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Sammanfattning 

Digitaliseringen under 2000-talet har förändrat många branscher. Utbredningen av illegal 

fildelning är en av de utmaningar som dykt upp, utbredd bland i övrigt laglydiga människor. 

Samtidigt sker en framväxt av nya sätt att konsumera på internet, som tar avstamp i 

fildelningstekniken men fungerar inom lagliga ramar. Uppsatsen har mot bakgrund av detta 

drivits av att undersöka hur fildelning motiveras: Hur ser argumenten ut för och emot illegal 

fildelning? 

 

I detta arbete undersöks de argument som används för att rättfärdiga fildelning av musik, 

genom en kvalitativ argumentationsanalys, kombinerad med Boltanski Thévenots teori om 

rättfärdigande och värdeordningar. Materialet utgörs av en diskussionstråd på internetforumet 

Flashback om fildelningssajten The Pirate Bay och streamingtjänsten Spotify. Dessutom 

undersöks rättfärdigandet av de streamingtjänster som vuxit fram som alternativ till den 

illegala fildelningen. 

 

Resultatet visar att både fildelning och användandet av streamingtjänster motiveras av 

pragmatism: smidighet och effektivitet appellerar till användarna mer än tradition och känsla. 

Dessutom uppvisas en uppluckring i synen på musik som handelsvara: Den ständiga 

tillgången har förändrat viljan att betala för enskilda album och låtar. 
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1. Inledning 

2000-talets tekniska utveckling har möjliggjort en spridning av information och underhållning 

som saknar motstycke. Filmer, musik och böcker är inte längre bundna till fysiska objekt utan 

kan kopieras och skickas över jorden på bara sekunder (Ritzer, 2010, s 4ff). Konsumenter 

med datorer och internetuppkoppling kan ta del av och sprida mängder av innehåll utan att 

pengar byter händer.  

 

Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen stora utmaningar för de branscher som 

producerar den underhållning och information som sprids över internet (Johansson & Larsson, 

2009). De har inte längre möjlighet att kontrollera utbudet av sina varor, och stora svårigheter 

att ta betalt som de gjort tidigare, när försäljning av fysiska varor, som CD-skivor, 

dominerade intäkterna. Utan inkomster försvinner delar av incitamenten att producera varor 

och tjänster. Omställningar och anpassningar genomförs och streamingtjänster som Netflix 

och Spotify ersätter klassiska skiv- eller videobutiker (Johansson, 2013). 

 

I Sverige är det förbjudet att sprida upphovsrättskyddat material utan tillåtelse, men ändå är 

illegal fildelning utbredd: Enligt Stiftelsen för internetinfrastruktur fildelar var femte svensk 

ibland (Findahl, 2014, s 36). Förespråkare för fildelning har kallat det för Sveriges nya 

”folksport” (Andersson, 2011, s 4). Upphovsrättslagen har, tillsammans med äganderätten, 

betraktats av ekonomer som Douglass North som samhällsbärande, en av de viktigaste 

förutsättningarna för att skapa tillväxt (se ex. North 1993). Sociologen Victor Nee framhåller 

att det krävs djupare förståelse för omständigheter, uppfattningar, normer och sociala 

relationer för att förstå varför människor väljer att följa eller avvika från formella regler och 

lagar (i Smelser & Swedberg, 2005, s 54f).  

 

Samhället och ekonomin förändras, lagen räcker inte till för att samordna beteendet. En 

sociologisk ansats är då användbar. När så många människor rör sig utanför lagen ställs 

frågan: Hur rättfärdigas fildelning? 

  

Hur framför allt underhållningsbranscher drabbats av den tekniska utvecklingen är ett 

exempel på historiens osentimentala sätt att förändra förutsättningar för produktion och 
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marknader. Samma typ av utveckling väckte motstånd hos livemusiker och teaterskådespelare 

när biografer och grammofonskivor kom, eller bland sömmerskor när fabriker tog över 

textilproduktionen. Boktryckarkonsten sänkte trösklarna för kunskapsspridning på ett sätt som 

kan liknas vid internets effekter på dagens samhälle. Roehl och Varian (2001) drar paralleller 

från dagens debatter om fildelning till motstånd från upphovsrättsägare mot bibliotek i 17- 

och 1800-talets England, eller Hollywoods kamp mot VHS-kassetter på 1980- och 1990-talet. 

1.1 Syfte  

Illegal fildelning är en del av digitaliseringen, som påverkar både konsumenter och 

producenter i många branscher. Trots att det är förbjudet ägnar sig många åt det. Denna 

uppsats syfte är därför att undersöka och nå fördjupad förståelse för fenomenet illegal 

fildelning i Sverige.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser argumenten ut för och emot illegal fildelning? 

1.1. Hur rättfärdigas illegal fildelning? 

1.2. Hur rättfärdigas motstånd mot fildelning? 

2. Hur ser argumenten ut för och emot streamingtjänster? 

2.1 Hur rättfärdigas streamingtjänster? 

2.2 Hur rättfärdigas motståndet mot streamingtjänster? 

2. Teori 

2.1 Boltanski och Thévenot: Generaliserande 

principer 

När människors agerande ifrågasätts, hänvisar de ofta till argument med generaliserande 

anspråk för att förklara sig. Beroende av vilken situation man befinner sig i, varierar 

förklaringarnas giltighet. De franska ekonom-sociologerna Boltanski och Thévenot har utifrån 

studier av olika sorters situationer utvecklat en modell med sex olika sfärer i vardagen, där 
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olika typer av beteenden är rimliga och står olika högt i kurs. Olika förklaringar har olika 

legitimitet beroende på vilken värdesfär, eller tankevärld, man rör sig inom. Boltanski och 

Thévenot menar alltså att samma människa kan använda olika värdeordningar (eng. orders of 

worth) som legitimerar våra handlingar, och att situationen anger när de är lämpliga. Dessa 

gemensamma värdeordningar behöver sällan uttalas, varken för en själv eller andra, förrän 

någons beteende ifrågasätts. Värdeordningarna kristalliseras i form av konventioner som 

koordinerar vårt sociala handlande: människors samspel underlättas. Gemensamma 

tankemönster förstärker möjligheterna att komma överens om konflikter uppstår. Flera 

värdeordningar kan vara verksamma samtidigt för i vissa situationer, och ibland använder 

olika personer logik från olika världar, och konflikterna kan då bli svårlösta (Boltanski & 

Thévenot, 2006). 

 

Värdeordningarna skapas av individerna genom ekvivalensprinciper: referenser som gör 

agerandet giltigt i fler än just den specifika situationen. Legitimiteten i ett anspråk ges alltså 

genom generaliseringar, som i sin tur bygger på de värderingar som gäller för situationen i 

fråga (Boltanski & Thévenot, 2000, s 213ff). 

 

I sitt arbete finner Boltanski och Thévenot sex världar som kompletterar varandra: Den 

inspirerade världen (The world of inspiration), hemmets värld (The domestic world), 

anseendets värld (The world of renown), medborgarvärlden (The civic world), 

marknadsvärlden (The market world), den industriella världen (The industrial world) 

(Boltanski & Thévenot, 1999, s 369 ff). De betraktar dock inte världarna som definitiva, utan 

utgår från människors agerande och kan komma att förändras, fler världar kan komma att 

läggas till. Deras ansats kan också användas friare, i syfte att se vilka olika 

legitimeringsanspråk som görs av en viss typ av aktörer i olika situationer, för att förklara 

någons beteende. I fokus är alltså inte handlingen i sig, utan vilken typ av högre värdering 

som ligger bakom, och rättfärdigar den. 

 

I denna uppsats används värdeordningarna för att tolka uttalanden för och emot fildelning och 

streamingtjänster. Därför ges en utförligare genomgång av de olika värdeordningarna nedan:   

2.1.1 Den inspirerade världen (The world of inspiration) 

I den inspirerade världen värderas människor med en övertygelse, talang eller gåva högt. 

Deras agerande värderas högre än saker som i andra världar skulle vara rationella; pengar, 
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berömmelse eller erkännande. Att vara unik, kreativ, känslosam och ta risker är positivt. 

Konstnärer, helgon, tänkare och uppfinnare är högt skattade i den inspirerade världen. 

Själviska människor, eller de som gör saker för för berömmelse och rikedom är lågt ansedda 

(Boltanski & Thévenot, 2006, s 85ff, s 159ff). En artist som drivs av en lust att skapa sin egen 

musik, oberoende av kritiker eller försäljningssiffror, står i den inspirerade världen högt i 

status. 

2.1.2 Hemmets värld (The domestic world)  

Hemmets värld bygger på tradition och hierarkier. Den är uppbyggd efter familjens hierarki, 

även men kan också representera större gemenskaper. Stabilitet, lojalitet och gemenskap är 

högt värderade.  De som är långt ner i hierarkin skyddas av de övre, och de övertar ofta de 

övres värderingar. Till skillnad från i den industriella världen värderas inte objekt efter deras 

praktiska inneboende funktioner, utan snarare efter vilken social roll som skapats omkring 

dem, och vilket värde de ges där. Symboliska värden kan därför spela större roll än ex. 

ekonomiska. I hemmets värld har man plikter och åtaganden till sin omgivning, som de 

känner ett ansvar för, och man bör hålla sig till sin position. I hemmets värld upprätthåller 

tradition och vanor stabiliteten, medan förändring och utveckling tas emot med skepsis (ibid, 

s. 91ff, 164-178). 

2.1.3 Anseendets värld (The world of renown)  

I anseendets värld är berömmelsen störst. Uppmärksamhet, synlighet och uppskattning är 

egenvärden. En persons status är beroende av hur omgivningen tar emot den, så ens faktiska 

färdigheter eller kvalitéer är alltid relativa (ibid. s 178-185). Anseendets värld kan tänkas stå i 

kontrast med den inspirerade världen, men gå väl ihop med marknadsvärlden. En artist som 

bryr sig mer om uppmärksamhet och försäljningssiffror än det konstnärliga innehållet är i 

anseendets värld rationell. 

2.1.4 Medborgarvärlden (The civic world) 

I medborgarvärlden ser man inte bara till sitt eget intresse, utan sätter den allmänna, 

kollektiva nyttan före. Osjälviskhet, uppoffring, medvetenhet, rättvisa och solidaritet är högt 

värderade i medborgarvärlden. Lagar är ett sätt att förkroppsliga och stabilisera den allmänna 

nytta som eftersträvas (ibid. s 185-193). Medborgarvärldens ideal skulle exempelvis kunna 

legitimera köp av musik, även om det går att ladda ner illegalt, med motiveringen att det är 

rätt att betala för sig. 
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2.1.5 Marknadsvärlden (The market world) 

Marknadsvärlden är direkt relaterad till pengar och inkomster. I marknadsvärlden är en person 

eller idé värdig om den drar in pengar. Boltanski och Thévenot bygger på Adam Smiths idé 

om den osynliga handen, där egenintresse och konkurrens leder till nytta även för 

allmänheten. Människans privata sfär är avskild från affärerna, vilket gör att känslor och 

liknande yttringar inte hör hemma i marknadsvärlden. Däremot är en viktig del av att vara 

framgångsrik i marknadsvärlden att förstå sina kunder, därför är förhandling och ett visst mått 

av förståelse för sina medmänniskor nödvändig (ibid, s 198ff). Genom marknadsvärldens 

logik kan en fildelare anses rationell, då den väljer det billigaste alternativet. Tillsammans 

med den industriella världens logik skulle marknadsvärlden kunna underkänna köp av CD-

skivor, då det kan argumenteras för att det är mer kostsamt och mindre effektiv distribution än 

ex. streaming. 

2.1.6 Den industriella världen (The industrial world) 

I den industriella världen prioriteras funktion, effektivitet, pålitlighet, kontroll, förutsägbarhet 

och utveckling. Passivitet och lathet värderas lågt. Dessutom är den industriella världen inte 

sentimental. Att hålla fast vid gamla sätt och traditioner istället för att realistiskt ta emot 

framtiden med öppna händer anses dåligt (ibid. s 205ff). Ofta kombineras marknadsvärlden 

med den ekonomiska världen, och kan stå i kontrast mot ex. hemmets värld och den 

inspirerade världen. Om en person föredrar CD-skivor framför streaming, för att det är trevligt 

att kunna hålla en skiva i handen, är det orimligt i marknadsvärlden och den industriella 

världen, men fullt rimligt inom hemmets värld. 

 

Användningen av Boltanski och Thévenots värdeordningar är inspirerad av sociologen 

Caroline Dahlberg (2010) som undersökt reklam, normer och moral. Hon använder dem för 

att undersöka om avsändare och mottagare resonerar inom samma logiska principer eller 

skiljer sig åt. Teorin används då för att undersöka vilka principer som används. Om de rör sig 

inom olika världar är det inte konstigt att konflikter uppstår, och om de kommer överens kan 

det göras genom att de olika värdeordningarna möts (Dahlberg, 2010, s 8ff). I denna uppsats 

används samma utgångspunkt, fast jämförelsen sker inte mellan avsändare och mottagare, 

utan enbart mellan olika mottagare, nämligen deltagare i ett diskussionsforum på internet. 

Ansatsen är att samma företeelse, fildelning, kan betraktas på flera sätt och resultera i olika 

uppfattningar, och för att strukturera och tolka dem använder jag Boltanski och Thévenot. 
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Även mediesociologen Jonas Andersson Schwarz och rättssociologen Stefan Larsson (2014) 

använder Boltanski och Thévenot i sitt gemensamma arbete om fildelare. Dahlberg är dock 

mer systematisk, genom att ständigt återvända till hur olika argument kan passa in i olika 

värdeordningar. Andersson Schwarz och Larsson gör det sporadiskt. Andersson Schwarz och 

Larsson undersöker interna kontraster mellan likasinnade respondenter (fildelare) i en 

surveyundersökning, medan Dahlberg undersöker kontraster mellan meningsmotståndare. Jag 

vill undersöka när värdeordningarna blir blottade som en effekt av konflikter och 

ifrågasättande: det Boltanski och Thévenot kallar för test (2006, s 12ff). Därför har Dahlbergs 

arbetssätt passat denna uppsats bättre än Andersson Schwarz och Larssons. 

2.2 Förmedling av varor förenklas av 

digitaliseringen 

Nationalekonomerna Paul Krugman och Robin Wells delar upp varor i fyra olika typer, 

beroende av varornas tillgänglighet och karaktär: delbara/odelbara och rivalitet/icke-rivalitet. 

Privata varor är odelbara och har rivalitet om användningen, ex. en portion mat eller en tröja. 

Artificiellt knappa varor är odelbara men har ingen rivalitet om användningen, ex. 

datorprogram eller digital musik. Gemensamma varor (Common goods) är delbara men 

präglas av rivalitet om användningen. Exempel är dricksvatten, vägar eller råvaror som olja. 

Sist finns Public goods, eller Allmänna varor, där ens användning inte direkt påverkar någon 

annan negativt, de är alltså fritt tillgängliga utan rivalitet, och de är fritt delbara. Exempel är 

frisk luft, en nationell armé eller information (Krugman & Wells 2012, s 478). 

 

De förändringar som underhållningsbranschen genomgått under de senaste decennierna har 

förändrat tillgängligheten för deras produkter. Ex. ett musikalbum: Från att ha krävt en lång 

produktionskedja med CD-pressning, fodral och fysiska butiker, räcker det numera med ett 

knapptryck för att få tag på en fil. Musikalbum har under bara några årtionden gått från en 

privat till en artificiellt knapp vara (om den inskaffas lagligt), till en allmän vara (om den 

införskaffas och sprids illegalt). En typ av rättfärdigande hos fildelarna skulle därför kunna 

vara att det uppstått en diskrepans mellan upphovsrättsägare och konsumenter kring vilken 

typ av vara det rör sig om. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om piratkopiering och dem som utövar illegal fildelning, men inte 

inom ekonomisk sociologi. Genom ekonomisk-sociologiska ansatser bör denna uppsats därför 

kunna bidra med ytterligare förståelse för de tankegångar, rättfärdigande och argument som 

legitimerar och förklarar fildelning i Sverige. 

 

Begreppet fildelning används ofta som förkortning för peer-to-peer-baserad fildelning (se 

avsnitt 3.2). Här används samma definition som mediesociologen Jonas Anderssons 

definition: obegränsad kopiering av digitaliserade medieinnehåll mellan oberoende 

slutpunkter på internet. Illegal är den när spridningen sker utan upphovsrättshavarens tillstånd 

(Andersson, 2011, s 1). 

3.1 Rättfärdigande av fildelning 

Genom intervjuer finner Jonas Andersson (2012) att fildelare inte upplever att deras agerande 

gör någon skada på ekonomin eller företag i allmänhet. Andersson argumenterar också för att 

internetforum och digitala samlingsplatser spelar stor roll i konstruktionen av synen på 

fildelning och de branscher den omfattar. I samma studie uttrycks också behovet av 

begränsningar för fildelning, men då främst styrt av moral och normer. Respondenterna menar 

att den illegala fildelningen är så utbredd att det skulle krävas stora inskränkningar av friheten 

på internet för att lyckas reglera det genom lagstiftning. Andersson använder sig främst av 

representanter för Piratpartiet och lobbyorganisationen Piratbyrån. Respondenterna kan då 

antas vara mer slipade, insatta och ideologiskt drivna än en genomsnittlig fildelare.  

 

I en studie av fildelares motiv finner Jeffrey Podoshen (2008) att de präglas av pragmatism. 

Att slippa betala, nå ett brett utbud och få möjlighet att ladda ner låtar en i taget visar sig vara 

viktigare för respondenterna i studien än etiska överväganden eller en vilja att gå runt 

systemet. Liknande resultat når Lewis (2015), som finner ett visst missnöje med befintliga, 

lagliga alternativ gällande utbud och kvalité, samtidigt som hans respondenter uttrycker att 

den spridningen av upphovsskyddat material är en del av deras nätverkande och sätt att 

upptäcka nya alster. 



 

 8 

 

På ämnet ”rättfärdigande av fildelning” har Jonas Andersson Schwarz och Stefan Larsson ett 

kapitel i boken Piracy: Leakages from modernity (2014). De baserade sin analys delvis på 

Boltanski och Thévenots legitimeringsteori, men gjorde det främst ur ett juridiskt perspektiv. 

Syftet var att genom att analysera en surveyundersökning från fildelningssajten The Pirate 

Bay, undersöka interna skillnader i attityder och normer hos fildelare, mellan uppladdare och 

nedladdare, och hur de ser på framtiden för fildelning. Ett av resultaten var att det hos 

nedladdarna fanns en uppfattning om att illegal fildelning i framtiden kommer att absorberas 

av marknaden genom en tro på ständig utveckling och anpassning. De var även mer positivt 

inställda mot nöjesindustrin överlag än uppladdarna(Andersson Schwarz & Larsson, 2014, s 

234f). Uppfattningen att den illegala fildelningen kommer att försvinna, genom uppkomsten 

av lagliga alternativ, ledde mig till forskningsfråga 2 i detta arbete:  

2. Hur ser argumenten ut för- och emot streamingtjänster? 

2.1 Hur rättfärdigas streamingtjänster? 

2.2 Hur rättfärdigas motståndet mot streamingtjänster? 

I sin undersökning fann också Andersson Schwarz och Larsson (2014, s 223) återkommande 

teman i fildelarnas rättfärdigande: 1) Optimism (fildelningen är ostoppbar, en reaktion mot sin 

omgivning, sociala normer kommer förändras till fildelningens fördel), 2) pragmatism 

(fildelning är enkelt, billigt, tillgängligt), 3) individuellt motstånd mot regler och kontroll 

(integritet, motstånd mot statliga regler och lagar, individuella konsumtionsvanor). Dessa tre 

teman är användbara för förförståelse av fildelares moral. 

 

Detta arbete tar avstamp i de resultat som presenterats i avsnittet ovan, och bygger vidare 

genom att inkludera ett fokus på de streamingtjänster som vuxit fram som lagliga alternativ. 

Genom att studera argument som förekommer för och emot fildelning i 

diskussionssammanhang, snarare än intervjuer eller surveyundersökningar, är ambitionen att 

nå resultat som kan pröva, bekräfta eller utöka den kunskap som uppnåtts i tidigare forskning. 

3.2 Kort översikt över fildelningens historia 

I farvattnen av 1990-talets gyllene år för skivindustrin startades datorprogrammet Napster av 

en ung programmerare. Napster lät privatpersoner dela med sig av sina digitala skivbibliotek 

mellan datorer över internet, genom en server. Fenomenet, att främmande människor delar 

filer över internet till varandra, kom att kallas för ”peer-to-peer”. Napster fick snabbt många 
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miljoner användare, men stängdes ner 2002 efter en lång rättslig process. Napster ansågs 

ansvarigt för sina användares otillåtna spridning av filer, då filerna gick igenom Napsters 

server (David, 2010, s 33ff). 

 

Därefter följde en rad olika program (ex. Kazaa, Gnutella) som alltmer rörde sig bort från 

server-baserad kommunikation, för att kunna slippa hållas ansvariga för sina användares 

fildelning. BitTorrent-tekniken, som växte sig allt starkare, gjorde det svårare att spåra 

avsändare/uppladdare av filer, då filerna bröts upp i mindre beståndsdelar och laddas ned och 

upp av flera användare samtidigt. Dessutom görs där inte skillnad mellan uppladdare och 

nedladdare, då BitTorrent-tekniken gör att man laddar upp samtidigt som man laddar ner 

(ibid.).  

 

Parallellt med sofistikeringen av fildelningstekniker ökade också många människors tillgång 

till snabbt bredbandsinternet, marknaden för mp3-spelare exploderade, och webbaserade 

sociala nätverk och diskussionsforum stärkte närvaron på internet (ibid.). 

3.2.1 The Pirate Bay 

En av de största och populäraste BitTorrent-sidorna är The Pirate Bay. För att beskriva dess 

tyngd skriver Jonas Andersson och Pelle Snickars:  
Några få år efter millennieskiftet beräknades den samlade svenska nättrafiken bestå till ungefär åttio 

procent av fildelning. Med 25 miljoner regelbundna användare, och fler än en miljon listade torrent-

filer, utgjorde The Pirate Bay snart en sorts teknologisk höjdpunkt på en utveckling som inletts av 

fildelningstekniker som Napster, Gnutella och Kazaa. (Efter the Pirate Bay, 2010, s 14) 

De beskriver sedan The Pirate Bay som en infrastruktur för fildelning, och betonar att sajten, 

förutom server och sökmotor, framför allt består av de miljoner användare som nyttjar den. 

Även The Pirate Bay och dess företrädare har blivit dragna inför rätta, men sidan är 

fortfarande aktiv. 

3.2.2 Streaming och Spotify 

Streaming är ett begrepp som används i kontrast mot nedladdning vid hämtning av data (ex. 

musik) på internet. Den stora skillnaden är att vid nedladdning sparas en kopia av filen (ex. en 

låt) på en hårddisk, medan vid streaming tas data emot bara just i den stunden som filen 

används. I denna används ordet streamingtjänster som beteckning för det som Daniel 

Johansson (2013, s 9) kallar för à la carte on demand streaming: När en användare kan söka 
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efter en ex. en sång eller artist och spela den direkt, utan att behöva spara den på sin hårddisk. 

Sådana tjänster, som Spotify, bygger också på fildelarnas p2p-teknik, men är ofta lagliga, och 

har kommit att konkurrera med illegal fildelning. 

 

Spotify är en tjänst som erbjuder à la carte on demand streaming: Användarna får till gång till 

ett mycket stort musikbibliotek utan att det behöver ta upp särskilt mycket plats på 

hårddisken. Spotify går att använda såväl på datorer som läsplattor och smarta mobiltelefoner. 

Tjänsten är baserad på abonnemang, där det finns en gratisversion som innehåller 

begränsningar och reklamavbrott. Betalningen sker alltså inte per låt eller skiva, utan är en 

fast månadssumma, som motsvarar ungefär halva priset för en CD-skiva under mitten av 

2000-talet eller nedladdningen av en digital skiva (källa: Spotify, Spotify.com/se). Det finns 

flera andra och liknande streaming- abonnemangstjänster och datorprogram, bland dem kan 

nämnas ex. videotjänsten Netflix. Arbetet kunde lika gärna berört någon annan 

streamingtjänst som kontrast till fildelningen, men tråden om Spotify valdes av praktiska skäl 

(se nedan). Det har gett att uppsatsens innehåll har fått en slagsida åt musikbranschen och 

tillhörande debatter. 

4. Metod 

Först redovisas den metod som används i uppsatsen. Därefter kommer en genomgång av 

tillvägagångssätt. Den följs av en diskussion om källor, material, etiska överväganden, och 

styrkor och svagheter med vald metod. 

 

Precis som i mycket annan kvalitativ forskning är jag som författare med och påverkar det 

datamaterial som analyseras. Här rör det sig i stor del om skapandet av kategorier och urval av 

citat som presenteras. Medveten om denna potentiella svaghet är ansatsen att göra arbetet så 

transparent att en annan skribent skulle kunna replikera studien och komma fram till liknande 

resultat. I denna uppsats används en kombination av Stephen Toulmins (2003) 

argumentationsanalys, och marginalmetoden som den används av Patrik Aspers i 

Etnografiska metoder (2011, s 185-193). 
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Stephen Toulmin har byggt en metod för argumentationsanalys, vars utgångspunkt används i 

denna uppsats. Den bygger på att identifiera vad personer säger och hur de motiverar det. 

Metoden utgår från tre element: 1) Claim: Det avsändaren påstår. 2) Data: De argument som 

avsändaren använder för att underbygga sitt påstående. 3) Warrant: De premisser, eller 

länkar, som berättigar påståendet. Warrants, eller premisser är mer generella påståenden än 

data, argument, och kan ofta vara underförstådda och outsagda (Toulmin, 2003, s 87-99). 

Warrants är lika Boltanski och Thévenots värdeordningar, som också är, ofta outsagda, 

generella påståenden. Metoden passar därför bra för att finna dessa värdeordningar. Som 

nämnts ovan kommer legitimering och därmed hänvisningar till värdeordningar oftast i 

situationer där människor är oense eller ifrågasätts. Tanken är därför att i materialet finna de 

värdeordningar som bygger upp argumenten. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Efter att textens argument och uppbyggnader noterats, struktureras de upp i teman. Detta 

resultat analyseras genom att ställas mot de generella argument som återfinns i Boltanski och 

Thévenots teori om legitimitet och värdeordningar, och om det dyker upp argument eller 

generaliseringar som inte stämmer in i teorin noteras det och diskuteras.  

 

Kodningen genomförs systematiskt efter Aspers (2011, s 185ff) marginalmetod. Först läses 

hela diskussionstråden igenom flera gånger, för att skapa ett grepp om helheten. Essensen i 

varje uttalande (som rör denna uppsats frågeställningar) sammanfattas kort i marginalen. De 

kodas därefter manuellt efter sitt innehåll, genom att varje grupp, trådens mest centrala 

claims, påståenden, markeras med en färg. Detta underlättar då det går snabbt att navigera i 

materialet och återvända till viktiga meningsbärande enheter. Tydligast utkristalliserades fyra 

typer av påståenden, som får rubrikerna: 1) Pro Spotify, 2) Anti Spotify, 3) Pro fildelning 4) 

Anti fildelning. Två ytterligare rubriker skapas sedan: 5) Alternering sammanfattar de 

uttalanden som förespråkar eller skildrar en pluralitet i sin användning av traditionell 

konsumtion, fildelning och laglig streaming, och därför inte kan sägas vara definitivt för eller 

emot respektive subjekt. Den sista rubriken är 6) Fildelningens framtid 

 

I sig säger dessa fem typer av påståenden inte mycket. Därför sorteras varje grupp av 

påståenden, enligt Toulmins argumentationsanalys, efter vilken typ av data, argument, som 

används för att bygga upp de påståenden som görs. De som lyfts fram är de vanligast 
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förekommande eller för ämnet mest relevanta. Det är däremot ingen idé att fästa någon vikt 

vid exakt frekvens av argumenten, som i en innehållsanalys, då samma deltagare i tråden kan 

anföra samma argument upprepade gånger. I analysarbetet tar jag ingen hänsyn till vem som 

kan rätt eller fel i sak, eller om anförda data stämmer dåligt överens med verkligheten. Fokus 

ligger på att analysera hur informanterna skapar mening för sig själva. 

 

Data, argumenten, redovisas med hjälp av citat i resultatdelen. För att ge en djupare, teoretisk 

dimension, diskuteras också warrants, generella påståenden, som går att länka till Boltanski & 

Thévenots worlds of worth, värdeordningar. De bygger båda på hänvisningar till generella 

värderingar och kan därför på ett fruktfullt sätt användas tillsammans. 

4.2 Källor och material 

4.2.1 Att använda nätbaserade källor 

Robert V. Kozinets har skrivit handboken Netnografi (2011). Netnografi är delvis en 

etnografisk-antropologisk metod, som förespråkar långvarig vistelse i och interaktion med 

fältet. Tidsramen för denna studie försvårar möjligheten att hinna vinna förtroende genom 

aktivt deltagande i en gemenskap på nätet, men Kozinets gör flera poänger som är användbara 

då man använder internetbaserad kommunikation som bärare av social mening. Ekonomen 

Jon Bertilsson (2009, s 51) menar också att det kan vara en fördel för forskaren att kunna 

delta utan att påverka fältet, då respondenterna i intervjusituationer kan anpassa sina svar efter 

forskarens förväntningar, eller uppleva situationen som artificiell och obekväm. Genom att 

bara observera kan jag nå samtalen som de ser ut i sin naturliga miljö.  

 

Kozinets argumenterar för att gränsen mellan socialt liv och socialt liv på nätet alltmer suddas 

ut (Kozinets, 2001, s 11). Att använda gemenskaper på nätet (bildade på exempelvis 

diskussionsforum) för att hämta information och utbyta idéer, blir en allt större del av många 

människors vardag. De gemenskaperna har en reell existens för sina deltagare, och bör därför 

betraktas som reella av utomstående (ibid. s 28). 

 

I de gemenskaper som bildas på internet finns det förstås, precis som i vanliga livet, olika 

roller och grader av deltagande. Vid närmandet av en internetgemenskap är det viktigt att ta i 

akt, att det kan vara många fler som läser i forumet än de som aktivt skriver. I detta arbete är 
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inte syftet att undersöka vem som innehar vilken roll, eller vem som säger vad, utan intresset 

ligger i att mer explorativt hitta olika sorters legitimeringar och tankar hos fildelare.  

4.2.2 Flashback Forum 

För att närma mig källan på ett lämpligt sätt har jag läst flera arbeten av etablerade forskare, 

som använt liknande metoder för att undersöka ämnen med närliggande problematik. 

 

Sociologen Mats Ekendahl har undersökt attityder kring användandet av heroin, genom att 

använda en tråd på diskussionsforumet Flashback. Valet av källa motiverades med att det är 

Sveriges största diskussionsforum på internet och känt för att tillåta öppna diskussioner även 

om olagliga aktiviteter. Forumet är öppet för allmänheten och anonymt. Enligt Ekendahl är 

det svårt att avgöra hur generaliserbara resultaten är till diskussioner utanför tråden, men de 

kan bidra till ökad kunskap om debatten i kring ämnet i Sverige (Ekendahl, 2014, s 717ff). 

Även socionomen Josefin Månsson gör liknande antaganden, och skriver att det på Flashback 

diskuteras kring ämnen som i andra sammanhang skulle kunna anses som stötande, ex. 

prostitution, droganvändning och fildelning (Månsson, 2014, s 674). 

 

Både Månsson och Ekendahl använder sig av Flashbacks egen sökmotor för att hitta trådar 

som passar deras ämnen. Jag följde dem, och sökte på mina nyckelord ”fildelning” och 

”streaming”. Baserat på antalet inlägg, omfång och relevans för ämnet valdes tråden ”Håller 

Spotify på att sabba musikfildelningen på Pirate Bay?”, som innehåller 261 inlägg och har 

visats 45 788 gånger. Tråden var aktiv under två månader i slutet av år 2013. Spotify får i 

detta arbete representera de lagliga streamingtjänsterna, och The Pirate Bay får representera 

fildelning. Diskussionen kring dem bör kunna ge resultat som svarar på denna uppsats 

forskningsfrågor, även om både illegal fildelning och laglig streaming är större än de två. 

4.2.3 Etiska överväganden 

Bertilsson (2009, 64) använder sig av Eysenbach och Till (2001) till hjälp för sina etiska 

överväganden, så även jag. De pekar att det är viktigt vid netnografiska studier av 

diskussionsforum att fastställa: Upplever deltagarna i diskussionen att det är en privat eller 

allmän konversation? Är konversationen allmän behövs inget medgivande av deltagarna. Tre 

kriterier framförs för att avgöra detta: 1) Krävs det någon slags medlemskap eller registrering 

för att kunna se diskussionen? 2) Ju fler medlemmar forumet har, desto mindre risk att de ser 

konversationen som privat 3) Om forumets målgrupp är en känslig eller utsatt grupp, som kan 
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ta skada av publiceringen (ex. brottsoffer, sjuka barn), bör konversationen betraktas som 

privat (Eysenbach & Till, 2001, s 1104f). 

 

Det använda forumet i denna studie är öppet för vem som helst över 18 år, tråden har över 45 

000 visningar, och Flashback forum uppger sig ha nästan en miljon medlemmar och mottot 

”yttrandefrihet på riktigt” (Flashback International Inc., 2015). Jag har heller inte hittat något 

som antytt att användarna inte varit medvetna om trådens öppenhet eller att användarna kan ta 

skada om materialet publiceras. Användarna gör sig heller inte skyldiga till brott utan 

diskuterar endast kring ämnet. Därför söks inte tillstånd från varken forumet eller användarna 

som kommenterat i tråden.  

 

Även om diskussionstråden är att betrakta som allmän, anonymiseras användarnas namn. 

Eftersom forumet redan är anonymt blir det något av en dubbelanonymisering. Om en läsare 

av denna uppsats skulle vilja följa upp användarnas verkliga användarnamn är det ingen 

svårighet då diskussionstråden ligger uppe för allmän beskådning. Anonymiseringen håller 

däremot deras användarnamn borta från träffar i sökmotorer vid publicering av denna uppsats. 

 

Uppsatsens frågeställningar riktar sig mot fildelare. Eftersom ingen kontakt eller interaktion 

skett med studiens informanter har det inte varit möjligt att fråga om de själva identifierar sig 

som fildelare. Inspirerad av Månssons (2014, s 680) undersökning av cannabisdebatten på 

Flashback, har jag därför låtit åsikterna som uttrycks i diskussionen definiera informanternas 

ståndpunkter. Fokus i detta arbete ligger inte på individerna utan deras åsikter och 

rättfärdigande.  

4.2.4 Styrkor och svagheter med vald metod 

Den stora fördelen med att använda en anonym diskussionstråd som förstahandskälla är 

möjligheten att ta del av flera människors tankar och åsikter utan att själv störa dem. Som 

nämnts ovan hämmas då inte respondenterna av min närvaro, och de anpassar inte sina 

utsagor efter mina förväntningar. Eftersom ämnet gäller olaglig fildelning, skulle det kunna 

bli svårt att få tillgång till fältet och hitta respondenter som vill ställa upp på intervju.  

 

Rent praktiskt har metoden visat sig tidsbesparande: i arbetet citeras över 30 olika 

användarkonton, vilket skulle krävt flera fokusgrupper eller minst 30 intervjuer, något som 

vore mycket svårt att hinna med inom ramen för en C-uppsats. Samma resultat kanske inte 



 

 15 

heller hade uppnåtts vid fokusgrupper, då gruppkemi och andra faktorer kan spela in, speciellt 

när ämnet som diskuteras är olagligt. Avsaknaden av intervjuguide och ställda frågor har 

också låtit informationen växa fram ur materialet. 

 

Det är också lätt för en läsare att granska uppsatsens reliabilitet, då hela källmaterialet finns 

tillgängligt på internet. Ex. kräver intervjutranskriptioner eller texter ur fysiska arkiv en större 

insats av den som vill ifrågasätta slutsatser eller kontrollera citat. 

 

Alla metoder bär brister. En nackdel är att det inte gått att ställa frågor till respondenterna, jag 

har varit utlämnad till den information som finns tillgänglig. Ett sätt att stärka studien hade 

varit att i enlighet med Aspers (2011, s 113) komplettera textanalysen med att göra några 

intervjuer, baserade på resultaten ur diskussionstråden.  

5. Resultat 

I materialet gick det att identifiera fem dominerande ståndpunkter, claims, som relaterar till 

denna uppsats frågeställningar. Nedan redovisas de, var för sig, tillsammans med citat som 

belyser det, och de data som anförs för att styrka respektive claim. Varenda uttalande 

redovisas inte, då det skulle kräva för mycket utrymme och tråka ut läsaren. Istället visas 

uttalanden som kan representera flera inlägg i tråden. Noterbart är att tråden inte präglats av 

någon uniform konsensus, och att informanterna kan säga emot sig själva. Då fokus inte 

ligger på personerna i sig utan vad de säger, borde det inte vara något problem. 

 

Inom parentes visas från vilken sida i diskussionstråden som citatet är hämtat. Citaten är inte 

korrigerade förutom då de förkortats, då markerat med ”(…)”. Läsare får därför ha överseende 

med eventuella stav- eller grammatikfel. Som nämnts ovan är användarnamnen 

anonymiserade. Trådskaparen får förkortningen TS, efterföljande får namnen A1, A2, A3 osv. 

efter i vilken ordning de först citeras. För att ge en bild av trådens utgångspunkt visas det 

första inlägget i sin helhet: 
Håller Spotify på att sabba musikfildelningen på Pirate Bay?Jag börjar bli orolig nu när jag ser hur 

många av mina vänner som använder och betalar för det usla Spotify, istället för att ladda ner 

FLACkodad musik från PiratBay (mest i åtanke)? 
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Jag vet att många använder skiten Spotify av bekvämlighetsskäl; deras tjejer och barn kan lätt 

använda det. Och att ladda ner, få över det till telefonen med rätt taggning osv verkar idag vara 

något folk inte orkar göra så mycket. 

Jag har folk som har anläggningar för mer än 60k och så spelar de usel Spotifymusik på. 

Kvalitén är ju verkligen usel. Vi (jag) har själva jämfört med orginalCDs och det är stooor skillnad 

om du har bra anläggning. Sen ska man ligga och betala också... 

Grejen är väl att jag skiter i vad andra gör. Men riktigt så lätt är det inte. Flyr tillräckligt många 

från PirateBay och dylikt så dör torrentarna och det blir svårt att finna musiken man letar efter. 

Det verkar vara det som är det som håller på att hända as we speak. Vad tror ni? (TS, s 1) 

Trådskaparen ställer sig direkt emot Spotify, som uppfattas som ett hot mot fildelningssajten 

The Pirate Bay. Syftet verkar vara att väcka uppmärksamhet mot det uppfattade problemet, 

för att få folk att återgå till The Pirate Bay. Spotify beskrivs som bekvämt och anpassat för 

amatörer, dit trådskaparen inte anser sig tillhöra. Redan i första inlägget skapas alltså en 

koppling mellan fildelningens framtid och Spotifys framväxt. 

5.1 Anti Spotify 

Under temat Anti Spotify samlas de claims som är negativa mot Spotify. 

Kritik mot programmets interna funktioner 

Flera deltagare i tråden kritiserade programmets funktioner, där bristande ljudkvalité och 

sortiment var de dominerande data som anfördes.  
Kvalitén är ju verkligen usel. Vi (jag) har själva jämfört med orginalCDs och det är stooor skillnad 

om du har bra anläggning. (TS, s 1) 

Då detta ämne kom upp så fick jag för mig att prova Spotify igen (..) Men icke, blev lika förbannad 

på skiten som förra gången jag försökte använda det. Ljudet låter skit när jag lyssnar via 

hörlursförstärkare och mina Audio Technica ATHM50 hörlurar (mycket bra lurar btw). Det märkliga 

är att ljudvolymen är sämre än när jag lyssnar via tex iTunes eller YouTube (…) Ljudkvaliteten är 

dessutom skitkass, låter lite burkigt. Lyssnade nyss på Lady Gaga's senaste Applause och det lät 

verkligen illa, burkigt och nästan skorrande i vissa partier. (A1, s 7) 

Använder inte spotify utan tankar ner från PTB och diverse halvsluskiga musikbloggar. Största 

anledningen är väl att min typ av musik inte finns på spotify i så stor utsträckning att det skulle stilla 

mitt behov.(A2, s 3) 

Kritiken av ljud och sortiment är saklig och rationell, baserad på funktion och jämförbara 

värden (ljudet låter sämre än CD, sortimentet är mindre än andra källor kan erbjuda). Det gör 
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att den rör sig inom de logiska ramarna för Boltanski & Thévenots Industriella värld, där 

duglighet och effektivitet är högt värderade.   

Kontroll 

Flera fildelare ställde sig tveksamma inför streamingtjänster som Spotify då de anser att 

kontrollen överlåts åt någon annan än dem själva. Det kan vara kontroll över ex. musikfilerna, 

priserna eller själva ljudinställningarna. 
Känslan att ha, äga musiken, och att ha kontroll över den, det är mitt sista mycket viktiga argument 

för att inte ha Spotify. Även om det blir krig där ute, eller internettet pajjar, eller Spotify går i konken 

eller höjer priserna. Så har jag kvar min musik. (TS, s 2) 

Måste också säga att om Spotify går under så försvinner all musik jag har samlat på mig sedan 2009. 

L (A3, s 3) 

Ja, ni får sannerligen hoppas att Spotify inte går under! Och om de helt plötsligt bestämmer sig för 

att chockhöja priserna så är det bara för er att take it up the ass och betala... (A4, s 4) 

Gillar heller inte det här med att man tappar kontrollen över sin samling när man kör streamat från 

molnet, gillar tanken på att allt lokalt lagrat på mina HDD's. (A1, s 7) 

Kan man tekniken med mp'or eller flac till mobilen, så är det överlägsnast. Framtidssäkert, 

100%control, och gratis! J  

Sen har man samma grejer på pc'n. Spotify är inte framtidssäkert det minsta. (…) Spotify har inte ens 

en equalizer om du vill färga ljudet på pc'n eller mobben (t.ex. mer bas). (A5, s 17) 

I den industriella världen är pålitlighet och förutsägbarhet värdefulla egenskaper, och 

osäkerheten som uppstår i samband med kontrollförlust kan tänkas gå emot dessa värderingar. 

Samtidigt krävs det för att godkännas inom marknadsvärldens logik en förmåga att möta 

kundernas efterfrågan, att känna vad folk vill ha. Genom att finna rationella argument till 

varför Spotify inte förstår dem som konsumenter, underkänner dess kritiker tjänsten även i 

marknadsvärlden, då den inte tillfredsställer dem som kunder.  

 

Det går också att tolka det som att det finns ett egenvärde i en stor, ordentlig musiksamling att 

kunna visa upp och hänvisa till. Det skulle i så fall kunna användas som en symbol, eller ett 

slags kapital, för att uttrycka vissa egenskaper hos en själv, exempelvis att man står för ett 

sofistikerat eller engagerat musiklyssnande. Det kan också vara en vanesak, att det är svårt att 

ställa om till nya sätt. Det är ett tankemönster som stämmer väl in på hemmets värld, där just 

tingens symboliska värde, den sociala överbyggnaden, större än själva funktionen i sig, tas i 

beaktning. I kontrast står den osentimentala, funktionsinriktade industriella världen. 
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Spotify utarmar fildelningen 

En annan vanligt förekommande åsikt i tråden var att Spotify utarmar fildelningen, och därför 

utgör ett direkt hot mot fildelningens framtid. Det skulle förstås kunna vara något positivt, 

beroende på vem man frågar, men under denna rubrik samlas de som anser det vara ett 

problem. 
(…) kulturskatten som finns t.ex. på Piratebay håller på att försvinna då folk går över till strömning 

(TS, s 2) 

Personligen så hoppas jag att Spotify går under. 

Och det beror dels på att så länge de överlever så hämmar de piratverksamheten, dvs fri musik till 

folk. (TS, s 7) 

Jag säger inte att Spotify är en dålig grej i sig själv, utan att Spotify står i konflikt med fildelning. Ju 

mer Spotifystreaming, desto sämre blir fildelningen, eftersom färre deltar. (A5, s 17) 

I argumentationen går det att finna tecken på att Spotify inte bara är en konkurrerande tjänst, 

utan att den är på väg att konkurrera ut något större, avsluta en epok. The Pirate Bay beskrivs 

som att det sitter på en ”kulturskatt”, och piratverksamheten är ”fri musik till folk”. Här 

framstår det som att Spotify representerar marknadsvärlden, där pengar och vinst är viktiga, 

medan förespråkarna av fildelning försvarar sig genom argument från medborgarens värld, 

där kollektivets nytta och medborgarens rättigheter sätts främst. Med den logiken beskrivs 

fildelningen som ett kollektivt förvaltande och tillgängliggörande av musik till folket, på 

samma sätt som andra skulle beskriva bibliotek eller fri kollektivtrafik. I marknadsvärlden är 

sådana argument ogiltiga. 

Spotify för okunniga 

I tråden framkommer en syn på Spotify som något som passar dem med mindre intresse av, 

och kunnighet om, musik och datorer. Det skulle förstås kunna vara en positiv egenskap, men 

de som anfört det har inte själva identifierat sig som sådana som har nytta av Spotify, av ovan 

nämnda anledningar (fildelningen har ett egenvärde: ju fler som lämnar den desto sämre, de 

vill kunna kontrollera sin musik, ljudkvalité och sortiment). 
Vilka är Spotify till för ? några rednecks som bott hela sitt liv i sin lilla by och aldrig någonsin varit 

utanför bygränsen (A6, s 1) 

Det är klart att folk som tycker det är jobbigt att hålla reda på sin musik, tex allt av Led Zeppelin i en 

mapp, ja, de behöver inte använda så mycket av sin intelligens med spotify. (TS, s 16) 

Är väl knappast någon hemlighet att de flesta inte har något intresse av musik alls. Då fungerar 

Spotify bra, det är enkelt och de behöver inte bry sig så mycket om vad de lyssnar på. (A7, s 17)  
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Här görs tydligt hierarkiska ställningstaganden, och Spotify får symbolisera de lata, okunniga. 

Det kan länkas till den symboliska tolkning av beteenden och de hierarkiska förutsättningar 

som finns i hemmets värld. Spotify får i kommentarerna symbolisera dem längst ner i 

musiklyssnarhierarkin, och fyller därför ingen praktisk funktion för dem som anser sig stå 

högre upp. 

Spotify ger för lite pengar till artisterna 

På vissa ställen framhålls det att de som betalar för Spotify befinner sig på samma moraliska 

nivå som de som laddar ner, då pengarna som betalas för tjänsten ändå inte når de som 

förtjänar dem: artisterna som framför musiken. 
Om du tror att ett enda öre av din Spotifyavgift går till artisterna själva så är du en idiot, de får inte 

ett skit därifrån. (A4, s 6) 

Du stödjer inte artister genom spotify om du nu trodde det, skivbolagen som äger spotify må dra in 

bra med stash men artisterna ser inte många korvören (A8, s 6) 

Att som du gör sätta likhetstecken mellan skivbolagen och artisterna är absurt, redan under CDeran 

fick de en försvinnande liten del av intäkterna från skivförsäljningen. Hur mycket tror du de får från 

en månadsavgift till Spotify på 100 kr? En avgift som till stor del går till Spotify själva och de 

skivbolag som de har avtal med. Inte ens en tusendels krona från det når något av banden/artisterna. 

Och jag är varken intresserad av att stödja Spotify eller skivbolagen. (A4, s 7) 

Här rättfärdigas fildelning genom att underkänna Spotify som betalningsmottagare, då 

pengarna inte går till artisterna. Genom att sätta artisten, och viljan att belöna den, i fokus, rör 

de sig i tankebanor som stämmer överens med den inspirerade världen, där kreativitet och 

oberoende står högt i kurs. Det överlappar också med anseendets värld, där uppskattade och 

respekterade individer, med stark följarskara, belönas. Det blir då en krasch med 

marknadsvärlden, där pengar värderas högst. Skulle de rört sig i den världen, hade de snarare 

visat uppskattning för skivbolagen och Spotify som sett ett bra tillfälle att göra vinst. 

5.2 Pro Spotify 

Interna positiva egenskaper hos produkten 

Eftersom materialet består av en diskussionstråd, är det lätt att finna likheter eller spegelbilder 

i argumenten på pro- respektive anti-sidorna. Exempelvis anser flera deltagare i tråden att 

ljudkvalitén och sortimentet visst är bra, och andra funktioner som är praktiska, som att 

Spotify sparar hårddiskutrymme. De rör sig då i samma föreställningsvärld, den industriella 
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världen, som sina antagonister, men med olika åsikter. De olika åsikterna kan i sin tur bero på 

att de har olika drivkrafter eller ambition med sin användning av tjänsten, och att de därför 

värderar samma saker olika. Det blir då svårt att se någon överenskommelse dem emellan. 

 

En åsikt som framkommit hos såväl förespråkare som i övrigt aversivt inställda deltagare i 

diskussionen är att Spotify är praktiskt för att upptäcka ny musik.  
Jag säger inte att spotify är värdelöst, gratisversionen använder jag sj för att kolla in ny musik. Det 

duger den gott till (TS, s 1) 

Jag använder Spotify ibland när jag snabbt vill kolla in någon artist eller skiva, men lyssna på 

detsom standardspelare eller förlita mig på det som musikbibliotek/samling? Aldrig i livet. (A4, s 4) 

Spotify fyller den funktion jag vill få fylld. Jag får tillgång till den musik jag gillar, jag hittar ny 

musik jag gillar och jag tycker att kvalitén är tillräcklig. Det är den för de flesta. (A9, s 4) 

Det enda positiva jag skulle vilja säga om Spotify är hjälpen med att hitta liknande musik samt att 

följa artister och på så vis får bra koll på nya släpp. (A2, s 7) 

Jag tycker att Spotify är riktigt bra för att hitta nya band, dela musik med vänner och för att snabbt 

och enkelt skapa listor (A10, s 17) 

Dessa uttalanden gör gällande att Spotify inte enbart är av ondo, utan faktiskt bidrar med 

något som andra distributionssätt saknar. Det för oss in på den absolut vanligaste anledningen 

till att använda Spotify, nämligen bekvämlighet. Många använder ord som ”smidigt”, 

”bekvämt”, ”praktiskt”, ”enkelt”, för att motivera sin användning. Det ligger i linje med 

Podoshens (2008) resultat om att fildelarna drivs av pragmatism, och Andersson Schwarz & 

Larssons (2014) prognoser om att fildelning kan komma att absorberas av marknaden till följd 

av anpassningar från företagens sida. Det skulle kunna kopplas till Boltanski & Thévenots 

marknadsvärld, där en framgångsrik deltagare känner sina kunder, tillfredsställer dem och 

belönas. 
Jag själv använder Spotify för att det är extremt bekvämt.(A12, s 2) 

Kan inte förstå hur man orkade sitta och ladda ner låtjävlarna innan Spotify alltså. (A11, s 1) 

Hur som helst så tycker jag att det är förbannat smidigt med Spotify, en smidighet som är omöjlig 

med nerladdade filer eller fysisk media. (A13, s 3) 

Lyssna nu, jag likt många andra anser att det är jäkligt trevligt att sitta hemma och kunna lyssnapå 

bra musik i bra kvalité. Men det går inte att jämföra med enkelheten i Spotify, speciellt till mobilen. 

Inga överföringar, inga feltaggningar man söker på det man vill lyssna på och lyssnar på det. (A14, s 

13) 
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Värt att nämnas är att den illegala fildelningen verkar ha gått från att ha varit det smidiga 

alternativet (när den började konkurrera med de otympliga cd-skivornas traditionella 

affärsmodell), till att bli utkonkurrerad av något ännu lättare. Här blir det en konflikt, där 

Spotifys förespråkare rör sig inom logiken för marknadsvärlden, där den som anpassar sig 

belönas, och den sentimentale bestraffas. Samtidigt uppfylls den industriella världens krav på 

effektivitet. De som ställer sig anti Spotify skulle kunna klassas som att de inte anpassar sig 

till logiken i dessa världar, utan snarare rör sig i den inspirerade världen, där känsla och 

övertygelse värderas högre.  

Lagligt 

Få gånger uttrycks att Spotify är bra för att det är lagligt. Det faktum att diskussionstråden 

befinner sig i ett forum med inriktning på fildelning kanske gör att det ämnet blir lägre, än om 

en genomsnittlig användare motiverar det. Eller att den diskussionen befinner sig någon 

annanstans. Det är förstås mer en fråga för kriminologi eller rättssociologi, men själva 

olagligheten verkar i sig inte vara något problem, i alla fall bland dessa användare. Det kan ha 

att göra med att Flashback är ett forum som gjort sig känt för diskussioner som rör 

olagligheter, att genomsnittliga fildelare inte haft mycket att frukta rent juridiskt. En 

förklaring skulle kunna vara att det faktiskt skett ett attitydskifte bland konsumenterna, där en 

låt eller skiva gått från att vara en odelbar vara till allmängods. Allmängods är ju något som 

alla kan ta del av, och att förbjuda det är i betraktarens öga orimligt. Anledningen till att de 

inte framhäver att det är positivt att Spotify är lagligt, blir då att lagen inte är kongruent med 

deras egen moral och de helt enkelt inte reflekterar särskilt mycket kring olagligheten i det. 

Det kan kopplas till Boltanski & Thévenots medborgarvärld, där kollektivets värderingar 

ständigt hotas av individers intressen och drivkrafter, och lagar är ett sätt att upprätthålla de 

formella värderingarna.  
Sen kom Spotify, och man var inte sen att haka på. Sen dess har jag nästan aldrig piratkopierat 

musik. Även obskyra, alternativa artister och låtar brukar gå att hitta där. Det är för bekvämt för att 

orka leta på torrentsidor, hoppas på att hitta en torrent med någon som seedar, sitta och vänta på att 

skiten ska laddas hem, ta upp plast på hårddisken, kopiera över till andra enheter, och dessutom 

riskera dryga böter för piratkopiering. (A15, s 11)  

Bra att betala 

Flera deltagare i tråden yttrar sig om att det kostar att använda Spotify. Det finns även en 

gratisversion, men här är det faktum att man kan betala legitimt och smidigt samtidigt, och det 

verkar finnas en uppdämd vilja att betala för musiken. Flera anför att artisterna bör få betalt 
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för sina verk.  
Vilka är det som ser till att du kan lyssna på din fina musik? Jo, artisterna förstås, som skriver, 

spelar in och delar med sig av rent blod, svett och tårar. Och om tjänster som Spotify blir normen i 

framtiden i stället för fildelning, så är det jävligt bra för dem. (A16, s 5) 

något jag uppskattar med Spotify (och liknande tjänster) är att den på ett för mig bekvämt sätt gynnar 

de musiker som producerar musiken jag uppskattar. (A17, s 10) 

Nu betalar jag iaf för den lilla musiken jag brukar, sen vart pengarna går skiter jag fullständigt i det 

är inte mitt jobb att förhandla för artister som tjänar mer i månaden än vad jag gör på en livstid. 

Moraliskt är det helt ok, kolla bara på alla artister som själva brukar spotify. (A19, s 7, svarar på ett 

uttalande om att illegal fildelning ligger på samma moraliska nivå som Spotify) 

Dels rör de sig i hemsfären, där lojalitet och hjälpsamhet värderas högt, och individer tar på 

sig sina överordnades intressen (överordnade är i detta fall artisterna), och i marknadsvärlden, 

där framgång mäts i kronor, och de skickliga belönas på så vis. 

I tiden 

Några deltagare uttrycker sin entusiasm över Spotify genom att på olika sätt peka på att det 

ligger i tiden. 
Oavsett om Spotify överlever eller inte tror jag att streaming är framtiden. Det är bekvämt ochgår 

hand i hand med dagens smartphones och andra molnbaserade tjänster. På gott och ont utgår 

sådana här tjänster från hur majoritetens behov ser ut (A12, s 5) 

Det primära skälet är nog (jag kan självklart bara tala för mig själv) att spotify fyller ett behov av en 

tekniskt enkel möjlighet att få musik med en hyfsad kvalité i huset. (...) Om sedan nedladdningssajter 

som piratbukten får problem beror det på att tekniken och förutsättningarna förändras. (A20, s 16) 

Skivbolagen och filmindustrin tar inte fraam alternativ för att de vill ta död på piratnedladdningen, 

de ser bara att uppenbarligen passar inte deras produkter längre marknaden. En 

marknadsanpassning som för med sig färre som laddar ner. (A9, s 19) 

Även en av dem som ställer sig negativt inställda mot Spotify hänvisar till liknande effekt:  
Snackade med en 13åring för ett tag sen och sa att ALLA hade spotify. Fick en känsla av han och 

hans kompisar inte kunde tekniken och inte heller var intresserad av den, trots att han är mycket 

intelligent. De har heller inga stereos utan lyssnar från sina iphones med hörlurar däremot i 2000 

krklassen...  (TS, s 21) 

De rör sig dels i den effektiva industriella världen, där det bästa och mest funktionella 

agerandet premieras, men också i anseendets värld, där produkter värderas utefter hur mycket 

uppmärksamhet och uppskattning de får. TS framstår i detta fall som försvararen av något 

gammalmodigt, fylld av besvikelse över svikna värderingar hos ungdomen. Här är 
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fildelningen inte längre avant garde. 

5.3 Anti fildelning 

I tråden finns några debattörer som ställde sig mot illegal fildelning. Här är deras främsta 

argument: 

Seriösa musiklyssnare köper skivor/betalar för sig  

Om man har ett seriöst musikintresse så köper man ju så klart skivor, det gör jag trots att jag är 

arbetslös (A13, s 3) 

Sen har du såklart rätt i att om man är seriös med sitt musiklyssnande så duger inte streamingtjänster 

oftast, men är man seriös i sitt musiklyssnande sitter man inte heller och laddar hem flacfiler på 

piratebay. (A17, s 10) 

Du tycker alltså att det är jobbigt att folk använder Spotify för att det blir svårare för dig att slippa 

köpa högkvalitativ musik du tycker om? Det är svårt att tycka synd om dig. (A21, s 14) 

Majoriteten av oss förstod från början att det var en kortsiktig lösning, att vi bara kunde använda oss 

av fildelning tills vi lyckades få till en förändring av något slag. Nu har vi påverkat marknaden så 

pass mycket att man kan påverka genom att placera pengar på tjänster som går i rätt riktning. Att du 

inte gör det är inte det minsta förvånande, du är en hycklare som vill få gratis musik, inget annat. 

(A22, s 21) 

Här syns de krav på osjälviskhet som är typiska för medborgarvärlden, men också ett fokus 

på tingens symboliska värde, som i hemmets värld. 

Fildelning urholkar musikbranschen, förstör för artister 

Att tanka ner från piratebay är något som bonnlurkar håller på med. Det är nog så jävligt som det är 

i musikbranschen, kolla bara på The Hives och hur fort pengarna tar slut. Kan man då stötta med 99 

spänn i månaden som de kan dela upp så har man i alla fall gjort något. (A9, s 4) 

Sjävklart drabbar det även artister till väldigt hög grad, mest med tanke på att de har investerat 

emotionellt i någonting som i slutändan har blivit en produktion utan något som helst uttalat värde. 

De får inte en enda ryggdunk för vad de har gjort, vilket i slutändan drabbar precis och exakt alla, 

eftersom det dödar motivation för att fortsätta skapa någonting folk uppskattar. (A18, s 6) 

Fildelare parasiterar 

Det har alltid funnits epoker genom historien där stora grupper av människor ätit sig mätta på andra 

människors bekostnad. Det gäller inte för evigt, det får även parasiterna inom piratverksamheten (…) 

förhålla sig till. (A18, s 5) 
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Det är inget större fel med att gå på bidrag, eller ladda hem musik. Men tro inte för en sekund något 

annat än du är i botten och lever på andras goda vilja och insats. Du är hur du än vill vrida och 

vända på det en parasit på andras insats. Att se bidragstagande, eller musikkonsumption som en 

"mänsklig rättighet" är så fel det bara kan bli. Det är en möjlighet som finns, eftersom att andra 

väljer att dedikera tid, energi och pengar på att möjliggöra det åt dig. (A17, s 11) 

Här går det återigen att relatera till Boltanski & Thévenot. Här appellerar försvararna av 

musikbranschen och artisterna till den inspirerade världen, genom att uppskatta kreativt, 

osjälviskt skapande, medan fildelarna är sakliga och prismedvetna (i detta fall inget pris alls), 

som i marknadsvärlden och den industriella världen. Det är en återkommande krock mellan 

de mjuka värdena i inspirerade världen hemmets värld och medborgarvärlden och de hårda 

värdena i marknadsvärlden och den industriella världen. Genom att de appellerar till olika 

världar krävs det omfattande kompromisser för att de ska kunna enas. 

Skivbolagen möjliggör musikproduktionen, förtjänar visst pengar 

Även om de inläggen i tråden värnar om musikernas rätt till ersättning, finns det också en 

försvarare av skivbolagens rätt till pengar för musiken. Hen rör sig i marknadsvärlden. 
Skivbolagen är de som äger rättigheterna till intäkter från distribution av det material som piraterna 

roffar åt sig, ja. Vilket betyder att det är primärt dem jag vurmar för, eftersom det är de som lagt ut 

med kapital i spekulation om att få tillbaks på deras investeringar. (A18, s 6) 

5.4 Pro fildelning 

I argumenten för den illegala fildelningen finns det i tråden ett brett spektrum. Jag har sorterat 

upp dem i tre kategorier: Pris, praktiskt, ideologisk/principiell nivå. 

Pris  

Framför allt TS framför en hypotes om att fildelningen sätter press på marknaden, och tvingar 

dem till att sälja sina varor till lägre priser.  
Men jag vill ändå belysa den aspekten att det sannolikaste är att priserna kommer att gå ordentligt 

upp den dagen då fildelningen är dödad (A5, s 18) 

Så du borde inte (…) tro att inte skivbolagen och spotify inte kommer att höja priserna när 

konkurrensen med fildelningen är över. Företag har rätt att ta ut hur höga priser de vill, (…) Och det 

var vad de gjorde på 90talet (…) och man gjorde enorma vinster. 

De flesta experter är överens om fildelningen skapades av skivbolagens girighet, och det finns ingen 

anledning till att de inte skulle återfalla till sin girighet igen. (…) Men du kan gärna lägga dina 
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pengar på spotify och sen inte ha något att falla tillbaka på när fildelningen försvinner och priserna 

"återställs". (TS, s 11) 

Dessutom dyker en tämligen uppenbar aspekt upp: det blir dyrt att upprätthålla ett 

musikintresse om man måste betala för det. Prisargumenten rör sig förstås i marknadsvärlden. 

Praktiskt 

Flera av argumenten för fildelning är de inverterade mot streaming: filerna försvinner inte, 

man har kontroll över sin samling, det är bättre ljud, sortimentet är oändligt (i och med att det 

inte är centralstyrt och upphandlat). Andra är mera riktade mot traditionell musikdistribution, 

och fokuserar på att det är lätt att hålla sig uppdaterad, det är tillgängligt och snabbt, eller att 

fysiska lagringsmedium som CD/DVD är otympliga. Argumenten är praktiska och sakliga, 

och rör sig inom den industriella världens logik.  

Ideologisk/principiell nivå 

Det görs även generaliseringar på en mer ideologisk, eller principiell nivå, där rättfärdigandet 

är bär ett tydligare rättvisepatos. De underkänner då distributörerna som värdiga pengarna 

som de vill ha för varorna de säljer. På flera ställen syns exempel på hur sympatin är mycket 

låg för kända artister och stora skivbolag, medan mindre artister förtjänar de pengar de kan få. 

Det är en logik som inte fungerar i berömmelsens värld, där just berömmelse är hårdvaluta, 

och inte heller i marknadsvärlden, där den som tjänar pengar värderas högt. Snarare rör de sig 

i medborgarvärlden, där den allmänna nyttan går före girighet. 
Och angående det här med att "stjäla" vilket är ett tvivelaktigt begrepp när det gäller digital musik, 

så tycker jag att det är rätt att kopiera musik gjord av artister som redan är mångmiljonärer. Enkel 

Robin Hood. (…) Mindre välbeställda artister behöver naturligtvis sina inkomster (TS, s 7) 

Tycker inte man behöver göda de giriga skivbolagen. Jag tycker heller inte lagen alltid är till föratt 

följas - precis som alla andra! (A5, s 19) 

 Jag tycker skivor generellt är för dyrt och förstår fildelningen. Men dyra skivor gynnar inte 

artisterna. Skivbolagen har blivit för stora skurkar och har i mitt tycke förstört musiken genom att 

marknadsföra skitprodukter till motståndssvaga och musikaliskt rotlösa ungdomar som är den stora 

gruppen av musikkonsumenter. (A9, s 4) 

I linje med medborgarvärldens logik görs även ett uttalande som likställer fildelningen vid 

den folkliga spridning av material som görs vid ett bibliotek: 
Jag stödjer en viss "piratverksamhet" eftersom jag ser det som ett bra sätt att sprida och bevara 

kultur, lite som ett fritt onlinebibliotek av musik där folk kan utforska och sampla den musik de vill, 
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och sedan köpa den (jag köper alltid den musik jag tycker om). I detta hänseende kan Spotify spela en 

viktig roll, men endast om programmet inte slår ut andra, friare alternativ. (A4, s 7) 

På andra ställen används strikt marknadsmässiga argument, där skivbolagsbranschen anses 

omodern och får skylla sig själv, eller att andra inkomstsätt, som ex. live-spelningar är 

rimligare inkomstkällor. Där rör de sig förstås i marknadsvärlden. De underkänner 

producenterna då de inte anpassar sig efter förändringar och inte ger det konsumenterna vill 

betala för. Det går att föreställa sig att utbudssidan appellerar till den inspirerade världen eller 

berömmelsens värld, där marknadens mer kallsinniga logik inte gäller, och att det är där 

konflikten ligger. Återigen blir det svårt att nå en kompromiss. 
Musikbrancschen har enbart sig själva att skylla. Man har haftnästan 20 år på sig att finna en bra 

lösning men misslyckats för att man prioriterat kvartalsrapporter snarare än framtida investeringar. 

(A31, s 7) 

Jag anser att skivbolagen representerar en förlegad marknadsmodell för musikdistribution, vid varje 

steg har de försökt förhindra och stoppa utvecklingen. Framtiden tillhör de friare distributionssätten. 

(…) De flesta artister/band får större delen av sina intäkter genom spelningar och turnéer, och det 

finns redan idag onlinedistributionssätt av typen bandcamp vilka ger en mycket större andel av 

intäkterna för musiken till de enda som egentligen förtjänar dem: artisterna. Att som du gör sätta 

likhetstecken mellan skivbolagen och artisterna är absurt, redan under CDeran fick de en 

försvinnande liten del av intäkterna från skivförsäljningen. (A4, s 7) 

Artisterna kan inte förvänta sig att jobba hårt med 1skiva för att sen sitta på en strand med 

parapydrinkar resten av livet, alla får jobba kontinuerligt för att överleva, varför skulle inte detta 

gälla för artister som dessutom valt att arbeta med sin hobby? (A19, s 7) 

Vill de ha artisteriet som yrke får de se till att göra det lönsamt istället för att gnälla över att ingen 

köper deras skivor längre. Nu tror jag inte att de gör det, de artister jag känner är sansade 

människor. Det är främst andra "förståsigpåare" som du som försöker föra debatten åt dem. (A31, s 

20) 

5.5 Alternering 

Inte alla inlägg har varit strikt för eller mot fildelning och streamingtjänster. Flera har funnit 

det fruktbart att alternera mellan de två, och även kombinerat dem med att köpa musik i 

fysiska enheter som CD och LP. 

Spotify för att kolla in ny musik, ladda ner/köpa om man gillar 

Det är rätt smidigt att ha spotify och sen när man verkligen gillar något så kan man "köpa" skivan 

och ha bättre kvalitet.. (A23, s 1) 
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Jag köper många CDS, men jag lirar mycket musik från datorn. Och ibland orkar jag inte köpa 

heller... Kan jag ladda ner i FLAC gratis, (mycket musik testar man), så är det det bästa, och gillar 

man något verklilgen så köper man det. (TS, s 2) 

som jag ser det är spotify ett utmärkt verktyg för att hitta ny musik för att sedan laddas ner på TPB o 

liknande. (A27, s 3) 

Spotify är nog det bästa som hänt musiken. (…)Vid sidan om fyller jag på med gamla och nya vinyler. 

(…) Man kan ha både vinylen och sedan lyssna genom Spotify. Med mina 200 resdagar om året i 

jobbet så är det rena himmelriket. För inte så länge sedan reste jag med typ 100 cdskivor i bagaget i 

case logicfodral. Nu har jag spellistor på ungefär 13000 låtar i surfplattan varav de bästa är 

nedladdade. (A9, s 3) 

Jag använder Spotify ibland när jag snabbt vill kolla in någon artist eller skiva, men lyssna på det 

som standardspelare eller förlita mig på det som musikbibliotek/samling? Aldrig i livet. (A4, s 4) 

Spotify har gjort att jag hittat flera av mina favoritband idag. (…) Oftast köper jag bara album från 

band jag verkligen supportar. Det är många jag gillar givetvis men vissa band har det lilla extra som 

fångar ens känslor, då kan det vara värt att slänga iväg en hundring på ett album. (A30, s 12) 

Jag har själv fildelat sen 12årsåldern, men i takt med att bra tjänster har lanserats så har jag också 

gått ifrån det. (…) Om jag tycker om något så stödjer jag det, det är så jävla självklart för mig, skulle 

känna mig som en riktig hycklare om jag inte gjorde det. (A22, s 21) 

Det kommer fram en vilja att stödja artister som ”förtjänar” det, som ett bevis på sin 

uppskattning. Köpet blir då snarare som en gåva eller donation än ett köp, och det är inte så 

det går till i marknadsvärlden. Däremot är den typen av agerande rimligt i den inspirerade 

världen, där ekonomisk vinning inte är styrande, utan osjälviskhet och originalitet istället 

värdesätts. Det skulle också kunna vara rimligt i berömmelsens värld, där uppmärksamhet och 

uppskattning står högst i kurs.  

 

De alternativa vägarna som tekniken medfört (fildelning, streaming) verkar ha av-

kommodifierat musiken, den har gått från att vara en odelbar vara till en gemensam nytta 

vilket gjort betalning till en slags dricks eller allmosa. Om utbudssidan av 

underhållningsbranschen då agerar i marknadsvärlden är det inte konstigt att det uppstår en 

konflikt. Spotify och andra tjänster kan då vara ett sätt att möta en överenskommelse. Det går 

också att se det som ett maktskifte: från att producenten har haft kontrollen över utbudets 

distribution, har konsumenterna tagit över och styr själva, efter godtycke, prissättningen, som 

blivit oavhängig produkten. 
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Spotify i hörlurar/enkel lyssning, vinyl/cd/högkvalité för 

njutning/i ljudsystem: 

Jag har vissa utav mina favoritartister i FLAC på hårddisken som jag spelar när jag verkligen vill 

njuta av min musik. (A24, s 1) 

Jag säger inte att spotify är värdelöst, gratisversionen använder jag sj för att kolla in ny musik. Det 

duger den gott till, men inte för att spela upp. (TS, s 1) 

Vinyl hemma och Spotify i hörlurarna for the win! :D (A26, s 3) 

Jag vet att det är skillnad, men måste man alltid ha maxkvalité och bara sitta i en fin fotölj med en 

cognac och en cigarr eller kan man lyssna på Spotify i förbifarten och uppskatta musik ändå? Jag 

har mina riktiga skivor mest som dekorationer. (A28, s 9) 

Spotify e sjysst om man snabbt vill höra nån låt och slipper använda youtube för detta. Men för att 

avnjuta musik i sin smartphone eller i sin anläggning så går ju Spotify inte att använda, iallafall inte 

om man ö.h.t bryr sig om ljudet. (A29, s 10) 

Vi har åtminstone tre ljudanläggningar varav den största kostar över 100k. (…)Vill jag lyssna på 

musik däremot så spelar jag antingen CD eller högupplöst musik via USB. (A20, s 15) 

Bland dessa exempel framgår det att de olika sätten att tillgå musik inte bara utgör 

konkurrenter till varandra, utan också komplement, precis som att de olika värdeordningarna 

kan fungera samtidigt genom kompromisser. Genom att plocka det bästa från de olika, har 

tjänsterna segmenterats till att fylla olika funktioner. Spotify blir en slags 

marknadsföringskanal, medan den dedikerade lyssningen sker på traditionellt vis. Det är ett 

pragmatiskt, rationellt och beräknat sätt att strukturera upp sin njutning. Därför är det den 

industriella världens etos som kombineras med den inspirerade dito.  

5.6 Om fildelningens framtid 

I tidigare forskning diskuteras det om fildelningens framtid. Så även i den undersökta 

diskussionstråden. Det går att dela upp i två åsikter:  

Fildelningen på väg att försvinna 

Redan i första inlägget finns den åsikten:  
Vart bor du någonstans TS? Spotify slog ut all konkurrens för flera år sedan. Ingen jag känner 

laddar ner musik längre, lika så att ingen verkar äga en separat mp3spelare längre. (A3,s 4) 

Ni kan vara helt säkra på att fildelning i den skala vi ser ídag (och den har redan passerat sin peak 

enligt experterna...); den kommer att försvinna snart. För att aldrig komma tillbaka. Många 
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ungdomar är uppväxte med fildelning och tror att det "inte kan försvinna". Men så är det inte. (A5, s 

21) 

”Vilda västern går mot sitt slut inom kort” (TS, s 16) 

Fildelningen här för att stanna 

Jag håller med TS poäng, men tror ändå att det kommer fortsätta finnas god tillgång till 

FLACtorrents även i framtiden. Det finns för många vakna personer därute på nätet som bryr sig om 

tillgänglighet och högkvalitativa format, alla kommer inte ramla i Spotifyfällan och göra sig 

beroende av den skiten. (A4, s 4) 

Håller med om att TPB riskerar att utarmas, men jag tror att det finns tillräckligt många genuint 

musikintresserade för att hålla fildelningen igång. Det gäller att vidga sina vyer och hitta alternativa 

källor helt enkelt. (A32, s 17) 

Jag är inte alls speciellt djupt insatt i nedladdningsteknik eller vilka sidor som finns. Men jag är 

övertygad om att detta kommer att finnas länge! Väldigt långt in i framtiden. (A9, s 19) 

Här går åsikterna isär. Gemensam är dock uppfattningen att fildelningen som den sett ut under 

2000-talet antagligen inte kommer fortsätta i samma utsträckning, kanske blir den illegala 

fildelningen något som mest bedrivs av en mindre, mer driven klick eller elit. Bilden skiljer 

sig i så fall mycket från den ”folksport” som Andersson (2011, s 4) beskrivit.  

6. Slutdiskussion 

Argumenten för fildelning rör sig över ett flertal olika nivåer och ämnen. Dels framförs 

praktiska argument: fildelningen är gratis för den som deltar, och anses smidigt och 

tillgängligt, jämfört med traditionell musikdistribution. Dessutom framkommer argument av 

en närmast ideologisk natur: Fildelning motiveras som en protest mot orättfärdigt höga priser 

och orättvis distribution av intäkter. Den fria fildelningen fungerar då som ett slags 

webbaserat bibliotek.  

 

Argumenten mot fildelning handlar mycket om att göra rätt för sig, dra sitt strå till stacken. 

Fildelare anses sakna seriöst musikintresse, urholka musikbranschen genom att ta bort 

incitament för artister och skivbolag att fortsätta producera musiken, och för att parasitera på 

dem som faktiskt betalar. 
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Illegal fildelning rättfärdigas genom att appellera till värderingar som rör marknaden, 

effektivitet och allmän nytta. Med Boltanski och Thévenots termer rör de sig i logiker som 

hör hemma i den industriella världen, marknadsvärlden och medborgarvärlden. Det 

framkommer även argument som pekar på att berömmelse och ekonomisk vinning inte bör 

vara de enda drivkrafterna för att skapa musik, och då rör de sig i den inspirerade världen. 

Mest givande har Boltanski och Thévenot varit när de har kunnat användas för att se när 

argumenten bygger på olika värdeordningar. Ett exempel är vid diskussionen om hur artister 

borde få betalt. Det blir då tydligt att den ena sidan använder sig av raka, marknadsmässiga 

eller industriella argument, medan den andra rör sig med mer värdeladdade dito, tillhörande 

hemsfären, medborgarvärlden, anseendets värld eller den inspirerade världen. Det blir då svårt 

att se någon stabil kompromiss, som om ena sidan använde litermått och den andra tumstock. 

 

I diskussionerna betraktas de lagliga streamingtjänsterna som ett hot mot fildelningen, vilket 

liknar hur den illegala fildelningen tidigare har ställts mot den traditionella CD-branschen. 

Precis som fysiska skivor ter sig otympliga i jämförelse med digitala filer, blir filhanteringen 

otymplig i förhållande till streaming. Resultaten pekar också mot en förändring i synen på 

ägande av musik. Tiden då musikinspelningen betraktades som en odelbar vara (köp av skiva 

i butik för att själv kunna lyssna på den) verkar förbi. Utifrån den granskade diskussionstråden 

ter sig musiken som vad Krugman och Wells kallar för en allmän vara, fritt delbar och utan 

rivalitet. Den utvecklingen tog fart med fildelningen, och verkar ha cementerats i och med de 

lagliga alternativ som etablerat sig under 2010-talet. Tanken att betala styckpris för musiken 

framstår då närmast som ett slags stöd eller bidrag, av omsorg för artisterna. 

 

Diskussionerna om streamingtjänster har främst rört programmet Spotify. Deltagarna anger 

sig använda det på grund av olika praktiska egenskaper: det anses smidigt, bekvämt och ligga 

i tiden. Dessutom är det en fördel att det är lagligt, och det fyller ett behov bland 

konsumenterna av att betala för sig. Den pragmatism som lyfts fram i tidigare forskning 

(Podoshen, 2008, Andersson Schwarz & Larsson 2014) för att motivera fildelning, 

rättfärdigar i detta material även streamingtjänster. Lewis (2015) visade på ett missnöje med 

befintliga lagliga alternativ, vilket Spotify och liknande tjänster verkar vara på väg att fylla. 

Om liknande lagliga alternativ fortsätter att möta sina kunder på nya, smidiga villkor är det, 

utifrån utsagorna i detta material, nog ingen omöjlighet att den fildelning som skett är på väg 

att minska ytterligare med tiden. 
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Oavsett om diskussionen handlat om streaming eller fildelning, har det ofta varit den 

industriella världen och marknadsvärlden som ställts emot de mer känslomässiga och 

ideologiskt drivna inspirerade världen, medborgarvärlden och hemmets värld när konflikter 

uppstått. Gemensamt är att både streaming och fildelning har förespråkats genom pragmatism, 

medan motståndet mot utvecklingen varit mer känslobaserat (även om framför allt Spotify 

också mötts med motstånd med argument ur den industriella- och marknadsvärlden). 

Smidighet, pris och det som av respondenterna upplevs som praktiskt, ställs mot 

rättvisebaserade och ideologiska argument. 

 

Eftersom respondenterna är anonyma även för mig är det svårt att uppskatta hur väl de 

representerar fildelare i allmänhet. Bakgrund och andra egenskaper är ovissa. Eftersom 

fildelningen är så utbredd i Sverige är det rimligt att anta att det finns ett stort antal åsikter, 

motiv och rättfärdigande som inte finns representerade, och att de resultat som återfinns inte 

representerar alla som fildelar. Då det har varit en öppen diskussion med många deltagare 

(över 30 användare citeras i resultatdelen) har de fokuserat på olika ämnen. Vissa med samma 

åsikter har ibland sagt emot varandra, och samma faktum har använts av olika användare för 

olika ändamål. Gemensamt för samtliga deltagare är att de är registrerade på Flashback forum 

och tillräckligt engagerade och datorkunniga för att gå in och kommentera i forumet för 

fildelning. Sannolikt är de mer insatta och engagerade än många av de illegalt fildelande 

människor i Sverige som inte kommenterat eller läst i tråden. 

 

Vi har ingen aning om hur deras faktiska beteende ser ut, var de överskattar eller underskattar 

sina vanor eller hur väl självbild och idealbild passar deras agerande i verkligheten. 

Diskussionen har varit engagerad och starka åsikter har vädrats. Det är mycket möjligt att ett 

annat material eller en annan teori gett ett annorlunda resultat. Å andra sidan är sällan målet 

med kvalitativ forskning att kunna göra generaliseringar om en population, syftet med denna 

uppsats har hela tiden varit att finna argument och legitimeringar som används vid 

diskussioner om fildelning, för ökad förståelse. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att i materialet har pragmatik förklarat utbredningen av både 

fildelning och streaming, och därmed trumfat lagar, vanor och känslor, som fått representera 

ett motstånd mot utveckling. Även om digitaliseringen ligger närmst till hands, kan resultaten 
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användas som en ingång för att förstå hur förändring och utveckling kan mötas och debatteras 

även i andra situationer, där vanor och tradition ställs mot bekvämlighet och smidighet. 

6.1 Vidare forskning 

I materialet uttrycks en skillnad i synen på fildelning och streaming mellan människor av 

olika ålder. 13-åringar anses inte vara tillräckligt engagerade eller ha viljan att fildela. Det 

öppnar för att undersöka om det finns skillnader i hur olika åldersgrupper förhåller sig till 

digitalisering och datoranvändning i allmänhet, och fildelning och streaming i synnerhet. 

 

Denna uppsats är byggd på granskandet av anonyma diskussioner, utan möjlighet till 

följdfrågor. Därför skulle det vara intressant att ta reda på hur väl resultaten stämmer överens 

med verkligheten. Detta arbete skulle då kunna prövas genom intervjuer, där frågor ställs till 

respondenterna baserade på resultaten i detta arbete, eller genom surveys för att kunna nå ett 

representativt urval. 

 

Vidare forskning skulle också kunna jämföra om den pragmatism som beskrivits faktiskt 

speglas i användningen av fildelning och streaming, genom att jämföra hur de förhåller sig till 

varandra över tid, mätt i exempelvis datatrafik: Tar streaming mark av den illegala 

fildelningen, eller frodas de båda sida vid sida? 
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