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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlar vi en form av illegal IT-användning, nedladdning av 
upphovsrättskyddat material via Internet. Undersökningen är koncentrerad till att undersöka 
om beteendet gällande nedladdning hos studenter förändrats till följd av den förändrade 
upphovsrättslagen som i juli 2005 trädde i kraft. Beteendet innebär om studenterna förändrat 
sin nedladdningsfrekvens och sitt tillvägagångssätt efter lagändringen jämfört med innan 
lagändringen samt vilka orsaker som ligger bakom det aktuella beteendet. Undersökningen 
genomfördes vid Örebro universitet. 
 
För att samla in data till denna undersökning gjordes en enkätundersökning som besvarades 
av 153 stycken individer. Data för att sammanställa inledning, frågeställning och syfte 
samlades i huvudsak in från artiklar och information som funnits via Internet. 
 
Det vi kom fram till i denna undersökning var att nedladdningsfrekvensen och antalet som 
fortfarande laddar ned är mindre efter lagändringen än det var innan. Orsakerna till den 
minskade nedladdningen är främst att de känner att risken att åka fast är stor samt att de anser 
att straffet för nedladdning är tillräckligt hårt för att avskräcka. En annan viktig orsak är att de 
tillfrågade vill vara laglydiga. 
 
Bland dem som fortfarande laddar ned anser större delen att risken att åka fast är liten samt att 
straffet för nedladdning inte avskräcker tillräckligt mycket. De har även till viss del förändrat 
sitt beteende när det gäller tillvägagångssättet vid nedladdningen. Många användare har bytt 
från att använda Direct Connect till att använda BitTorrent istället. 
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Centrala begrepp 
Begrepp: Förklaring: 

Fildelning: Fildelning innebär att man delar med sig av sina filer till andra 
användare genom Internet. Vi avser i denna uppsats fildelning av 
upphovsrättskyddat material.1 

Illegalt kopierat 
upphovsrättsskyddat 
material: 
 

Är i detta fall musik, program, spel och filmer som har kopierats från 
originalet utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.  
 

IFPI:  ”International Federation of the Phonographic Industry, 
intresseorganisation som representerar musikindustrin i 
upphovsrättsliga frågor.”2 

IP-nummer: 
 

Ett IP-nummer (IP-adress) är ett unikt nummer som används av 
Internetprotokollet (IP) för att identifiera en dator eller "värd" som är 
uppkopplat mot Internet.3  

Kryptering: 
 

Kryptering är en typ av metod som gör information oläslig för alla 
som inte ska kunna läsa den. Vid kryptering skyddas information 
som skickas över nätet och används vanligtvis vid sändningar av e-
post eller vid användning av Internetbank och liknande företeelser.4 

Peer to peer (P2P): 
 

Peer-to-peer (P2P) är en typ av nätverk, där användarnas datorer är 
kopplade till varandra istället för en central server. Kända p2p 
tjänster för fildelning är Direct Connect och BitTorrent.5 

Piratbyrån och 
antipiratbyrån: 
 

Piratbyrån är ett nätverk av organisationer som stödjer fildelning och 
nedladdning.6  
 
Svenska Antipiratbyrån har bildats av Filmägares Kontrollbyrå, 
Sveriges Branschförening MDTS (Multimedia, dator och tv-spel) och 
Sveriges Videodistributörers Förening. Främsta uppgiften är att värna 
om dessa tre branschorganisationer och dess medlemsbolag 
upphovsrättigheter.7 

Programvara: 
 

Med programvara menas en samling data och instruktioner som utför 
uppgifter för specifika ändamål som har skapats med hjälp av ett 
programspråk, ex Java.8 

Upphovsrätt: 
 

Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk som ex en film, 
en låt eller ett program, har ensamrätt över användningen av det. Det 
betyder att ingen får göra kopior av verket, göra det tillgängligt för 
allmänheten genom att lägga ut den på Internet, utan tillstånd från 
upphovsmannen.

9 

 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fildelning 
2 Fransson Martin, Nyman David (2006) Illegal fildelning i P2P-nätverk ”Det är lugnt, du får bara böter”.  
3 http://www.minip.nu/ 
4 http://www.itkommissionen.se/extra/page/index3252.html?action=page_show&id=41&module_instance=1 
5 http://p2p.info.pl/eng/mod-subjects-viewpage-pageid-46.phtml 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Piratbyr%C3%A5n 
7 http://www.antipiratbyran.com/ 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Programvara 
9 http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/07/29/96c6bfb1.pdf 
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1 Inledning 
På senare år har IT-tekniken utvecklats och mer och mer information behandlas via Internet, 
exempelvis bankärenden, e-handel etc. I takt med denna IT-utveckling har även den illegala 
användningen av IT ökat, exempel på illegal IT-användning kan vara intrång i olika 
informationssystem såsom Internetbanker eller databaser med olika typer av information. En 
annan form av illegal IT-användning är även nedladdning av material som skyddas av 
upphovsrättslagen så som film, musik, program eller spel. Många upphovsmakare försöker 
skydda sig mot detta genom att implementera kopieringsskydd i sina skapelser för att komma 
undan kopieringen av sina verk. Trots detta så fortsätter kopieringen och de illegala 
kopierarna hittar nya lösningar för att kunna kopiera även det kopieringsskyddade materialet 
samt att skydda sig själv mot upptäckt allt eftersom tekniken utvecklas.10 
 
Efter det att Napster gjorde ett stort genombrott inom IT-användningen i slutet på 1990-talet 
har tillämpningen av fildelning blivit populärare genom åren och tekniken kring Peer-To-Peer 
(P2P) utvecklats med stora steg och blivit ett vanligt förekommande fenomen inom 
informationsteknologin.11  
 
Enligt TV4 fildelar över en miljon svenskar trots att det från den första juli 2005 är olagligt att 
ägna sig åt detta.12 Uppdrag granskning meddelar däremot att 600 000 svenskar laddar ned 
upphovsrättsskyddat material på nätet utan att betala för sig. Thomas Bodström drev med 
avsikt att minska nedladdningen igenom en ny lag som gjorde nedladdning av 
upphovsskyddat material olagligt.13 I och med den nya lagstiftningen ämnar regeringen att ta i 
med hårdhandskarna mot nedladdning och fildelning. Det är inte bara regeringen som jobbar 
för att minska nedladdningen utan filmbranschen tillsammans med spelbranschen, som startat 
antipiratbyrån, och skivindustrins branschorganisation, IFPI, jobbar även för att kunna minska 
den illegala kopieringen av upphovsrättsskyddat material i form av nedladdning.14  
 
Statssekreteraren Dan Eliasson tror att man kan komma åt problemet genom att spåra 
fildelarna genom deras IP-nummer. Han tror att människors attityd kommer att påverkas och 
att människorna inte kommer att vilja begå olagliga handlingar.15 Anmälningarna har också 
ökat och i april 2006 anmäldes femton svenska privatpersoner för brott mot upphovsrättslagen 
av IFPI. Man hotar även med att i framtiden öka antalet anmälningar. De som idag har 
polisanmälts har laddat ned och upp filer skyddade av upphovsrättslagen i så kallade 
fildelningsprogram. Bland dessa är det vanligast att man använder exempelvis BitTorrent, 
Direct Connect och Kazaa. Målet för IFPI är att sprida anmälningarna över så många olika 
nätverk som möjligt, inte att hitta de som sprider eller laddar hem mest upphovsrättsskyddat 
material, detta enligt IFPI:s ordförande Ludwig Werner.16 
 
Aftonbladet skriver att nedladdningen av musik minskat med 17 procent i hela landet under 
det sista kvartalet år 2005, detta enligt en undersökning gjord av Mediavision år 2005. IFPI 
anser att deras anmälningar fått önskad effekt och de är inte främmande för att utöka antalet 

                                                 
10 Fransson M, Nyman D (2006) s. 30 
11 Ibid. s. 25 
12 www.tv4.se (2005) Över en miljon svenskar fildelar. s. 1 
13 Bergsten H (2006) Fildelning – den olagliga folkrörelsen. s. 1 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Henriksson K (2006) Femton polisanmäls för fildelning. s. 1 
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anmälningar beroende på om nedladdningen inte fortsätter att minska. Går nedladdningen 
istället ned är man beredd att minska antalet anmälningar.17 

1.1 Ämnesområde 
Tack vare den massmediala debatten och på senare tid ett stort antal anmälningar från IFPI, 
har detta blivit ett uppmärksammat och omdiskuterat ämne och vissa kallar fildelning på nätet 
för den nya folkrörelsen. Eftersom anmälningarna har ökat har även landets totala 
nedladdning minskat med 17 procent enligt aftonbladet.18 Intresset ligger i att se om studenter 
följt samma utveckling som hela landet, som enligt Mediavisions undersökning minskat sin 
nedladdning. Eller har de genom kunskaper i hur man skyddar sig eller bra 
Internetuppkopplingar fortsatt att ladda i samma takt som tidigare eller till och med utökat sin 
nedladdning. 
 
Undersökningen är ämnad att genomföras på studenter och målet är att undersöka huruvida 
studenterna har förändrat sitt beteende gällande nedladdningen via nätet. Med förändrat 
beteende avses en jämförelse av beteendet innan lagändringen med beteendet efter 
lagändringen. Med nedladdning menar vi att man genom olika fildelningsprogram laddar ned 
upphovsrättsskyddat material på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen med koncentration 
på program, spel, musik och film. Vi vill även försöka fånga orsaker till det uppvisade 
beteendet, oavsett om det skett en ökning, minskning eller om beteendet är oförändrat. Alltså 
är beteendeförändring ett nyckelord i uppsatsen och detta betyder i vårt fall undersökning av 
nedladdning i frekvens, i typ, tillvägagångssätt och hur man eventuellt skyddar sig mot att bli 
upptäckt.  

1.2 Problemformulering 
Det grundläggande problem vi valt att undersöka i denna uppsats är huruvida 
högskolestudenter förändrat sitt beteende gällande illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material via Internet. Förändringen innebär att jämföra beteendet innan lagändringen med 
beteendet efter lagändringen och syftar på undersökning av nedladdningsfrekvens, 
tillvägagångssätt för införskaffandet och typ av nedladdat material. När vi kommit fram till 
hur studenterna beter sig kommer vi att försöka ta reda på vad som ligger bakom detta 
beteende, alltså söka orsaker till varför studenterna agerar som de gör. Målet med 
undersökningen är i huvudsak att undersöka högskolestudenter och dra slutsatser kring dessa. 
Vi har även som avsikt att beskriva hur studenterna går tillväga för att införskaffa sig det 
illegalt nedladdade materialet samt för att skapa förståelse för läsare och författare beskriva de 
mest använda tillvägagångssätten. Med högskola menar vi ett samlingsbegrepp för högskola 
och universitet och med högskolestudenter ämnar vi studenter vid högskola eller universitet. 

1.3 Frågeställning 
Utifrån ovanstående har vår frågeställning vuxit fram enligt följande, vi har valt att dela in 
detta i en huvudfråga med några mindre delfrågor: 

• Har det skett en beteendeförändring hos högskolestudenter när det gäller illegal 
nedladdning av upphovsrättsskyddat material efter den förändrade upphovsrättslagen? 

o Har tillvägagångssättet för införskaffandet förändrats? 
o Laddar studenter hem upphovsrättsskyddat material i samma utsträckning som 

tidigare? 
o Vilka är orsakerna till det aktuella beteendet? 

                                                 
17 Ibid. 
18 Henriksson K (2006) s. 1 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att komma fram till om högskolestudenterna förändrat sitt 
beteende gällande nedladdning av upphovsrättsskyddat material samt att förklara orsakerna 
till det aktuella beteendet. Beteendeförändringen syftar på en jämförelse mellan tiden innan 
den förändrade upphovsrättslagen och tiden efter. Detta kan ge en indikation på om lagen fått 
effekt. 

1.5 Val av undersökningskategori 
Vi har valt att undersöka endast högskolestudenter i vår uppsats. Anledningen till detta är att 
vi inte funnit någon tidigare undersökning som koncentrerat sig på denna befolkningskategori. 
Enligt statistiska centralbyrån (SCB) har 33 procent av befolkningen i åldern 16-34 år använt 
sig av fildelningsprogram via Internet. Detta anser vi vara intressant att undersöka eftersom av 
egen erfarenhet så har vi uppfattningen om att majoriteten av högskolestudenterna ligger inom 
detta åldersspann, detta bekräftas även av en annan undersökning gjord av SCB som meddelar 
att högskolestudenternas medianålder är 25 år.19 En annan intressant aspekt är att den största 
representerade gruppen när det gäller fildelning via Internet är just studenter, enligt samma 
undersökning, då det av dessa är 39 procent som någon gång fildelat. Detta är det största 
procentuella antalet av alla kategorier av människor och jämfört med det totala snittet som 
ligger på 18 procent betyder detta att studenterna har fildelat till dubbelt så stor grad som 
övriga kategorier av människor. Att 24 procent av dem som har eller genomgår en 
eftergymnasial utbildning någon gång använt ett fildelningsprogram gör det ännu mer 
intressant att undersöka högskolestudenterna.20 Eftersom denna undersökning är gjord våren 
2005 tycker vi att det är av stort intresse att undersöka effekten av den förändrade 
upphovsrättslagen som i juli 2005 trädde i kraft.  
 
Att vi valt just studenterna grundar sig även i en undran om denna befolkningskategori följt 
samma utveckling som de undersökta personerna i Mediavisions undersökning 2005.21 Samt 
att studenterna i många fall har goda förutsättningar för att kunna ladda hem material via 
Internet på ett snabbt och smidigt sätt då de ofta i studentlägenheter har en 
bredbandsuppkoppling som är snabbare än i många andra bostäder. Vidare antager vi att 
studenterna även har en större datorvana än många andra medborgare i samhället då de ofta 
tillhör en generation där användningen av datorer i stort sett sker dagligen samt att genom 
studier på högskola eller universitet i stort sett kräver en viss grad av datorkunskap. Dessa 
antaganden kan till viss del bekräftas genom SCB:s undersökningar så medianåldern som 
nämnt är 25 år22 samt att användningen av fildelningsprogram tidigare vart större hos denna 
kategori av människor23. 

1.6 Avgränsning  
Vi ämnar inte dra slutsatser gällande alla kategorier av människor i samhället, utan avgränsar 
oss till att endast undersöka, bedöma och generalisera kring högskolestudenter. Med 
högskolestudenter syftar vi på individer som studerar vid svenska universitet och högskolor, 
alltså inte i andra länder. 
 

                                                 
19 SCB (2006) Universitet och Högskolor – Studenter och examina i grundutbildningen 04/05. s. 15  
20 SCB (2005) Användning av datorer och Internet  
21 Henriksson K (2006) s. 1 
22 SCB (2006) s. 15 
23 SCB (2005) 
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Avgränsning sker även till nedladdning av upphovsrättsskyddat material, ej genom kopiering 
på annat sätt. Att vi valt just nedladdning är att det är ett populärt sätt att illegalt kopiera 
upphovsrättsskyddat material på. 
 
Vi har även valt att beskriva tillvägagångssätt för nedladdning (se bilaga 2). Eftersom denna 
uppsats inte i huvudsak syftar till att behandla de olika tillvägagångssätten att dela filer på har 
vi valt att behandla endast de populäraste tillvägagångssätten. Detta för att skapa förståelse för 
mindre insatta läsare, presentera de vanligast förekommande fildelningsprogrammen samt att 
utveckla vår egen förståelse. Med populärast avser vi de som vi själva tror är populärast, men 
det visade sig efter insamlingen av enkäterna att dessa även var populärast bland de 
undersökta individerna. 

1.7 Målgrupp 
Målgrupp för denna uppsats anser vi vara personer som arbetar med att försöka minska 
nedladdningen av upphovsrättskyddat material. Målgrupper som kan ha detta som intresse 
kan främst vara antipiratbyrån eftersom minskning av nedladdning är högst intressant för 
dem. Det skulle även kunna vara andra som är intresserade av den information som vi 
förmedlar som exempelvis Polis och eventuellt regering för att se om lagen som de 
implementerade fått någon effekt bland studenter. 

1.8 Intressenter 
För denna uppsats har vi identifierat följande intressenter: 
 
Fildelare/Nedladdare: Vi tror att fildelare och nedladdare kan vara intresserade av resultatet 
av denna undersökning. De kan få information om hur andra går tillväga och om andra har 
slutat ladda ned eller dela ut upphovsrättsskyddat material och orsakerna till detta beteende. 
De som inte vet vad den nya upphovsrättslagen innebär kan även få en inblick i vad som 
egentligen är lagligt och olagligt. 
 
Upphovsmakare (Systemutvecklare, programutvecklare, artister och film/skivbolag): 
Upphovsmakare av dessa kategorier kan ha ett visst intresse i detta, de kan se hur pass mycket 
studenterna laddar ned av just deras kategori av material. Eftersom vi gör en distinktion på 
hur mycket som laddas ned av de olika kategorierna samt även visar hur nedladdningen för 
varje kategori förändrats efter den förändrade lagen. 
 
Antipiratbyrån/Piratbyrån: För antipiratbyrån och piratbyrån kan detta vara intressant då de 
kan se hur den nya lagen och anmälningar påverkat fildelarna. De kan även se vilka 
tillvägagångssätt som är mest populära och vilka som minskat efter den förändrade 
upphovsrättslagen. Vidare kan det vara av intresse för antipiratbyrån att få information om i 
hur stor utsträckning användningen av skydd är och hur fildelarna går tillväga för att för att 
skydda sig mot upptäckt. 
 
Systemutvecklingstuderande: Det kan vara intressant för studerande inom detta område 
eftersom de själva studerar till att kunna arbeta med utveckling av system och program och 
troligen är det i deras intresse att få betalt för sina produkter. 
 
Polisen: Polisen skulle kunna ha ett intresse för denna typ av information då de kan få 
information om vilka klienter för nedladdning som används och hur eventuellt detta 
förändrats. 
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1.9 Relevans 
Ämnet illegal IT-användning i allmänhet och nedladdning av upphovsrättskyddat material i 
synnerhet anser vi vara relevant av olika anledningar. Ämnet är relevant i tiden för att det har 
behandlats frekvent i media på senare tid, exempelvis i tidningar och i tv-program och 
liknande massmedia.24 Relevans till informatik genom att vi som genomför denna 
undersökning är informatikstudenter som eventuellt i framtiden kan komma att arbeta med 
systemutveckling eller programutveckling. Nedladdningen av upphovsrättsskyddat material 
berör då oss på direkt sätt samt genom att IT-användning först och främst är en 
informationsteknologisk företeelse. Eftersom nedladdning genom fildelning är 
kommunikation mellan datorer och Internetanvändare där utbyte av information och filer 
förekommer anser vi att detta har en stark informationsteknologisk grund. Det är vidare 
relevant att undersöka studenter eftersom de enligt SCB oftast åldersmässigt ligger runt 25 
år25 och är de som eventuellt kan utgöra en stor del av dem som kommer att konsumera dessa 
produkter i framtiden. 

1.10 Perspektiv 
Här presenterar vi våra egna föreställningar och vår tro om utfallet i denna undersökning: 
Vi går in i detta uppsatsarbete med tron om att nedladdningen bland studenter ej har minskat 
till skillnad från, om man ser till tidigare undersökningar, en minskad nedladdning för hela 
landet. Enligt SCB är den största andelen av dem som använt sig av fildelningsprogram någon 
gång studenter26, genom detta har vi anledning att tro att nedladdningen är större i dessa 
kretsar. Det som också kan påverka vårt perspektiv i denna fråga är att det är allmänt känt att 
studenter många gånger har en sämre ekonomisk ställning än många andra i samhället. 
Tillsammans med detta har de också ofta bra Internetuppkopplingar samt har behov av vissa 
typer av program för att kunna genomföra sina studier. På dessa grunder tror vi att studenterna 
skulle kunna skilja sig från övriga när det gäller nedladdningsfrekvens. Eftersom 
nedladdningen vart starkt bevakat i media där även innebörden av lagen många gånger 
presenterats har vi anledning att tro att lagkunskapen är stor. Vi avser alltså att fokusera vår 
undersökning på nedladdningens frekvens och orsaker till detta beteende i en jämförelse från 
tidpunkten innan lagändringen och tidpunkten för studien, alltså efter lagändringen. 

1.10.1 Alternativa perspektiv 
Alternativa perspektiv vi skulle kunna ha använt oss av vid genomförandet av studien är att 
exempelvis fokusera på den tekniska användningen. Vilka klienter som är mest använda och 
hur pass effektiva dessa klienter är samt spårbarheten till användaren. 
 
Vi skulle även ha kunnat fokusera vår undersökning på lag och lagkunskap där vi med en mer 
ingående undersökning skulle ha kunnat utreda högskolestudenter lagkunskap och attityd till 
lagen. 
 
Vidare hade ett ekonomiskt perspektiv kunnat användas då undersökning sker på kopplingen 
mellan programkostad och ekonomisk ställning. 
 

                                                 
24 Några av dem som uppmärksammat detta är: Aftonbladet, TV4 och Sveriges Television genom uppdrag granskning. För 
att finna information om dessa kan följande Internetsidor besökas.  
Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,804339,00.html 
SVT (Uppdrag granskning): http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=46152&a=570607&lid=puff_581299&lpos=extra_0  
TV4: http://tv4.se/nyheter/432747.html 2006-05-11 
25 SCB (2006) s. 15 
26 SCB (2005) 
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Vi hade även kunnat avstå från att endast undersöka studenter och istället undersökt 
människor i allmänhet. 

1.11 Koppling till befintlig kunskap och vårt kunskapsbidrag 
Innan och under uppsatsen har inte någon tidigare undersökning som liknar vår egen 
påträffats. Vi har hittat undersökningar som berör ämnet nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material samt några undersökningar från SCB som visar vilken ålder där fildelning är 
vanligast samt vilka kategorier av människor som använt sig av fildelningsprogram.27 Dock 
har vi inte funnit någon specifik undersökning som berör studenters beteende gällande 
nedladdningen och därför påstår vi att det finns en kunskapslucka att fylla.  
 
Vårt kunskapsbidrag blir alltså att presentera en rapport som studentspecifikt behandlar 
huruvida högskolestudenterna förändrat sitt beteende gällande nedladdning efter den 
förändrade lagstiftningen. Kunskapsbidraget blir även att tillhandahålla en presentation av 
vilka orsaker som har lett till att det presenterade beteendet uppkommit. Kunskapen kan 
användas till olika syften och av olika typer av intressenter beroende på vilket intresse läsaren 
har. Resultatet kan användas till att se om högskolestudenter verkligen skiljer sig från andra 
människor i samhället, vilka typer av klienter som fildelarna och nedladdarna använder sig av 
samt vilka orsaker som ligger bakom högskolestudenternas beteende. Men hjälp av detta kan 
de mest använda typerna av klienter bevakas och på så sätt ge ett mer effektivt arbete med att 
försöka minska nedladdningen samt att se om den nya lagstiftningen gett någon effekt. 
 

1.12  Disposition  
 

 
Figur 1: Disposition 

 

                                                 
27 Dessa undersökningar är: SCB (2005), SCB (2006) & Fransson et al. (2006) 

Kapitel 2. Metod 
Här presenterar vi det som har med uppsatsens uppbyggnad 
att göra. Ett viktigt syfte med metoden är att ge läsaren 
möjligheten att själv bedöma om de antaganden, 
tillvägagångssätt och tolkningar vi gjort är trovärdiga och 
rimliga. 
 
Kapitel 3. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av  data som vi inhämtat 
genom vår undersökning att presenteras.  

 
Kapitel 4. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera de data som vi 
inhämtat i vår undersökning. 

 
Kapitel 5. Slutsats 
Slutligen kommer vi att presentera det vi har kommit fram till 
när vi gjort denna uppsats, alltså uppsatsens slutliga resultat.  

 

Kapitel 6. Diskussion 
Här kommer vi  att uttrycka våra åsikter och tankar kring 
uppsatsen i en avslutande diskussion. 
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer vi att behandla det som har med uppsatsens uppbyggnad att göra. Ett 
viktigt syfte med metoden är att ge läsaren möjligheten att själv bedöma om de antaganden, 
tillvägagångssätt och tolkningar vi gjort är trovärdiga och rimliga.28 
 
Metodkapitlet används för att förklara och visa författarens val av synsätt, perspektiv och 
ansats. Metodik berättar hur man empiriskt skall undersöka ett problem, alltså 
undersökningens tekniska utformning.29  

2.1 Angreppssätt 
Innan man börjar arbeta med en undersökning skall man avgöra vilket tillvägagångssätt man 
skall använda sig av.30 I grunden finns det två olika tillvägagångssätt man kan använda sig av, 
induktivt eller deduktivt ansats.  
 
En induktiv ansats innebär att man från observationerna eller resultatet skapar teorin, alltså är 
teorin resultatet av undersökningen och innebär att generaliseringar sker utifrån de 
observationer eller undersökningar man gjort. Observationerna och resultatet blir alltså till en 
teori.31 En deduktiv ansats innebär i stort sett det omvända från den induktiva ansatsen, alltså 
att man utifrån teorin grundar sin undersöknings utgångspunkter och testar sitt resultat 
gentemot de teoretiska utgångspunkterna.32 
 
Dessa två ansatser kan beskrivas som två extrempunkter och ofta är en undersökning inte helt 
koncentrerad på vare sig det ena eller det andra, utan dessa går ofta in i varandra mer eller 
mindre. Enligt Mats Alvesson så kallas denna blandning av angreppssätt för abduktion. 
Metoden blir en slags kombination av den induktiva och den deduktiva ansatsen. Abduktionen 
skiljer sig även mot de andra förklaringsmodellerna då den även innefattar förståelse.33 
 
Vi har genom läsning av artiklar i tidningar och via Internet formulerat våra frågeställningar 
och våra funderingar som ligger till grund för vår undersökning. Dock utgår vi inte från någon 
speciell teori när vi gör vår undersökning utan låter resultatet av undersökningen leda fram till 
slutsatserna. I detta område har vi inte funnit så mycket teorier utan mestadels material i form 
av media, så som dagstidningar och nyhetstidningar, varifrån våra funderingar och frågor 
formulerats ur. Vi anser därmed inte att vi tillämpar en deduktiv ansats då vi inte utgått från 
teorin i grund och botten, vi anser även inte att vi använder oss av en induktiv ansats rakt av 
då våra frågeställningar formulerats till följd av läsning i olika artiklar där viss litteratur 
påverkat och styrt vissa delar av vår frågeställning. Eftersom vi använder lite från båda 
angreppssätten anser vi att vi tillämpar den abduktiva ansatsen. 

2.1.1 Alternativa angreppssätt 
Vi skulle kunna ha utgått från kvalitativa data vid denna undersökning och istället för att 
använda en enkät använt oss av intervjuer. Detta hade fått ett resultat med ett större djup och 
hade troligen gett mer ingående slutsatser gällande beteendeorsaker. Med tanke på studiens 
                                                 
28 Wigblad Rune (1997) Karta över vetenskapliga samband - orientering i den samhällsvetenskapliga 
metoddjungeln. s. 51  
29 Ibid. s. 51 
30 Saunders Mark, Lewis Philip, Thornhill Adrian (2003) Research methods for business students. s. 86 
31 Bryman Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. s. 22 
32 Ibid. s. 21 
33 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj (1994) Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. s. 42 
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tidsram och den mängd vi valde att undersöka hade detta angreppssätt blivit allt för 
tidskrävande och hade därmed blivit mycket svårt att genomföra. 

2.2 Undersökningsmetod 
Ett grundläggande val som måste göras när egen data skall samlas in är vilken eller vilka 
undersökningsmetoder som skall användas. Innan detta bör man klargöra vilken typ av data 
man skall samla in, det finns två huvudtyper av undersökningsmetod, kvalitativ och 
kvantitativ.34 
 
Kännetecken hos den kvantitativa undersökningen är att den oftast består av stora antal 
undersökningsenheter. Med denna typ används ofta strukturerade frågeformulär och ofta 
används slutna svarsalternativ. Vanligtvis använder man enkäter eller telefonintervjuer. Data 
är kvantitativa om exempelvis kan uttryckas i siffror eller i liknande termer.35 
 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning för 
att genomföra denna uppsats. Vi ville undersöka ett större antal individer för att kunna få 
bredd i undersökningen och därmed att kunna dra slutsatser om en större mängd människor. 
En annan anledning till att vi valde att använda oss av en enkätundersökning var att de data 
man får in blir enkelt att sammanställa, granska och generalisera från. Vi anser att 
djupintervjuer inte kunnat påvisa ett rättvisande resultat eftersom vi inte haft möjligheten att 
undersöka tillräckligt många individer med den metoden och på så sätt gett ett skevt resultat. 

2.2.1 Enkät 
Enkäten utformades enligt bilaga 1. Vi har i efterhand kommit till insikt om att en fråga i 
enkäten inte kunde användas på ett bra sätt, därför har vi i sammanställningen av enkäten, i 
analysen och i slutsatserna bortsett från svaren på denna fråga. Frågan det handlar om i detta 
fall är enkätens fråga nummer 4. Frågan finns dock kvar i den enkät som presenteras i bilaga 
1, då vi ansåg att vi inte ska ändra i den utdelade enkäten i efterhand samt för att visa för 
läsare vilken fråga vi valt att bortse ifrån. Vi har även i efterhand upptäckt att vi kanske skulle 
ha gjort en distinktion mellan kategorierna film och musik som nu är i samma kategori. Innan 
enkäten delades ut och efter vår pilotundersökning (se 2.2.1.1 utdelning och anonymitet) 
kände vi att en distinktion inte var nödvändig. Men i efterhand så har vi upptäckt att det 
kanske skulle ha vart intressant att kunna se detta även om det direkt påverkar våra slutsatser. 
 
Motivering till de frågor som ställdes i enkäten återfinnes i bilaga 1. 

2.2.1.1 Utdelning och anonymitet 
För att säkerställa de tillfrågades anonymitet har vi valt att bortse ifrån att fråga om både kön 
och ålder. Detta gjorde vi för att de tillfrågade skulle känna sig säkra på att enkäten inte på 
något sätt skulle kunna kopplas till dem, för att de på ett så ärligt sätt som möjligt skulle fylla 
i enkäten då detta kan vara ett känsligt område att ställa frågor kring. Själva utdelningen 
gjorde vi genom att gå runt i universitetets olika delar och lämna ut enkäter till personer som 
befann sig på samma plats som vi vid det tillfället. För att ytterligare säkerställa anonymiteten 
fick de svarande placera sin ifyllda enkät i en box, likt en brevlåda, så att vi inte skulle ha 
någon möjlighet att se vem som fyllt i enkäten. Lådan tömdes efter varje utdelningstillfälle, 
totalt sett tre stycken tillfällen (se 2.2.1.2 urval). 
 

                                                 
34 Saunders M, Lewis P, Thornhill A (2003) s. 378 
35 Ibid. (2003) s. 378 
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Vi delade även ut en testenkät till tio personer, enkäten visade sig fungera på ett önskvärt sätt. 
Alltså att vi ansåg att det var en fungerande enkät som man kunde komma fram till slutsatser 
från. Dock fick vi korrigera några formuleringar, förändrade ordningen på vissa frågor samt 
några förtydligar. Vi lade även till en fråga som vi tyckte att vi i ursprungsenkäten missat. 
Denna fråga var fråga nummer 5 som behandlar hur mycket den svarande laddade ned innan 
lagändringen. Den lades till för att kunna mäta förändringen i nedladdningsfrekvensen. 

2.2.1.2 Urval  
Urvalet till denna undersökning föll på studenter vid Örebro universitet i ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av personer som för tillfället fanns 
närvarande och tillgängliga för att genomföra undersökningen.36 Anledningen till att 
undersökningen genomfördes vid Örebro universitet är att vi själva befinner oss där dagligen 
och att resor till andra universitet skulle vara för kostsamma både när det gäller tid och 
pengar. Eftersom vi befinner oss vid Örebro universitet dagligen kände vi att vi kunde få 
kontakt med denna urvalsgrupp på ett enkelt, smidigt och snabbt sätt, det finns också en 
möjlighet att man skulle kunna dra vissa slutsatser för studenter i allmänhet eftersom vår 
föreställning är att olika universitet och högskolor har en liknande kombination av människor. 
Vi tror vidare att studenter har en viss typ av datorkunskap som ligger över det genomsnittliga 
i samhället. 
 
När vi delade ut enkäten gick vi runt på universitetet och delade ut enkäter slumpmässigt till 
människor som fanns där för tillfället. För att täcka in olika kategorier av studenter delade vi 
ut enkäter i tre delar av universitetets område, långhuset, teknikhuset och forum/prisma-huset. 
Med kategorier menar vi studenter som läser vid universitetet med olika inriktning i sina 
studier. Eftersom olika kategorier av studenter befinner sig vid olika delar av universitetet 
anser vi att vi får med de flesta genom att göra denna fördelning. 
  
Enkäterna delades ut i tre omgångar på två olika dagar och fördelades på 51 stycken till varje 
del. Torsdagen den fjärde maj 2006 delades enkäter ut i långhuset och i teknikhuset och 
fredagen den femte maj 2006 delades resterande enkäter ut i forum/prisma-huset. Totalt 
delades alltså 153 stycken enkäter ut och anledningen till detta är att vi inte räknat med de 
original som vi kopierade med. Tanken var att dela ut 50 enkäter i varje del av universitetet 
men då originalen, som blev tre stycken eftersom vi kopierade i tre omgångar, också blev 
ifyllda ville vi inte ta bort något eftersom vi anser att detta skulle påverka resultatet. Antalet 
enkäter motiveras med att det är ett lagom stort antal för att kunna genomföra undersökningen 
och samtidigt kunna hålla sig inom de tidsramar som vi i under uppsatsen haft. Vi anser 
vidare att det är en tillräcklig mängd för att till viss mån kunna göra generaliseringar. Hade vi 
gjort undersökningen på ett större antal hade inte tiden räckt till, 

2.3 Datainsamling 
När man skall göra en undersökning gör man skillnad på olika typer av data, primärdata och 
sekundärdata. 
 
Primärdata samlar undersökaren in på egen hand utifrån sina frågeställningar och är helt ny. 
Detta är mer tillförlitligt än sekundärdata men är mycket mer krävande för undersökaren rent 
tidsmässigt och arbetskraftsmässigt. Man kan även relatera sina insamlade primärdata till 
tidigare forskning som jämförelse.37 

                                                 
36 Bryman A (2001) s. 114  
37 Lekvall Per, Wahlbin Clas (2001) Information för marknadsföringsbeslut. s. 141 
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Redan befintligt material som exempelvis tidigare forskning eller redan skrivna dokument 
som har samlats in av någon annan för ett annat ändamål än sitt eget kallas sekundärdata. Det 
kan vara mycket svårt att enbart bygga en undersökning på sekundärdata, eftersom de tidigare 
undersökningarna oftast inte har haft samma frågeställningar som man själv har.38 
 
Vi har funnit våra artiklar genom att använda Örebro universitetsbiblioteks sökdatabas för 
artiklar, sökmotorn google och dess mer vetenskapliga sökmotor scholar.google. Vi har vidare 
sökt och funnit information via media, exempelvis Computer Sweden, Aftonbladet m fl. 
Sökord som fildelning, nedladdning, illegal kopiering, upphovsrätt, upphovsrättslagen och de 
olika fildelningsprogrammens namn har använts. Övriga källor så som traditionell litteratur i 
form av böcker har hittats via universitetsbiblioteket samt genom tidigare kunskaper. 
 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av både primärdata och sekundärdata. 
Inhämtningen av primärdata genom enkätundersökningen vid Örebro universitet. 
Sekundärdata har använts för att öka förförståelsen kring ämnet och för att formulera våra 
frågeställningar och vårt syfte. Sekundärdata har även använts i metod och till vissa delar av 
resultatet och till vissa bilagor (exempelvis från lagboken och tillvägagångssätt). 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att man verkligen mäter det som man avser att mäta, alltså hur bra resultatet 
stämmer överens med verkligheten. Validiteten kan även formuleras som frånvaro av 
systematiska mätfel. Detta påverkas av att man försöker ställa ”rätt frågor” till ”rätt personer”. 
Vidare är det viktigt att man använder sig av olika källor i sitt arbete och jämför dessa med 
varandra för att få olika synvinklar och perspektiv på det man arbetar med. Detta kan även 
leda till en ökad objektivitet.39 
 
Vi har försökt skapa validitet genom att noggrant utforma vår enkät. Vi har även genomfört 
en pilotundersökning innan genomförandet av den riktiga undersökningen för att se om 
enkäten kan generera svar på våra undersökningsfrågor. Vår uppsatshandledare har även 
granskat och bedömt vår enkät samt kommit med korrigeringsförslag och kommentarer som 
vi tagit till oss.   
 
Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet vilket betyder att man bidrar med tillförlitliga 
kunskaper. Mätresultatet skall alltså bli detsamma vid olika mättillfällen och av olika 
undersökare i största möjliga mån. Reliabiliteten kan formuleras som frånvaro av 
slumpmässiga mätfel. Detta kan påverkas av intervjuaren eller undersökaren själv, men också 
av den intervjuade personen, situationen som intervjun sker i samt genom frågeställningar och 
tidigare kunskaper. Säkerställande av reliabilitet i en undersökning kan ske genom att klargöra 
utgångspunkter och teoretiska perspektiv. Vidare är det viktigt att man noggrant beskriver hur 
man kommit fram till sina slutsatser.40 
 
För att skapa en hög tillförlitlighet har vi strävat efter att på ett konsekvent och utförligt sätt 
beskriva tillvägagångssätt och hur vi kommit fram till våra slutsatser. Eftersom nedladdningen 
av upphovsrättsskyddat material är ett känsligt ämne har vi försökt att göra undersökningen så 

                                                 
38 Ibid. s. 141 
39 Saunders M, Lewis P, Thornhill  A (2003) s. 101f 
40 Saunders M, Lewis P, Thornhill  A (2003) s. 101 
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anonym som möjligt (Se 2.2.1.1 utdelning och anonymitet). Detta har vi gjort för att de 
tillfrågade skall svara så ärligt som möjligt för att minimera risken för slumpmässiga mätfel. 

2.5 Källkritik 
Källkritik går ut på att kontrollera källor så att de är valida, relevanta och reliabla.41 
 
När vi försökte söka efter befintliga undersökningar och litteratur fann vi detta vara mycket 
begränsat. Det var först under uppsatsarbetets sista vecka som vi fann en tidigare 
undersökning kring detta ämne, dock behandlade den inte riktigt samma sak. 
 
Det mesta befintliga materialet som fanns har hittats från mindre pålitliga källor så som 
dagstidningar, veckotidningar och mindre vetenskapliga artiklar och undersökningar oftast 
funna via Internet. Med tanke på uppsatsens karaktär där vi från en undran undersöker ett 
fenomen anser vi att bristen av vetenskapligt befintligt material inte påverkat vår 
undersökning av någon betydande grad. 
 
När det gäller de personer som svarat på den utdelade enkäten anser vi att vi till största del 
försökt skapa den anonymitet som går att få genom denna typ av undersökning. Dock kan vi 
men tanke på detta känsliga ämne, främst för att det är olagligt, inte vara säkra på att 
ärligheten hos alla tillfrågade är fullständig och kan därmed ha påverkat resultatet och 
slutsatserna för undersökningen. 

2.6 Analysmetod  
Analys av inhämtad data kan ske på flera olika sätt. En grundläggande indelning som kan 
göras är att skilja på kvantitativ och kvalitativ analysmetod. Kvantitativ analysmetod innebär 
oftast bearbetning av data som är i form av siffror så som frekvensberäkning, beräkning av 
centralmått etc. Kvalitativ analysmetod innebär bland annat data insamlat från öppna 
intervjuer etc. Enligt Avdic är den kvalitativa analysmetoden är ofta av öppet subjektiv 
karaktär och den kvantitativa analysmetoden oftast strävar efter viss objektivitet.42 
 
Vid analysen i denna undersökning har vi tillämpat oss av den kvantitativa analysmetoden då 
vi främst använt oss av frekvensberäkning av insamlade data. Resultaten av den genomförda 
enkätundersökningen har i tabeller ställts upp och vi har försökt att söka relationer och dra 
paralleller för att kunna hitta samband mellan vissa beteenden och de påvisade 
beteendeorsakerna. Detta för att kunna dra slutsatser som svarar på vår frågeställning och 
uppfylla vårt syfte. 
 
Motivering till våra enkätfrågor återfinnes i Bilaga 1. 

2.7 Generalisering 
Eftersom vi valt att endast undersöka högskolestudenter i denna uppsats kommer vi inte att 
kunna generalisera om människor i allmänhet utan endast kunna dra slutsatser gällande 
högskolestudenter. Undersökningen grundar sig på Örebro universitets studenter vilket kan 
leda till att resultatet kan bli en aning skevt, men vi tror att detta är ett väl representativt urval 
för att kunna dra slutsatser för svenska högskolestudenter. Motiveringen till detta är att 
studenterna och dess beteende är enligt vår uppfattning i stort sett liknande oavsett universitet 
eller högskola samt att blandningen av människor ofta är liknande. Därför anser vi att 

                                                 
41 Eriksson L T, Weidersheim P F (1999) s. 151 
42 Avdic A (2003) Riktlinjer för rapportering s. 12 
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resultatet skulle generera ett liknande resultat om denna undersökning skulle genomföras vid 
ett annat universitet. 
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3 Resultat 
Här kommer vi att presentera det material vi inhämtat för att kunna genomföra denna 
undersökning. Till en början presenterar vi en kort genomgång av vad upphovsrättslagen 
gällande nedladdning innebär, detta är sekundärdata. Efter presentationen av 
upphovsrättslagen kommer vi att presentera sammanställningen av den utdelade enkäten, 
först i form av den ursprungliga enkäten med sammanställda siffror för att sedan presentera 
informationen i tabeller. Denna information har vi på egen hand inhämtat och är därför 
primärdata. För att se enkäten i sin ursprungsform se bilaga 1. 

3.1 Upphovsrättslagen 
Upphovsrätten innebär att den som skapat ett verk, exempelvis en film, en låt eller en bild har 
ensamrätt att bestämma över användningen av detta. Detta innebär att ingen får göra en kopia 
av verket och inte heller göra verket tillgängligt för allmänheten genom att man till exempel 
lägger ut det på Internet, utan upphovsmannens tillstånd. 
 
Man får enligt den nya upphovsrättslagen inte kopiera material som lagts ut på Internet utan 
upphovsmannens tillstånd.43 Eftersom man genom själva nedladdandet skapar en kopia av 
verket utan tillstånd, så är nedladdning av upphovsrättskyddat material heller inte tillåtet, 
detta är oberoende av hur du valt att spara verket, att verket förekommit i datorns minne 
klassas som en kopiering och därmed som ett brott mot upphovsrättslagen.44 

3.2 Sammanställning enkätsvar 
Här presenteras sammanställningen av de enkäter som samlats in. Sammanlagt fick vi in 153 
stycken enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 100 procent. Först presenterar vi svaret 
av enkäten i en sammanställning under rubrik 3.2.  Sedan kopplar vi  ihop olika frågor och 
skapa relationer efter den totala sammanställningen. 

3.2.1 Sammanställning fråga för fråga 
1) 2005 infördes ett tillägg till upphovsrättslagen som ytterligare skärpte lagstiftningen. Vilket/vilka 
alternativ stämmer bäst överens med vad den nya upphovsrättslagen säger? 
Det är lagligt att ladda ner upphovsrättskyddat material  21 
Det är olagligt att ladda ned upphovsrättskyddat material   93 
Det är lagligt att dela ut upphovsrättskyddat material 3 
Det är olagligt att dela ut upphovsrättskyddat material. 99 

 
2) Hur bra uppfattning anser du dig ha över vad detta tillägg till upphovsrättslagen innebär? 
Mycket bra 6 
Bra 33 
Varken bra eller dåligt 42 
Dåligt 54 
Mycket dåligt 18 

 
3) Vad tycker du om den nya upphovsrättslagen? 
Mycket bra 0 
Bra 15 
Varken bra eller dåligt 93 
Dåligt 30 
Mycket dåligt 15 

                                                 
43 http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/07/29/96c6bfb1.pdf 
44 http://piratbyran.org/index.php?view=articles&cat=6 
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4) Varför tycker du som du gör angående den nya upphovsrättslagen? 
Har ej sammanställts eftersom vi i efterhand ansåg att vi ej var i behov av svaren till denna fråga. 

 
5) Innan lagändringen 2005, ungefär hur ofta laddade du ned upphovsrättsskyddat material? 
Någon gång i månaden 48 
Någon gång per vecka 30 
Flera gånger per vecka 30 
Dagligen 9 
Har aldrig laddat ned 36 

 
6) Jag laddade innan lagändringen 2005 ned upphovsrättsskyddat material i form av: (Flera alt. Möjliga) 
Nyttoprogram 54 
Spel 27 
Film/Musik 105 
Annat 3 

 
7) Hur gick du tillväga för att ladda ned det upphovsrättsskyddade materialet? Jag laddade ned från: 
(Flera alt. Möjliga) 
Webbplats 33 
Direct Connect 90 
BitTorrent 21 
FTP 15 
IRC 6 
Annat  Kazaa,Gnutella, Emule, Limewire 1 var (4) 

 
8) Efter lagändringen 2005, ungefär hur ofta laddar du ned upphovsrättsskyddat material? 
Någon gång i månaden 36 
Någon gång per vecka 33 
Flera gånger per vecka 18 
Dagligen 12 
Har slutat ladda ned 21 
Laddar fortfarande inte ned 33 

 
9) Jag laddar efter lagändringen 2005,  ned upphovsrättsskyddat material i form av: (Flera alt. Möjliga) 
Nyttoprogram 51 
Spel 21 
Film/Musik 90 
Annat 3 

 
10) Hur går du tillväga för att ladda ned det upphovsrättsskyddade materialet? Jag laddar ned från: 
(Flera alt. Möjliga) 
Webbplats 27 
Direct Connect 63 
BitTorrent 36 
FTP 12 
IRC 0 
Annat  Limewire 1 (1) 

 
11) Har du vidtagit någon/några åtgärder för att inte bli upptäckt? (Flera alt. Möjliga) 
Dolt ditt rätta IP-nummer 6 
Krypterat filer 3 
Inte vidtagit någon åtgärd 84 
Annat PeerGuardian 6 (6) 
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12) Orsaker till mitt beteende stämmer in på följande påståenden? (Flera alt. Möjliga) 
Risken att åka fast är liten 85 
Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 17 
Straffet för nedladdning är inte hårt nog 31 
Straffet för nedladdning är tillräckligt hårt för att avskräcka 33 
Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig 25 
Jag anser det inte vara ett brott 42 
Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 4 
Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned /dela ut 25 
Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 37 
Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 10 
Ingen speciell orsak 23 
Annat Inget behov av att ladda ned, 1 

Ingen dator längre, 1 

3.2.2 Kunskap om lagen 
Kunskap om lagen  
Kan lagen 48 
Kan ej lagen 105 

Tabell 3.1: Lagkunskap 

Tabellen visar att 48 av de svarande vet vad den nya lagen innebär, alltså svarat korrekt på 
enkätens första fråga. 105 vet inte vad den nya lagen innebär. I procent innebär det att 31,4 
procent av populationen kan lagen och 68,6 procent kan den inte. ((48/153*100) respektive 
(105/153*100)). Dessa siffror har fåtts fram genom att vi undersökt varje enkät för sig och 
räknat ihop antalet korrekta svar. 

3.2.3 Tron om kunnande och åsikter om den nya lagen 
Tabell 3.2 visar hur populationen tror sig kunna lagen och vad de tycker om lagen. Tabellen 
visar det totala resultatet oavsett om de svarat rätt på fråga ett eller inte. 
 
Tabell 3.3 och tabell 3.4 visar detsamma som föregående tabell med skillnaden att separation 
mellan kunnande och icke kunnande har gjorts.  
 
Totalt: Anser sig kunna lagen:  Tycker om lagen: 
Mycket bra 6 0 
Bra 33 15 
Varken bra eller dåligt 42 93 
Dåligt 54 30 
Mycket dåligt 18 15 
Totalt 153 153 

Tabell 3.2: Uppfattning och åsikt om lagen 

 
Av de som svarat rätt: Anser sig kunna lagen:  Tycker om lagen: 
Mycket bra 3 0 
Bra 15 3 
Varken bra eller dåligt 18 36 
Dåligt 12 6 
Mycket dåligt 0 3 
Totalt 48 48 

Tabell 3.3: Uppfattning och åsikt om lagen (av lagkunniga) 

Av de som svarat fel: Anser sig kunna lagen:  Tycker om lagen: 
Mycket bra 3 0 
Bra 18 12 
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Varken bra eller dåligt 24 57 
Dåligt 42 24 
Mycket dåligt 18 12 
Totalt 105 105 

Tabell 3.4: Uppfattning och åsikt om lagen (av icke lagkunniga) 

3.2.4 Nedladdning 
Tabell 3.5 visar den totala nedladdningen innan lagändringen jämfört med nedladdningen 
efter lagändringen samt differensen mellan dessa. 
 
Tabell 3.6 och 3.7 visar nedladdningen fördelat på lagkunniga och icke lagkunniga med 
samma metod som tabell 3.5. 
Nedladdning totalt: Innan lagändring:  Efter lagändring: Differens: 
Någon gång i månaden 48 36 -12 
Någon gång per vecka 30 33 +3 
Flera gånger i veckan 30 18 -12 
Dagligen 9 12 +3 
Aldrig/slutat * 36 54 +18 
Totalt 153 153  

*Aldrig/slutat innefattar efter lagändringen även ”laddar fortfarande inte ned”. 

Tabell 3.5: Nedladdning totalt 

Nedladdning av kunnande: Innan lagändring:  Efter lagändring: Differens: 
Någon gång i månaden 18 21 +3 
Någon gång per vecka 3 0 -3 
Flera gånger i veckan 15 12 -3 
Dagligen 3 3 0 
Aldrig/slutat* 9 12 +3 
Totalt 48 48  

* Aldrig/slutat innefattar efter lagändringen även ”laddar fortfarande inte ned”. 

Tabell 3.6: Nedladdning av lagkunniga 

Nedladdning av okunnande: Innan lagändring:  Efter lagändring: Differens: 
Någon gång i månaden 30 15 -15 
Någon gång per vecka 27 33 +6 
Flera gånger i veckan 15 6 -9 
Dagligen 6 9 +3 
Aldrig/Slutat* 27 42 +15 
Totalt 105 105  

* Aldrig/slutat innefattar efter lagändringen även ”laddar fortfarande inte ned”. 

Tabell 3.7: Nedladdning av icke lagkunniga 

3.2.5 Beteende 
Tabell 3.8 visar vilket tillvägagångssätt som används både innan och efter lagändringen samt 
differensen mellan de båda tidpunkterna. Rubrik 3.2.5.2 beskriver förändringar i frekvens och 
beteende, inga tabeller presenteras i denna del utan svaren kan härledas utifrån den totala 
sammanställningen av enkäten. 
Tabell 3.9 visar om och hur de svarande vidtagit åtgärder för att inte bli upptäckt vid sin 
nedladdning.  
 
Tabell 3.10 visar vilka tillvägagångssätt som används av de personer som försöker skydda sig. 
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3.2.5.1 Tillvägagångssätt vid nedladdning 
Tillvägagångssätt vid nedladdning: Innan lagändring:  Efter lagändring: Differens: 
Webbplats 33 27 -6 
Direct connect 90 63 -27 
BitTorrent 21 36 15 
FTP 15 12 -3 
IRC 6 0 -6 
Annat 4 1 -3 
Totalt: 180 147 -33 

Tabell 3.8: Tillvägagångssätt vid nedladdning 

3.2.5.2 Frekvensförändring och beteendeförändring 
Siffrorna vi presenterar under detta avsnitt har genom undersökning av varje enkät 
sammanställts. Exempelvis om en tillfrågad person angett en nedladdningsfrekvens på flera 
gånger i veckan innan lagändringen och någon gång i månaden efter lagändringen så är 
detta en minskning. I sammanställningen under rubrik 3.2.1 framgår inte dessa siffror 
eftersom det i dessa tabeller visas en sammanställning av svaren på dessa frågor. Detta 
innebär att de olika kategorierna kan ha tagit svar från varandra. Dvs att om några svarande 
har angett att de slutat och lika många ansett att de börjat kommer svaren att vara 
oförändrade i sammanställningen även om en ökning eller minskning faktiskt har skett. 
 
36 stycken har minskat sin nedladdning av upphovsrättsskyddat material varav 21 stycken har 
slutat helt. Detta innebär att 23,5 % (36/153*100) har minskat och 13,7 % (21/153*100) har 
slutat att ladda ned. Av de 15 som fortfarande laddar ned men har minskat sin 
nedladdningsfrekvens har sex stycken förändrat sitt beteende, tre stycken har börjat använda 
BitTorrent samtidigt som de använder samma tillvägagångssätt som tidigare. Tre stycken har 
bytt från användning av endast Direct Connect till att endast använda BitTorrent. Övriga nio 
har ej förändrat sitt beteende gällande tillvägagångssätt för nedladdning. 
 
15 stycken har ökat sin nedladdning av upphovsrättsskyddat material varav tre stycken har 
börjat med att ladda ned efter lagändringen. Detta innebär 9,8 % (15/153*100) har ökat 
nedladdningen och 2 procent (3/153*100) har börjat ladda ned efter lagändringen. 
 
Av dem som ökade sin nedladdning har nio stycken förändrat sitt tillvägagångssätt. Åtta av 
nio har slutat med Direct Connect och börja använda sig av BitTorrent istället. En person hade 
endast slutat använda Direct Connect och använder andra tillvägagångssätt istället som även 
tidigare angivits. Övriga sex har inte förändrat sitt tillvägagångssätt. 
 
102 stycken har inte förändrat sin nedladdningsfrekvens om man jämför frekvensen innan 
lagändringen med frekvensen efter lagändringen varav 33 stycken aldrig laddat ned. Detta 
innebär 66,7 procent (102/153*100). Av dem som laddade ned lika mycket vid jämförelsen 
hade nio stycken förändrat sin metod. Resterande 93 har inte förändrat sitt tillvägagångssätt. 

3.2.5.3 Skydd 
Tabellen visar hur de svarande vidtagit åtgärder för att skydda sig mot att bli upptäckt, baserat 
på de 99 stycken som efter lagändringen laddar ned. 
Åtgärd: Antal:  
Dolt IP-Nummer 6 
Krypterat filer 3 
Inte vidtagit någon åtgärd 84 
Använt PeerGuardian 6 
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Totalt 99 

Tabell 3.9: Användande av skydd 

Tabellen visar att 15 stycken vidtagit åtgärder för att inte bli upptäckta vilket innebär att det är 
15,2 procent (15/99*100) av dem som laddar ned som försöker skydda sig. Av de 15 som 
skyddar sig har sex stycken full koll på vad lagen innebär. 

3.2.6 Tillvägagångssätt för användare av skydd: 
Vad använder de som implementerat ett skydd för tillvägagångssätt för att ladda ned? 
Tillvägagångssätt: Antal:  
Webbplats 9 
Direct connect 9 
BitTorrent 9 
FTP 6 
IRC 0 
Annat 3 
Totalt: 36 

Tabell 3.10: Tillvägagångssätt skyddsanvändare 

3.2.7 Orsak till beteende  
Detta kapitel beskriver de orsaker som finns för det aktuella beteendet.  
Tabell 3.11 visar orsakerna till beteendet för personer som minskat sin nedladdning, tabell 
3.12 visar samma sak för de som ökat sin nedladdning, tabell 3.13 visar detta för personer 
med oförändrad nedladdning och tabell 3.14 visar detta för de som slutat att ladda ned.  
 
� Minskad nedladdning (av dem som fortfarande laddar ned): 
De som minskat sitt nedladdande (frekvens), men laddar fortfarande ned har angett följande 
orsak till sitt beteende: Totalt 15 stycken. 
Orsak: Antal:  
Risken att åka fast är liten 15 
Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 0 
Straffet för nedladdning är inte hårt nog 5 
Straffet för nedladdning är tillräckligt hård nog att avskräcka 6 
Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig 0 
Jag anser det inte vara ett brott 7 
Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 0 
Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned/dela ut 3 
Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 6 
Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 0 
Ingen speciell orsak 5 
Annat  0 
Kan lagen: 3; Kan ej lagen: 12  

Tabell 3.11: Orsak till beteende (minskad nedladdning) 
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� Slutat ladda ned: 
De som slutat ladda ned har angett följande anledning till sitt beteende: Totalt 21 stycken 
Orsak: Antal:  
Risken att åka fast är liten 0 
Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 7 
Straffet för nedladdning är inte hårt nog 0 
Straffet för nedladdning är tillräckligt hård nog att avskräcka 10 
Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig 6 
Jag anser det inte vara ett brott 0 
Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 0 
Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned/dela ut 0 
Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 0 
Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 0 
Ingen speciell orsak 6 
Annat; Ingen dator längre  1 
Kan lagen: 3; Kan ej lagen: 18  

Tabell 3.12: Orsaker till avslutad nedladdning 

� Ökad nedladdning 
De som ökat sitt nedladdande (frekvens) har angett följande orsak till sitt beteende: Totalt 15 
stycken 
Orsak: Antal:  
Risken att åka fast är liten 13 
Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 0 
Straffet för nedladdning är inte hårt nog 4 
Straffet för nedladdning är tillräckligt hård nog att avskräcka 0 
Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig 0 
Jag anser det inte vara ett brott 12 
Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 0 
Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned/dela ut 0 
Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 10 
Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 0 
Ingen speciell orsak 0 
Annat  0 
Kan lagen: 0; Kan ej lagen: 15  

Tabell 3.13: Orsaker till ökad nedladdning 

� Oförändrad nedladdning (av dem som laddar ned): 
De som inte förändrat sitt nedladdande (frekvens) men fortfarande laddar ned har angett 
följande orsak till sitt beteende: Totalt 69 stycken 
Orsak: Antal:  
Risken att åka fast är liten 57 
Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 0 
Straffet för nedladdning är inte hårt nog 11 
Straffet för nedladdning är tillräckligt hård nog att avskräcka 12 
Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig 10 
Jag anser det inte vara ett brott 24 
Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 0 
Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned/dela ut 22 
Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 21 
Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 2 
Ingen speciell orsak 0 
Annat  0 
Kan lagen: 33; Kan ej lagen: 36  

Tabell 3.14: Orsak till oförändrad nedladdning 
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� Oförändrad nedladdning (av dem som aldrig laddat ned): 
De som inte förändrat sitt nedladdande (frekvens) av dem som aldrig  laddat ned har angett följande 
orsak till sitt beteende: Totalt 33 stycken 
Orsak: Antal:  
Risken att åka fast är liten 0 
Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 10 
Straffet för nedladdning är inte hårt nog 0 
Straffet för nedladdning är tillräckligt hård nog att avskräcka 9 
Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig 15 
Jag anser det inte vara ett brott 0 
Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 4 
Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned/dela ut 0 
Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 0 
Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 7 
Ingen speciell orsak 12 
Annat; Har ej behov av att ladda ned  1 
Kan lagen: 9; Kan ej lagen: 24  

Tabell 3.15: Orsaker till oförändrad nedladdning (av dem som aldrig laddat ned) 

3.2.8 Typ av material 
Tabell 3.14 visar vilka typer av material som laddas ned innan jämfört med efter lagändringen 
samt beskriver differensen mellan dessa.  
Typ av nedladdat material: Innan lagändring:  Efter lagändring: Differens: 
Nyttoprogram: 54 51 -3 
Spel: 27 21 -6 
Musik/film: 105 90 -15 
Annat: 3 3 0 
Totalt 189 165 -24 

Tabell 3.16: Typ av nedladdat material 
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4 Analys 
I detta kapitel ska vi tolka de data som inhämtades genom enkätundersökningen. Materialet 
till denna analys hämtas från kapitel 3 där resultatet av enkätundersökningen presenteras. Vi 
har även valt att illustrera vissa delar i diagram för att ytterligare förtydliga det data som 
inhämtades. 

4.1 Lagkunskap 
Enligt tabell 3.1 visar det sig att de svarande har mindre bra kunskap om vad det nya tillägget 
till upphovsrättslagen innebär. 31,4 procent av de tillfrågade visste att både utdelning och 
nedladdning är olagligt. Övriga kan ha delvis kunskap men här har vi valt att inte gradera 
kunskapen utan har endast gjort skillnad på om det finns kunskap eller inte om den aktuella 
lagen Med kunskap menar vi att de svarat helt rätt på fråga ett i enkäten. 68,6 procent av de 
tillfrågade inte har kunskap om vad lagen nu innebär. Detta kan påverka beteendet i stor 
utsträckning då tron om att nedladdning är tillåtet kan leda till att individen fortsätter att ladda 
ned på grund av dålig kunskap. 

4.2 Tron om lagkunskap 
Totalt sett, oavsett om de kan lagen eller inte, så anser de svarande att de i stor utsträckning 
har dålig uppfattning om vad lagen innebär vilket kan härledas ur tabell 3.2 och diagram 1. 
Detta kan visa på att populationen i stort sett är relativt ointresserade av den nya 
upphovsrättslagens innebörd då de flesta, 74,5 procent (114/153*100), anser sig ha varken bra 
eller dålig, dålig eller mycket dålig kunskap om lagen. 
 
Om man ser till relationen mellan kunskap och hur pass bra uppfattning de svarande anser att 
de har så visar det sig i tabell 3.3, att 37,5 procent av dem som svarade rätt på frågan om vad 
lagändringen innebär, anser sig har bra eller mycket bra uppfattning. Lika stor procentsats har 
svarat att de varken har bra eller dålig kunskap om lagen samt 25 procent uppfattar dess 
lagkunskap som dålig.  
 
Av dem som svarade fel kan det härledas ur tabell 3.4, att 20 procent anser att de har bra 
kunskap om lagen eller bättre. 23 procent anser att de varken har bra eller dålig uppfattning 
om vad lagen innebär samt 57 procent har dålig eller mycket dålig uppfattning.  
 
Av detta kan man utläsa att bland de rättsvarande så anser den största delen av de svarande att 
man har bra eller varken bra eller dålig uppfattning om vad lagen innebär medan det bland 
dem som svarade fel hade den största andelen angivit att de har dålig uppfattning eller sämre. 
Detta visar att man har en relativt god uppfattning om sin egen kunskap om vad lagen innebär. 
Detta illustreras i diagram 1. 
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Diagram 1:Tro om kunskap om lagen (jämförelse) 

4.3 Nedladdning 
Andelen som innan lagändringen laddade ned upphovsrättsskyddat material var 76,4 procent 
av de tillfrågade som kan härledas ur tabell 3.5. Om man jämför detta med andelen som 
laddar ned efter den förändrade lagstiftningen, som är 64,7 procent, innebär det att det har 
skett en minskning med 11,7 procentenheter. Eftersom antalet som laddar ned har minskat 
med 18 individer från de ursprungliga 117 innebär detta en minskning med 15,4 procent 
(18/117*100). Nedladdningsfrekvensen och differensen åskådliggörs i diagram 2. 
 
Det är dock fler än 18 individer som har slutat att ladda ned, eftersom några även har börjat 
ladda ned så blir siffran med personer som slutat högre. Själva förändringen mellan de olika 
grupperna tas upp under punkt 4.4.2 frekvensförändring. 
 
Av de lagkunniga kan det från tabell 3.6 räknas ut att de som laddade ned innan lagändringen 
var 81,3 procent vilket till efter lagändringen sjunkit till 75 procent. Alltså har det skett en 
minskning med 6,3 procentenheter. Sänkningen med tre individer innebär en minskning med 
7,7 procent (3/39*100).  
 
De icke lagkunnigas nedladdning uppvisas i tabell 3.7, där andelen som laddade ned innan 
lagändringen var 74,2 procent, denna siffra har efter lagändringen sjunkit till 60 procent. 
Alltså har det skett en minskning med 14,2 procentenheter. Sänkningen i antalet individer var 
15 stycken vilket innebär att bland de icke lagkunniga har nedladdningen sjunkit med 19,2 
procent (15/78*100).  
 
Detta visar alltså att de som slutat med nedladdningen är störst bland de individer som inte har 
kunskap om vad den nya lagen innebär. Det är alltså fler av de vars lagkunskap inte är 
komplett som slutat ladda ned än de som har lagkunskap. 
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Förändring i nedladdning (Innan/efter lagändring)
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Diagram 2: Förändring nedladdning 

4.4 Beteende 

4.4.1 Tillvägagångssätt 
När det gäller tillvägagångssättet kan man i tabell 3.8 utläsa att samtliga typer av 
tillvägagångssätt utom BitTorrent har minskat i användning om man jämför tidpunkten innan 
lagändring med tidpunkten efter lagändringen. Användningen av BitTorrent har ökat med 
71,4 procent. Den största minskningen i antal har användningen av Direct Connect stått för 
som har minskat med 27 stycken användare, vilket ger en minskning på 30 procent. 
 
Den största procentuella förändringen har skett i användningen av IRC som har minskat från 
sex användare till 0 användare, alltså en minskning med 100 procent.  
 
Troligtvis har de tillfrågade blivit rädda för att använda Direct Connect och att BitTorrent 
troligen känns säkrare. Det kan vara så att de som blivit anmälda för illegal 
nedladdning/utdelning många gånger använt sig av Direct Connect. 
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Diagram 3: Tillvägagångssätt vid nedladdning 

4.4.2 Frekvensförändring 
Här tar vi upp total frekvensförändring utan att relatera till kunskap om lagen. 
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4.4.2.1 Minskning 
Av de 153 undersökta individerna har 36 stycken minskat sin nedladdning av det 
upphovsrättsskyddade materialet. Av dessa har 21 stycken slutat helt. Procentuellt sett innebär 
det att 23,5 procent förminskat sin nedladdning och att 13,7 procent slutat helt med 
nedladdningen. 

4.4.2.2 Ökning 
Det har även skett en ökning bland vissa individer. 15 personer har ökat sin nedladdning samt 
tre av dessa har påbörjat nedladdning efter det att lagändringen trädde i kraft. Alltså har cirka 
10 procent av de undersökta personerna ökat sin nedladdning samt 2 procent har påbörjat. 
 
Av dem som gjorde en ökning i nedladdningsfrekvens har nio stycken förändrat sitt 
tillvägagångssätt, varav åtta av de nio har slutat använda Direct Connect och använder sig 
istället av BitTorrent istället. Den resterande personen hade endast slutat att ladda ned från 
Direct Connect men fortsatt att ladda ned genom andra tillvägagångssätt som även användes 
innan lagändringen. Övriga sex individer har inte förändrat sitt tillvägagångssätt. Anledningen 
till att man börjat ladda ned kan vara att man genom debatt i exempelvis media fått 
information om att man kan ledda ned och hur man kan göra detta. 

4.4.2.3 Oförändrat 
102 stycken av de undersökta personerna har inte förändrat sin nedladdningsfrekvens. 
Av dessa 102 har 33 stycken aldrig laddat ned och heller ej påbörjat nedladdning. Procentuellt 
innebär detta att 67 procent av de tillfrågade ej har förändrat sin nedladdningsfrekvens. Nio 
stycken av dem som fortfarande laddar ned har förändrat sitt tillvägagångssätt. 

4.4.3 Skydd 
Av de 99 personer som fortfarande laddar ned kan man i tabell 3.9 se att 84 personer ej 
vidtagit några åtgärder för att skydda sig mot att bli upptäckt. Detta innebär att 15 personer 
har vidtagit åtgärder för att inte bli upptäckt vid en eventuell kontroll. Sex stycken har dolt sitt 
riktiga IP-nummer, tre stycken har krypterat sina filer samt att sex stycken använder 
PeerGuardian. Detta innebär att 15,2 procent av dem som fortfarande laddar ned 
upphovsrättsskyddat material på Internet använder någon form av skydd för att inte bli 
upptäckt. Det visar även att sex stycken av de 15 som skyddar sig vet vad lagen innebär, 
vilket innebär att det inte finns någon direkt relation mellan lagkunskap och skydd. De som 
använder skydd har som man kan utläsa i tabell 3.10, ett varierat tillvägagångssätt för att 
ladda ned det upphovsrättsskyddade materialet. Webbplats, Direct Connect, och BitTorrent 
står alla tre för en 25 procentig användning, 16,7 procent använder sig av FTP och 8,3 procent 
använder sig utav andra tillvägagångssätt. Eftersom användningen av IRC har slutat helt 
innebär det givetvis att även skyddsanvändare slutat använda detta tillvägagångssätt. 
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Diagram 4: Användande av skydd 

4.5 Orsaker till beteende 
� Minskad nedladdning (Tabell 3.11 och 3.12): 

► Av dem som fortfarande laddar ned (tabell 3.11): 
Eftersom samtliga som minskat sin nedladdning men fortfarande laddar ned anser att 
det är liten risk att åka fast bedömer vi att detta är anledningen till att de fortfarande 
fortsätter med att ladda ned efter lagändringen. Att 80 procent av dessa inte har 
kunskap om vad lagen betyder kan leda till att de inte tror att de kommer att åka fast 
då de tror att de följer lagen. En tredjedel anser att straffet för nedladdning inte är hårt 
nog och kan vara en anledning till att man fortsätter att ladda ner upphovsrättsskyddat 
material. Sex stycken anser motsatsen, alltså att straffet för nedladdning är hårt nog för 
att avskräcka och detta kan vara en anledning till att de minskat sin nedladdning trots 
att de inte är direkt oroliga för att åka fast. Sju stycken anser dock inte att det är ett 
brott att ladda ned upphovsrättsskyddat material även fast den nya lagen trätt i kraft. 
Av de sju som anser att det inte är ett brott är det ingen som kan lagen, vilket kan 
förklara mängden som anser att det inte är ett brott. Eftersom lagen har ändrats från att 
enbart vara olagligt att dela ut till att även innefatta nedladdning. Vissa av de personer 
som fortfarande laddar ned påverkas av sina kompisar då tre stycken har angivit detta 
som en orsak till sitt beteende. Sex stycken har angett att de har fått en snabbare 
Internetuppkoppling vilket kan leda till att de känner sig frestade att fortsätta ladda 
hem material av upphovsrättsskyddad karaktär även om de har minskat 
nedladdningsfrekvensen. Totalt sett inom denna kategori är det genomgående dålig 
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lagkunskap vilket kan påverka de tillfrågades beteende i stor utsträckning.  
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Diagram 5: Orsak minskad nedladdning 

► Av dem som slutat ladda ned (Tabell 3.12): 
De som slutat ladda ner upphovsrättsskyddat material via Internet visar en viss tendens 
till att känna att risken att åka fast och att straffet för nedladdning är tillräckligt hårt 
för att avskräcka. En ganska stor del anser vidare att anledningen till att man slutat 
ladda ned är att man vill vara laglydig. En relativt stor mängd har även angivit att det 
inte finns någon speciell orsak till att man inte längre laddar ned upphovsrättsskyddat 
material. Trots att man visar upp en rädsla för lagen och för att åka fast vet större 
delen av dessa inte vad den nya lagen innebär, 14,3 procent av de 21 som slutat ladda 
ned har kunskap om lagen. 
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Diagram 6: Orsaker slutat ladda ned 

� Ökad nedladdning (tabell 3.13): 
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Av dem som ökat sin nedladdning anser de flesta, 86,7 procent, att risken att åka fast är 
liten. Många anser även att det inte är ett brott att ladda ned upphovsrättsskyddat material, 
80 procent. Detta kan grunda sig i att de som ökat sin nedladdning har uppvisat en 
hundraprocentig okunskap om lagen. Fyra av dessa anser vidare att straffet för 
nedladdning inte är hårt nog utan att det är värt risken att åka fast för att man troligen 
tjänar mer på att fortsätta ladda. Många, 66,7 procent, har även erhållit en snabbare 
Internetuppkoppling än tidigare vilket kan vara en orsak till att man ökat sin nedladdning. 
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Diagram 7: Orsaker ökad nedladdning 

� Oförändrad nedladdning (tabell 3.14 och 3.15): 
► Av dem som fortfarande laddar ned (tabell 3.14): 

Av dem som inte förändrat sin nedladdningsfrekvens anser en väldigt stor del att risken 
att åka fast är liten, 82,6 procent, trots att lagkunskapen är avsevärt större hos denna 
grupp än hos andra grupper. Närmare hälften av de tillfrågade har kunskap om vad lagen 
innebär och här har vi svårt att se ett samband mellan lagkunskap och 
nedladdningsfrekvens. En sjättedel av de tillfrågade anser att straffet för nedladdning 
inte är hårt nog att avskräcka och i stort sett lika många anser att straffet för nedladdning 
är hårt nog att avskräcka, med skillnaden att denna grupp representeras av en individ 
mer. Detta kan dock vara en följd av okunskap av lagen eftersom det är ungefär samma 
fördelning som det är i fördelningen över lagkunskapen. 
 
34,8 procent av de tillfrågade anser dock inte att nedladdning av upphovsrättskyddat 
material är ett brott, det kan vara en följd av att ungefär hälften av de tillfrågade inte kan 
lagen. Även kompisars inflytande kan påverka de som inte har kunskap i lagen, andelen 
individer som angett denna orsak är 34,8 procent. Detta kan bero på att man istället för 
att konsultera lagboken frågar sina vänner som kanske egentligen har lika dålig 
uppfattning om vad lagen innebär som en själv men tror att de har kunskap om lagen. 
Att nedladdningen fortsatt i samma takt som tidigare kan även bero på att många fått en 
bättre Internetuppkoppling än tidigare, några få har även fått en sämre uppkoppling än 
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tidigare vilket kan vara en orsak till att de inte har ökat sin nedladdning. 

Orsak till oförändrad nedladdning (av de som fortfarande laddar ned)
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Diagram 8: Orsaker oförändrad nedladdning av dem som laddar 

► Av dem som aldrig laddat ned (tabell 3.15): 
Av dem som aldrig har laddat ned är den dominerande orsaken till detta att man vill 
vara laglydig samt att risken att åka fast och straffet för nedladdning är en 
avskräckande faktor. Att kompisar avrått från att ladda ned eller dela ut är även en 
bidragande men dock ej välrepresenterad faktor. Vissa har även fått en långsammare 
Internetuppkoppling än tidigare vilket kan vara en bidragande orsak till att man inte 
börjat ladda ned. Lagkunskapen i denna grupp är fördelat på nio lagkunniga och 24 
icke lagkunniga. 

Orsak till oförändrad nedladdning (av de som aldrig laddat ned)
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Diagram 9: Orsaker oförändrad nedladdning av dem som aldrig laddat 
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4.6 Typ av nedladdat material 
I tabell 3.16 visar det sig att samtliga typer av nedladdat material har minskat förutom 
alternativet annat. Nyttoprogram har minskat minst, med 5,6 procent medan musik och film 
minskat med 14,3 procent och den största minskningen har spel stått för som minskat med 
22,2 procent. Störst minskning till antal har dock musik och film stått för som minskat med 15 
individer. 

Typ av nedladdat material
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Diagram 10: Typ av nedladdat material 
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5 Slutsats 
Det grundläggande problem vi valt att undersöka i denna uppsats är huruvida 
högskolestudenter förändrat sitt beteende gällande illegal nedladdning av 
upphovsrättsskyddat material via Internet. Vi söker även finna orsaker till den eventuella 
beteendeförändringen. Beteendet innefattar förändring i frekvens, tillvägagångssätt och typ 
av nedladdat material. 
 
Vi kommer här i punktform att presentera det som vi kommit fram till genom denna 
undersökning. 

5.1 Beteende 
� Nedladdning: 
Nedladdningen bland de tillfrågade individerna har minskat efter den förändrade 
upphovsrättslagen med 15,4 procent. Antalet individer var 18 stycken färre efter lagändringen 
vilket innebär en minskning med 11,4 procentenheter. 
 
� Förändring i frekvens: 
30,7 procent av dem som laddade ned innan den förändrade lagen har minskat sin 
nedladdningsfrekvens. 17,9 procent av de som tidigare laddade ned har slutat helt med 
nedladdningen. Eftersom några som ej laddat ned innan har börjat ladda ned blir den slutliga 
procentsatsen att 15,4 procent har slutat ladda ned. 
 
Det har inte bara skett en minskning utan vissa har även ökat sin nedladdningsfrekvens. 9,8 
procent av de tillfrågade har efter den förändrade lagen laddat hem mer frekvent än tidigare. 
 
66,7 procent av de tillfrågade har inte förändrat sin nedladdningsfrekvens. Av dessa så har 
32,4 procent aldrig laddat ned någonting. 
 
� Tillvägagångssätt: 
Alla tillvägagångssätt har minskat i användning utom BitTorrent som ökat 71,4 procent. 
Direct Connect som minskat med 27 användare har stått för den största minskningen sett till 
antalet personer. Dock har det bara sjunkit med 30 procent medan IRC har minskat störst sett 
till procent, med 100 procent. 
 
� Skydd: 
Användandet av skydd är bland de tillfrågade inte vanligt förekommande, endast 15,2 procent 
av dem som fortfarande laddar ned har använt sig av någon typ av skydd. Mest populärt är det 
att dölja sitt IP-nummer samt använda programmet PeerGuardian. 
 
� Typ av nedladdat material: 
När det gäller typ av nedladdat material har alla typer minskat, förutom alternativet annat.  
Det som minskat mest är spel som minskat med 22,2 procent, musik och film har minskat 
med 14,3 procent samt nyttoprogram som minskat med 5,6 procent. 

5.2 Beteendeorsaker 
� Minskad nedladdning: 
Anledningen till att de som minskat sin nedladdning fortfarande laddar ned 
upphovsrättsskyddat material är troligen främst dålig lagkunskap. Eftersom 80 procent av 
dem som minskat men fortfarande laddar ned inte har kunskap om innebörden av lagen. Att 
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vissa anser att risken att åka fast och att straffet för nedladdningen inte är hårt nog för att 
avskräcka kan vara en följd av den dåliga lagkunskapen. Lagkunskapen kan även påverka 
åsikten om att nedladdningen inte är ett brott då alla som angett detta alternativ inte kan lagen. 
En tredjedel av de tillfrågade anser att straffet för nedladdning är tillräckligt hårt för att 
avskräcka trots att de anser att risken att åka fast är liten.  
 
� Slutat:  
De främsta orsakerna till att personer slutat att ladda ned är att de anser att risken att åka fast 
är stor samt att straffet för nedladdning är hårt nog för att avskräcka. En viktig orsak inom 
denna grupp är även att man vill vara laglydig. 
 
� Ökad nedladdning: 
För de som ökat sin nedladdning är orsaken främst att risken att åka fast är liten tillsammans 
med att de inte anser att nedladdningen är ett brott. Lagkunskapen kan vara den 
grundläggande orsak till detta då ingen av dem som ökat sin nedladdningsfrekvens kan lagen, 
det är alltså en hundraprocentig lagokunskap. Inom denna grupp är en bättre 
Internetuppkoppling en starkt bidragande orsak. 
 
� Oförändrad nedladdning: 
Bland dem som fortfarande laddar ned med samma frekvens anser en stor del att det är liten 
risk att åka fast trots att lagkunskapen inom denna grupp är nästan femtioprocentig. 24 
stycken av de 69 som ej förändrat sin nedladdning anser att detta inte är ett brott, lika många 
litar även på sina vänner som sagt att det inte är någon fara att ladda ned upphovsrättsskyddat 
material. 
 
� Aldrig laddat ned: 
Av dem som aldrig laddat ned något upphovsrättsskyddat material via Internet har de flesta 
angett att man vill vara laglydig och att risken att åka fast är stor samt att straffet för 
nedladdning är tillräckligt hårt för att avskräcka. 

5.3 Sammanfattande analys 
Undersökningen visar att nedladdningen av upphovsrättsskyddat material bland studenterna 
har minskat. 30,7 procent har minskat sin nedladdningsfrekvens och 15,4 procent har slutat 
ladda ned upphovsrättsskyddat material. 
 
Orsaker till minskningen av antalet individer som laddar ned är att de känner att risken att åka 
fast är stor samt att straffet för nedladdning är tillräckligt hårt för att avskräcka. En annan 
viktig orsak är att de tillfrågade vill vara laglydiga. 
 
De som fortsatt att ladda ned anser inte att risken att åka fast är stor samt att straffet för 
nedladdning inte avskräcker tillräckligt mycket för att de skall sluta. De har även till viss del 
förändrat sitt beteende när det gäller tillvägagångssätt vid nedladdning där många användare 
av Direct Connect bytt till att använda BitTorrent istället.  
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6 Diskussion 
Här skall vi diskutera våra tankar och reflektioner angående denna uppsats. 
 
Inledningsvis vill vi nämna att vi tycker att denna undersökning vart mycket intressant och 
lärorik att genomföra. Vi fick många enkäter besvarade och de som fyllde i dessa var 
tillmötesgående och intresserade av att hjälpa oss med denna undersökning. Vi trodde, även 
om vi gick in i uppsatsarbetet på ett så objektivt sätt som vi kunde, att resultatet skulle bli 
annorlunda. Vi trodde inte att nedladdningen av det upphovsrättskyddade materialet hade 
sjunkit så pass mycket som resultatet visade, snarare var vår föreställning att det skulle vara 
relativt oförändrat eller till och med hade blivit en ökning. 
 
Förvånande var även resultatet av de svarandes lagkunskap som var överraskande dåligt 
jämfört med vad vi trodde från början. Att endast 31,4 procent av de tillfrågade visste vad den 
nya upphovsrättslagen innebär anser vi vara väldigt dåligt. Vi trodde även att de som 
fortfarande laddar ned efter den nya lagstiftningen skulle skydda sig i större utsträckning än 
vad vi kom fram till, detta kan givetvis vara en följd av den dåliga lagkunskapen. 
 
Det finns även andra faktorer som kan ha påverkat det förändrade beteendet i olika riktningar. 
Exempelvis kan den massmediala debatten om nedladdning påverkat till både en ökning och 
en minskning. Ökning för att individer som inte hade någon uppfattning om att nedladdning 
var möjligt kan ha fått viss information om att det går att ägna sig åt denna verksamhet samt 
till viss del hur man går tillväga. En ökning eller en utebliven minskning kan ha påverkats av 
att det kommer bättre och bättre klienter som för användare är säkrare samt att det går 
snabbare och är mer användarvänliga. En minskning i och med att antalet anmälningar på den 
senare tiden kan ha avskräckt vissa av dem som laddade ned.  
 
Att våra föreställningar inte stämde på många punkter var naturligtvis en intressant 
upplevelse.  
 
Att sia om framtiden är givetvis svårt, men vi tror att i framtiden kommer detta att fortsätta 
om inte mentaliteten hos befolkningen förändras eller om distributionen av de 
upphovsrättskyddade varorna inte förändras. Det kommer ständigt nya sätt för att kunna ta 
fast de som laddar ned men det kommer även nya sätt att ta del av det upphovsrättsskyddade 
materialet på ett illegalt sätt samtidigt som tillgången till skydd mot upptäckt blir allt större. 
En lag som inte har stöd hos befolkningen kommer enligt vår uppfattning inte att kunna få 
fäste i någon större utsträckning. Vi tror att de som vill ladda ned kommer att göra det även 
om det är olagligt, de kommer troligen bara att hitta vägar som gör att det inte går att upptäcka 
dem. Höga priser på de olika varorna är troligtvis en bidragande orsak till den nedladdning 
som just nu pågår, sänkta priser skulle förmodligen leda till högre konsumtion av lagligt 
material och på så sätt få nedladdningen att minska. Vidare tror vi att det material som många 
gånger laddas ned aldrig skulle ha köpts om inte nedladdningen skulle vara tillgänglig. Vi tror 
att de som verkligen vill ha en skiva, en film, ett program eller ett spel skulle köpa det om det 
är så att det tycker att det är prisvärt. 
 
Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara en jämförelse mellan olika kategorier av 
människor, inte enbart studenter, för att se om det finns en skillnad i beteendet mellan olika 
grupper i samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 
Vi är tre studenter vid Örebro Universitet som genomför en undersökning för ett C-
uppsatsarbete som handlar om illegalt kopierade mjukvaror och människors förhållande till 
dessa efter lagändringen sommaren 2005.  
Enkäten rör känsliga uppgifter och vi behandlar därför dessa diskret. Vi vill poängtera att 
enkäten är fullständigt anonym.  
 
1) 2005 infördes ett tillägg till upphovsrättslagen som ytterligare skärpte lagstiftningen 

Vilket/vilka alternativ stämmer bäst överens med vad den nya upphovsrättslagen säger?  
 Det är lagligt att ladda ner upphovsrättskyddat material  
 Det är olagligt att ladda ned upphovsrättskyddat material  
 Det är lagligt att dela ut upphovsrättskyddat material 
 Det är olagligt att dela ut upphovsrättskyddat material. 
 
- Denna fråga ställs för att se hur pass väl de undersökta personerna vet vad lagen 
innebär. Innan lagändringen var det tillåtet att ladda hem men inte att dela ut, nu är både 
nedladdning och utdelning olagligt. 
 

2) Hur bra uppfattning anser du dig ha över vad detta tillägg till upphovsrättslagen 
innebär? 
 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 
- Denna fråga ställs för att se om de undersöka personerna anser att de vet vad den nya 
upphovsrättslagens tillägg innebär. 
 

3) Vad tycker du om den nya upphovsrättslagen?  
 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 
 
- Denna fråga ställdes för att fånga populationens känsla och inställning till lagen. Den 
har inte någon direkt koppling till uppsatsens syfte utan ställdes för att eventuellt kunna 
dra paralleller angående inställningen till lagen och enkätens svar. 
 

4) Varför tycker du som du gör angående den nya upphovsrättslagen? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
- Djupare förklaring till fråga tre, för att få en uppfattning av den svarandes inställning. 
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5) Innan lagändringen 2005 ungefär hur ofta laddade du ned upphovsrättskyddat 
material: 
 Någon gång i månaden  
 Någon gång per vecka  
 Flera gånger i veckan  
 Dagligen 
 Har aldrig laddat ned. 
 
- Denna fråga ställdes för att kunna jämföra beteendet innan lagen förändrades med hur 
det är efter lagändringen, gäller för fråga 5-10. 
 

6) Jag laddade innan lagändringen 2005 ned upphovsrättskyddat material i form av: (ett 
eller flera alternativ  
 Nyttoprogramvara (till exempel Office, Windows, Adobe Photoshop osv) 
 Spel 
 Film/musik  
 Inget 
 
 

7) Hur gick du tillväga för att ladda ned det upphovsrättskyddade materialet? 
Jag laddade ner från(flera alternativ möjliga) 
 Webbplats  
 DC  
 BitTorrent  
 Ftp 
 IRC  
Annat__________________________________ 
 

8) Efter lagändringen 2005 ungefär hur ofta laddar du ned upphovsrättskyddat material: 
 Någon gång i månaden  
 Någon gång per vecka  
 Flera gånger i veckan  
 Dagligen 
 Har slutat ladda ned. 
 Har aldrig laddat ned. 
 

9) Jag laddar efter lagändringen 2005 ned upphovsrättskyddat material i form av: (ett eller 
flera alternativ) 
 Nyttoprogramvara 
 Spel  
 Film/musik 
 Inget 
 

10) Hur gick du tillväga för att ladda ned det upphovsrättskyddade materialet? 
Jag laddade ner från (flera alternativ möjliga): 
 Webbplats 
 DC  
 BitTorrent 
 Ftp  
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 IRC  
Annat_____________ 

 
 

11) Har du vidtagit någon/några åtgärder för att inte bli upptäckt? (Ett eller flera 
alternativ) 
 Döljt ditt rätta IP nr 
 Krypterat filer  
 Inte vidtagit någon åtgärd 
Andra sätt _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Denna fråga ställdes för att kunna göra bedömningen om populationen förändrat sitt 
beteende till följd av den förändrade lagen. Anledningen till att denna fråga inte ställdes 
både för hur man gjorde innan lagändringen och efter lagändringen är att det innan 
lagändringen ej var olagligt att ladda ned upphovsrättsskyddat material och därmed finns 
ingen anledning att skydda sig. 

 
12) Orsaken till mitt beteende stämmer in på följande påståenden: (flera alternativ möjliga) 

 Risken att åka fast är liten 
 Risken att åka fast är tillräckligt stor för att avskräcka 
 
 Straffet för nedladdning är inte hårt nog. 
 Straffet för nedladdning är tillräckligt hård nog att avskräcka. 
 
 Man bör följa lagen, jag vill vara laglydig. 
 Jag anser det inte vara ett brott. 
 
 Kompisar har avrått mig från att ladda ned/dela ut 
 Kompisar har sagt till mig att det inte är någon fara att ladda ned/dela ut 
 
 Jag har fått snabbare Internetuppkoppling 
 Jag har fått långsammare Internetuppkoppling 
 
 Ingen speciell orsak 
 
Annat:_______________________________________ 

 
– Denna fråga ställdes för att kunna dra slutsatser om vad som påverkat de tillfrågade till sitt 
aktuella beteende och komma fram till varför de beter sig så som de gör. 
 

 

 Tack för att du tog dig tid att fylla i vår enkät! 
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Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för nedladdning. 

Direct Connect (DC) 
Direct Connect är ett så kallat peer-to-peer applikation. DC bygger på olika hubbar, som 
fungerar som en samlingspunkt för användare, som man ansluter till. Där delar användare 
med sig olika filer till andra. En användare väljer vad den vill dela med sig till andra. Det 
finns allmänna hubbar och även privata hubbar där registrering krävs. Det finns hubbar med 
olika regler som man måste uppfylla för att kunna komma in i dem. Den vanligaste regeln är 
ett speciellt angivet minimimängd data som en användare måste dela med sig. Hubbarna kan 
koncentrera sig på olika saker, vissa är bara musik hubbar eller film hubbar men sen finns det 
även generella hubbar som delar ut allt.  
 
Vid användandet av Direct Connect är IP-numret och vad man delar ut synligt. Det medför att 
det är lätt att spåra en användare som misstänkts dela ut upphovsrättsskyddat material.45 

BitTorrent 
BitTorrent är namnet på ett peer-to-peer fildelningsapplikation samt namnet på själva 
protokollet. BitTorrent tillåter en användare att ladda upp och ladda ner filer till/från flera 
användare samtidigt. Med BitTorrent söks materialet via en tracker istället för genom en 
klient. En tracker är en central server som sköter uppladdningen och nedladdningen mellan 
användare Det är till skillnad från Direct Connect inte möjligt att se vad en användare delar ut, 
men IP-numret för användaren kan fortfarande ses.46 
 
Utan BitTorrent fungerar det såhär:  
 

 
Figur 2: Utan BitTorrent 47 

Med Bittorrent fungerar det såhär: 
 

 
Figur 3: Med BitTorrent 48 

Direct Downloads (webbplats) 
Detta handlar om direkt nedladdning. Nedladdningen sker direkt från en webbplats som kan 
nås via en vanlig webbläsare. Sökning sker efter det material som önskas. När webbläsaren 
funnit det man sökt efter sker en förflyttning till den aktuella webbplatsen eller så startas 
nedladdningen automatiskt.  

                                                 
45 http://sv.wikipedia.org/wiki/Direct_Connect 
46 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bittorrent 
47 http://www.piratbyran.org/index.php?view=articles&id=35 
48 http://www.piratbyran.org/index.php?view=articles&id=35 
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IRC 
IRC står för Internet Relay Chat och är ett protokoll för textkommunikation i realtid över 
Internet. Som namnet anger så är det i grunden ett program för att chatta med andra personer 
på nätet genom en så kallad kanal, dessa kanaler rör ofta ett specifikt ämne som man vill 
diskutera eller en särskild ålderskategori som kanalen bildats för till exempel #philosophy 
eller #30plus. 
 
IRC nätverket består av servar som är sammankopplade med flera servrar och som 
tillsammans bildar ett nätverk. Det finns ett antal mycket stora IRC nätverk där de största och 
mest använda heter DALnet och EFnet.49 
 
Det finns olika klienter som kan användas för att koppla upp sig på IRC men den allra 
vanligaste är mIRC som är Windowsbaserat. IRC klienterna kan förutom möjliggöra 
chattande även tillgodose fildelning. 

FTP 
File Transfer Protocol eller FTP som det förkortas är ett kommandobaserat protokoll för 
överföring av text och binära datafiler.50 Det finns olika klienter som har grafiska eller 
textbaserade gränssnitt som används för att interagera med en server. 
Nedladdaren anger ett IP-nummer, portnummer samt ett användarnamn och lösenord för att få 
tillgång till servern. Den som startat FTP-servern skapar konton som reglerar tillgången till 
servern genom att bestämma vem som ska få ladda ned och vad som ska vara tillgängligt. Det 
är vanligt att FTP server ägaren reglerar nedladdning på så sätt att det krävs att nedladdaren 
först själv laddar upp en lika stor mängd data som denne senare vill ladda ned. Genom att man 
kan reglerar tillgången till FTP servern är den inte lika tillgänglig som andra 
fildelningsprogram, men det är möjligt att lägga upp ett allmänt konto där alla som vill ladda 
ned kan gå in på FTP servern och göra detta om de fått tillgång till IP nr, port nr, 
användarnamn och lösenord. Denna information kan tillgängliggöras på IRC i en IRC kanal 
vilket är vanligt förekommande istället för att använda sig av en IRC server för att dela ut sitt 
upphovsrättskyddade material. 

                                                 
49 http://sv.wikipedia.org/wiki/Irc  
50 http://sv.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol  
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Bilaga 3 - Hur skyddar man sig 
Denna del finns med i denna uppsats av förklarande skäl. Eftersom vi använt begreppen i 
enkät, analys och slutsats anser vi att det är viktigt att förklara dessa för läsare som ej är 
insatta. Dessa är inte några skydd speciellt utvecklade och använda för att skydda nedladdare 
eller fildelare utan är allmänna skydd mot intrång och för att kunna skydda känslig 
information. Däremot finns det vissa som i syfte att skydda sin identitet vid nedladdning. 

Dölja IP-Nummer 
Det är inte möjligt att ta bort sitt IP-nummer helt. Det går dock att använda en Proxyserver 
som är en dator som erbjuder en datornätverkstjänst. Den ger en indirekt 
nätverkskommunikation med andra nätverkstjänster och på så vis går det att använda sig av 
dess IP nummer.  När man exempelvis surfar på Internet eller chattar så har man inte 
direktkontakt utan kommunikation sker genom Proxyservern och får på så vis Proxyserverns 
IP-nummer. Man kan alltid spåra en dator även om den kommunicerar genom en Proxyserver, 
men det hela blir mycket mer komplicerat. 51 

Kryptera filer 
Det finns två alternativ när det gäller kryptering. Man kan antingen kryptera mappar och filer 
eller kryptera hela hårddiskar. Poängen med kryptering är att göra data otillgängligt och 
oläsligt för icke behöriga. För att dekryptera så krävs det en nyckel eller någon annan typ av 
lösenord, vilket finns i det krypteringsprogram används för att kryptering.52  

PeerGuardian 
PeerGuardian ett gratisprogram med öppen källkod som fungerar som ett IP-filter. 
Programmet blockar IP-adresser tillhörande olika organisationer och bolag som anses 
riskfulla och tros vilja samla in känsliga användaruppgifter medan en användare använder sig 
av Internet och P2P tjänster.53 
 

                                                 
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server 
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption 
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Peerguardian 


