är som döljer sig bakom en IP-adress i ex. ett stort hushåll 

(Palmfors, 2012). 

Russel anser att civil olydnad kan legitimeras eftersom politiker och media kan dölja viktig 

information. Exemplet Russel använder sig utav är kärnvapenfrågan, där media och politiker 

gav en felaktig bild. Appliceras denna teori på fildelare eller Anonymous så anser dessa parter 

att det döljs saker i frågan. En kritik är att rättigheter kränkts och en mer radikal syn på frågan 

är att företag pressar stater för att lättare få fast fildelare. Dworkin menar att det kan finnas 

moraliska principer som legitimerar att individer bryter mot en viss lag.  

Delslutsats 

Det som kan appliceras utifrån Rawls teori på artiklarna är att fildelare vill få sin röst hörd 

eftersom de är en minoritet. Att påstå att fildelare är en minoritet är dock diffust, då det 

nämnts ett flertal gånger att fildelare är många. Debattörerna anser även att politiker döljer 

sanningen bakom införandet av diverse lagar som de anser vara ett sätt att lättare få fast 

fildelare. Då kan den civila olydnads-aktionen legitimeras enligt Rawls och Russel. Motparten 

menar dock att dessa lagar är till för att ex. lättare få tag på grövre brott som sker på nätet. 

Månsson anger dock ingen form av slutsats till detta avsnitt, utan presenterade endast två 

klassiska tänkare (Rawls och Russel). 

4. Slutsats 

Om fildelning som en form utav civil olydnad är ett hot mot demokratin utifrån de olika 

demokratiska klassprincipsindelningarna i samhällsdebattanalysen är svårt att ge ett direkt 

svar på. Utav Månsson slutsatser gällande de olika kategorierna förkastas de flesta teorierna 

som ett hot mot den representativa demokratin. Så utifrån debattanalysen så diskuteras 

fildelning  som ett hot. Utifrån Månsson olika kategorier i teorin utgör troligen inte fildelning 

ett sannolikt hot till en representativ demokratins upplösning som vi har i Sverige om de olika 

debattörerna får bestämma. Det som är intressant är hur de olika parter legitimerar fildelning, 

som ett hot, eller som en demokratisk rättighet. Detta är troligtvis kärnproblematiken i 

debatten. Genom att använda demokratiska rättigheter som ett begrepp för legitimering utav 
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en viss aktion kan det vara tillräckligt för att argumentera för att civil olydnad är en rättighet. 

Exempelvis ur artikel (Ulfsparre, 2012) "immaterialrätten främjas men mänskliga rättigheter 

bortprioriteras". Det som är intressant, men även ett problem är att parterna ej definierar de 

demokratiska värden som används i samhällsdebatten. Ett exempel på detta är Piratpartiet som 

anser att lagar som ex. IPRED är ett hot mot yttrandefriheten. Men vad är deras definition på 

detta? Hur argumenterar de för yttrandefriheten? Motparten menar exempelvis att "i en 

demokrati skall lagen lydas".  

Så parterna som är för och emot argumenterar olika för sin sak och definierar tidigare nämnda 

demokratiska rättigheter väldigt olika (se 3.1.4). Det finns ingen gränsdragning och detta bör 

forskas kring ytterligare. Utifrån de olika kategorierna (Majoritetsvilja osv.) är det svårt att ge 

en klar bild hur media ställer sig kring frågan och om fildelning som civil olydnad kan vara ett 

hot mot demokratin.  Gällande majoritetsviljan kan det finnas ett någorlunda hot mot den 

representativa demokratin eftersom forskare hävdar att respekten för rättstaten kan minska. 

Men detta kan nog ej ske med stor sannolikhet, dvs. en representativ demokratis upplösning  

(Hydén m. fl., 2009). Gällande jämlikhetsprincipsargumentet så är min slutsats där att 

fildelning ej är ett hot mot den representativ demokrati då det finns aktörer med stor reell 

makt. Undermineringsargumentet  kan inte heller med stor sannolikhet appliceras på 

fildelningsdebatten som ett hot mot demokratin. 1,9 miljoner svenskar fildelar och det är inte 

troligt att fildelning kan bli den bidragande orsaken till en upplösning utav demokratin. De 

klassiska argumenten för försvar utav civil olydnad har funnits i debatten, genom att aktörer 

med makt genomför reformer utan folkets inbladning. Samtidigt hävdar individer som är emot 

fildelning att fildelare, nätaktivister missbrukar demokratiska viktiga värden och tolkar dessa 

fel. Ett stort problem är att en stor del utav det svenska folket kriminaliseras, eftersom de 

medvetet bryter mot en lag. 

5. Avslutande diskussion 

Det främst förekommande argumentet om varför individer fildelar är att det är på grund av 

ekonomiska, och egoistiska orsaker. Individer som är anti-fildelning använder detta argument 

främst, artiklar med någon form utav demokratianknytning var svårt att finna från denna part. 

Piratpartiet har dock varit på hugget och publicerat många artiklar med en 

demokratianknytning. 
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Många utav debattörerna har kritiserat fildelningsdebatten eftersom mycket utav det som 

diskuterats i media ej handlar om att diskutera demokratiska rättigheter. Utifrån 

artikelsökning verkar det främst vara den juridiska aspekten som media fokuserat på, 

materialinsamlingen blev en utmaning. Det handlar ofta om att artist X vill ha betalt för sin 

CD-skiva, äganderätten får mycket tid i rampljuset. Äganderätten som självklart är en viktig 

del i demokratin men blir svårt att analysera ur en statsvetenskaplig synvinkel eftersom det 

inom fildelning alltid tenderar att leda till juridiska aspekter.  

Denna uppsats undersöker fildelning  som en form utav civil olydnad. Uppsatsens syfte var att 

undersöka hur olika parter argumenterar och vilka ståndpunkter som finns, dessa analyserades 

sedan med hjälp utav demokratiska kriterier för civil olydnad. För att till slut få ett resultat om 

fildelare kan ses som ett hot mot demokratin. Begreppsdefinitionen är ett problem, både när 

det gäller den litteratur som används men även sammanfattning utav artiklarna. Definieringen 

utav civil olydnad och yttrandefrihet i litteraturen är inte bekymmerlös, utan det uppstår ofta 

funderingar kring vad som är demokratiskt eller moraliskt rätt. Månssons definitioner 

gällande de olika invändningarna gällande civil olydnad är bra, men ibland snäva. Det blir 

ofta odemokratiskt att göra det demokratiska. Exempel på detta är majoritetsviljan, 

majoriteten kan få lida eftersom minoriteten kan stoppa ett vägbygge. Det är odemokratiskt, 

det finns folkvalda. Men samtidigt i en demokrati är det odemokratiskt att inte lyssna på 

minoriteten. För att underlätta för läsaren finns dock kategorierna ( klassindelningarna) som 

resulterar i en bättre överblick. Gällande den andra avhandlingen  "Yttrandefrihetens 

dilemman" menar författaren själv att det finns alldeles för lite forskning kring yttrandefrihet.  

 Uppsatsen har uppnått sitt syfte genom att analysera den svenska samhällsdebatten utifrån ett 

antal utvalda demokratiteoretiska aspekter med utgång utifrån civil olydnad. Ute i 

forskarvärlden finns det lite forskning gällande fildelning och civil olydnad. Det börjar dock 

ske en förändring och den akademiska världen verkar ha fått upp ögonen för fildelning som 

ett större samhällsvetenskapligt problem. Inte endast utgå ifrån debatter som fokuserar på 

individen X som inte kan leva på sin musik. Det som går att konstatera är att det råder stora 

problem hur demokratiska värden ska fungera i det digitala. Tekniken går fort fram och det 

som författare kritiserar när det gäller fildelning är att rättstaten inte hänger med i dessa 

förändringar som sker. Inte endast i Sverige utan globalt. Internet är en stor kunskapskälla 

men hur demokratiska rättigheter ska implementeras på nätet är ett problem då internet ofta 

definieras som en frizon utan lagar och regler. Det krävs mer forskning inom detta ämne.  
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Uppsatsens resultat är intressant och kan öppna upp för framtida forskning. Ett förslag vore att 

intervjua mer extrema fildelare eller nätaktivister som gruppen Anonymous.  
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