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Abstract 

I denna studie undersöks svensk storstadspress representation av fenomenen 

fildelning och upphovsrätt. Fenomenen är en del av en pågående debatt kring 

Internets utveckling och reglering, inte sällan ingår begreppen då man talar om 

integritet och informationsfrihet. Politiska beslut tas som har juridiska påföljder, dessa 

påverkar människors vardag.  

 

Syftet med denna studie är att se hur diskurser, sätt att tala om, förstå och konstituera 

fenomen, ser ut och formar representationen av fenomenen i pressen. Press och media 

har stora maktpositioner i samhället, som granskare av makten och som frambringare 

av information till allmänheten. Utifrån objektivitets- och neutralitetsideal arbetar 

journalister med dagliga arbetsrutiner. Studien synar dessa utifrån fenomenens 

inverkan på pressen som en aktör på den kommersiella marknaden.  

 

Det teoretiska ramverket för studien är Kovach & Rosenstiels (2007) framställningar 

av journalistikens praktiska arbete, hur objektivitetsbegreppet kan impliceras till en 

arbetsmetod. Mot detta ställs McChesneys (2008) kritik av bakomliggande strukturer 

som påverkar journalistikens arbete, däribland efterlevnaden av objektivitetsidealet 

och pressens position på den kommersiella marknaden. Studiens metodtillämpning 

tilldelas Norman Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys. Men hjälp av denna 

analyseras texterna och deras samband med sociala strukturer. Studien tillämpar 

Faircloughs tredimensionella modell för analys av kommunikativa händelser. 

 

Studien visar hur ett fåtal, tätt sammansatta och tillsammans välkoordinerade, 

diskurser konstituerar fenomenens representation i pressen. Främst juridisk diskurs 

och marknadsdiskurser återfinns i texterna. Texterna och diskurserna arbetar på ett 

sätt som gör att fenomenen ordnas på ett sätt som kan uppfattas som naturligt, 

självklart och ofrånkomligt. Individer och institutioner ordnas in i roller av 

diskurserna. Inga alternativ presenteras till den verklighet som diskurserna 

presenterar, diskurserna är ”sunt förnuft”. 

 

Nyckelord: Fildelning, upphovsrätt, representation, diskurs, Fairclough, 

McChesney, journalistik, objektivitet
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1. Inledning 
Domen den 30 augusti, i slutet av sommarlovet. Ett halvår sedan rektorn angav eleven 

till polismyndigheten för ett tjugotal filer på dennes skoldator. Polisen har förhört 15-

åringen, hens föräldrar och rektorn. 15 åringen uppger i förhören att hen trodde att det 

var lagligt, detta hade kompisarna sagt. Internationella åklagarkammaren i Stockholm 

leder utredningen och kammaråklagare Fredrik Ingblad, tungt uppbackad med 

bevisning och tekniska uttalanden från intresseorganisationen Rättighetsalliansen, 

tidigare Antipiratbyrån, som dessutom är målsägande i rättsprocessen, anser att det 

finns motiv för att väcka åtal. Aldrig förut har en så ung person åtalats för fildelning. 

Åklagaren yrkar på brott mot upphovsrättslagen med påföljden ungdomstjänst. I 

hovrätten döms 15-åringen för brott mot upphovsrättslagen till dagsböter.   

 

Domar som denna, då en 15-årig pojkes personliga ekonomi och möjlighet till att få 

vissa arbeten förstörs påtagligt på grund av okunskap, är ett ställningstagande från 

makten. ”Handelsavtal” sluts mellan länder där intressen i upphovsrättens ägande 

reglerar hur privatpersoner får ta del av information, kultur och kunskap. I en tid då 

många människor är ihopkopplade genom världstäckande nätverk, finns möjligheter 

till att överbrygga maktskillnader genom tillgång till information som vi skapar och 

fogar över tillsammans. Men möjligheterna stryps av intressen, inte sällan 

kommersiella sådana. Frågan om upphovsrätt och fildelningens varande eller icke-

varande är aktuell för varje demokrati som värnar om friheten hos individen att kunna 

dela och ta del av information.  

 

Ändå är frågan lagd i skymundan, ”handelsavtal” sluts innanför lyckta dörrar. 

Mediernas rapportering får därför en viktig roll i att förse medborgare med 

information i frågans utveckling. Mediernas makt att påverka är påtaglig, de kan bilda 

opinion och uppfattningar som människor sedan tar med sig till valurnorna. Därför är 

det högst relevant och spännande att studera rapporteringen som medierna gör i 

ämnet. Jag hoppas att du ska känna samma engagemang som jag efter att du läst 

denna studie. Förhoppningsvis har du fått lite bränsle för argument och att du tar på 

dig de kritiska glasögonen när du nästa gång läser en artikel i ämnet.  
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2. Att fildela eller inte fildela 
Frågor kring fildelning och upphovsrätt utgår ofta från att det finns två tydliga sidor i 

en pågående konflikt. Den ena sidan utgörs av de som vill slå vakt om 

upphovsrättsinnehavarens rätt till sitt eget verk som en ägodel. Den andra sidan utgörs 

av de som vill hävda kollektivets rätt till att ta del av gemensam kultur och vetenskap 

(Kim 2011:53-54). Det finns härvid en fundamental skillnad i synen på skapandet av 

kultur och idéers födelse. Upphovsrättsinnehavarna/rättighetsinnehavarna ser på 

kultur utifrån en romantiserande bild av konstnären som ensam på kammaren, 

funderandes och egenhändigt skapande av idéer och kulturella artefakter som hen ”tar 

ur luften”. Synen förutsätter skapande som en personlig egenskap eller begåvning 

som finns i skaparens ”person”. Den andra sidan av konflikten, den som hävdar 

kollektivets rätt, menar att denna romantiska syn är en myt. Man menar istället att allt 

skapande är en fråga om att låna och omvandla, kultur bygger på tidigare idéer och 

verk (Kim 2011:65-66). 

 

Den upphovsrättsliga lagföringen har handlat om att balansera upphovsmannens 

intressen om ekonomisk ersättning gentemot det allmännas behov av kunskapen och 

innovationen/idén i fråga (Lessig 2004:54-55). Tillkommit till frågeställningen har 

också kommit frågan om medlen berättigar målen. Ipred-lagen, även kallad 

piratjägarlagen, som infördes 2009 skapade frågor kring användarens integritet. I 

lagen fastslås att upphovsman eller rättighetsinnehavare, ofta företag, kan begära att 

få ut IP-adresser till personer som misstänks sprida upphovsrättsligt skyddat material1. 

Det ser med andra ord ut som om makthavarnas ställning i frågan går mot idén om 

upphovsrättsinnehavarens ägande snarare än allmänhetens tillgång. 

 

Till kärnfrågan hör att det finns illegal fildelning men det finns också fullt laglig 

fildelning. Fildelning är i sig inte olagligt, det är först när fildelningen används för att 

sprida material som är upphovsrättsligt skyddat enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk som fildelningen är illegal. Legal fildelning sker 

dagligen; via mail, spridning av bilder och via universitetens databaser. Det är de 

personer som sysslar med den illegala fildelningen som ofta kallas för pirater.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.ne.se/lang/ipred-‐lagen?i_h_word=ipred	  -‐	  kontrollerad	  13/5	  2014	  
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Lessig (2004) identifierar fyra typer av fildelare: Användare som laddar ner 

upphovsrättsskyddat material istället för att köpa, användaren som laddar ner 

upphovsrättsskyddat material och sedan köper det, användare som laddar ner material 

som inte finns att köpa (både upphovsrättsskyddat och icke upphovsrättsskyddat) 

samt användare som laddar ner material som inte är skyddat av upphovsrätt eller 

sådant material som upphovsrättshavaren godkänt för fri delning (Lessig 2004:47-48). 

Detta visar en annan bild än den ensidiga bilden av fildelaren som en tjuv och 

fildelning som direkt stöld av immateriella skapelser. 

 

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och studera den svenska storstadspressens 

rapportering av fenomenen fildelning och upphovsrätt. 

 

Jag ämnar utforska relationerna mellan medietexterna och andra sociala praktiker, 

strukturer och förhållanden. Jag vill med andra ord se hur texterna påverkas av och 

påverkar fenomen utanför texternas uppenbara innehåll. Härmed vill jag klargöra att 

jag arbetar normativt, min studie syftar till att synliggöra maktförhållanden mellan de 

med makt och de utan.  

 

4. Frågeställning 
Hur skildras fenomenen fildelning och upphovsrätt i svensk storstadspress 

kultursidor, ledarsidor, opinionssidor och debattsidor? 

 

5. Tidigare forskning 
Studier av diskurser inom press och media gällande fenomenen fildelning och 

upphovsrätt har tidigare gjorts av akademien. De studier som finns är fokuserade på 

dels kvantitativ översikt av hur mycket utrymme två identifierade sidor av en 

definierad konflikt får i pressen, och dels på att utvärdera och studera de mediala 

diskurser som rör fenomenen.  

 

Kim (2011) genomför en kvantitativ studie av hur fildelning och copyright 

kommuniceras i pressen i USA. Han tittar på nyhetsbyrån AP:s frekvens av endera 

sidas ståndpunkt i nyheter. Studien visar att medierna rapporterar kring fenomenen 
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copyright och fildelning utifrån två bestämda synsätt. Den ena sidan utgörs av de som 

vill slå vakt för upphovsrättsinnehavarens rätt till sitt eget verk som en ägodel. Den 

andra sidan utgörs av de som vill hävda kollektivets rätt till att ta del av gemensam 

kultur och vetenskap (Kim 2011:53-54). Kim utgår ifrån att en av dessa rivaliserande 

synsätt sannolikt kommer att bli det som man utformar den framtida policyn kring. En 

sida kommer med andra ord att segra (Kim 2011:85). Studien finner att den sida som 

förespråkar upphovskällans rätt till sitt verk som ägodel representeras övervägande i 

nyhetsbyrån APs nyheter. Han menar vidare att det vore passande att medierna ger en 

mer balanserad rapportering kring upphovsrätt. Detta med tanke på att frågan blir mer 

och mer viktig för allmänheten i den nya digitala eran (Kim 2011:86).  

 

Den studie som går närmst min egen, på artikelnivå, är den komparativa studien av 

diskurser på bloggar och i nyheter från 2009 av Lindgren (2013). Lindgren ser på 

fenomenen utifrån aspekter av moralpanik som formas i samhället utefter vad 

diskurser konstituerar. Studien utgår ifrån att massmedier påverkar mottagarna, men 

detta i begränsad utsträckning och på olika sätt beroende på vem mottagaren är (klass, 

kön, ålder, kulturell bakgrund etc.). Lindgren anammar kvalitativ närläsning av 

materialet såväl som kvantitativ innehållsanalys. Utgångspunkten är att språket ordnar 

vårt samhälles och vår kulturs normer. Lindgren finner hegemoniska formationer i 

argumenten hos pressen, och mot-hegemoniska formationer i argumenten hos 

bloggarna. Argumenten utgår ifrån en tudelad syn på upphovsrätt; ena sidan anser att 

det är en äganderätt som inte får kränkas (pressen), den andra sidan ser till 

kollektivets behov av innovation och information (bloggarna). Studien finner vidare 

att moralpanik används av båda sidor och representeras genom de hegemoniska 

formationerna i respektive medium.  

 

Min studie placerar sig inom ramen för kvalitativ innehållsanalys av medietexter, 

studien använder sig av diskursbegreppet för att analysera hur fenomenen 

representeras under ett första kvartal då det är valår. En liknande studie, med sådan 

avgränsning och fokus på representationens innehåll genom diskursanalytiskt grepp, 

finns inte på artikelnivå. Däremot har liknande studier gjorts på masternivå2. Min 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Jonsson	  &	  Thyrfing.	  Skurken	  i	  informationssamhället.	  En	  diskursanalys	  av	  
upphovsrättsdebatten	  i	  svensk	  och	  amerikansk	  dagspress	  2001-‐2006.	  



	   9	  

studie tar ett eget grepp i och med representationsfokus, avgränsning och komplett 

användning av Faircloughs (1995) tredimensionella analysmetod sammantaget. 

 

6. Teoretisk ram 
I min uppsats återfinns ett förhållningssätt som pendlar mellan å ena sidan 

frågeställningar kring journalistikens ansvar och roll i ett demokratiskt samhälle. Den 

andra sidan av det teoretiska ramverket utgörs av en tveeggad presentation genom 

Kovach & Rosenstiels skildringar av journalistikens arbetsformer och en kritisk ådra 

inom medie- och kommunikationsvetenskapens och journalistikens forskning; 

McChesneys politiska ekonomi och kritiska teori kring mediefrågor. Vidare kommer 

Gramscis hegemonibegrepp att användas i samband med analys av de identifierade 

diskurser som finns i materialet. Hegemonibegreppet ger en fingervisning i hur makt 

och diskurs fungerar genom en ansedd allenarådande konsensus eller ”sunt förnuft” i 

samhället, vilket återspeglas i medierna.  

 

6.1 Journalistik och demokrati 
Medierna kräver ett stort mått tilltro från mottagaren för att vi skall kunna basera våra 

tankar och beslut på mediernas rapportering, vi måste lita på att det vi läser, ser 

och/eller hör från medierna stämmer med verkligheten ”som den är” (Allan 2010:94). 

Journalistikens huvudsakliga syfte är att ge folket den information som krävs för att 

det skall kunna vara fritt och självstyrande (Kovach & Rosenstiel 2007:12). Medierna 

utgör alltså en demokratisk funktion, de förser medborgarna med information för att 

dessa sedan skall kunna ta beslut i demokratiska spörsmål och frågor som påverkar 

samhället. Därmed ligger det stor vikt i att informationen som medierna medierar 

genom nyheter och artiklar faktiskt stämmer överens med verkligheten.  

 

Men hur kan man veta om journalisten verkligen visar verkligheten ”som den är”? 

Kanske visar journalisten en verklighet som hen uppfattar den, påverkad av yttre 

influenser eller övergripande maktsystem (som t ex marxistisk teori påvisar)? Kovach 

och Rosenstiel (2007) bekräftar den sociala kontexten och menar att ”sanningen”, i 

absolut mening, påverkas av olika krafter som sedan återspeglas i journalistiken. 

Därför är det inte fruktbart för journalisten att söka efter en absolut filosofisk sanning. 

Journalistens uppgift blir istället att hitta en slags funktionell sanning, som ger folket 
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den information som gör att de kan bilda sig en uppfattning av hur sanningen ser ut i 

den verklighet som de lever i (Kovach & Rosenstiel 2007:40-43). Det finns därvid en 

journalistisk arbetsprocess som man arbetar med för att leverera information utifrån 

värdegrunder som balans, opartiskhet och sanningsenlighet. Objektivitet är begreppet 

som journalistiken rör sig med i arbetsrutiner på daglig basis.  

 

6.2 Objektivitetsbegreppet 
Objektivitet som begrepp innebär, i ytterst korta drag, opartiskhet. Vad Kovach och 

Rosenstiel (2007) framhäver är att objektivitetsbegreppet har snedvridits så att det 

appliceras på journalisten som person istället för journalistik som arbetsmetod. 

Arbetsmetoden upprätthåller journalistikens anseende och förtroende inför 

allmänheten, som bärare av granskande makt och givare av korrekt information 

(Kovach & Rosenstiel 2007:80-83). Objektivitetsbegreppets applicering på 

journalisten som person är problematiskt i och med att varje människa är påverkade 

av yttre influenser. Givetvis är varje människa fylld av olika kulturella influenser, 

politiska åsikter och intressekonflikter. Objektiviteten skall hjälpa journalisten att 

tygla den person som gärna vill komma fram i rapporteringen och skrivandet, 

processen är ett rättesnöre som försäkrar att journalistiken upprätthåller de värden 

som samhälle och journalistik är ense om. Den objektiva metoden innebär i praktiken 

att journalisten är sann mot fakta och sina källor, hen lägger inte till något som inte 

finns i dessa. (Kovach & Rosenstiel 2007:84-86).  

 

I mångt och mycket är journalistiken en disciplin som handlar om verifikation. Att 

granska fakta som kan bekräftas eller dementeras (Kovach & Rosenstiel 2007:79). 

Den objektiva metoden som Kovach & Rosenstiel (2007) presenterar innebär fem 

variabler: Att aldrig addera något som inte finns i fakta, att aldrig vilseleda publiken, 

att vara så transparent som möjligt gällande metod och motiv, att lita på den egna 

urkundsrapporteringen och att vara ödmjuk (Kovach & Rosenstiel 2007:89). Härmed 

finns en modell för hur journalisten kan arbeta för att försäkra både sig själv, 

arbetsgivaren och publiken om att objektivitet som metod utövas i arbetet.  

 

Den objektiva metoden, som författarna anför, utgår ifrån grundvärdet att journalister 

måste vara en oberoende granskare av makten (Kovach & Rosenstiel 2007:140-141). 
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Betydenheten av rollen som oberoende granskare tycks genomgående hos samtliga 

författare inom ämnet. En skillnad däremot är den verklighetsuppfattning man utgår 

ifrån. Kovach & Rosenstiel (2007) befinner sig genomgående redan i en ”verklighet” 

och talar om journalistiken som en aktör i densamme. Verkligheten ”som den är” 

tycks vara en spelplan för journalistiken att anpassa sig till, någon kritisk syn på 

denna ”verklighet” vädras inte.  

 

6.3 Bakomliggande strukturer 
McChesney (2008) utgår från de bakomliggande strukturer och problem som 

journalistiken står inför. McChesneys politiska ekonomi-perspektiv anser inte att det 

existerande mediesystemet och dess strukturer är naturliga och ofrånkomliga. 

Medierna är onekligen en del av det överhängande ekonomiska systemet, detta i sin 

tur är inordnat efter kapitalismens regleringar kring marknaden. Med detta som 

utgångspunkt kritiseras mediesystemets och journalistikens roll och praktiska arbete i 

dagens samhälle (McChesney 2008:12-14). Även den politiska ekonomin sällar sig 

till tanken om att det demokratiska samhället kräver journalistik som bevakar, 

informerar och granskar. Men det finns maktförhållanden som genererar intresse för 

att kontrollera spridandet av information i samhället. Medierna och makten är därmed 

tätt sammansatta (McChesney 2008:25).  

 

I jämförelse med Kovach & Rosenstiel (2007) identifierar McChesney (2008) 

journalistikens professionalism som ett svar på marknadskrafter. Professionell 

journalistik innebär en tanke om att journalistiken skall vara politiskt neutral, opartisk, 

professionell och objektiv (McChesney 2008:26). McChesney menar att press-

systemet till en början utgjordes av uttalad och öppen partiskhet vari motstridande 

röster kunde höras. Professionell journalistik kom som ett svar på kritik mot detta. 

Utgivare insåg att man behövde paketera om sina produkter så att de framstod som 

neutrala och opartiska för att kunna göra så mycket vinst som möjligt. Den 

professionella journalistiken var alltså ett svar mot en kommersiell marknads krav. 

Argumentet löd att journalisterna var friställda utgivarnas och ägarnas intressen. De 

beslut som togs om innehållet var grundande på professionella grunder, inte 

kommersiella (McChesney 2008:29).  
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McChesney menar att objektivitetsbegreppet är ett omöjligt idealtillstånd. Varje val 

en journalist gör baseras på egna erfarenheter och ett aktivt val att välja eller välja 

bort något i en händelse. De kärnvärden som inkorporerades i den professionella 

journalistiken är inte naturligt eller absolut objektiva värderingar, de svarar snarare 

mot kommersiella och politiska mål som gynnar de med medel och makt (McChesney 

2008:30). Tre partiskheter finns inpräntade i den professionella journalistiken: 

selekteringen av vad som är en nyhet och lutar sig mot att officiella källor (såsom PR-

avdelningar, regering och politiker) är källan till legitima nyheter, undvikandet av att 

kontextualisera och att den styrande klassens intressefrågor ständigt är medierade av 

och representerade i pressen (McChesney 2008:31-34).  

 

Pressen och journalistiken är en del av den kommersiella marknaden och därmed 

också en aktiv deltagare i densamme. De regleringar som styr det ekonomiska 

systemet styr också över pressen. Därmed blir det svårt att se hur det objektivitets- 

och neutralitetsideal som journalistiken hävdar sig verka efter skulle kunna vara 

möjligt. Detta bekräftas av det faktum att pressen, och medierna i stort, har 

annonsförsäljningen att ta hänsyn till. Dessutom är pressen idag ofta en del av större 

konglomerat med olika intressen på olika delar av den ekonomiska marknaden. Den 

professionella journalistiken har försökt att förhindra den kommersiella penetreringen 

av medierna, men faktumet kvarstår (McChesney 2008:43-45). Ser man till det 

faktum att medierna är en del av större konglomerat blir det extra intressant att 

studera hur man skildrar fenomen som rör dess egna intressen, i det här fallet 

upphovsrätt. Medierna livnär sig på att skapa och mediera upphovsrättsligt skyddade 

artefakter.  

 

6.4 Hegemoni – ”Sunt förnuft” 
Hegemonibegreppet blir aktuellt då vi tittar på hur den journalistiska skildringen och 

representationen av något skall synas i termer av makt, dominans samt reproduktion 

av dessa förhållanden. Som vi sett ovan har medierna en central roll i samhället och 

innehar således makt. Marxismens hegemonibegrepp innebär en kamp mellan och 

inom olika intressen (klasser) i samhället. Kampen utgörs av två delar; tvång och 

samtycke. Staten dominerar explicit genom våld eller hot om våld (tvång), detta 

genom polis och militär. Det civila samhället domineras genom kontroll och 
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reproduktion, detta via samtycke som produceras i sociala och kulturella institutioner 

(däribland massmedier). Samtycket innebär en balans mellan att den reproducerade 

maktens världsuppfattning dominerar, och delar från den dominerade 

världsuppfattningen. Samtycket produceras genom ett medvetande om världen som 

sprids genom sociokulturella strukturer, paketerat som ”sunt förnuft” (Ekman 

2011:36-37).  

 

Vi kan se hur massmedier i sitt nyhetsrapporterande presenterar en bild av världen 

som om den är naturlig, ofrånkomlig och en del av det ”sunda förnuftet” (Allan 

2010:98). Men det sunda förnuftet är inte statiskt, det pågår en social kamp om den 

hegemoniska processen av att producera ”sunt förnuft”. Kampen färgas dock av det 

ekonomiska tvång som den dominerande besitter makt att kunna utarbeta (Ekman 

2011:37-38). Journalistiken är en del av ett system som innehåller hegemonisk kamp 

eftersom den producerar och reproducerar hegemoniska förhållanden i samhället; 

journalistiken upprätthåller ”status quo” inom maktförhållanden genom sina 

reproduktioner av ”sunt förnuft” i medieinnehållet (Ekman 2011:41). Detta synsätt 

innebär ett brott mot den journalistiska professionalismens ideal om objektivitet och 

opartiskhet där verkligheten ”som den är” endast avspeglas. Den objektivitet som 

Kovach & Rosenstiel (2007) premierar vore i detta synsätt ett ytterst effektivt verktyg 

för normaliserandet och legitimerandet av ett visst tankesätt.  

 

Journalistiken och medierna ordnar mottagaren av medieinnehållet i relation till 

kommersiella och kapitalistiska värden såsom konsument, köpare, vara etc. Men 

journalistiken ordnar också mottagaren på ett disciplinerande sätt. Lagar och regler 

kommuniceras som ”sunt förnuft”; absoluta och naturliga. Dessa reglerar hur 

mottagaren kan uppfatta sin omvärld. Den konstruerade verkligheten som medierna 

producerar och kommunicerar till mottagaren i form av ”sunt förnuft” reproducerar 

maktförhållandena i samhället, man har makten att definiera (Ekman 2011:42-43). Än 

mer påtagligt är det förhållande som medierna har till den egna rollen som autonom 

från makten från de kommersiella krafterna, när man i själva fallet är en aktör på den 

kommersiella marknaden. Man är tätt sammankopplad med främst kulturindustrin, 

men även andra intressenter eftersom vissa medieföretag är en del av större 

mediekonglomerat (Ekman 2011:44). Med det sagt finns det risk för att medierna 

verkar för de ekonomiska intressen man har och därmed fasthåller och reproducerar 
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maktförhållanden i samhället, som i sin tur baseras på olika ekonomiska klasser med 

makt att kunna dominera. Runt, runt går karusellen.  

 

7. Metod 
Metoden för denna studie kommer att tillfalla kritisk diskursanalys (framöver CDA) 

såsom den är utformad av Fairclough (1995). I textanalysen kommer jag också att ta 

hjälp av Roger Fowlers (1991) kritiska lingvistik. Centralt för min studie är 

utgångspunkten att språket inte är transparent, det är inte neutralt. Språk kan aldrig 

helt neutralt återge något från den empiriska världen, ”verkligheten”. Språket är 

laddat med mening och betydelse som i sig är starkt kopplat till subjektiv upplevelse 

(Fairclough 1992:211, Fowler 1991:1-4). 

 

7.1 Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
Social kontext påverkar och formar språket, men samtidigt påverkar också språket 

den sociala kontexten. Språket blir nödvändigt för hur vi tänker och agerar 

(Bergström & Boréus 2012:378). Analysobjektet för CDA är kommunikativa 

händelser. En kommunikativ händelse är en medierad text (Fairclough har en bred syn 

på text som för honom innefattar skriven text, men också t ex radio- och TV-program 

(Fairclough 1995:16-17)). Målet för CDA är att se hur aspekter av makt och motstånd 

framträder och blottlägga dessa (Fairclough 1995). CDA intresserar sig, något 

förenklat, för analys av text och dess relation till sociokulturella och diskursiva 

praktiker. Detta innebär analys av text och språk som något relationellt och integrerat 

med processer, strukturer och relationer som är icke-diskursiva. Det diskursiva 

medierar och påverkar det icke-diskursiva, och vice verca (Ekman 2011:100).  

 

7.1.1 Diskursbegreppet 
Fairclough redogör för olika definitioner av begreppet ”diskurs”, men arbetar med 

samtliga i åtanke när han använder dem. Å ena sidan innebär diskurs social handling 

och interaktion, hur människor interagerar i verkliga sociala situationer. Det andra 

sättet som Fairclough definierar diskurs på är som en social konstruktion av 

verkligheten, en form av kunskap (Fairclough 1995:18). Bergström & Boréus (2012) 

förenklar det hela något då man menar att diskursen utgörs av praktiker för hur man 

talar och skriver som påverkar och påverkas av sociala sammanhang. Diskurser är 
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konstituerande, men samtidigt konstituerade (Bergström & Boréus 2012:356-357). 

Det finns således icke-diskursiva företeelser och fenomen som existerar oavsett 

diskurs, det är hur vi uppfattar och talar om fenomenen som diskursen slår fast.  

 

7.2 Faircloughs tredimensionella modell 
Kritisk diskursanalys beskrivs av Fairclough genom en modell i tre dimensioner: text, 

diskursiv praktik och social praktik (Fairclough 1995:59). Dessa samspelar i analysen 

för att klargöra relationer mellan sociala maktstrukturer och den medierade text om 

fenomenen jag tittar på i denna studie.  

 

7.3 Textanalys 
Den textuella nivån i analysen utgår från lingvistiska verktyg, jag kommer att titta på 

representation, aktör, presupposition och modalitet. Jag kommer också att titta på den 

lexikala struktur som texterna innehar. Utgångspunkten är att medietexten inte 

”speglar verkligheten”, den skapar istället en egen version av verkligheten som den 

förmedlar till läsaren (Fairclough 1995:103-104).  

 

I min textanalys kommer jag att använda mig av Roger Fowlers (1991) kritiska 

lingvistik samt Faircloughs (1995) metod för textanalys. Metoderna är snarlika 

varandra, där Faircloughs modell brister i konkreta verktyg kompletterar och klargör 

Fowlers lingvistiska verktyg. De epistemologiska och ontologiska uppfattningarna 

gifter sig väl med varandra.  

 

7.3.1. Representation 
Representation av något i en text är alltid styrt av de val som författaren har, och de 

val som författaren gör då hen representerar något/någon i texten. Ett exempel är valet 

mellan ”frihetskämpe” och ”terrorist”, båda kan vara korrekta i någon mening men 

likväl görs ett val i texten. Det kan handla om ordval, men det kan också handla om 

grammatiska egenskaper i språket. Grammatiska egenskaper kan vara huruvida 

händelser tilldelas aktörer, händelsen blir kausal och någon är ansvarig, eller om den 

inte tilldelas aktör. Om en händelse inte tilldelas aktör blir den passiv, som om 

händelsen sker utanför mänsklig kontroll (Fairclough 1995:109).  
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7.3.2 Lexikala val 
Lexikalt register innebär en uppsättning termer som är sammankopplade av ett 

specifikt språkbruk inom en struktur/institution (Fowler 1991:80). Genom metaforer 

kan betydelser hos ord förändras genom att man använder ord från olika lexikala 

register (Ekman 2011:111-112). Fotbollens ”anfall” och ”försvar” är ett exempel på 

krigiska metaforer som ofta används i texter som kan handla om s.k. 

”vänskapsmatcher”. Andra lexikala val såsom ordval och verb föreslår hur man bör 

tolka något i en text, detta speglar författarens intentioner. Genom att registrera vilket 

lexikalt register som används i en text kan vi se huruvida en viss grupp eller ett visst 

intresse får uppmärksamhet i texten. Identifieringen kan göras genom att se på 

återkommande kluster av ord (Fowler 1991:81-82). Fowler (1991) presenterar också 

den lexikala processen över-lexikalisering, vilket innebär överanvändande av kvasi-

synonyma termer för identiteter och idéer som innebär problem för en kulturs diskurs 

(Fowler 1991:84-85). På detta sätt skapas konnotationer och mönster för hur man som 

läsare skall tolka texten (Fowler 1991:98).  

 

7.3.3 Aktör 
En aktör är ett subjekt som ges ett bestämt mått handlingsutrymme i en text. Aktören 

talar, implicit eller explicit, medverkar hen/den/det med en röst i texten. Analys av 

aktör visar på hur specifika subjekt verkar, förekommer, artikulerar och 

korresponderar med varandra inom en specifik diskurs (Ekman 2011:110). Vid analys 

av en text tittar man på vilka som får komma till tals och vilka som inte får komma till 

tals, man tittar också på huruvida aktörer presenteras indirekt eller direkt då de talar 

(Roosvall 2005:81).  

 

7.3.4 Presupposition 
Här är frågan vad som förutsätts; vilka presuppostitioner som finns i texten. Dessa 

presuppositioner presenterar ”sin verklighet” på ett övertygande autentiskt och 

självklart sätt (Roosvall 2005:75). Texten innehåller något som redan finns ”där”, 

författaren gör antagen genom att placera antaganden som är självklara i texten. Lika 

viktigt är det att titta efter det som inte finns ”där” i texten, det kan visa vad 

författaren väljer att lämna ute och ger därmed läsaren en idé om textens intentioner. 

Presuppositioner kan variera i närvaro, de kan befinna sig i förgrunden eller 
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bakgrunden och olika grader däremellan (Fairclough 1995:106).  Genom 

presuppositioner skapar författaren autenticitet för sin text, detta genom att 

positionera läsaren inom den beskrivna kulturen. Texten fäster en uppfattning vars 

förutsättningar presenteras för läsaren som om de är en del av ”sunt förnuft” 

(Fairclough 1995:107). 

 

7.3.5 Modalitet 
Modalitet synliggörs och fungerar genom modalverb (kanske, kan) och tidsbestämda 

adverb (ibland, ofta). Modalitet kan också uttrycka sig genom kvantiteter (många, 

somliga) och det modala adjektivet ”möjligtvis” (Fairclough 1995:131). Dessa yttrar 

sig genom en kommentar, en uttryckt attityd, som medierar textskaparens version av 

roller och relationer. Yttrandena vill fastställa något. Dessa yttranden varierar i 

sanningsanspråk, från absolut säker till olika graderingar av osäker (stark och svag 

modalitet samt relativa värden däremellan) (Fairclough 1995:27). Fowler (1991) delar 

upp modaliteten till fyra kommentarer; sanning (stark modalitet), huruvida någonting 

bör göras/hända, tillåtelse samt önskvärdhet (Ekman 2011:112, Fowler 1991:85) Här 

kan vi se hur en texts sanningsanspråk är lingvistiskt konstruerade. Texter innehåller 

en rad modaliteter som uttrycks som om de vore objektiva sanningar, i motsats till 

subjektiva uppfattningar som uttrycker former som ”vi tycker” eller ”vi anser” innan 

modalverbet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:88). Genom sanningsanspråk 

producerar författaren trovärdighet och uttrycker därmed också en analysmässigt 

utläsbar attityd (Fowler 1991:85).  

 

7.4 Diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken medierar mellan texten och den sociala strukturen. Denna 

praktik utgörs av processer som styr produktion och konsumtion av texter. Här rör det 

sig om hur konventioner, i form av genre, påverkar både produktion och konsumtion 

av texterna (Fairclough 1995:58-59). Det är i den diskursiva praktiken som texten och 

den sociala praktiken kan konkretiseras; genom språket i medietexterna som skapas 

av institutioner påverkade av sociala praktiker. Frågan är hur kommunikativa 

händelser påverkas av diskurser och hur detta påverkar andra/olika/samma diskurser, 

om den reproducerar diskursens regler och gränser eller om den utmanar och 

omformar den. Generellt kan man säga att en fastslagen diskurs uttrycker sig 
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homogent i dess betydelse, mening och form medan en utmanande diskurs uttrycker 

sig heterogent. Den senare vittnar om instabilitet och förändring, den förra vittnar om 

att ”status quo” vidmakthålls (Fairclough 1995:60-61).  

 

7.4.1 Genre och intertextualitet 
I en intertextuell analys letar man efter spår i texten av diskursiva praktiker. Här tittar 

man på genre, vilka genrer och diskurser som vi kan se i texten och hur dessa 

påverkar texten. Genrer utgörs av specifika tematiska innehåll och strukturer i formen 

(Ekman 2011:107, Roosvall 2005:80). Genrer är specifika typer av texter såsom 

notiser, reportage, nyhetsartiklar, debattartiklar, kåserier etc. Texterna erbjuder olika 

tilltal: frågande, lärande, förkunnande och så vidare (Roosvall 2005:13). Vi talar alltså 

om form- och strukturmässiga egenskaper (Roosvall 2005:71). Därmed hamnar de i 

olika delar av tidningen, på dessa olika ”sidor” såsom kultursidorna, utrikessidorna, 

dödsannonser etc. En journalistisk text är mycket begränsad av vilken genre den 

tillhör. Inom varje genre finns regler och konventioner för stil, form tilltal, teknik etc. 

Genre påverkar också konsumtionen av texten, läsaren anpassar sig till den stil, form 

och struktur som finns. Därmed påverkas tolkningen och förståelsen som läsaren gör 

av texten beroende på vilken genre texten tillhör (Roosvall 2005:80).  

 

Intertextuell analys är analysen av de faktiska processer man hittat i textanalysen, som 

i sin tur används för att intolka textens relation till sociala praktiker och strukturers 

diskursordningar (Fairclough 1995:61). Ett sätt att identifiera genre är att se till form, 

stil och specifika sätt att uttala något talat eller skriftligt. Dessa specifika sätt kan 

tillhöra en viss genre genom att de frekvent används och förknippas med genren 

(Roosvall 2005:75).  

 

7.5 Social praktik 
Den tredje dimensionen i Faircloughs CDA utgörs av den sociala praktiken. Här sätts 

diskursen in i ett socialt sammanhang vari diskursen är en del och kontextualiseras av 

en extern social struktur (Bergström & Boréus 2012:375-377). En sociokulturell 

analys görs för att knyta samman de strukturer som formar breda fenomen som 

samhälle, makt och politik med det som texten uttrycker (Fairclough 1995:62). Den 

sociala praktiken både påverkar och påverkas av texten; diskursen konstituerar social 
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praktik, samtidigt som den konstitueras av den (Fairclough 1995:59-60). Jag kommer 

att använda mig av de teorier som presenterats ovan i min sociokulturella analys av 

den sociala praktiken. 

 

8. Material och avgränsningar 
Materialet som analyseras i denna uppsats är hämtat från Mediearkivets databas och 

söktjänst Retriever. Urvalet för denna studie är taget från svensk storstadspress, enligt 

Retrievers definition. Häri inkluderas Aftonbladet, City Malmö, Dagens Nyheter, 

Expressen, GT, Göteborgs-Posten, Kvällsposten, Metro, Svenska Dagbladet och 

Sydsvenskan. Mitt tillvägagångssätt för avgränsningar inspireras av Kims (2011) 

kvantitativa studie vari forskaren ställer upp ett antal kriterier för relevans. Även om 

Kims (2011) studie är kvantitativ så fungerar relevanskriterierna, presenterade nedan, 

mycket väl för min kvalitativa studie rörande urvalet.  

 

8.1 Avkodning av material, relevanskriterier 
För att avgöra en artikels relevans har jag använt mig av ett antal regler i gallringen av 

det samlade materialet. Relevanskriterierna som förekommer i mitt urval är: att 

artikeln inte får beröra andra upphovsrätter, patent och varumärke, än de som rör 

kulturella och konstnärliga artefakter. En artikel anses vidare relevant om fenomenen 

fildelning och/eller upphovsrätt är centrala för handlingen, tillför viktiga aspekter av 

innehållet eller betydelsen av artikeln. Att endast inkludera artiklar vars primära fokus 

gäller fildelning och/eller upphovsrätt skulle innebära att innehållsanalysen blir 

mycket snäv. Utöver detta tittade jag endast på färdiga artiklar, vissa digitala artiklar 

läggs ut på pressens hemsidor och revideras sedan allteftersom ny information når 

redaktionen.  

 

Antalet relevanta artiklar som urvalet gav var 19 st. Av dessa utgör notiser 11 st., 

övriga texter är längre texter av olika slag, tillhörande olika genrer. Samtliga artiklar 

finns som bilagor i denna uppsats. Jag tar inte ställning till några tillhörande bilder. 

Detta dels på grund av att materialet för mina studier inte erbjuder några bilder som 

har någon stor relevans för vad som uttrycks i texterna. Dels är det på grund av att 

mitt intresse ligger i språkets mening och makt, inte bilderna och språket gemensamt.    
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8.2 Nyckelord och period 
Nyckelorden som användes i fritextsökningen var ”fildelning”, ”nedladdning”, 

”pirat”, ”Pirate Bay”, ”piratkopiering” och ”upphovsrätt”. Dessutom gjordes en 

genomsökning av nyckelorden i pluralform, olika tempus och andra böjningsformer. 

Nyckelorden är utvalda utifrån en enkel analys av vilka termer som kan tyckas vara 

relevanta för att hitta det material som eftersökes för analysen. Hela artiklar användes 

för att söka efter nyckelorden, detta då en text kan vara relevant även om nyckelorden 

inte förekommer i rubrik och/eller ingress.  

 

Perioden för sökningen är 1 januari 2014 till 31 mars 2014, det första kvartalet under 

valåret 2014. Anledningen till att jag vill titta på ett valår är att fenomenen fildelning 

och upphovsrätt är potentiella valfrågor och därmed aktuella för debatt i medierna. 

Valårets första kvartal är också en passande avgränsning om man vill göra studier på 

olika delar av ett valår med avsikt att se utvecklingen och skillnaden mellan de olika 

kvartalen.  

 

8.3 Storstadspress kultursidor, ledarsidor, opinionssidor och 

debattsidor 
Materialet är avgränsat till svensk storstadspress. Storstadspressens utbud och 

spridning kan visa hur språket förs kring fenomenen fildelning och upphovsrätt i de 

största tidningarna i Sverige. De har störst spridning och bör således vara ett bra 

underlag för att kunna hitta material och data i ämnet. Att titta på samtliga tidningar i 

Sverige hade varit för omfattande, avgränsningen är gjord av hänsyn till studiens 

begränsade resurser. 

 

Jag har valt att titta på material från kultursidor, ledarsidor, opinionssidor och 

debattsidor inom valda tidningar. Jag anser att dessa delar av tidningarna kan ge svar 

på frågan kring vad det är för diskurs som präglar och formar framställningen av 

fenomenen i fråga på ett tillfredsställande vis. Eftersom jag är intresserad av hur 

fenomenen representeras, så måste jag ta hänsyn till hur de olika delarna i tidningarna 

kan tänkas påverka diskursen. De valda delarna täcker en bred massa av olika 

artikeltyper, genrer, stilar och former.  
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9. Analys 
Nedan följer en analys av samlat material. Inledningsvis analyseras texterna genom 

textanalys på detaljnivå, därefter följer en analys av genrer och intertextualitet. 

Slutligen görs en analys av den sociala praktiken som texterna tillhör. De 

vetenskapliga slutledningarna pågår fortlöpande i analysen. Det blir inte fruktbart att i 

en kvalitativ studie som denna separera empiriska beskrivningar och vetenskapliga 

slutledningar.   

 

9.1 Textanalys 
Varje text analyseras med de olika verktyg som presenterats i metodredovisningen i 

denna uppsats. Verktygen som appliceras varierar beroende på hur den 

kommunikativa handlingen är formad och därmed utefter de verktyg som kan anses 

mest effektiva för respektive text. Det blir inte produktivt att använda varje verktyg i 

varje text, detta då materialet inte alltid återspeglar verktygens användningsområden. 

 

9.1.1 Det som tas för givet 
I notisen ”Böter för fildelning” i City Malmö den 6/2-14 (Bilaga 1) identifieras tre 

aktörer: En man i 29 års-åldern har aktivt agerat genom fildelning och att dömas i 

domstol. Vidare presenteras P4-Blekinge genom att uppges vara källan till 

informationen som presenteras i artikeln. Texten förhåller sig till aktörerna genom att 

benämnda dem efter kön, institution och bolagsnamn. Även en domstol som dömt 

mannen representeras passivt genom att en dom har utförts. Handlingen ”dömts” får 

ingen aktör kopplad till sig, presuppositionen här är att läsaren ska veta att det är 

brottsmålsdomstolar som dömer för vad som uppges vara ”fildelning”. Här finns även 

en presupposition i att läsaren måste veta att fildelning är något olagligt, vilket det ju 

absolut inte behöver vara. Det finns både legal och illegal fildelning. Det man här 

syftar på är brott mot upphovsrättslagen men istället skriver man att mannen dömts 

för fildelning. Ingenstans i texten finns någon förklaring till vad fildelning innebär i 

förhållande till domen, det förutsätts vara en brottslig handling att fildela. Rubriken 

bekräftar detta tankesätt: ”Böter för fildelning” påstår att man kan få böter för 

fildelning, eller att någon har fått/kommer att få böter för fildelning. En något 

ifrågasättande och avvaktande ton finns även i uttalandet om att mannen ”ska ha lagt 

ut….”. Modaliteten här är svag och kan, som tidigare nämnt, uppfattas som 
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ifrågasättande av P4 Blekinges uppgifter. Det är av textens utläsande oklart huruvida 

författaren ifrågasätter att mannen lagt ut 1600 låtar på nätet eller om det är antalet 

låtar det rör sig om. Textens mening blir något oklar i och med att formen; 

information som presenteras i faktatermer och med en överhängande stark modalitet, 

vittnar om ett språkbruk som påminner om rena referat.  

 

9.1.2 Illegalt eller lagligt, ingen skillnad 
Över-lexikalisering av fildelningsbegreppet förekommer i texten ”Laddade tv-serier” i 

DN 2/2-14 (Bilaga 2). Här används begreppet fildelning då man syftar på illegal 

fildelning. Detta är vanligt förekommande och är närmast att anse som en regel i 

materialet. En skillnad i denna text är att man nu också använder sig av ”nedladdad” 

synonymt med fildelning. I samma text identifieras en presupposition i att läsaren ska 

förstå det lexikala valet ”kärleksbevis” som om något som fildelas och laddas ner 

(illegalt) är ett bevis på att serien är väl omtyckt. I texten finns inget explicit 

ställningstagande kring huruvida fildelning och nedladdning (även här, som tidigare 

nämnt, synonymt enligt texten med illegal fildelning) är något positivt eller negativt. 

Att det är ”ett av många kärleksbevis” verkar snarare föreslå tolkningen att illegal 

fildelning är ett sätt av visa uppskattning för en kulturell artefakt som digitaliserats.  

 

Över-lexikaliseringen; där texterna använder begreppen ”fildelning” och 

”nedladdning” synonymt med illegal fildelning, sker även i texten ”Vesste du att…..” 

i Expressen 20/1-14 (Bilaga 3). Man skapar alltså i de tre texterna konnotationer till 

illegal verksamhet då man använder termen fildelning. Skillnaden här är att man 

anammar ett namn som förknippas med en teknisk term: ”TorVrentfreaks” 

(felstavning av Torrentfreaks, en hemsida som behandlar illegal 

nedladdning/fildelning) är en aktör i texten som har rollen som källa till en lista som 

visar vilka serier/filmer som fildelats illegalt under varje år. Texten använder sig av 

termerna ”nedladdade” och ”laddades ner”. Ordvalen, de medvetna lexikala valen, 

som görs i texten är aningen märkliga i och med att man tagit informationen från en 

hemsida som publicerar information om illegal fildelning. Texten befäster därmed 

termernas skapade synonymik och reproducerar ett tankesätt om fildelning som något 

som alltid, under alla omständigheter är illegal.  
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Etablerandet av de tre, enligt texterna, synonyma termerna; nedladdning, fildelning 

och illegal fildelning finner vi återigen i texten ”Här är artisterna som laddades ner 

mest under 2013” i Kvällsposten 4/1-14 (Bilaga 4). Det faller på det lexikala valet att 

använda nedladdning och fildelning synonymt med illegal nedladdning. Man skulle 

kunna använda sig av ”illegal nedladdning” men väljer alltså att inte göra det. 

Synnerligen märkligt är valet mot bakgrund av att laglig nedladdning görs i stora 

mängder från tjänster som iTunes. Dessutom mäts dessa nedladdningar och används 

för att t ex se hur pass populär en låt är (Digilistan). Termen borde därmed vara 

”rumsren”. Det som händer i texten i Kvällsposten är att man också använder sig av 

termerna ”piratkopierad” och ”illegala nedladdningar”. Här representeras illegal 

fildelning av termerna ovan, men längre ner i texten dyker återigen termerna 

”laddades ner” och ”nedladdningar” upp i meningar där det ska innebära illegal 

fildelning. Jag gör den tolkningen baserad på kontexten och temat i texten, den 

handlar om illegal fildelning av digitaliserade musikala verk. Rubriken avslöjar inte 

detta, eftersom nedladdning inte är kategoriskt illegalt verkar det av rubriken att döma 

som om texten handlar om vilken artist som köptes mest via digitala plattformar och 

sedan laddades ner av kunderna 2013, men så är inte fallet.  

 

Det faktum att det i varje notistext förekommer och återkommer kluster av orden och 

begreppen fildelning och ladda ner med närbesläktade uttryck i synonymt förhållande, 

påvisar en typ av representation som innebär att ingen skillnad görs mellan dessa 

termer. Detta trots att det finns en tydlig skillnad. Över-lexikaliseringen visar på ett 

problem som representeras genom en profilering av fildelning som något kategoriskt 

illegalt.  

 

9.1.3 Teknikens under 
Samma scenario som i tidigare texter återfinns i texten ”Första Hobbiten mest 

nedladdad” i SvD 3/1-14 (Bilaga 5). Rubriken fungerar på samma sätt som tidigare 

redovisad text i Kvällsposten. Här tillför man dock vilken teknik som använts: 

bittorrent. Detta lexikala val, att representera nedladdning och fildelning som något 

kategoriskt illegalt, då man tar till tekniska termer kräver viss kunskap hos läsaren. 

Författaren använder sig av presupposition då läsaren förväntas känna till att torrent är 

en teknik som används för, bland annat, illegal fildelning. Det skall också nämnas att 
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representationen inte är absolut sann. Torrent-teknik är inte heller kategoriskt illegalt, 

tvärt om så kan den användas vid legal fildelning. Tekniken är inte illegal, det är 

upphovsrättsligt skyddat material som sprids obehindrat mellan användare (alltså 

innehållet som tekniken sprider) som är den illegala faktorn. Språkbruket vittnar om 

ett lexikalt register från tekniska institutioner och det finns en presupposition i att 

läsaren ska ha förkunskaper kring datorteknik för att förstå texten korrekt. Här ser vi 

alltså en teknisk diskurs, tekniken får förklara hur man kan tänka om fenomenen och 

låser dessutom inne tankesätt. Detsamma händer i tidigare material, som jag visat, då 

de lexikala valen faller på juridiska förklaringsmodeller och termer som illegalitet och 

legalitet. Dessa termer får stå som förklaring av fenomen som skulle kunna bottna i 

kultur och/eller rätten att sprida information.  

 

Texten ”8,4 miljoner” i City Malmö 3/1-14 (Bilaga 6) fungerar på nästintill exakt 

samma vis som föregående text. Här blandas återigen de ponerade synonymerna och 

man adderar tekniktermen bittorrent. Tilltalen i de båda texterna innebär två starka 

aspekter: modalitet och presupposition. Modaliteten är stark då texten är definitiv i 

situationen och presenterar händelserna som fakta. Det förefaller som om texten 

rapporterar neutralt genom den starka modalitet som infinner sig. Läsaren förväntas 

veta saker som vad tekniska termer betyder och vad 8,4 miljoner nedladdningar har 

för konsekvenser och innebörd. Det lexikala registret tillhör även här en teknisk 

inriktning, något som kräver en viss förkunskap. Texten synes föreslå en tolkning som 

innebär att det rör sig om tekniska förutsättningar som avgör hur omfattande 

fildelningen (den illegala) är. Detta skapar en bild av individer med teknisk kunskap, 

som utom någons kontroll, tar vad de vill. De representeras som ett hot mot vår 

kultur.  

 

Än säkrare är texten ”Dagens fråga” i Aftonbladet 25/2-14 (Bilaga 7). Texten visar ett 

resultat av en fråga som tidningen ställt dagen innan om biljettpriser på bio: ”Kostar 

bio för mycket i dag? Illegal nedladdning, SF:s maktposition och längre filmer – 

därför skjuter biljettpriset i höjden….”. Här har illegal fildelning, för omväxlings 

skull, använts på ett korrekt sätt i förhållande till faktiska förhållanden. Däremot så 

menar texten, med stark modalitet, att illegal nedladdning är en av orsakerna till att 

biljettpriserna på bio ökar. Ingenstans finns någon kontext till antagandet, inga fakta 

läggs fram. Anledningen illegal nedladdning ”bara finns där” som en orsak.  
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Intressant är att i ingen av texterna där nedladdning och fildelning behandlas utifrån 

specifika kulturella artefakter, likt texterna ovan, tillsätts någon aktör på handlingen 

”nedladdning”. Att något har nedladdats representeras som om det ”bara händer”. 

Ingen ansvarig aktör befästs med verbet, varken direkt eller indirekt. Handlingen 

förankras inte i någons specifika ansvar. Därmed får läsaren ingen bild av vem det är 

som sysslar med nedladdningen och/eller fildelningen (den illegala synonymt med 

legal enligt texterna). Representationen av fenomenet kan därmed bli i form av att den 

som berörs är nöjesindustrin, av en odefinierad och oidentifierad kraft som ”bara finns 

där”. Det framstår då som om fenomenen är något ofrånkomligt, ingen specifik är 

ansvarig. Uttrycket – ”det är ingens fel, det är allas fel” är överhängande i texterna. 

Texterna tycks föreslå en tolkning där fenomenen representeras som om de vore en 

del av en problematik som ligger på allas axlar att ta ansvar för, inte bara domstolar 

och politiker som styr regelverket.   

 

9.1.4 Om Upphovsrätt 
I texten ”Stämmer fans för piratkopiering” i Metro Göteborg 28/1-14 (Bilaga 8), som 

handlar om upphovsrätt snarare än fildelning, använder författaren sig av satsen ”delat 

med sig” när hen skriver om piratkopiering. Händelsen som det rapporteras om är att 

22 personer stämts av artisten Prince för att de spridit inofficiella inspelningar från 

hans konserter. Det lexikala ordvalet ”delat med sig” i samband med ”piratkopiering” 

är intressant i och med att fenomenet att dela med sig konnoterar något positivt. 

Egenskapen att vara givmild och förmågan att dela med sig är något som ofta anses 

vara något positivt i vår kultur. Ser man till skillnaden mellan att piratkopiera och att 

dela med sig så är den stor, men behöver heller inte nödvändigtvis handla om samma 

sak. Satsen ”delat med sig” är varken direkt eller indirekt kopplad till illegal 

verksamhet, kopplingen i texten blir därmed ställningstagande åt det håll där man 

anser att piratkopiering inte handlar om stöld/brott utan snarare om något filantropiskt 

och högaktningsvärt.  

 

Vi finner härmed en viss dispyt i texten. Motsatserna ”piratkopiering” och ”delat med 

sig” vittnar om en kluven inställning till fenomenet/händelsen. Antingen menar 

författaren att händelsen vittnar om givmildhet och att stämningsansökan därmed är 

att ogilla. Alternativt vill hen sammankoppla uttrycket ”dela med sig”, som hör 
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samman med uttrycket ”fildela” i digitala kretsar, med piratkopiering och därmed 

illegal verksamhet som skall kunna straffas.  

 

Valet av specifika ord med till synes neutral innebörd, men med en inneboende 

innebörd och mening som skapar olika betydelse, är investerat i texten ”Enklare EU-

regler för digital musik” i DN 5/2-14 (Bilaga 11). Texten behandlar upphovsrätten 

och digital musik. Det till synes neutrala ordvalet ”handelshindren” förekommer i 

textens ingress. Detta ordval vittnar om en syn på upphovsrättens alster och artefakter 

som en vara som ska florera på en marknad genom transaktioner mellan konsumenter 

och producenter. Värdeyttringen ”öka rörlighet” förekommer också som en del av en 

diskurs som rör EU. Inom denna diskurs förekommer ofta ord och begrepp som 

”rörlighet”, ”handel” och ”gemensamma regler”, vilka återfinns i texten. Ett intressant 

faktum finns i att man använder sig av ordet ”regler” istället för t ex ”lag”, 

”författning”, ”reglering” eller ”krav”. Ordet ”regler” konnoterar istället en mjukare 

framtoning, man använder sig av regler i spel och lek och gemensamma 

överenskommelser är vad regler ofta baseras på. Det faktum att man skriver att EU-

parlamentet meddelat den s.k. regeländringen på EU-parlamentets Twitter-konto 

vittnar om att man vill kommunicera det hela som något man ska ta lätt på, som något 

positivt och lättvindigt. Detta trots att beslutet om gemensam lagföring kan innebära 

stora intrång och förändringar hos den enskilde medborgaren. 

 

Man uttrycker sig i termer om skydd för artisters rättigheter och förenkling för 

konsumenten. Därmed återfinns en marknadsdiskurs, denna syns i termerna hos de 

lexikala valen ”skydd för artisters rättighet” och ”konsumenten”. Aktörerna producent 

(artist) och konsument finns representerade i texten och de har en central del i 

upphovsrättsdiskursen, men förvånande nog får ingen av aktörerna uttala sig. Vidare 

finns en juridisk diskurs inblandad i texten då man pratar i termer om upphovsrätt, 

regler, rättighet och upphovsrättsskyddat material. Den politiska diskursen finns 

medverkande i och med beslutsfattande termer och aktörer. Aktören Marielle Gallo, 

EU-parlamentariker, ges utrymme att kommentera händelsen. Hennes syn på 

fenomenet upphovsrätt sammanfattas genom satsen att ”upphovsrätt enkelt kan 

anpassas till internet”. En märklig slutsats i och med att ett av de största problemen 

för kulturindustrierna varit den digitala övergången på internet av de artefakter som 

dessa tillverkar. Det får en att undra varför, om nu Marielle Gallo anser det vara 
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enkelt, man inte anpassat upphovsrätten tidigare. Därmed är det intressant att 

textförfattaren varken ställt någon följdfråga eller själv kommenterat uttalandet. 

 

Representationen av fenomenet upphovsrätt, i jämförelse med fildelning, sker i 

materialet då texterna behandlar laglig spridning av material. I texten ”Nu ska även 

konsten strömmas” i City Malmö 24/1-14 (Bilaga 9) presenteras upphovsrättsfrågan i 

förhållande till nya tekniska lösningar och innovationer. Dessa representeras i en 

laglig kontext där texten förklarar att: ”Tjänsten är gratis, och använder sig av konst 

som är 10 år eller äldre, där upphovsrätten har gått ut”. Därmed kontextualiserar 

texten varför strömningstjänsten som texten handlar om är gratis och laglig på samma 

gång. Samma företeelse sker i texten ”Strömma en van Gogh till din tv” i SvD 24/1-

14 (Bilaga 10). Även här är kontexten kring upphovsrätt en förklaring att konst som är 

70 år eller äldre inte har någon upphovsrätt. Här pratar man utifrån en teknisk diskurs 

genom lexikala val om ”strömningstjänster” och benämnandet av några sådana, man 

pratar också om ”appmakaren”, ”datorskärmar” och ”digitala tavelramar”. 

Benämnandet av dessa vittnar om en presupposition om att upphovsrätten är starkt 

kopplad till tekniska landvinningar. Den juridska diskursens kontext om 

upphovsrättens innebörd blandas med den tekniska diskursen. En lustig företeelse är 

att i textens ingress nämns, som sagt, flera strömningtjänster som kostar pengar att 

prenumerera på, men ingressen börjar med ”ROYALTYFRITT” och handlar om att 

det faktiskt är gratis att ta del och sprida material som är fritt från upphovsrätt. 

Därmed blandas det friskt mellan det som inte är ”ROYALTYFRITT” och det som 

kostar pengar att ta del av. Texten säger att ”konsten står på tur” att bli en 

strömningstjänst, men turordningen berör egentligen inte de övriga konstformerna 

musik och film i denna kontext i och med att tjänsterna som benämns ju faktiskt tar 

betalt, liknelsen är inkorrekt. 

 

Det intressanta med faktumen kring blandningen av en teknisk och en juridisk diskurs 

i dessa texter är att texter som behandlar och/eller handlar om fildelning aldrig har 

någon liknande juridisk kontext. Någon förklaring ges aldrig kring hur legal och 

illegal fildelning fungerar juridiskt/inför lagen. Endast texter som behandlar/handlar 

om upphovsrätten ger en sådan kontext. Fildelningen förekommer uteslutande i 

illegala sammanhang, därmed kan texterna leda in läsaren i ett visst tolkningsmönster. 

Över-lexikaliseringen av illegal fildelning och andra, enligt texterna, synonyma 
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handlingar som är illegala vittnar om en representation av digital kultur som något 

problematiskt. Denna problematik presenteras sedan utifrån juridiska och ekonomiska 

termer, inte sällan visar sig en marknadsdiskurs. Detta leder analysen till tolkningen 

att det uteslutande är tekniken som skapar problemen; inte juridiken, ekonomin eller 

marknaden.  

 

9.1.5 Ensamt ansvarig 
I texten ”Biopriserna löper amok” i Aftonbladet 24/2-14 (Bilaga 13) avhandlas 

biografernas biljettpriser utifrån det faktum att dessa höjts beaktansvärt under en kort 

tid. Textens inledande underrubrik talar med stark modalitet blandat med 

presuppositioner. I detta fall är det enligt textens modalitet ett faktum att illegal 

nedladdning är en av tre anledningar till att ”biljettpriserna skjuter i höjden”. Här 

förutsätter texten att den illegala nedladdningen är en direkt anledning till en 

händelseföljd som beskrivs som kausal och definitiv. Texten ger, förutom illegal 

nedladdning, anledningarna SF:s maktposition och längre filmer. Alternativ till illegal 

fildelning såsom eventuellt ökade produktionskostnader, löneökningar och ökat 

vinstintresse behandlas inte.  

 

Det lexikala valet ”illegal nedladdning” vittnar dock om en mer korrekt och lagenlig 

framställning än vad de kortare notiserna uppvisade. Här talar man om illegal 

nedladdning i dess rätta bemärkelse. Det som inte diskuteras är däremot det faktum att 

folk i olika åldrar fortfarande går på bio. Om fildelning och illegal nedladdning hade 

förändrat konsumtionen så att den som nedladdar inte konsumerar kultur på bio så 

skulle priserna sannolikt ökat ännu mer. Härmed har man ingen stratifierad syn på 

objektet illegal nedladdare, Lessig (2004) visar ju upp en bredare syn på fildelaren där 

det finns en kategori som både laddar ner illegalt och sedan konsumerar kultur i olika 

slag.  

 

9.1.6 Kulturindustrierna och innovationerna 
Kanske är källan till texten ovans starka modalitet och sanningsanspråk det faktum att 

den centrala aktören i texten är SF bios VD Maria Skoglund. I den flytande texten 

representeras aktören Skoglund på ett sätt där textförfattaren sammanfattar vad 

Skoglund anser vara anledningarna till bioprisernas ökning. Textförfattaren talar om 
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för läsaren vad aktören Skoglund anser, det är inte fråga om citat. Textens utformning 

i övrigt med tidigare nämnd inledande underrubrik och den starka modaliteten vittnar 

om att det är denna sammanfattande del av aktörens uttalande/menande som färgar 

hela textens attityd och representation av fenomenet fildelning. Fildelning och illegal 

nedladdning diskuteras överhuvudtaget inte i texten utöver att det sistnämnda utpekas 

som anledning till de ökade biopriserna.  

 

Texten ”Vi ville skapa en ny god cirkel” i Metro Göteborg 15/1-14 (Bilaga 14) 

behandlar en annan kulturindustri, musikindustrin, men påvisar samma starka 

modalitet när det kommer till anledningar till förändringar hos marknaden. Daniel Ek, 

medgrundare av och VD på Spotify, uttalar sig om en av anledningarna till att Spotify 

överhuvudtaget startades: ”Vi startade företaget för vi märkte att folk lyssnade till mer 

musik än någonsin tidigare, men samtidigt var musikindustrin på väg neråt. Varför 

höll den på att implodera? På grund av illegal nedladdning”. Texten är i intervjuform, 

därmed får Ek möjlighet att svara på de (ledande) frågor som 

journalisten/textförfattaren ställer. Ek nämner lagföring och innovation som möjliga 

lösningar på en, enligt honom, uppenbar problematik i musikindustrin (uttryckt 

genom; ”en imploderande musikindustri”). Innovation presenteras av texten som en 

lösning på den illegala nedladdningen och som orsakat musikindustrins 

imploderande.  

 

Under samma tematik finner vi texten ”Valfrihet på tv är äntligen laglig” i 

Aftonbladet 29/1-14 (Bilaga 12). Här är det TV-industrin som behandlas. Skribent 

Martin Söderström berättar om sin digitala karriär där han gått ”Från nätpirat till 

laglydig”. Utbudet på innovationer för konsumenten pekas ut som en ledande faktor i 

hur fenomenen fildelning och upphovsrätt kan förstås; om bara utbudet är rätt så 

kommer den illegala fildelningen minska och marknaden för kulturindustrierna att 

stabiliseras. Texten försäkrar med stark modalitet, presenterat som ett faktum, att: 

”Tv-branschen har äntligen fått oss att göra rätt”. Härmed representeras en 

innovationsdiskurs, av samma slag som föregående text (Daniel Ek, Spotify).  

 

En intressant vinkel på resonemanget är att det ses som en linjär process. Från en tid 

då de illegala alternativen florerade och var gällande till en tid då problematiken kring 

fildelning och illegal fildelning i förhållande till upphovsrättens ställningstagande är 
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löst av innovationer. Presuppositionerna i form av denna linjära förklaring av 

händelseförloppen, med stor avsaknad av kontext, ställer läsaren i en position där hen 

är en del av en kultur och ett samhälle som löser konflikter genom innovationer från 

individer eller företag. Det linjära resonemanget förstärks av den starka modaliteten i 

uttryck såsom; ”…det går inte längre lika självklart att skylla nätpirater och illegal 

fildelning för att tvinga tv- och filmbranschen på knä”, ”Jag laddar inte hem 

någonting alls längre. Jag behöver inte. Streamingvärlden raderade ut det behovet på 

bara några år” och ”Jag betalar för att det är smidigt. Och för att det inte längre finns 

många anledningar att inte göra det”. Presuppositionerna och den starka modaliteten 

visar på ett språkbruk som förklarar men samtidigt uppmanar.  

 

I texten i Aftonbladet förekommer det intressanta lexikala valet ”nätpirat”. Den 

negativa konnotationen som denna term medför, visar att texten anammar ett 

språkbruk som ofta används då personer blir beskyllda för illegal fildelning eller 

piratkopieringsbrott. Dessutom, som vi sett tidigare, använder sig texten tidvis av 

motsatserna; lagligt användande och fildelning. Återigen befästs fildelning som något 

per definition illegalt, men som jag befäst tidigare; så är ju faktiskt inte fallet. 

Intressant är också textens användning av den tekniska termen ”streaming”. Här 

använder sig textförfattaren av det lexikala valet ”streaming” som skall förstås som de 

streamingtjänster som vissa företag, mot betalning, erbjuder. Intressant nog finns det 

även här en skillnad mellan legal och illegal streaming, det finns illegala alternativ på 

nätet där man via hemsidor kan streama (strömma) upphovsrättsskyddat material 

gratis, utan upphovsrättsinnehavarens godkännande. 

 

Av intresse är också den modalitet och praktiska självsäkerhet som textförfattaren 

använder sig av då han representerar ett ”vi”. Med stark modalitet uttrycker sig 

skribent Söderström på följande vis: ”Vi tv-konsumenter har blivit alldeles för vana 

vid oändlig valfrihet. Och vägrar att punga ut för sånt vi inte vill ha” [egen 

kursivering]. En fråga väcks kring vilket ”vi” Söderström talar för/om/till. Det vi vet 

är att det är tv-konsumenter han talar om, men det kan rimligtvis inte vara alla tv-

konsumenter han talar till. Representationen av detta ”vi” kan ses mot bakgrund av 

skribentens tidigare framläggningar. Vi vet att han varit ”nätpirat” och att han numera 

prenumererar på vissa streamingtjänster. Därmed kan vi i alla fall ringa in detta ”vi” 

genom att förutsätta att det utgörs av tv-konsumenter som prenumererar på 
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streamingtjänster eller vet något om streamingtjänster. Presuppositionerna i detta ”vi” 

placerar läsaren i ett fack där hen bör känna till streamingtjänster och hur dessa 

fungerar, hur de skiljer sig och liknar konventionell tv. En viss teknokratisk ansats 

finns därmed i texten; ett rimligt antagande är att det är långt ifrån alla som läser 

tidningen som är bekanta med streamingtjänster.  

 

9.1.7 Reglering, bestraffning och legitimitet 
I texten ”Sajter kan blockeras efter ny EU-dom” i SvD 28/3-14 (Bilaga 16) behandlas 

fenomenet upphovsrätt utifrån en juridisk och en byråkratisk diskurs som låter berätta 

att en dom i EU-domstolen kan leda till regleringar och intrång som styr 

internetleverantörers skyldigheter. Texten är ett refererat till domen som i sig statuerar 

en ny regeländring. Rubrikens någorlunda svaga modalitet som föreslår att ”sajter kan 

blockeras” [egen kursivering], vittnar om att regelns tillämpning inte kan sägas ha 

några säkra konsekvenser; endast möjlighet till eventuella konsekvenser. I textens 

ingress förekommer den svaga modaliteten genom detta ”kan” återigen. Detta 

innehåller också en presupposition som talar om för läsaren att EU-domstolens dom 

och yttrande i frågan inte nödvändigtvis är tvingande för samtliga EU-länder. Hade 

domen ifråga varit ovillkorligt tvingande borde texten inte innehålla detta ”kan”. Det 

blir alltså upp till läsaren att tolka innebörden av domen, texten lämnar det öppet.  

 

Aktören i form av EU-domstolen får ”kommentera” i form av att texten talar om vad 

domstolen ”säger” i/om domen genom citat. Textförfattaren berättar också hur EU-

domstolen uttrycker sig om försvarssidans argumentering när författaren skriver: ”… 

EU-domstolen håller alltså inte med…” för att sedan styrka detta med ett citat.  

Tidningen låter också aktören, piratpartiets Christian Engström, kommentera domen. 

Här är aktören en enskild person som får representera ett politiskt parti. Även 

Christian Engström får tala genom citat, det ställs inga frågor eller följdfrågor på 

Engströms uttalanden. Det är Engström, representant för piratpartiet, som ensamt får 

tillföra en röst i texten utöver domstolen. Engström och piratpartiet blir representanter 

för en motstridig hållning. En protesterande sida som inte sällar sig till domslutet. 

Med endast en aktör representerad i texten tycks denna sida vara hopplöst ensam. 

Dessutom får aktören kommentera efter att domen fallit. Reaktionen blir då en 

uppstudsighet mot en aktör (domstolen, EU) som har makt att bestämma.   
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En intressant presupposition i texten är, i likhet med tidigare anförande ovan om EU-

domarnas giltighet, att upphovsrättens giltighet och legitimitet tas för givet av texten. 

Det är, onekligen, utifrån denna som domstolen har dömt, men texten utgår ifrån att 

läsaren erkänner den som legitim och acceptabel; dess legitimitet är ”sunt förnuft”.  

 

Aftonbladet uttrycker en annan sida av detta ”sunda förnuft” i texten ”Simpsons i 

humorattack mot Hollywood” den 22/1-14 (Bilaga 15). I en kommentar kring ett av 

humorserien Simpsons avsnitt, kommenterar textförfattaren Sveriges ställning och 

anseende i världen när det kommer till upphovsrätt och fildelning. Här menar 

författaren att ”… numera kan även icke-kommersiell fildelning i liten skala 

bestraffas med absurda skadestånd.” [egen kursivering]. Det som uttrycks här är 

snarare ett motstånd mot upphovsrättens legitimitet i förhållande till de domar som 

kan komma av den.  

 

Sydsvenskan utgår i likhet med SvDs text ovan från presuppositionen att 

upphovsrätten är legitimt gällande och därmed tvingande. I texten ”Länka gärna till 

oss” den 1/3-14 (Bilaga 19) skriver Andreas Ekström om hur en matris spridits på 

nätet av någon annan än tidningen. Den som spridit illustrationen har tagit den från 

Sydsvenskans sida och publicerat den annorstädes utan att fråga om lov. Skribenten 

väljer att uttrycka sig om upphovsrätten på följande vis: ”För att skydda innehåll 

(musik, text, film, bilder) finns lagen om upphovsrätt.” [egen kursivering]. Lexikala 

valet ligger här i ett slags försvar, att skydda material från att användas olovligen. 

Skydda konnoterar ett slags försvarslöshet och skapar då också ett hot, något/någon 

som man måste ”skydda” materialet från.  

 

Uttalandet följs sedan av en förklaring om att ”Sydsvenskan skulle med stöd i den 

[upphovsrättslagen] kunna processa mot personer som återpublicerar vårt innehåll 

utan vårt medgivande. Den här gången gör vi inte det.” [författarens tillägg för 

förtydligande]. Häri finns alltså en uppmaning. Presuppositionen lyder att om 

upphovsrättslagens legitimitet gäller och respekteras, så måste man ha medgivande 

eller inte alls publicera material. Påföljden kan bli en rättslig process. Man går också 

vidare med en uppmaning om att ingen bör ”ta” innehåll för då kan möjligheterna att 

fortsätta verka ”eroderas”. Här lutar sig texten mot en presupposition i att material 

som skapas på tidningen och som sedan sprids digitalt utan tillåtelse innebär att 
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tidningen inte kan fortsätta verka, tidningens ekonomi skulle eroderas. Att tidningen 

skulle kunna gagnas av all typ av spridning anser man inte. Inte heller diskuteras 

detta, det är med stark modalitet som man framför sitt budskap. Det är definitivt. Man 

uttrycker sig med stor säkerhet i uttalanden om upphovsrätten och vad som skulle 

hända om denna inte accepteras och efterföljs.  

 

9.1.8 Upphovsrättens längd 
I texten ”Karin och Selma är fria” i Kvällsposten 8/3-14 (Bilaga 18) behandlas 

upphovsrättens längd och vad som händer när upphovsrätten slutar gälla, i Sverige 

efter 70 år från författarens död. Upphovsrättens längd diskuteras där författaren anser 

att 70 år är för lång tid. Här presenteras en diskussion kring enskild rättighet och 

kollektivt behov. Modaliteten är något svag i uttalandena, man uttrycker sig genom 

fraser som; ”kanske”, ”man kan undra” och ”frågan är om”. Läsaren uppmanas 

därmed att fundera kring det som textförfattaren uppmanar till.  

 

Inramningen av texten är en kommersiell diskurs. En diskurs som innehåller ett tänk 

om kultur som varor på en marknad. Utgångspunkten för diskursen är upphovsrättens 

betydelse för en författares fortlevnad, förutsatt och förbundet en marknad. Det är 

alltså marknaden som är svaret på frågan i slutändan. Detta visar sig genom lexikala 

val i form av de kluster av ord och uttryck som finns i texten: ”reklam”, ”bilmärke”, 

”sälja en bil”, ”företag”, ”skatteparadis”, ”firman”, ”nya utgåvor”, ”nyutgivning”, 

”säljer rätten”, ”sålde stora upplagor”, ”antikvariatsajterna”, ”bokhandeln”, ”e-

böcker” och ”intäkter”. Den relativt korta texten innehåller många ordval som 

anspelar på marknaden. Det blir ett slags ställningstagande genom en uppmålad 

demarkationslinje: fri (att spridas för vinden) eller upphovsrättsligt ”skyddad”. Något 

annat alternativ finns inte.  

 

I texten ”Gratis guld” i Sydsvenskan den 22/3-14 (Bilaga 17) finns ett par intressanta 

lexikala val. Man uttalar sig genom uttryck som: ”fria att spridas”, ”massornas 

uppskattning” och ”möta den totala glömskan”. Dessa uttryck i förhållande till 

varandra ger en betydelse som visar på negativa konnotationer. Som om att verk som 

är fria är något negativt då de riskerar att glömmas, detta på grund av att ingen 

ansvarig ger ut dem i varuform. Ett skräckscenario uppmålas och här presenteras The 
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Public Domain Review som ett slags förvaltare av verken som släppts fria och därmed 

är gratis, detta genom digitalisering och databas på nätet. En slags räddare i nöden. 

Texten presenterar alltså det alternativ som texten i Kvällsposten inte ens ser som 

möjligt, digitala bibliotek som styrs av Wiki-liknande förutsättningar. Texterna 

presenterar således två mycket olika världsbilder där den sistnämnde texten i 

Sydsvenskan visar på en värld i förändring där upphovsrättens digitala framtid kan 

hanteras på nya sätt. Texten i Kvällsposten ser inte denna möjlighet och talar inom 

ramen för den juridiska diskursen och marknadsdiskursen som enda lösningar på 

problematik kring upphovsrätten.  

 

9.2 Diskursiv praktik 
Inledningsvis sker en ”teknisk” analys genom att se till genre och intertextualitet som 

kan återfinnas i de olika texterna. Analysen innehåller en tydlig uppdelning: notiser 

(kortare texter) och s.k. ”längre texter”, denna uppdelning speglar materialet och har 

därmed kategoriserats därefter. Nedan följer en närmare analys av vilka genrer denna 

uppdelning innehåller. 

 

9.2.1 ”Notiser” 
Den mycket korta textmassan och texternas stil återfinns i texter inom genren notiser. 

Knapphändig information om en händelse utan någon kontext påvisar, förutom stilen 

och formen, att texterna tillhör genren. I samtliga texter utom en (”Enklare EU-regler 

för digital musik” i DN 5/2-14 (Bilaga 11)) får aktörer aldrig uttala sig direkt. 

Texterna talar om för läsaren vad olika aktörer har sagt, menat, gjort osv. Texterna 

förkunnar hur en händelse har utspelat sig och vilka premisser som gäller för 

händelsen. Bristen på röster där aktörer uttalar sig är påtaglig och texterna är absoluta 

i sina uttalanden om händelser/fenomen. De olika texternas tonalitet och tilltal i 

rubrikerna skiljer sig något från text till text, här återfinns ingen självklar stil.  

 

Tillhörigheten till genren notiser låser in representationen av händelserna så att de inte 

kan kontextualiseras. Till synes är det fråga om information som ”transkriberats” av 

redaktionen/textförfattaren, händelserna återges utan någon värdering. Eftersom inga 

aktörer hörs direkt så kan detta uppfattas som neutralt och fritt från åsikter. Som 

textanalysen visar stämmer detta dock inte, det ligger medvetna val bakom ordval och 
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meningar. Genren tycks innehålla stora möjligheter till att bilda betydelse på specifika 

sätt, den är alltså inte så snäv som den inledningsvis tycks vara.  

 

9.2.2 ”Längre texter” 
Inom kategorin kan vi återfinna flera olika genrer. De genrer som återfinns är ledare 

(1st.), reportage (1st.), nyhetsartikel (2st.), krönika (1st.) och kommentar (3st.). 

Ledartexten ”Karin och Selma är fria” i Kvällsposten 8/3-14 (Bilaga 18) innehåller 

tydliga ställningstaganden där författaren som aktör finns utskriven i texten, han 

signerar med namn. Genren tillåter en politisk ton med åsikter förekommande i 

texten. Texten i fråga innehåller många åsikter, ställningstaganden och uppmaningar, 

författaren argumenterar för kortare upphovsrätt. Texten innehåller viss kontext i och 

med att historiska förutsättningar presenteras. Författarens uppmaningar anspelar på 

ett slags överhöghet hos författaren, han talar om för läsaren vad hen ska tycka och 

varför hen ska tycka det. Författaren spelar an på det lexikala valet ”mänskligheten” 

för att statuera ett ”vi” – du och jag tillsammans. Intressant är då att texten innehåller 

kritik, men ingen konkret lösning på presenterad problematik.  

 

Krönikan ”Valfriheten på tv är äntligen laglig” i Aftonbladet 29/1-14 (Bilaga 12) 

fungerar på samma sätt. Texten är uppmanande och innehåller många värderingar och 

åsikter. Fenomenet fildelning representeras utifrån hur TV-marknaden har anpassat 

sig till nya krav hos konsumenterna. Märkligt då att texten befinner sig i direkt 

samband, genom placering i tidningen, med den konventionella tv-tablån. Här 

anspelar författaren på att han är som läsaren, han är en av folket. Han erkänner vad 

han har gjort tidigare och skriver uppmanande till de (pirater) som handlat på samma 

sätt (fildelat illegalt). Ett slags intrång finns i läsarens fritid. Fritidsdiskursen gör sig 

här synlig där krönikegenren tycks vara ett formmässigt välfungerande verktyg för att 

penetrera läsarens fritid. Inom genren tillåts åsikter och uppmaningar, men samtidigt 

undgår krönikegenren samma politiska prägel som debattsidorna och ledarsidorna. 

Dessutom penetreras fritidsdiskursen av marknadsdiskursen genom att textförfattaren 

förklarar fritiden utifrån ett konsumtionsperspektiv där man som konsument agerar på 

en marknad, i detta fall tv-marknaden. Vidare beblandas fritidsdiskursen med en 

juridisk diskurs där en slags ”illegal fritid” skapas. Om man fildelar, oavsett legalt 

eller illegalt enligt texten, så sysslar man med något som täcks av juridiska 
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regleringar. En potentiell juridisk dom finns alltid bakom hörnet för konsumenten, 

fildelningen är en väg till denna dom. Istället ska läsaren förstå att man gör bäst i att 

konsumera, att inte gå utanför konsumtionens trygga ramar. Utbudet på marknaden 

har ändå uppgått i en högre standard än vad den illegala fildelningen kan erbjuda, 

enligt texten.  

 

Samtliga tre kommentarer innehåller också de åsikter och reflektioner kring 

fenomenen fildelning och upphovsrätt. I texten ”Simpsons i humorattack mot 

Hollywood” i Aftonbladet 22/1-14 (Bilaga 15) återfinns en diskurs som behandlar 

nöjesindustrin. Här kommenteras en kulturell artefakt, ett tv-avsnitt av serien 

Simpsons, utifrån hur artefakten kommenterar sin egen producent och skapare. Men 

texten innehåller också en rubrik som anspelar på nyhetsgenren med dess dramatiska 

utformning och innehållet i texten visar på samma stil då texten refererar till två 

domar i dåtidform. Texten har debatterande inslag med argumentation underbyggda 

av dessa domar, därmed blandar texten olika genrer. Intertextualiteten finns 

närvarande i denna text, och därmed blir det svårt att avgöra hur man skall 

kategorisera texten. I förlängningen kan tolkningen av texten således bli olika 

beroende hur läsaren ser på genre-tillhörighet.  

 

Reportaget ”Vi ville skapa en ny god cirkel” i Metro Göteborg 15/1-14 (Bilaga 14) 

innehåller en intervju med Spotifys grundare och VD Daniel Ek. Genren tillåter Ek att 

kommentera självständigt genom svar på frågor som journalisten ställer. Ser man till 

textens utformning så har Ek svarat långa självständiga svar, det framgår t ex inte om 

Ek hade någon press-assistent med sig till intervjun. Det ligger inom genrens kutym 

och stil att inte skriva in i texten, läsaren får aldrig veta hur det ligger till med den 

saken. En innovationsdiskurs och en marknadsdiskurs är centrala delar i textens 

meningsskapande och berättande. Utifrån dessa två diskurser presenterar Ek Spotifys 

framväxt, han adderar till detta en juridisk förklaring: illegal fildelning. Det faktum att 

det är illegalt att ladda ner är en anledning till att Spotify skapades, därmed ligger det 

också i Spotifys intresse att fildelningen förblir illegal. Om inte så skulle Spotifys 

tjänster med största sannolikhet bli överflödiga. Genren skapar förutsättningarna för 

att innovationsdiskursen skall vara möjlig i texten. Frågorna uppmanar till svar, som i 

sin tur blir långa och öppna på sina håll. Några följdfrågor förekommer inte, stilen i 

texten väcker frågan om intervjun kan vara gjord via mail. Daniel Ek får således 
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obehindrat besvara frågorna på det sätt som han vill, många gånger går också Ek vid 

sidan av frågan och uttalar sig om andra aspekter av företaget. Fenomenen fildelning 

och upphovsrätt representeras genom Eks svar på frågorna, i detta fall är det 

innovationsdiskursen som får stå som förklaring till fenomenen på den digitala 

marknaden.  

 

9.2.3 Diskurser i materialet 
Empirin visar att det existerar ett antal diskurser i texterna: juridisk, teknisk, 

marknads, ekonomisk, EU, fritids och kultur. De dominerande diskurserna är dock 

begränsade, här rör det sig om de tre förstnämnda diskurserna. ”Lösningen” på den 

problematik som representeras inom och mellan fenomenen fildelning och 

upphovsrätt i materialet, tycks ofta falla på dessa diskurser. Det är genom dessa som 

man förklarar fenomenen och det är också genom dessa som problematiken 

analyseras. Den allra vanligast förekommande diskursen av dessa är den juridiska. 

Lagföring av brott, domar och upphovsrättens allenarådande rättigheter till 

upphovsrättsinnehavaren presenteras som självklarheter, inte sällan med mycket stark 

modalitet. Genom genrer låser man in uttryckssätt, ibland tillåts vissa utsvängningar 

men i regel hålls genren hårt. Ingen större konflikt kan urskiljas mellan diskurserna, 

de flyter samman och passar väl ihop. Detta syns i texterna, inte minst i notistexterna 

där språket låses in och betydelse skapas utan kontext för läsare. Även en politisk 

diskurs kan identifieras. Aktörer från EU-parlamentet får kommentera beslut och 

domar i ärenden som rör politiska val. Dessutom härstammar problematiken mellan 

fildelning och upphovsrätt från politiska val, som i sin tur färgar den juridiska 

diskursen.   

 

9.3 Social praktik 
Nedan analyseras tidigare resultat och slutledningar utifrån de teorier som denna 

uppsats formation vilar på, presenterad i teoriavsnittet ovan. Inom den sociala 

praktiken kommer det vidare bli nödvändigt att analysera mediernas roll i 

meningsskapandet kring fenomenen fildelning och upphovsrätt, vilka intressen de kan 

tänkas ha i konflikten. 
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9.3.1 Det ”sunda förnuftet” 
Även om det finns en del olika diskurser som framkommer då fenomenen fildelning 

och upphovsrätt representeras, så är de relativt unisona i skapandet av betydelse och 

på sättet de ordnar fenomenen. Ingen stridighet av vikt kan identifieras i texterna då 

man ser till eventuella konflikter mellan diskurserna. En övervägande känsla av 

grundsanning inför situationen som den representeras finns i texterna, vilket skulle 

kunna medföra att status quo uppehålls och cementeras. Det är främst i texternas 

presuppositioner som det ”sunda förnuftet” framgår. Representationer av händelser 

presenteras som om de är fakta med stark modalitet och det som tas för givet i texten 

”bara finns där”. Ibland är det ej synligt vid direkt utläsning av texten, därmed kan 

tolkningen av texten riktas på ett implicit sätt. Denna självklarhet i ton och stil 

presenterar ett scenario, genom diskurserna, som låser in tankesättet kring fenomenen. 

Alternativa tankesätt är svåra att tänka sig eftersom de går utanför det ”sunt förnuft” 

som texterna presenterar, scenariot som representeras är till synes ofrånkomligt.  

 

Den faktiska kamp som råder mellan ivrare av upphovsrättens utvidgande och 

kollektivets prioriterade synvinkel förekommer nästintill inte i materialet. Det förs 

istället resonemang om hur juridik, innovation, teknik och/eller ekonomin ska lösa 

problematiken. Problematiken ”finns redan där”. Texterna vittnar inte om någon 

faktisk kamp, istället tycks det som om man kommit överens om att problematiken 

måste lösas, dess uppkomst och pågående kamp är irrelevant. Kanske är det därför 

man låter diskurserna ifråga stå för förklaringsmodellen till fenomenen och 

problematiken. Diskurserna både blickar framåt, genom teknik och innovation, och 

fastställer nuläget, genom juridik, ekonomi och marknaden.  

 

Denna ”helhetslösning” har i sin natur, genom att den påverkar människor dagligen, 

en tillgång till fritidsdiskursen. Människors fritid penetreras av diskursernas 

förklaringsmodeller och skapande av betydelse genom att regleringar och ekonomiska 

beslut påverkar hur människor tar till sig kulturella artefakter digitalt. Diskursernas 

hegemoniska verkan innebär att man ordnar individer och strukturer i samhället 

utefter diskursen. Juridikens diskurs ordnar individer då dessa är potentiellt kriminella 

när de fildelar (enligt texterna oavsett legalitet), marknadens diskurs ordnar individer 

så att de är konsumenter i förhållande till institutioner som är producenter. Därmed 
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vidmakthålls maktförhållanden mellan de med upphovsrättigheter och de utan. Detta i 

unison verkan för att upprätthålla status quo inom ramen för diskursernas påverkan på 

maktpositioner, varav pressen har en position med makt i sin roll som förmedlare av 

information samtidigt som man har intressen i upphovsrättsfrågan.   

 

9.3.2 Objektivitet och intressen 
I materialet representeras fildelning som om all fildelning är illegal, man använder 

fildelningsbegreppet synonymt med illegal fildelning. Ser man till de faktiska 

strukturella omständigheterna som styr pressen som institution, det faktum att man är 

en aktör på den kapitalistiska marknaden, så blir det problematiskt att se hur pressen 

skulle kunna upprätthålla sin ställning som objektiv granskare av makten i samhället. 

Frågan är om inte pressen själv blir en maktinstitution, som påverkar läsarens 

uppfattning om fenomenen i fråga. I och med att pressen arbetar direkt med 

upphovsrättsligt skyddat material och att vissa delar av pressen ägs av företag med 

särintressen i upphovsrättsliga frågor, ligger det nära till hands att se ett samband 

mellan hur man från pressens sida kommunicerar om fenomenen fildelning och 

upphovsrätt. En intressant fråga blir då hur pass fristående pressen är från de egna 

ägarna, och om objektivitet går före eller efter deras intressen. Den makt som 

medierna besitter kan därmed användas för att representera fenomenen upphovsrätt 

och fildelning i linje med intressen som ägarna av tidningarna har. Slutsatsen går 

alltså i linje med McChesneys (2008) utsagor om objektivitetens idealtillstånd i 

förhållande till pressens/mediernas faktiska ekonomiska intressen. Därmed är det 

svårt att fastslå huruvida man kan säga att folket får den information som krävs för att 

bedriva en väl fungerande demokrati enligt teorin (Allan 2010, Kovach & Rosenstiel 

2007, McChesney 2008). 

 

Av textanalysens resultat att döma är det tvetydigt huruvida man kan bekräfta eller 

dementera om objektivitetsprinciper har fullgjorts i texterna. Kovach & Rosenstiels 

(2007) idealmodell, presenterad ovan, förkunnar att journalisten skall vara sann mot 

de fakta som föreligger. Detta är en värdering som man får göra i varje enskilt fall. 

Att vara sann mot fakta kan anses fullgjort i texterna utifrån händelser som skett, det 

som skrivs ut explicit i texterna.  Ser man däremot till det implicita i texterna, vad 

texterna tycks föreslå, så finner vi en annan bild av ”sann-mot-fakta-idealet” enligt 
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objektivitetsmodellen. Här har man faktiska fel i representationen av illegal och legal 

fildelning. Därmed är det omstritt huruvida man kan fastslå om texterna uppfyller 

Kovach & Rosenstiels (2007) objektivitetsmodell/ideal, vilket visar sig vara en brist 

då man ska tillämpa modellen ur analyssynpunkt. Idealet tycks därmed också, i likhet 

med McChesneys (2008) kritik, vara något mycket svåruppnåeligt (om inte omöjligt). 

Textanalysen visar på tydliga val som gjorts i texterna, dessa val skapar ju i sin tur 

betydelse och mening som läsaren avkodar. Objektivitetsbegreppet kan vara ett sätt 

för pressen att skydda sig mot angrepp som hävdar att man har intressen i frågan, som 

kommuniceras paketerat enligt objektivitetsprinciper.  

 

10. Slutsatser och diskussion 
Resultatet, och därmed slutsatserna, av denna studie kan ge signaler för hur det första 

kvartalet valåret 2014 såg ut när det kommer till representationen av fildelning och 

upphovsrätt i svensk storstadspress. Inga generella slutsatser kan dras av detta, men 

det kan ge indikationer på hur representationen kan se ut även utanför det studerade 

tidsspannet. Den digitala utvecklingen medför att landskapet och kommunikationen är 

i ständig och hastig förändring. Osäkerheten är därmed stor då det kommer till att sia 

om framtiden och det är därmed omöjligt att generalisera resultaten av studiens 

resultat och applicera regler därefter. Därmed inte sagt att resultatet av studien är 

högst intressant och givande för förståelsen av vår samtid, hur vår kultur under en viss 

tid hanterade ett kulturellt problem genom språkets definierande och konstituerande 

makt.  

 

Vad studien visar är att representationen av fenomenen fildelning och upphovsrätt, i 

aktuellt material, tenderar att representeras och förklaras inom ett antal tätt 

förknippade diskurser. Diskurserna ordnar sedan fenomenen enligt bestämda mönster, 

dessa mönster i sin tur är ordnade av faktiska förhållanden i samhället. De 

dominerande diskurserna paketerar därtill anförandena som fakta, välkoordinerat med 

genrers stilmässiga regler och inom objektivitetens ramar. Stark modalitet och 

presuppositioner visar på en representation av ”sunt förnuft” där diskursernas 

representation av fenomenen presenteras som naturlig och ofrånkomlig.  
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Pressen, som en social struktur och aktör inom den kommersiella marknaden, 

representerar fenomenen utefter diskurser som tillhör den egna strukturen. Genom 

diskursernas representation av fenomenen fildelning och upphovsrätt representeras 

den digitala kulturen som något problematiskt. Tekniken och kulturen skapar 

problemen, inte juridiken, politiken eller det ekonomiska systemet. Adderat med de 

faktiska förändringar som skett, inskränkningar i informationsspridande (ACTA, 

PIPA, IPRED), är det tydligt att ett visst intresse har ett starkt grepp om diskursen.   

 

Samtliga diskurser leder till ett fastslaget ekonomiskt, och därmed politiskt, system. 

Den kapitalistiska diskursen, som tycks vara allenarådande i dagens Sverige, styr 

språket och formar i sin tur de andra diskurserna som vi kan se i materialet. Vi ser inte 

några direkta utmanare till diskursen, ingen nämnvärd konflikt kan uttydas i 

medietexterna. Förhandling och tankesätt utanför kapitalismens ramar är otänkbart. 

Denna homogenitet vittnar också om hur konflikten hanteras av pressen, nämligen 

inte alls. När aktören ”pirater” benämns så talar man om dem, inte med dem eller för 

dem.  

 

Vidare ser vi i studien hur fildelningen som fenomen lämnas utan aktör. Att fildela 

”bara finns där ute” och representeras därmed som om det är ett kollektivt problem 

vars lösning ligger i varje medborgares intresse att lösa. Det finns inget ansvar 

förankrat i handlingen. Handlingen ses därmed som om den vore ett naturfenomen 

som försiggår utanför någon kontroll, den är okänd för oss och därmed ett hot. Frågan 

väcks då vad detta hot skulle hota. Ser man till de teoretiska fundament som denna 

studie vilar på så skulle det vara ett hot mot ägare av upphovsrätt, ekonomiska 

tillgångar. En sådan ägare är medieföretagen själva, både direkt genom det dagliga 

arbetet med upphovsrättsskyddat material och indirekt genom vissa 

mediekonglomerats ägande av delar av kulturindustrin. Kanske är bristen på bestämd 

aktör också kommen av att en stor del av befolkningen tillhörande en viss generation 

faktiskt sysslar med illegal fildelningen på daglig basis. Pressen skulle därmed vara 

tvungen att peka ut stora delar av sin läsarkrets som brottslingar.  

 

Studien visar att lexikala val i texten lutar sig mot en synonymik mellan illegal och 

legal fildelning. Man ”drar alla över samma kam”. Representation på detta vis, då 

man över-lexikaliserar begrepp, föreslår tolkningar och associationer som går hand i 
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hand med dominerande diskurser i texterna och i sociala strukturer. De lexikala valen 

förenklar på ett brutalt sätt komplicerade och invecklade fenomen, som är laddade 

med politiska och demokratiska frågeställningar. Fenomenens stratifierade natur 

förenklas till något som vissa specifika diskurser kan förklara och konstituera. 

Huruvida detta kommer sig av ren okunskap, felaktiga källor eller intressen hos 

pressen låter jag vara osagt.  

 

Analysen väcker frågor kring journalisternas objektivitetsprinciper. Huruvida man 

fullgör sin utnämnda roll i samhället. I ljuset av McChesneys kritik kan vi se hur 

representationen i pressen i viss mån samspelar med kapitalistiska intressen, vilket 

kanske inte så konstigt i och med att pressen är en aktör på marknaden som styrs av 

kapitalistiska regler. Sammankopplat med McChesneys kritik kan vi se hur ägarna av 

materiella tillgångar (upphovsrätt) formar debatten och idéerna i densamma. 

Journalisten arbetar för, och får ut sin lön av, privata företag. Dessa företag ägs ofta 

av mediekonglomerat med intressen, framförallt inom upphovsrättsfrågor. Ett 

intresseproblem kan uppstå när arbetsgivaren har intressen som kan färga av sig på 

medieinnehållet som journalisten skall producera. Återigen brister då idealtillståndet i 

objektivitetsmodellen som Kovach & Rosenstiel (2007) utformat, istället hamnar vi i 

en dystopisk bild som McChesneys (2008) kritik målar upp. En bild som dessvärre, i 

samklang med vad denna studie indikerar, tycks vara relativt möjlig. 

 

11. Om studien, dess förutsättningar och framtida studier 
Avslutningsvis vill jag nämna några uppenbara brister i studien. Med hänsyn till 

studiens fokus och resurser har jag varit tvungen att utelämna vissa aspekter. Jag 

behandlar inte representationen av kön, klass eller etnicitet. Ändock är perspektiven 

intressanta, att utforska representationer av kön, klass och etnicitet i förhållande till 

fenomenen vore en ytterst intressant studie. Mycket intressant kan sägas om det 

stereotypa manliga teknokratiska förhållningssättet inom fildelning och 

upphovsrättsdebatten. Jag har inte heller behandlat den digitala utvecklingens 

påverkan på pressen. Ett sådant perspektiv skulle ge en bredare syn på de eventuella 

intressen som pressen kan tänkas ha i frågor kring fildelning och upphovsrätt. Internet 

har förändrat medielandskapet och pressen blöder ekonomiskt som en följd av detta, 

därmed hade ett beaktande av detta i studien varit gynnsamt. Intressant vore att se 
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studier över en längre tid och täckande ett större område av pressen i Sverige, samt att 

utöka denna studie inom alla tre praktiker i Faircloughs (1995) tredimensionella 

modell. Därmed kan denna studie ses som en pilotstudie vari riktlinjer för liknande 

framtida studier kan hämtas.  

 

En metodologisk brasklapp finns i det faktum att ett effektivt sätt att analysera den 

diskursiva praktiken skulle kunna vara att intervjua textförfattarna och/eller 

institutionerna som skapar texterna. Detta för att få reda på hur de själva ser på 

arbetsprocessen. Detta har gjorts av, bland andra, Barkho (2008). Denna metod hade 

förmodligen gett en bra bild av hur man kan tolka den diskursiva praktiken i 

förhållande till texterna och sedermera den sociala praktiken. Det skulle skänka god 

grund till slutledningar i studien. Även en receptionsanalys som kan ge ljus i hur 

texter tolkas beroende av t ex genretillhörighet hade varit intressant att se. En annan 

variant av detta hade varit att titta på de ekonomiska band och intressen som 

respektive tidning har och sedan jämföra detta med hur de framställer texter som 

berör dessa intressen. I den föreliggande studien studeras fenomen som i allra högsta 

grad rör institutionerna som har intressen i frågan, tidningarna själva använder och 

skapar upphovsrättsligt material. Detta är en uppmaning till framtida 

forskning/studier.  
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