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I

Abstract
I vår nutid har människan möjlighet att genom cracking och fildelning hämta ett datorprogram
utan att köpa det. Studenter under utbildning, där verktyg används i form av mjukvara, visar
sig utnytja möjligheten att lätt få tag i dessa verktyg genom att fildela. Syftet med uppsatsen
är att undersöka studenters tankar och resonemang gällande fildelning av mjukvara avsedd för
medieproduktion. Undersökningen genomfördes med två olika metoder. En där studenter
innom media fick svara på en enkät med frågor rörande deras köp av media-teknik och
mjukvara. Samt frågor om deras fildelningsvanor. En metod där respondenter under intervju
fick svara på frågor angående vilken väg de tog mot att börja studera som mediatekniker och
vilka tankar de hade kring fildelning. Resultatet visar att studenter främst fildelar för att kunna
testa och avgöra om det är värt att betala för mjukvaran de testat. Resultatet visar också att det
är större changs att studenter köper den kreativa mjukvaran om de tidigare prövat denna
genom fildelning.

Nyckelord
Ljudindustri, ljud, bild, cracking, mjukvara, hårdvara, omvänd konstruktion, media,
fildelning.

II

Förord
Jag vill tacka min handledare Per-Henrik Holgersson vars vägledning, litteraturtips och positiva
anda har hjälpt mig fram med uppsatsen. Jag vill också tacka respondenterna som har tagit sin
tid att delta i mina undersökningar och gjort arbetet både givande och ömsesidigt lärorikt.
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1 Inledning
Min erfarenhet är att en ny typ av tekniskt utrymme existerar för den moderna
medieteknikern. Dagens media-teknologi är inte som den tidigare varit, datorn uppfattas ta
över arbetsutrymmet och många arbetsuppgifter kan göras direkt från hemmet i ett enkelt
editeringsprogram. Under den tid jag har studerat på medieinriktad utbildning så har det
verkat som att en stor del av studenter skaffat sin första programvara genom fildelning. När
frågan ställdes ”Hur kommer det sig att du började studera media inriktad utbildning?” Så
blev svaret: ”Jag hämtade hem en crackad version av ett musikprogram och tyckte det var
något för mig”.

Under mina år som ljudtekniker så har min förståelse blivit att piratkopiering är en stor del av
den moderna ljudteknikerns miljö och att det också är anledningen till att det finns nya
studenter i dagens media-inriktade utbildningar. Jag har alltid tyckt det är intressant hur en
händelse eller ett val kan visa sig ha effekt på lång sikt och tycker därför det är spännande att
ta reda på om det verkligen är som jag uppfattat det. Inledningsvis sökte jag literatur på ett
antal bibliotek och hemsidor som kunde bekräfta mina tankar utan resultat.
I denna uppsats undersöks de som studerar mediateknik och dess tankar kring användningen
av piratkopierad mjukvara.
Programvara ansed för medieproduktion är ett av många områden som är tillgängligt att
fildela. Vi vet att fildelning förekommer, frågan är till vilken grad fildelning förekommer
innom utbildningar där användningen av kreativ mjukvara är ett krav.

1.1

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter tänker och resonerar kring fildelning av
mjukvara avsedd för medieproduktion.
1. Hur tänker en student inom musik och media som fildelar eller fildelat verktyg
för editering inom musik och media?
2. Hur har fildelning av editeringsverktyg resulterat i konsumtion av mjukvara
eller hårdvara?
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3. På vilket sätt har fildelning av editeringsverktyg påverkat intresse för blivande
studenter inom utbildning av ljud och filmteknik?

1.2

Avgränsningar

Den kvalitativa och kvantitativa undersökningen riktar sig till de som har fildelat både innan
och efter sin utbildning innom mediateknik där det krävs användning av kreativ mjukvara.

1.3

Begrepp



Kreativ mjukvara: Mjukvara för editering och producering av ljud och bild.



DRM: Digital Rights Management. Teknologier för att förhindra användning av
kopieringsrättsskyddade verk.



Crack: En typ av nyckel eller fil skapad genom omvänd konstruktion, för att låsa upp
ett program utan att ha köppt programet, oftast använt för att ta sig igenom DRM
skyddade verk.



Fildelning: Fildelning avser uppladdning och nedladning av filer, undeliggande
uppsatts fokuserar på nedladdning.



Piratkopiering: Olaglig kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk.



GUI: Grafisk interface. Den estetiska delen och utseendet kring programvara.

2 Tidigare forskning och teori
Tidigare forskning och teori är formad som följande: Först en förklaring för läsaren varför
fildelning av programvara är ett problem och de svårigheterna med att hindra fildelningen av
kreativ mjukvara. Efter kommer kritisk data och literatur som senare kopplas till analys och
diskussion.
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2.1 Cracking och omvänd konstruktion
Förklaringen om hur crackningsprocessen fungerar kan ge svar på hur enkelt det är för en
individ att cracka ett program. Det är alltså inte fildelaren själv som crackar programmet utan
snarare kommer det fildelade programmet i en form mer likt ett paket med enkla instruktioner
som visar den som ladat ned programmet hur hen ska ta sig förbi programmmets
registreringspärr.
I boken ”Reversing – Secrets of reverse engineering” av Edald Eilam så beskrivs vad omvänd
konstruktion är och hur omvänd konstruktion kan användas på både gott och ont. Omvänd
konstruktion av program handlar om att ta ett redan existerande program som har dold
källkod, samt försöka hitta information om dess design och genomförande. Om vi använder
ett kommersiellt musikprogram, som exempel: Programmet har ett lås baserat på enkryption.
Programmet går inte att använda utan en nyckel. Hackern kan genom ett program som kallas
”debugger” räkna ut hur låset fungerar och skapa en egen nyckel eller metod för att passera
låset.1

Kryptografi handlar om att hålla information hemligt. Det som är intressant är den
kryptografiska algoritmen. Kryptografiska algoritmer kan delas upp i två grupper:
Nyckelbaserade algoritmer och begränsade algoritmer. Nyckelbaserade algoritmer använder
sig av en numeriskt baserad nyckel. Nyckeln hålls hemlig och omvänd konstruktion är
meningslös då algoritmen är öppen för allmänheten och algoritmen är redan känd. För att
tolka det kryptografiska meddelandet baserat på nyckelbaserad algoritm så krävs ett av
följande: Få tag i nyckeln som används, försöka alla kombinationer tills man hittar rätt eller
hitta ett fel i algoritmen som kan nyttjas för att få tag på original meddelandet eller nyckeln.
Begränsad algoritm är mer intressant vad gäller användningen av omvänd konstruktion. När
algoritmen blivit tolkad är den inte längre säker, allt som krävs är ett dekrypteringsprogram
för att lösa meddelandet.2

1

Eilam, Reversing, secrets of reverse engineering, 24

2

Ibid, 6

3

Teoretiskt så är den säkraste metoden för att skydda ett program en ordentligt krypterad
mjukvara med en tillräckligt lång nyckel. Så läge nyckeln är säkert förvarad fungerar
metoden, till exempel förvara nyckeln i ett usb. Problemet är att dekryptera data utan att
hackaren ser data som dekrypteras. För att lösa det sista steget krävs att hårdvaran som
används görs om.3

2.2 Upphovsrättslagen
Den stora konflikt som förekomer vid fildelning av ett verk är brott mot uphovsrättslagen.
Upphovsrättslagen syfte är skydda uphovsmannen och hens verk från olovlig användning och
spridning. Uphovsrättslagen angår följande typer av verk:
”Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det
är: 1. Skönliterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2. Datorprogram, 3.
Musikaliskt eller sceniskt verk, 4. Filmverk, 5. Fotografiskt verk eller något annat alster av
bildkonst, 6. Alster av byggnadskonst, eller 7. Verk som har kommit till uttryck på något annat
sätt.” 4

I Sverige har nya bestämmelser kommit gällande skydd av tekniska åtgärder. Dessa nya
bestämmelser syftar till att skydda rättighetshavarna mot olika otillåtna utnyttjanden av deras
verk i digitala sammanhang som internet och andra nätverk. Bestämmelserna innebär att det
är straffbart att kringgå olika tekniska åtgärder utan samtycke från upphovsmannen. Detta
avser digitala kopieringsspärrar eller dekryptering av datorprogram gjorda för att begränsa
möjligheterna till framställning av oregistrerade exemplar. Det är också förbjudet att tillverka
och sprida produkter som syftar till att kringå sådana tekniska åtgärder. Observera att lagen
inte avser omvänd konstruktion utan snarare program skapade genom omvänd konstruktion
för att kringgå tekniska åtgärder.5

3

Eilam, Reversing, secrets of reverse engineering, 314

4

Stannow, Musik juridik, handbok om upphovsrätt och musik, 169

5

Ibid, 74-75
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2.3 Omvänd konstruktion och lagen
Eftersom användningen av omvänd konstruktion är vad som gör det möjligt att olagligt låsa
upp programvara, varför inte göra omvänd konstruktion olagligt för att på så vis hindra att
skyddade mjukvaror låses upp? Detta har tydligen redan varit observerat som en möjlig
lösning men istället för att lösa ett problem så kan det visa sig skapa fler problem. Därför kan
det visa sig vara bättre för företag att fokusera på att skapa bättre metoder att skydda sin
produkt genom kryptering. Genom att undersöka lagen kring omvänd konstruktion så kan
man få reda på vad för alternativ utvecklare har för att skydda sin programvara.

Den största frågan kring debatten om omvänd konstruktion är om hur licensavtal hanteras
utanför USA.6 Förutom DMCA så finns det inga verkliga lagar som direkt hindrar
användningen av omvänd konstruktion. DMCA hanterar endast produkter under DRM
teknologi.7 Detta betyder att om en produkt har en kod gjord för att hindra piratkopiering och
den koden är baserad under DRM så är det olagligt att göra en så kallad omvänd konstruktion.
Det lagliga tillståndet omringande omvänd konstruktion har varit i debatt under lång tid.
Sammanfattat så handlar det ofta om det sociala och det ekonomiska effekter som finns i
helhet. Eftersom omvänd konstruktion kan användas till flera olika områden så handlar
debatten oftast om balansen mellan dessa.8

Att göra omvänd konstruktion olagligt skapar stor risk för de forskare som använder det för
att göra program mer säkra. Kryptografisk vetenskap kräver en frihet för att de som delar sina
idéer och de som testar sina idéer med sin egen kod skall kunna känna sig säkra. Kryptering
och de säkerhetsåtgärder som skapas för program kan omöjligt bli bättre om forskare känner
sig hotade. Rätt balans krävs mellan att skapa förbättring, att skydda innovativa människor
krävs och kan bäst nås genom en typ av patent men inte genom att hindra de innovativa
människorna från att dela sin kunskap.9

6

Eilam, Reversing, secrets of reverse engineering, 23

7

Ibid, 23

8

Ibid, 17

9

Samuelson & Scotchmer, The law & economics of reverse engineering, 54 –55
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Detta betyder att genom att göra omvänd konstruktion olagligt så hindras samma metoder som
används för att skapa krypterade tekniska skydd. När ett tekniskt skydd skapas krävs
användningen av omvänd konstruktion och om omvänd konstruktion är olagligt på någon nivå
så hindrar det istället utvecklare från att testa sitt skydd. Eftersom det stora problemet ligger
hos olaglig delning av filer så finns det inte heller någon anledning för att skapa lagar och
regler mot omvänd konstruktion.

Tekniska skydd för mjukvara hindrar tyvärr inte kopiering, istället handikappar det
övergången av digital vara till en form lämplig att konsumera. Det faktum att det är svårt och
kostar mycket pengar för företag att säkra sin produkt gör inte processen helt meningslös. Om
en kryptering är tillräckligt bra så kan den omfattande kostnaden att passera krypteringen vara
väldigt hög. Användare kan därför tycka att det är lättare och billigare att köpa produkten
istället för att passera det tekniska skyddet.10

2.4 Telecom studie
En studie om konsumentbeteende och attityder kring olaglig och laglig konsumtion av
kopieringsrättsskyddat material utfördes i UK.11 Denna undersökning gjordes på användare
över 12 år. Syftet var att ta reda på hur de konsumerade film, musik, spel, mjukvara och
böcker för att kunna hjälpa till med skapandet av äganderätt policy. Resultatet av
undersökningen var att 10 procent av landets mest aktiva äganderättsförbrytare var ansvariga
för 80 procent av alla äganderättsförbrytningar online. Dessa tio procent plus ytterligare tio
procent visade sig spendera över 300 procent mer än ärliga konsumenter som inte bryter mot
äganderätt alls.12
De data som avser endast programvara är presenterad, då det är det som är intressantast för
underliggande studie. Bland användare av programvara i undersökningen så visade sig två

10

Samuelson & Scotchmer, The law & economics of reverse engineering, 54–55

11

Kay, OCI tracker benchmark study Q,3 prepared for ofcom, 2 – 93

12

Ibid, 2 – 93
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procent av användare i åldern 12 år och uppåt vara skyldiga till att ha laddat ned åtminstone
en mjukvaruprodukt illegalt.13
Äganderättsförbrytare av mjukvara online visade sig vara ansvariga för nära 47 procent av all
mjukvara konsumerad online. Jämfört med användare som inte bröt mot äganderätt så
spenderade äganderättsförbrytare 14.61 pund och de som inte bröt mot äganderätt spenderade
26.27 pund. Detta visar att trotts det redovisade 20 procent av fildelare som spenderade 300
procent mer än ärliga konsumenter så spenderar inte fildelare mer än ärliga konsumenter på
programmvara. 14

2.5 Fildelningen fortsätter minska
Resultatet från en studie om svenskarnas internetvanor visade att andelen som fildelar
minskar. Denna undersökning visar att minskningen av fildelning förekom främst bland de
yngre (12-15 år) mellan 2013 och 2014. Minskningen visar sig fortsätta minska år 2015 bland
äldre ungdomar (16-25 år). Det visar sig också att antalet som abonerar på musik och film är
högre bland de som fildelar, detta gäller alla åldersgrupper. Fildelning och abonnemang visar
sig komplettera varandra, 58 procent av fildelarna betalar ett abonnemang för att lyssna på
musik jämfört 39 procent av de internetanvändare som inte fildelar.
Skillnaden visar sig vara ännu större angående strömmande av rörlig bild. 46 procent av de
som fildelar betalar för en strömningstjänst, 24 procent av alla internetanvändare betalar för
en strömningstjänst. Betalning av abonemang visar sig också vara större bland fildelare med
48 procent jämfört med de som använder internet för att se på film och video med jämförande
38 procent. Dessa skillnader visade sig i alla åldersgrupper.15

13

Kay, OCI tracker benchmark study Q,3 prepared for ofcom, 4, 52-60

14

Ibid, 4, 52-60

15

Davidsson & Findahl, Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets

internetvanor, 65
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”Fildelningen fortsätter att minska. Nu är det bara 18 procent av internetanvändarna som
fildelar.”16
’NAMM global report’ från 2007, 2011 och 2015 visar en förändning i de totala industriella
intäkterna från dator musik, produkter mellan 2005 till 2014. De totala intäkterna ökade med
14.97 procent mellan 2005 till 2006 med intäkter på 365,62 dollar år 2005 och 420,34 dollar
år 2006.17
Mellan 2006 till 2009 visas en minskning från 420,34 dollar ned till 351.06, här bör man ta
viss hänsyn till den globala finanskris som förekom mellan 2007 och 2008.18
Mellan 2009 till 2010 ökade de totala industriella intäkterna med 9.55 procent, 351,06 dollar
år 2009 till 384,60 dollar år 2010.19
Intäkterna har efter det visat sig sjunka mellan 2010 till 2013. Mellan år 2013 till 2014 visar
de industriella intäkterna fortsätta att minska med -0.03 procent. Här blir den industriella
inkomsten 360 dollar år 2013 med en minimal minskning till 359,90 dollar år 2014.20
16

Davidsson & Findahl, Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets

internetvanor, 5
17

Houlihan & Lamond, 2007 NAMM global report, a statistical review of the music products industry

18

Prego, World economic outlook, crisis and recovery April 2009

19

Lamond & Shmit, 2011 NAMM global report, a statistical review of the music products industry

20

Lamond & Morton, 2015 NAMM global report, a statistical review of the music products industry
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2.6 Användning av teknologi i utbildning
Användningen av en hemdator har effekt på utbildnings resultatet bland studenter. Resultatet
skiljer sig bland studenternas subgrupper, till exempel, minoritets studenter kan ha mer eller
mindre fördelar från användningen av en hemdator tack vare fler möjligheter och
tillgänglighet. Hemdatorn ger möjligheter till alternativa platser för socialt samspel med andra
datoranvändare, och lära sig mer om användning från föräldrar, syskon och vänner.21

Ägandet av en personlig dator kan förbättra specifika färdigheter som ökar lönerna inom vissa
områden, det kan också hjälpa ta bort sociala distraktioner som förekommer i miljöer fullt
med folk.22 Tillgång till datorer i hemmet erbjuder mer tillgänglighet och självständighet än
tillgång i en skolmiljö. Studenters erfarenhet med datorer ökar avkastningen på
datoranvändning i klassrummet. Tillgång till hemdatorer har också mer effekt på nyttan av att
vistas i skolan än att göra det lättare att avsluta läxor och kompletta uppdrag. I synnerhet
användningen av hemdatorer kan "öppna dörrar till lärande" och välmående i skolan.23

I ett sociokulturellt perspektiv utgår man från att individen har formats i sin omgivning i
relation till andra och den kultur som individen har vuxit upp i. Det är därför olika samhällen
skilljer sig åt.24

Att lära är att tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter (att läsa,
skriva, räkna, snickra, utöva olika fritidsintressen och så vidare), och det är just genom att
tillägna sig sådana färdigheter som individen utvecklas till att bli en kulturvarelse med vissa
förmågor.25

21

George & RobertW, Technology and Education: Computers, software, and internet, 40

22

Ibid, 18

23

Ibid, 30-31

24

Säljö, Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet, 22

25

Ibid, 22
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3 Metod och metodologi
3.1 Val av metoder för insamling av data
Metoden är kvalitativ intervju men för att kunna besvara några av de viktigare frågorna krävs
komplettering i form av en kvantitativ studie. I ’Kvantitativ metod från början’ talar Eliasson
om att det många gånger kan vara en fördel att kombinera både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Med användning av enkäter så kan insamlad data från intervju förstärkas och
ytterligare frågor kan besvaras som annars inte hade varit möjliga att besvaras genom en
intervju. De faktorer man hittat genom kvantitativ metod kan senare kompletteras genom t.ex.
kvalitativ intervju.26

En kvalitativ metod fokuserar på de tankar och betydelser som finns kretsande ett fenomen
istället för att verifiera statistiska samband.27 Kvalitativ forskning är i grunden en tolkande
forskning, där forskningen ska bidra till en bredare förståelse av ett fenomen och utöka den
kunskap som tidigare finns inom området.28

Metoden undersöker hur många det är som fildelar inom en specifik grupp. Kvantitativa
metoder är lämpliga till områden som går att beskriva i siffror och utifrån siffrorna göra ett
antagande på en mindre grupp.29 I dagsläget är fildelning mer uppmärksammat än vad det har
brukat vara, trotts detta är litteratur svårt att hitta. När tidigare forskning visar sig vara av brist
är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ forskning.

Vid företeelsen av bristande tidigare forskning så finns det flera faktorer som kan vara
avgörande om kvalitativ forskning skall appliceras. Forskningsområdet kan vara nytt, det
kanske inte undersökts från en specifik synvinkel, en specifik grupp eller om de teorier som

26

Eliasson, Kvantitativ metod från början, 31

27

Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod, en handbok, 20

28

Ibid, 22

29

Eliasson, Kvantitativ metod från början, 21
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finns inte kan appliceras på en specifik grupp. Följande studie är passande kvalitativ metod då
forskningsområdet inte utforskats från en specifik synvinkel och en specifik grupp. 30

3.2 Etiska överväganden
Denna undersökning hanterar områden där vetenskapliga etiska principer måste följas.
I undersökningen krävs även att forskaren tar avstånd från att utöva fildelning i syfte att stärka
resultatet.

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte.

Detta gjordes genom missiv brev på enkätbladet och verbalt innan intervju. Informationen har omfattat
undersökningens syfte, respondentens rätt att vara anonym, respondentens rätt att dra sig ur
undersökningen eller förhindra vidare användning av den information som samlats in kopplad till
respondenten och slutligen information om hur respondentens insamlade data kommer hanteras.

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan

I underliggande studie har respondent fått erhålla kontaktuppgifter till intervjuare för att när som helst
kunna avbryta vid oro om att något känsligt blivit sagt under en intervju.

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Nytjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.

De insamlade ljudfilerna som finns av respondenterna kommer inte att förstöras men placeras
i en krypterad mapp som kräver lösenords nyckel. Detta gör det möjligt att återkomma till
insamlad empiri utan att nytjandekravet eller respondenternas identitet riskeras att kränkas. 31
30
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31

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

11

3.3 Enkät metod
Vid en webbenkät kan respondenter inte ställa frågor om oklarheter skulle framkomma och
respondenternas identitet kan inte heller styrkas med fullständig säkerhet.32 Underliggande
studies enkät distribuerats i pappersform. Frågorna är noga utvalda och begränsade till fem
frågor. Genom att begränsa antalet frågor så förväntas de som undersöks att bli mer
motiverade till att lämna in enkäten vilket också motverkar bortfall.

Eftersom denna undersökning är fokuserad på de som studerar eller har studerat så följer
första frågan om vilket område på medieutbildning som de studerar. Alla som inte studerar
ljudproduktion eller filmproduktion kommer att räknas som bortfall då det endast är
utbildningar som kräver medieteknik mjukvara och editeringsprogram.

Frågorna i enkäten fokuserar på om hen har fildelat eller köpt mjukvara ämnad för produktion
och media. Under fråga två beskrivs inom parentes vad för program som räknas som
”mjukvara ämnad för produktion av media”. Genom att ge exempel och begränsa området så
minskar man risken för misstolkning. Skulle användandet av ”etcetera” stå efter så finns
risken att den som svarar på enkäten skulle räkna in mjukvara som inte efterfrågas
undersökningen. I ’En handbok i enkätmetodik’ upplyser Eijlertsson om hur viktigt det är att
vara medveten om hur frågor kan tolkas. Genom att formulera neutrala frågor som inte är
ledande så kan man minimera de tolkningsrisker som finns.33

För att sedan kunna hitta ett samband mellan mjukvara och konsumtion av hårdvara så finns
fråga tre ”Har du någonsin köpt hårdvara ämnad för produktion av media?”. Eftersom
undersökningen görs på studenter i en miljö där många moment kräver hårdvara så är risken
stor att många har köpt hårdvara. Frågan skulle kunna kompletteras med tempus; ”Har du
någonsin köpt hårdvara ämnad för produktion av media innan påbörjade studier?”. Problemet
är att frågan omfattar då inte efter studier vilket gör det svårare att dra ett samband mellan
studier och konsumtion. Därför kvarstår fråga tre i nuvarande form då det hade krävt fler
frågor. Under fråga fyra specificeras vad som ämnas vara hårdvara för produktion av media.

32
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Det som slutligen kan vara intressant är vilken typ av operativsystem respondenterna
använder, fråga fem. På så vis kan man senare få ett resultat som visar att Linux användare
fildelar mindre eftersom de hellre använder "open source" eller att Mac användare fildelar
mindre för att det är svårare eller finns färre program till OSX. Flera test har blivit utförda för
att vara säker på att respondenterna kommer kunna förstå och svara på enkäten utan förvirring
eller problem. Under enkätens titel förklaras även syftet med undersökningen i formen av ett
mesiv brev och att svaren på enkäten hanteras anonymt.

3.4 Intervju metod
Intervjuer är ofta passande som kvalitativ metod då en intervju ger forskaren möjlighet att
interagera med sina respondenter. På så vis kan man direkt få besvarat hur respondenterna ser
på ett specifikt fenomen, deras åsikter, känslor, erfarenheter och tankar kring fenomenet.34
Frågorna är noga utvalda och räknas upp till 16 stycken, sex av frågorna är strukturerade och
förväntas besvaras med korta svar mer likt en enkät. Tio av frågorna uppmuntrar
respondenten att utveckla sina svar och ge utrymme för följdfrågor.

Intervjun var semistrukturerad. Det positiva med en semistrukturerad intervju är att
respondenten har mer möjlighet att påverka intervjuns innehåll men forskaren måste vara mer
aktiv i att lyssna och ge följdfrågor. En alltför strukturerad intervju riskerar att ta bort en stor
del av poängen med intervjuer, nämligen det interaktiva elementet.35

Inledningsvis testades intervjufrågorna på en respondent med tidtagning och diktafon.
Konstruktiv kritik omringande intervjuns struktur och känsla diskuterades efter intervjun.
Intervjun visade sig fånga alla tänkta perspektiv och svar utan att väcka förvirring av
respondenten. Inga frågor verkade behövas ändras eller tas bort. Sammanlagt tog intervjun
mindre än trettio minuter vilket respondenten inte hade större synpunkter på. Respondenternas
svar upprepades tillbaka till dem för att kunna bekräfta att de uppfattats korrekt.

34
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I ’En handbok i enkätmetodik’ av Eijlertssons, beskrivs hur viktigt det är att vara medveten
om hur frågor kan tolkas för att kunna minska risken av misstolkning; att formulera neutrala
frågor som inte är ledande.36

Alla tre respondenter kom från Högskolan Dalarna, två respondenter var nuvarande studenter
och en hade studerat färdigt för ett år sedan. Alla intervjuer gjordes genom användningen av
två diktafoner, en ZOOM H4 och en inspelningsapp på mobilen ifall något skulle hända med
den primära ljudfilen. Transkribering gjordes genom användningen av ett program som hade
möjligheten att kunna editera de delar i inspelningarna som inte hade större betydelse för
undersökningen, som småprat och långa pauser. Transkribering gjordes med noggranhet för
att inte misstolka svaren.

3.5 Analys metod
All data från de besvarade enkäterna lades in i ett Excell dokument med alla frågorna i en
egen kolumn. Excell dokumentet granskas manuellt genom att skriva ned de viktigaste värden
och jämföra de med varandra. Stor del av de värden som kommer från enkätresultatet jämförs
med det värde som visar hur många som fildelat mjukvara. I analys omvandlas några av de
viktigare värdena till procent för att lättare kunna jämföra resultatet med tidigare forskning
och teori.

Intervju resultatet delas upp i nio teman, de teman som väljs är inte baserade på frågor som
ställs under intervjun. Tema väljs efter de viktigaste och enhetligaste svaren från
respondenterna. Detta för att kunna samla alla respondenternas homogena tankar på ett ställe.
Ett av de nio teman beskriver alla respondenters individuella utveckling, detta tema är
framtaget genom att endast presentera de svar som avser respondenternas sociala utveckling.

Resultatet från enkäterna och intervjuerna sammanfattas och jämförs med varandra för att
kunna stödja de påståenden från intervju med enkätresultatet.
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4 Resultat
5.1 Intervju resultat
Den formande utvecklingen av respondentens intresse inom ämnet
R1:
Tidigare utbildning och dess tillgänglighet till mjukvara fick respondenten att studera
medieinriktad utbildning på högskolenivå. Respondenten fick intresse för medieproduktion i
mitten av gymnasiet där hen testade sin första mjukvara ”garageband”. Respondenten
hämtade senare genom fildelning hem en crackad version av ett program som hen hade läst
var bra att använda. Detta var fem år innan påbörjade studier inom
ljudproduktionsprogrammet. Efter extensiv användning av programvaran så bestämde sig
respondenten att köpa programmet då programmet registrerade att versionen var en
piratkopia. Slutligen startade respondenten sina studier på en ljudtekniks-inriktad utbildning.
”Om jag inte hade testat garageband långt innan så hade jag inte fått testa min musik och min
passion för det.” – R1

R2:
Respondenten fick intresse för musik och inspelning av musik vid ”väldigt tidig ålder, 10-11
år”.
”det fanns typ någon polare som hade dance ejay och då tänkte man ’ah det här är ju coolt’och
då började man kolla in lite mer, man märkte att man kunde inte skriva allt själv med
programmet men det var fortfarande produktion” ”Jag ville göra lite mer och då kollade man vad
det fanns för alternativ på forum och så vidare”– R2

Respondentens första program hen använde mycket var ett piratkopierat program.
”Man fick med programvaror tidigare när man köpte keyboard eller liknande produkter men det
blev inget mer med det, man prövade dom en gång men sedan använde man det inget mer” – R2
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Under gymnasietiden gick respondenten en musikutbildning, här beskrevs ingen ”gnista” för
produktion av musik. Efter gymnasiet beskrev respondenten sig själv vara vilse och viste inte
vilken väg hen skulle gå. En vän till respondenten rekomenderade att söka in på
ljudproduktion.
”Jag har alltid velat hålla på med produktion men att gå hela utbildningen var inget krav för att
hålla på med produktion, även om jag inte går den här utbildningen så har jag åtminstone tre år
att göra det jag tyckte var kul” – R2

Idag använder sig repondenten av en betald fullversion och anser inte fildelning vara
”gnistan” för hens intresse.

R3:
Under gymnasiet gick respondenten samhällsmedia, respondenten hade tillgång till utrustning
under sin utbildning men ville ha en egen kamera.
”man ville efterlikna det dom hade gjort på riktigt i storfilmer och så, och då skaffade man sig en
kamera (under gymnasietiden)” – R3

Efter googlade respondenten ”best editig software” och prövade det som dök upp som
gratisversion.
”Versionen fungerade trettio dagar, jag använde den inte i trettio dagar men efter det skaffade
jag produkten som pirat utgåva” – R3

Idag använder respondenten en gratis utgåva av ett program men ibland även piratutgåva.
Respondenten har aldrig köpt något program efter att ha använt det som piratutgåva. Vid
förfrågan om respondenten hade valt sin nuvarande utbildning utan fildelning så svarade hen:
”nej absolut inte, det är en lätt fråga att svara på det hade jag inte varit” – R3

Testa innan du köper – en folklig metod
Alla tre respondenter beskriver sig vara positiva till att använda fildelning som en metod att
testa produkter.
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”Har inte ångrat något köp av mjukvara än, men det är ju för att jag har ju sett till att det är det
jag vill ha innan jag köper det, genom att piratkopiera. När man tankar ned demos och man bara
får ett störande brus eller det håller bara i några dagar så hinner man aldrig prova dom ordentligt
och då är det bättre att piratkopiera någonting innan man köper det, annars hade jag nog inte
köpt någonting ’try before you buy’. Jag piratkopierade pluggar från en välkänd, dyr utgivare
och provade dom i en vecka, sedan av installerade jag dom, de gjorde inte mycket för mig” – R2

På grund av programmens oftast dyra pris, så tyckte respondenterna att det var viktigt att
kunna testa ett komplett program först för att se om det passade deras intresse område.
Respondent tre tycker att det är positivt för användarna på följande vis:
”Användarna lär sig använda någonting för att komma in i brunchen, jag kommer inte ihåg exakt
vad protools kostade men fem sex tusen, det är ju inte många gymnasieungdomar som har det;
och man kan ju inte sitta i skolan hur mycket som helst; och det är inte så många skolor som har
mer avancerade dyra program på gymnasienivå” – R3

Respondent tre tycker också fildelning är bra för att det ger en möjligheten att testa en
”fullfjädrad” version, istället för att betala en ”full summa pengar och hoppas på att det
fungerar längre ett tag”.
”Det är många gånger man laddar hem ett program bara för att man vill göra en sak och sedan
rör man aldrig programmet igen, då är det inte värt att köpa det. Jag tycker det är bra att
möjligheten finns. Jag tycker det gynnar den kreativa sektorn, det är ju så många som inte har
möjlighet eller råd att köpa. Genom piratkopierad mjukvara kommer användare till en punkt där
dom kommer skaffa det på riktigt och det är som en bra väg in i branschen” – R3

Respondent två beskriver att om hen aldrig hade piratkopierat så hade hen aldrig köpt varken
pluggar eller musik program.
”om man kollar på folk som inte har råd att köpa programmen, såklart dom ska få ha chansen att
pröva programmet ändå för att när dom får pengar så förhoppningsvis så köper dom
programmet” – R2

Respondent ett tycker att det är lätt att hämta piratkopior och testar fortfarande program den
vägen. Respondenten testar ett program och ser om det är något för hen även om det finns en
test version. Finns det ingen test version så laddar respondenten ned det som piratutgåva.
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”Mjukvaror som man är intresserad av finns inte i någon pro version som man kan testa direkt.
Vill man ha en tydligare demonstration av programmet så måste man få testa en full version” –
R1

Avgörande faktorer för konsumtion
Respondenterna beskriver att stor motivation till köpet av editeringsprogram är priset på
mjukvaran och den ekonomiska tryggheten.
”Är programmet tillräckligt bra valuta för pengarna så har dom en kund hos mig. Så länge det
faller inom mitt pris utrymme och inte är alldeles för dyrt, om det är en produkt jag kan tänka
mig att använda på lång sikt så är sannolikheten stor att jag kommer att köpa den. Jag har ingen
ånger av de mjukvaror jag köpt eftersom jag använt samma programvara, jag använde samma
program i en månad sedan registrerade programmet att produkten var piratkopierad, men en
månad var tillräckligt med tid för att kunna se att det var värt pengarna.” – R1

Respondent tre har aldrig själv köpt mjukvara, men säger att hen hade gjort det om det inte
varit så att ett gratisprogram fångade respondentens uppmärksamhet istället.
”Det var en tid då jag funderade på att köpa sony vegas för det kostade tusen kronor, men tusen
kronor som gymnasiestudent är mycket pengar” – R3

Respondenternas medvetande
Respondenterna beskriver en viss nödvändighet att stödja utvecklarna av både program och
pluggar. Programmet respondent två använder finns som gratis fullversion, vilket innebär att
det finns tillgängligt helt gratis utan begränsad tid, trotts att programmet var gratis så köpte
respondenten programmet för att kunna stödja utvecklarna.
”Idag använder jag fullversion, en licens som bara gäller om du tjänar under 20,000 kr om året,
det är en fullversion men inte för kommersiellt bruk” – R2

Respondent ett är positiv till fildelning men tycker att det inte alltid gynnar de som gjort
programvaran.
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”Det hjälper folk att få tillgång till mjukvaror som vanligtvis kräver att man betalar när man
egentligen vill testa och känna om det är något för en själv. Chansen är att kunden blir nöjdare
vid ett köp då kunden inte kommer att känna ånger efter köpet. Dock finns risken att man
bestämmer sig för att fortsätta använda ett program utan att betala, fast då är det på utvecklarens
bekostnad. Beroende på vad användarens ekonomi är så vore det bästa vara att bidra till
utvecklarna så dom kan fortsätta producera produkter.”

Respondent ett anser att lösningen inte är att göra nya lagar mot fildelning utan beskriver att
det är frågan om anpassning och nya sätt att marknadsföra.

Respondent två beskrev sig vara väldigt medveten om de prisklasser som finns på de olika
programmen på marknaden och hade koll på hur priset sjunkit på dessa program. Respondent
två antar att priset på mjukvara antagligen inte sjunkit så mycket om det inte varit för
piratkopiering.
Respondentens tankar kring fildelning och anpassning
Användningen av piratkopierat material ansågs av respondenterna vara mer som en rättighet
än ett medvetet brott. Det ansågs mer lämpligt att utvecklare anpasade sina metoder för att ”nå
ut till nya kunder än att folket skulle sluta fildela”.
”I läget som samhället befinner sig i så har piratkopiering och dess trend vuxit, vilket samhället
inte anpassat sig efter. Vilket är därför företag som arbetar med skivproduktion och pluggar inte
tjänar tillräckligt. Med tanke på att det är så svårt att motarbeta denna pirattrend så tycker jag att
det är bäst att komma fram till nya affärsidéer och sätt, inte för att kämpa emot pirattrenden utan
istället motivera kunderna att köpa legitima produkter om dom så vill det” – R1
”jag tror det både är gynnande och att det kan vara dåligt med fildelning, folk har ju skapat det,
jag tror inte stora utvecklare som adobe drabbas lika hårt som små indie utvecklare gör, så ja och
nej” – R3

Programregistrering mot cracking
Alla tre respondenterna ansåg att registrering av en laglig produkt gav mer fördelar angående
suport och att det är i allmänhet lättare än att registrera produkter lagligt än genom en crack
eller olaglig nyckel.

19

”Att registrera en laglig produkt är lättast, jag har ju aldrig använt ILOK det program som jag
har varit med om som folk har köpt är ett program som heter resolum arena, deras kundtjänst är
det bästa jag varit med om, dom svarar direkt och dom har dygnet runt telefonsuport och dygnet
runt mail serive. Vi köpte två licentser från deras företag och då fungerade inte vat-koden. För
att köpa saker utomlands till sverige krävs momsregistreringsnummert, det fungerade inte på
deras hemsida och då blev vi tvugna att ringa in och då hjälpte dom oss så det fungerade. Det
ända som kan anses vara svårt är att datorn måste vara ansluten till internet, förutom det är det
inga svårigheter, det är ingen crack och du behöver inte sitta och flytta filer eller redigera någon
del i filerna” – R3
”Svårigheten att cracka ett program beror på själva utgivaren av piratkopian, om dom har en
’keygenerator’ som funkar för att registrera serienummer. Somliga versioner kanske inte
fungerar om dom inte lyckats knäcka den nya typen av säkerhet som mjukvaran har
implementerat, det varierar skulle jag säga. Mestadels produkter fungerar att låsa upp med en
vanlig keygenerator. Det kommer aldrig vara lika snabbt som att registrera den köpta licensen,
det kommer alltid finnas steg att följa och man måste vara van vid att navigera vid datorn, det är
lättast och snabbast att registrera en produkt med den köpta licensen” – R1
”Svårigheten med att registrera en produkt beror på vilken produkt du har köpt. Överlag är det ju
lättare att registrera en piratkopierad produkt om vi jämför med alla dessa stora idie utvecklare.
Mitt program var ovanligt lätt att registrera. Du får ett serienummer på mail och så kopierar du
det och när du öppnar programmet så säger programmet ’you got a licensekey in your clipboard,
do you want to activate it?’” – R2

Respondent två ansåg att vissa kopieringsskydd kunde göra det jobbigt för användaren och
inverka på produktens upplevelse och funktion.
”Det som är jobbigt med utgivning är väll knepiga kopierings skydd och sånt där, när du måste
vänta på att få din licensnyckel levererad genom flera mailadresser eller ILOK extremt
irriterande, varför skal jag gå runt med en USB sticka hela tiden, och USB stickan kostar en hel
del i sig själv. Det förstör användarens upplevelse av hela produkten. Du kan ju inte byta mellan
maskiner lika enkelt, om det är så att du inte är på samma plats eller samma studio så blir det
jobbigt” – R2

Respondentens tankar kring kundhantering och kundsuport
Alla tre respondenter uttryckte kundsupport som en viktig del vid köpet av en produkt.
Kundhantering verkade vara ämnet där störst missnöje uttrycktes från respondenterna.
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”Jag tycker att det är för lite demoversioner, det är viktigt att konsumenter kan ta nytta av och
känna av hur en produkt är så dom kan bestämma sig om dom ska köpa det eller inte. Jag tycker
dom bör kommunicera mer med kundbasen, så dom går parallellt med framtidens utveckling.
Vare sig det är artister eller utvecklare som vars produkter blir piratkopierade så tycker jag att
det är bäst dom håller nära kontakt med konsumenterna för att kunna komma till en jämn nivå.
Så företagen vet hur de skall veta hur de ska kunna upfylla kundernas behov, specielt i takt med
teknikens utveckling” – R1
”Det som får mig att betala för en produkt är att produkten har bra support och att utvecklarna
är väldigt öppna med vad dom håller på med och var dom riktar sin fokus, vad dom jobbar på för
stunden. De större företagen som gör pluggar, läser man deras pressrelease så märker man att
personen som skrivit presentationen inte är tekniskt involverad, det är alltid reklamfolk, det är
bara vilseledande ord som inte beskriver någonting ’ah det är mjukt sound’ och det stör jag mig
på” – R2

Respondent två beskriver hur marknadsförningen ”vilseleder köparen” och att en ny och
uppdaterad produkt kan visa sig vara samma produkt fast med en ny GUI (Grafisk interface)
vilket inte gör produkten ny.
”det känns som om dom försöker sälja till personer som inte vet vad dom köper, till exempel han
jag köpt pluggar av har en blogg där han skriver om hur han tänker när han gör en reverb
algoritm och vad han studerar för att göra reverbet bättre, sådana grejer gör att man vet hur han
tänker. I reaper finns ju en öppen beta test för allt, och tycker man att dom gör någon förändring
som inte är så positiv för mig så kan jag hoppa in och förklara mitt missnöje för dom” – R2

Respondent två beskriver att det är värt att spendera pengar på ett program för att hålla
programvara uppdaterad och föreslår att företag fokuserar på kunderna istället för de som
fildelar.
”Gällande försäljning och utgivandet av produkter så tycker jag det rör sig mer och mer rätt, att
du inte har cd skivor att du köper saker digitalt att man istället laddar ned programmet, då blir
det ingen tillgänglighets fråga, så läge du har internetuppkoppling så har du tillgänglighet till
programmet. Jag tror inte företagen gör mycket fel det är mer skrämseltaktiken mot
nedladdning, att självklart vill dom tjäna pengar men det blir för mycket häxjakt, dom som
grundat Piratebay till exempel fick stå för det som alla andra hade delat på deras sida.” – R3
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Respondenternas åsikter om prenumerationstjänster
Respondenterna visade sig ha blandade åsikter om användningen av premurationstjänster.
”Inget jag har använt, det är bra att dom provar på nya sätt att bemöta kundernas behov om dom
skulle vilja betala under en liten period istället för att betala fullpris.” – R1

Respondent två hade flera åsikter och ansåg även att företagen skulle får mer pengar för
någonting som är tillfälligt.
”Gillar inte den iden alls, med premuration så kanske man väntar sig att produkten skal vara mer
uppdaterad men jag tror inte det riktigt stämmer heller. Om dom får in pengar varje månad så
blir det inte samma driv för dom att förbättra mjukvaran, dom måste drivas till att göra
mjukvaran bättre för att tjäna pengar men med premuration så känns det som att dom bara
kommer att prokrastinera utvecklingen. Jag vill köpa en sak en gång och kunna använda den hur
mycket jag vill. Tänk att du öppnar ett projekt efter två år och eftersom man inte har en
premuration längre så får man inte tag i det, kanske företaget har gått i konkurs? Jag tror inte det
kommer fungera i längden” – R2

Respondent tre hade själv kunnat tänka sig att använda den typen av tjänst.
”Jag tycker prenumerationstjänster är bra, jag gillar adobe system som kör premurationstjänster
för att det är ingen stor summa dom kräver varje månad. Icke student 400 kr student 200 kr per
månad och hela paketet.” – R3

Användningen av pluggar
Respondenterna både köpte piratkopierade pluggar och ”gratispluggar”. De pluggar som
visade sig vara populärast att använda var gratis.
”Hälften av pluggarna är piratutgåvor och hälften är grattis pluggar. Gratispluggar är dom som
ingick i programmet.” – R1
”alla tre, jag använder mer gratispluggar. Det var ett tag tag när jag kände att jag ville prova att
göra allt med gratispluggar för jag tyckte det fanns så många bra gratis pluggar. Men ibland
finns det ju pluggas som är värda att köpa” ”Jag tror aldrig jag laggt över 500 kr för en plugin” –
R2
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”I mitt ljudprogram använder jag bara gratispluggar, i premiere after effects är det piratpluggar.
De pluggar jag använder mest är gratispluggar.” – R3

5.2 Enkät resultat
Fildelning och köp av mjukvara
55 enkäter besvarades. Varav ett bortfall på fem enkäter som inte matchade undersökningen.
35 av de 50 studenter som svarade på enkäten visade sig hämtat mjukvara ämnad för
produktion av media genom fildelning. 23 av de 35 studenter som fildelat mjukvara har även
köpt mjukvara. Bara 12 av de studenter som fildelat mjukvara, hade inte köpt mjukvara. Åtta
av studenterna hade varken fildelat eller köpt någon mjukvara alls och sju studenter visade sig
ha köpt mjukvara utan att ha fildelat tidigare.
Använt operativsystem
Av 50 studenter var det 13 som använde sig av MAC resten använde sig av windows, ingen
visade sig använda linux som primärt operativsystem. Sju av de studenter som använde sig av
en MAC hade fildelat, sex studenter fildelade inte. Detta tyder på att MAC användare är färre
men risken är mindre att en MAC användare fildelar jämfört med en användare av windows.
Utbildning
24 studerade ljudproduktion, fyra av dessa fildelade inte. 22 studerade Filmproduktion, 10 av
dessa fildelade inte. Risken är 30 % så stor att fildelning sker eller skett under utbildning inom
musikproduktion. Fyra studerade ljud och bild produktion, av dessa var det en student som
inte fildelade.
Köp av hårdvara
44 av studenterna visade sig ha köpt hårdvara, av de sex studenter som inte köpt hårdvara så
var det endast en student som fildelat mjukvara och endast en student som köpt mjukvara.
Fem av de sex studenter som inte köpt hårdvara studerade filmproduktion och en student
studerade ljudproduktion.

23

5 Analys
Först kommer en sammanfattning av det insamlade resultatet kopplat till de frågor som
underliggande studie är baserad på. Efter kommer en djupare analys mer fokuserad på det
resultat som framstod vara viktigast.

Hur tänker en student inom musik och media som fildelar eller fildelat verktyg för
editering inom musik och media?
Nedan presenteras de tankar som all tre respondenterna besvarade enhetligt.


Respondenterna ansåg fildelning som viktigt för samhället, för att kunna testa en
produkt och inte bli lurad. Fildelning beskrevs också vara viktigt för utbildningen.



Respondenterna värderade kundsupport och pris som övervägande krav vid köp av en
produkt.



Att stödja utvecklarna ansåg respondenterna som viktigt för att hålla omtyckta
produkter vid liv.



Respondenterna beskrev piratkopiering som både positiv och negativ, men att det är
upp till samhället och industrin att anpassa sig.



Att registrera en produkt lagligt ansåg respondenterna vara lättare än att cracka
produkten. Respondenterna ansåg också att det beror på vilken typ av produkt man
crackar eller registrerar.

Hur har fildelning av editeringsverktyg resulterat i konsumtion av mjukvara eller
hårdvara?
Det sammanfattade resultatet från både intervju, enkät och tidigare undersökningar visar att de
som fildelar konsumera mer produkter i form av media och programvara. Undersökningen
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visar också att användare av fildelning har möjlighet att testa mjukvara vilket gör det lättare
för de att avgöra ett köp.
På vilket sätt har fildelning av editeringsverktyg påverkat intresse för blivande
studenter inom utbildning av ljud och filmteknik?
Att fildelning kan ha påverkat antalet som ansöker till produktion inom media verkar möjligt
utifrån resultatet från enkät och intervju. Endast två av de tre respondenterna beskrev att
piratkopierad mjukvara var en avgörande faktor till deras val av utbildning. Men alla tre
respondenter beskrev fildelning som en viktig faktor i deras väg mot utbildningen.
Enkätresultatet visar att en majoritet på 70 % av de studenter som gjorde enkäten har fildelat
mjukvara ämnad för produktion. Undersökningen visar att risken för fildelning är 30 % större
hos de som studerar musikproduktion.
Användningen av piratkopiering för test och avgörande inför köp
Data insamlat i ’OCI tracker benchmark study Q,3 prepared for ofcom’ av kantar media kan
visa en koppling till enkät resultatet.
70 % av de studenter som gjorde enkäten visade sig ha hämta mjukvara ämnad för produktion
av media. 23 av de 35 studenter som fildelat mjukvara har även köpt mjukvara.
Vilket innebär att 65.7% av de som fildelat mjukvara även har köpt mjukvara.
16 % av de studenter som gjorde enkäten hade varken fildelat eller köpt mjukvara och bara 14
% hade köpt mjukvara utan att fildela tidigare. Trotts lägre antal så är det procentuellt färre
som köpt mjukvara av de som inte fildelat jämfört med de som har fildelat (46.6% mot 65
%).37

37

Kay, OCI tracker benchmark study Q,3 prepared for ofcom, 2 – 93
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Detta korrelerar med Telecoms sammanfattade resultat med en ökning på 300 % i
konsumtion, men det korrelerar inte till Telecoms resultat angående programvara där de som
inte bröt mot äganderätt visade sig spendera 55 % procentenheter mer än de som fildelade.38

Resultatet från enkäterna har visat sig korrelera med resultatet på den svenska undersökningen
om svenskarnas internetvanor. Även här visas ett liknande resultat där de som fildelat
konsumerar mer av olika tjänster än de som inte fildelat.39

Respondenterna beskriver sig vara öppna för att köpa produkter om de har pengar, endast en
av respondenterna hade inte köpt mjukvara efter användningen av piratkopierad mjukvara,
men samma respondent beskrev sig också välja ett gratisprogram istället för att använda den
piratkopierade mjukvaran som primärt editeringsprogram.

38

Kay, OCI tracker benchmark study Q,3 prepared for ofcom, 2 – 93

39

Davidsson & Findahl, Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets

internetvanor, 65
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6 Diskussion
Undersökningens brister
Denna undersökning hade för avsikt att även undersöka studenters köp av hårdvara. Resultatet
visar att stor del av de studenter som svarade på enkäten hade köpt hårdvara men eftersom
alla är studenter inom media så kan resultatet anses som generaliserat. Man kan därför inte dra
några kopplingar mellan fildelning och köp av hårdvara.

Vissa svårigheter fanns med att hitta källor kopplade till fildelning av programvara. Förutom
litteratursökning på Högskolan Dalarnas bibliotek så gjordes även en extensiv sökning av
litteratur på universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund, med minimalt resultat. Anledning till
detta kan vara att fildelning fortfarande är ett nytt ämne och väldigt outforskat.
Fildelning som en social norm
En uppenbar social kultur kretsar kring fildelning. Det antal som visat sig använda sig av
piratkopierade program från enkät resultatet tyder på att det anses som en social norm att
fildela. Att det har blivit en social norm kan ha att göra med att det är lättillgängligt. Normen
visar sig också vara kopplad till vilken generation det är. I ’ Svenskarna och internet, 2015 års
undersökning av svenska folkets internetvanor’ visade sig antalet som fildelade följa
uppväxten mellan 2013 till 2015, bland de barn och ungdomar mellan 12 till 15år till äldre
och ungdomar mellan 16 och 25 år. Detta betyder att den generation som växt upp med
fildelning fortsätter att fildela och kommer antagligen att fortsätta då det anses som en norm
och för att det är något som generationen fått växa upp med.40 Den sociala normen med
fildelning kan kopplas till den sociala normen kring användningen av en hemdator, där en
frihet skapas och tillgängligheten gör det lättare för en student att utveckla sitt intresse och
dela intresset socialt.4142

40

Davidsson & Findahl, Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets

internetvanor, 5, 65
41

George & RobertW, Technology and Education: Computers, software, and internet, 18, 30-31, 40

42

Säljö, Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet, 22

27

De problem som företag har och kommer att ha är att anpassa sig till den sociokulturella
normen kring fildelning och anpassa sin produkt. Antingen anpassar utvecklarna sin produkt
med nya kopieringsskydd framtagna genom omvänd konstruktion eller så anpassar de sin
produkt efter nya försäljningsmetoder som prenumeration.
Frihet att använda, frihet att köpa
Anledningen till att de som fildelat konsumerar mer än de som inte fildelat kan vara på grund
av att de som har fildelat har fått testa mjukvaran och kände sig därför mer bekväm med att
spendera pengar på produkter, eftersom de visste vad det var de köpte. Ett jämförande
scenario hade varit om en försäljare beskriver ett sällskapsspel och du får endast se bilder av
spelet och läsa om vad andra tyckte om spelet. Men chansen hade nog varit större att du köpt
spelet efter att ha testat det och spelat det med några vänner. Den stora avsikten konsumenter
har med användningen av piratkopierad mjukvara kan vara för att undvika att göra något de
ångrar.

Egenskapen att kunna testa en produkt genom fildelning har visat sig göra det möjligt för
användare att lättare avgöra om de vill göra ett köp.
Frågan är varför användare köper en produkt när de redan har den utan några begränsningar.
Kan det vara så att stor del av de som köper programmet efter fildelning känner en plikt att
stödja utvecklarna eller är det så att utvecklarna lyckats säkra sin produkt tillräckligt bra att
användare inte längre får tillgänglighet till nya versioner och uppdateringar så de tvingas att
köpa produkten?
I ’The law & economics of reverse engineering’ av Samuelson och Scotchmer så talar de om
hur säkrandet av produkter med metoder framtagna genom omvänd konstruktion kan göra det
för svårt och kostsamt att bryta sig igenom kopieringsskyddet. Vilket gör att användare som
piratkopierat en produkt måste köpa produkten för att kunna få en uppdaterad version.43
I resultatet ”Testa innan du köper en folklig metod” och ”Avgörande faktorer för konsumtion”
framkommer att en respondent köpte programmet för att stödja utvecklarna och en respondent
köpte programmet efter att respondentens piratkopierade version av programmet slutade att
fungera.
Hur det än är så syns det att det finns en viss balans mellan användare och utvecklare som
verkar fungera till en viss grad.
43

Samuelson & Scotchmer, The law & economics of reverse engineering, 54 –55

28

Utbildning leder till intresse
Till en början väntades respondenternas intresse för produktion av media komma från fildelad
mjukvara. Men alla respondenter beskriver att den originella gnistan av intresse skulle ha
kommit under en gymnasial miljö eller tidigare. I resultatet har respondenterna beskrivit sig
själva läsa på området de är intresserade av och vilken typ av mjukvara de ska använda.
Fildelning av ett program visar sig därför inte vara den drivande flamman utan snarare ett
bränsle som tillåter en individ ytterligare utöka sina behov och kunskap.
Kundens relation och krav till utgivaren
Respondenterna har beskrivit kundsupport som en av de större faktorerna vid användning
eller köp av ett program. Anledningen till detta kan vara att respondenterna anser sig betala
för uppdateringar och stabilitet istället för endast ett program. Programvaran finns alltid
tillgänglig om den går att hämtas genom fildelning. Därför kan endast ägandet av en
programvara framstå som oattraktivt till skillnad från samma programvara med en lovad
tjänst.
Några av de krav som respondenterna förklarat, har varit: För lite demoversioner, bra
kommunikation med kundbasen, följa utveckling, bra kundsupport, att utgivarna är öppna
med hur de vidareutvecklar sin produkt och inte vilseleda köpare med missvisande reklam.
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