
Fildelningen är här för att stanna 
 
Snart får Sverige en ny lagstiftning som svarar upp mot viktiga handelsavtal, EU-
regler och krav från landets kulturarbetare. Vi kan helt enkelt inte ducka för 
upphovsrätten och våra internationella avtal, oavsett vad vi tycker om immaterialrätt 
och fildelning.  
 
Upphovsrätten är en garanti för att de som lever av skapande ska kunna få betalt för 
sitt jobb, och jag tror inte att någon motsätter sig att det ska gå att leva på att göra 
exempelvis film. Vi kan säkert diskutera olika mer eller mindre idealistiska förslag 
men samtidigt är det en verklig verklighet vi lever i. Sverige är inte en isolerad ö i en 
globaliserad värld och internationella avtal måste följas.  
 
Den nya lagen, i folkmun kallad IPRED-lagen, ska göra det möjligt i praktiken för 
musiker, filmare och författare att få ersättning för skada i samband med illegal 
fildelning på Internet. Även om lagen kan öka det allmänna rättsmedvetandet om vad 
som är ditt och vad som är mitt så kommer den inte att lösa alla knutar.  
 
Tekniken gör det oerhört svårt att genom enbart lagstiftning hindra den illegala 
fildelningen. Därtill är det svårt att avgöra om det är reell ekonomisk skada när en 
student med låg inkomst laddar hem en film som denne inte skulle ha haft råd att 
köpa från första början.  
 
Vi vill inte ha en total kontroll av Internet, likt den i Kina, och därför måste vi 
balansera lagstiftningen. Trots att företag och artister får bättre verktyg behöver de ta 
ett helhetsgrepp om problemet. Det är exempelvis ingen hemlighet att musikindustrin 
inte ville anpassa sig när den nya tekniken fick genomslag. Samtidigt har den illegala 
fildelningen hämmat framväxten av legala alternativ.  
 
Den senaste utvecklingen har fått fram flera legala alternativ där man genom 
abonnemang får tillgång till snart sagt all musik. Fördelarna är många, bland annat 
slipper man själv samla på sig mängder med filer för att hitta några få bra 
musikstycken, och man får rätt att ställa krav på kvalitet. I framtiden växer 
förhoppningsvis liknande tjänster fram för film och ljudböcker. Det går ju inte direkt att 
ringa till The Pirate Bay och klaga på att filerna inte gick att spela upp eller att slutet 
på filmen saknades. 
 
Som förälder är det i dagsläget svårt att veta vad ens barn gör på Internet och vilka 
filer de eventuellt laddar ner. Med olika former av abonnemang kan man ladda hem 
utan att riskera bryta mot lagen samtidigt som upphovsmakaren får betalt för sitt 
arbete.  
 
Fildelningen är här för att stanna, nu är det dags att ge den legala vägen utrymme. 


