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Sammendrag 
 
 
 
 
I denne oppgaven undersøker jeg hvorfor ulovlig fildeling har blitt en utbredt og i 

betydelig grad sosialt akseptert form for kriminalitet. Jeg valgte en kvalitativ 

tilnærming til dette temaet og har gjennomført 5 fokusgruppeintervjuer med til 

sammen 22 personer. Oppgaven er delt opp i en Innledning, en Teoridel, en 

Metodedel, 3 Analysekapitler og en Konklusjon. 

 

Innledningen består av at jeg presenterer temaet og hvorfor det fremstår som 

sosiologisk interessant, før jeg tar for meg de ulike formene for fildeling og nyere 

utviklinger i kampen mot ulovlig fildeling. Mine problemstillinger er: Hvordan 

oppfatter unge nordmenn ulovlig fildeling?; Hvordan rettferdiggjøres ulovlig 

fildeling?; Hva er lovens rolle?  

 

I Teoridelen tar jeg for meg tidligere forskning på ulovlig fildeling, før jeg tar 

presenterer og drøfter teori som omhandler avvik, nøytraliseringsteknikker og 

lovgivningens rolle. 

 

I Metodedelen presenterer jeg kvalitativ metode og fokusgruppeintervjuer, og 

forklarer hvorfor jeg har valgt denne tilnærmingen. Jeg tar videre for meg 

rekrutteringen av informanter, etiske hensyn og gjennomgår gjennomføringen av 

fokusgruppeintervjuene. 

 

I det første analysekapitlet fokuserer jeg på hva informantene fortalte om sin erfaring 

med ulovlig fildeling, deres oppfatning av at "alle" gjør det, hvorfor handlingen 

fremstår som tilnærmet risikofri og de ulike årsakene til at de har lastet ned ulovlig. 

 

I det andre analysekapitlet drøfter jeg informantenes rettferdiggjøring av ulovlig 

fildeling, og i hvilken grad handlingen ikke virker å fremstå som avvikende. Jeg 

undersøker også rollen nøytraliseringsteknikker spiller og hva slags kriterier 

informantene har for å vurdere hvilke tilfeller av fildeling som er akseptable og 

uakseptable. 
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I det tredje analysekapitlet tar jeg for meg lovens rolle, og drøfter lovgivningens 

manglende betydning i lys av postmoderne teori. Jeg drøfter også faktorer som 

vanskeliggjør en effektiv håndheving av forbudet mot uautorisert fildeling, og 

hvorvidt den slappe lovhåndhevingen har sine positiver sider. Til slutt drøfter jeg 

potensielle negative konsekvenser av en strengere lovhåndheving. 

 

Jeg konkluderer oppgaven med å argumentere for at den mest konstruktive 

tilnærmingen til ulovlig fildeling vil være å gjøre lovlige alternativer mer attraktive. 
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1  Innledning 
 

Som borgere i en moderne, demokratisk rettsstat har vi gjerne et knippe forventninger 

til vårt lands lover, vedtatt som de er av våre folkevalgte politikere: Vi forventer at 

lovene er velbegrunnede og nødvendige, til det beste for både individ og samfunn, slik 

at det onde staten påfører lovbryteren gjennom straff rettferdiggjøres ved at denne 

bruken av straff forhindrer større onder. Videre forventer vi at lovene både er lette å 

forstå og tydelig kommuniserte, uten tilbakevirkende kraft, så ingen av oss ender opp 

som lovbryter uten engang å være klar over det. Til gjengjeld forventer vi av både oss 

selv og våre medborgere at lovene følges, og lovbrudd møtes dermed med sosiale så 

vel som strafferettslige sanksjoner. Hvis situasjonen gås etter i sømmene oppdager 

man imidlertid raskt at virkeligheten ofte er en ganske annen; Lover brytes til 

stadighet, og det viser seg at det ikke bare er vanekriminelle eller desperate 

mennesker som gjør seg skyldige i ulovlige handlinger, også mange normalt lovlydige 

og ressurssterke personer bryter fra tid til annen loven. Eksempler er lette å komme på 

selv på statsoverhodenivå, det være seg kongelige som råkjører eller amerikanske 

presidenter som i sin ungdomstid brukte ulovlige rusmidler. 

 

At lover brytes er selvfølgelig ikke noen nyhet, og ideen om et samfunn helt uten 

kriminalitet kan nok fremstå som rimelig fremmedartet for de fleste av oss, selv om vi 

for denne gang skulle la diskusjonen om kriminalitetens funksjon ligge. Enkeltlover 

som brytes svært hyppig, og som samtidig brytes av veldig mange mennesker 

representerer imidlertid en særegen utfordring for en rettsstat. Det og effektivt skulle 

håndheve en lov som (for eksempel) halvparten av borgerne regelmessig bryter ville 

medføre enorme kostnader og opprettelsen av en fryktinngytende overvåkningsstat, 

selv i de tilfeller hvor lovbrudd ikke automatisk medfører fengselsstraff. Det at 

enkelte lover i så stor grad ikke blir respektert er også bemerkelsesverdig fra et 

sosiologisk perspektiv, da det tyder på at samfunnet selv stritter imot sine egne 

retningslinjer for god og korrekt adferd. Dette kan i sin ytterste konsekvens føre til at 

loven som så mange bryter blir opphevet og at adferden som tidligere var 

kriminalisert blir gjort lovlig. 1920-tallets alkoholforbud i land som USA og Norge 

endte som kjent med at loven måtte vike for folkeviljen (Altschuller & Benbunan-

Fich 2009: 50). 
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1.1  Ulovlig Fildeling 

 

En type kriminell handling som i dag både er utbredt og i mange kretser sosialt 

akseptert er ulovlig fildeling. Fildeling (som ikke i seg selv er ulovlig) innebærer rett 

og slett deling av datafiler, mens med ulovlig fildeling menes enhver form for 

uautorisert kopiering eller tilgjengeliggjøring gjennom internett av materialer (for 

eksempel musikkspor, filmer, TV-serier og bøker) som er beskyttet av opphavsretten. 

Ifølge både norsk og internasjonal opphavsrettslov har nemlig opphavspersonen 

(verkets skaper) enerett til å kopiere og gjøre tilgjengelig sine verker 

(Kulturdepartementet Prop. 65 L). Selv om ulovlig fildeling er et relativt nytt fenomen 

ble det fort svært utbredt og allerede i begynnelsen av 2003 lastet 35 millioner 

amerikanere (Wingrove et al., 2010) ned musikk via internett. 

 

Ulovlig fildeling blir ofte av myndighetene omtalt som stjeling, og plasseres dermed i 

en moralsk og juridisk kategori som inkluderer både lommetyveri og bankran. I dette 

tilfellet er det imidlertid ikke fysiske gjenstander som den rettmessige eieren 

frastjeles, men intellektuell eiendom (fbi.gov). Det hevdes ofte at ulovlig fildeling har 

alvorlige økonomiske konsekvenser, ettersom mange internettbrukere nå laster ned 

film og musikk (så vel som andre verker) gratis, istedenfor å bruke penger på å kjøpe 

produktene. Den raske teknologiske utviklingen på data- og IT-fronten har dessuten 

sørget for at ulovlig fildeling kan gjennomføres stadig hurtigere og mer lettvint, selv 

når kvaliteten på de uautoriserte kopiene er svært høy. Dette har gjort det relativt 

enkelt å få tak i piratkopier som (kvalitetsmessig) fremstår som fullgode alternativer 

til de lovlige produktene. Med tanke på at CD-salget i for eksempel Norge bare fra 

2002 til 2007 falt med 30% (Bergens Tidende 11. august, 2008) er det kanskje ingen 

overraskelse at underholdningsbransjen generelt (og musikkindustrien spesielt) har 

vært svært opptatt av å bekjempe ulovlig fildeling.  

 

1.1.1  P2P, Napster og The Pirate Bay 

 

Uautorisert spredning av opphavsrettsbeskyttede materialer kan foregå på flere måter, 

men Peer-to-Peer (P2P) fildelingen er nok den metoden som i skrivende stund 

assosieres sterkest med ulovlig fildeling. Ved hjelp av et P2P klientprogram kan en 
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bruker lokalisere komputere med filer han er ute etter og begynne nedlastingen. 

Samtidig gjøres filene fra hans egen komputer tilgjengelig for andre brukere av P2P 

klientprogrammet. Istedenfor å benytte seg av sentraliserte servere legger altså P2P-

nettverk til rette for deling av filer mellom de aktive brukerne, ens ”peers”, som man 

både laster ned fra og deler ens egne filer med. Konseptet bak P2P nettverk er ikke 

nytt, og man kan for eksempel gjenkjenne Peer-to-Peer arkitekturen i det 

desentraliserte diskusjonsnettverket Usenet, en tidlig internettapplikasjon (Krishnan et 

al., 2007: 194, 195). 

 

Ideen om deling er sentral i P2P nettverk, ettersom enhver peer som laster ned en fil i 

utgangspunktet er forpliktet til å dele filen med resten av nettverket. I praksis fungerer 

det allikevel ikke alltid på denne måten, noen ganger fordi enkeltbrukeres 

internettforbindelse laster ned mye raskere enn den laster opp, men først og fremst på 

grunn av gratispassasjerer som forsyner seg av nettverkets filer uten selv å dele. Dette 

kan bli spesielt problematisk hvis P2P protokollen tillater brukere å laste ned uten å 

også laste opp og nettverket i utilstrekkelig grad incentiverer deling, ettersom en 

overvekt av gratispassasjerer kan føre til tregere nedlasting og til slutt resultere i at 

ingen får lastet ned filene de er ute etter (Krishnan et al., 2007: 198-200). P2P-

protokoller som BitTorrent løser imidlertid dette problemet ved å rett og slett tvinge 

alle som laster ned til å også laste opp (Carrier 2010: 7, 8, 11). 

 

P2P nettverk fanget for alvor allmenhetens interesse i 1999, da Napster-klienten ble 

utgitt. I utgangspunktet var ikke Napster tiltenkt å være noe mer enn et redskap for 

deling av MP3 filer i en vennegjeng, men bare få dager et utgivelsen hadde klienten 

blitt lastet ned av over ti tusen personer, og ved slutten av året passerte antallet 

Napster-brukere millionmerket. På det meste hadde Napster 13 millioner registrerte 

brukere, men denne populariteten førte også til at tjenesten tiltrakk seg negativ 

oppmerksomhet fra den amerikanske platebransjen, som endte opp med å saksøke 

Napster for brudd på opphavsretten. Napster tapte rettssaken og juli 2001 ble tjenesten 

stengt, men det skulle vise seg at etterspørselen etter uautoriserte (og gratis) kopier av 

musikk- og underholdningsprodukter ikke avtok som følge av dette. Mange P2P 

nettverk har fulgt i Napsters’ fotspor, deriblant Gnutella, Kazaa og BitTorrent, og til 

tross for et økende antall søksmål (rettet mot både nettverkene og deres brukere) har 

slike tjenester blitt stadig mer populære (Krishnan et al., 2007: 196). 
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Ved siden av Napster er The Pirate Bay muligens det mest kjente navnet innenfor 

ulovlig fildeling (og trolig websiden folk framfor alle andre forbinder med BitTorrent-

protokollen, som deler filene som skal distribueres opp i mindre blokker). Denne 

Torrentsiden ble startet opp i 2003 av Piratbyrån, en svensk anti-copyright 

organisasjon, og utviklet seg etterhvert til å bli ekstremt populær (1. oktober 2009 

kunne for eksempel The Pirate Bay vise til en 108. plass på listen over verdens mest 

besøkte internettsider).  TPB fungerer som en "BitTorrent indeks", det vil si en 

katalog der man kan søke etter torrent-filer som TPB-brukerne har lastet opp. Disse 

torrent-filene inneholder i seg selv ikke data (noe som betyr at selve TPB-siden ikke 

"hoster" materiale som er beskyttet av opphavsretten), kun beskrivelser av og 

relevante opplysninger om de faktiske filene som brukerne er interesserte i. 

Nedlasting av disse torrent-filene gjør det i neste omgang mulig å laste ned det TPB-

brukerne er ute etter (som i praksis ofte er filmer, musikk eller spill som er beskyttet 

av opphavsretten) fra andre brukere. TPBs tracker-tjeneste hjelper dessuten brukerne 

med å sette filene sammen. (Carrier 2010: 7, 8, 11), 

 

Utover sin popularitet blant fildelere gjorde The Pirate Bay seg også bemerket ved sin 

håndtering av klagene torrentsiden mottok fra rettighetshavere: Klager og forespørsler 

om å fjerne bestemte filer ble hengt ut til spott og spe, og rettighetshaverne som sto 

bak klagene ble regelmessig latterliggjort av TPB. Det at TPB ikke direkte krenket 

opphavsretten hindret imidlertid ikke svenske påtalemyndigheter i å ta ut tiltale mot 

fire av personene bak siden i januar 2008, og 17. april 2009 ble de dømt til et års 

fengsel hver, samt betaling av 30 millioner svenske kroner i erstatning. Dommen 

bygde på svensk lov, og fant de fire skyldige i å ha medvirket til brudd på 

opphavsrettsloven (Carrier 2010: 8-10). 

 

Rettssakene mot sider som Napster og Pirate Bay minner en om at mange 

fildelingssider i beste fall operer i en juridisk gråsone, og fremhever et potensielt stort 

problem ved P2P-opplegget for fildelernes del, nemlig at enhver peer må oppgi sin IP-

adresse ved ned- eller opplasting, noe som gjør det lettere for rettighetshavere og 

nasjonale myndigheter å identifisere personer som driver med ulovlig fildeling. Dette 

bidrar til at alternative fildelingsordninger kan fremstå som attraktive (Antoniades et 

al., 2009: 223). 
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1.1.2  Hostingsider 

 

Et alternativ til P2P fildeling som de siste årene har oppnådd betydelig popularitet er 

bruken av såkalte hostingsider til å spre uautoriserte kopier. Disse sidene har gitt 

fildelere muligheten til å laste opp, lagre og spre sine filer på en relativt trygg og 

kostnadsfri måte. Selve opplastningsprosessen er også ganske så enkel: Brukeren 

laster opp en fil på sidens server og får en URL-adresse som gjør det mulig å til 

enhver tid lokalisere og laste ned denne filen. Opplasteren kan videre velge å dele 

denne URL-adressen, enten privat (via email) eller ved å poste den på spesialiserte 

sider som legger opp til spredningen av slike filer. Hvis innholdet er ment å være 

offentlig tilgjengelig vil det også kunne finnes via vanlige søkemotorer. RapidShare 

og Megaupload er to velkjente hostingsider som har blitt benyttet av mange fildelere 

(Antoniades et al., 2009: 223, 224). 

 

Mesteparten av filene som blir lastet opp på slike sider er piratkopier, men sidenes 

eiere hevder konsekvent at de ikke er ansvarlige for den ulovlige fildelingen som 

mange av deres brukere holder på med. Denne påstanden begrunnes på flere måter, 

for eksempel ved å vise til at en side som RapidShare går med på å hoste en fil først 

når brukeren har erklært at filens innhold ikke er beskyttet av opphavsretten 

(Antoniades et al., 2009: 232, 233), uten at dette i praksis virker å på noen måte 

stoppe den ulovlige fildelingen. Det kan dessuten argumenteres for at mange 

hostingsider tjener økonomisk på den ulovlige fildelingen deres brukere driver med, 

ettersom sidenes forretningsmodell utover annonseinntekter også baserer på at en del 

av deres brukere betaler ekstra for bedre nedlastingsvilkår, gjennom såkalte Premium 

brukerkontoer (Antoniades et al., 2009: 226). Hostingsidenes rolle som tilretteleggere 

for ulovlig fildeling har etterhvert også tiltrukket seg nasjonale myndigheters 

oppmerksomhet og 19. januar 2012 ble Megaupload stengt av FBI, mens sidens 

grunnleggere ble siktet for flere forbrytelser, deriblant brudd på opphavsretten (BBC 

News 20. januar 2012). 

 

 

 

 



 6

1.1.3  YouTube og andre videostreamingsider 

 

Også såkalte videostreamingsider har i betydelig grad blitt brukt til å på ulovlig vis 

spre rettighetsbeskyttede materialer. YouTube, den klart mest populære 

videostreamingsiden, forbindes ofte med amatørvideoer som viser frem søte dyr eller 

tenåringers sangferdigheter, men siden har også fått mye medieoppmerksomhet på 

grunn av at en stor del av de opplastede videoene har vist seg å bryte opphavsretten. 

Dette førte til at YouTube i 2007 ble saksøkt av Viacom for en milliard dollar 

(Hilderbrand 2007: 55). 

 

YouTube og lignende streamingsider er brukervennlige og lette å navigere. Hvis noen 

for eksempel har lastet opp klipp fra eller hele episoder av South Park eller The Daily 

Show, to av (Viacom-eide) Comedy Centrals mest kjente TV-programmer, så kan 

man uten problemer finne frem til disse ved hjelp av et enkelt sidesøk. Når man først 

har funnet en interessant video kan man umiddelbart begynne å spille (streame) den, 

uten noe behov for å laste filen ned på sin komputer. Ofte trenger man ikke engang å 

registrere seg som bruker av siden for å kunne se på de opplastede videoene 

(Hilderbrand 2007: 49). 

 

Selv om en side som YouTube byr på en mengde originale amatørproduksjoner utgjør 

de ulovlige kopiene en svært ettertraktet og populær videokategori. Imidlertid har 

YouTube med tiden (spesielt etter å ha blitt kjøpt opp av Google) tatt ulike grep for å 

identifisere og slette videoer som bryter med opphavsretten (Carrier 2010: 15), så 

eventuelle South Park-episoder man finner frem til ender opp med å kjapt forsvinne. 

Ikke at dette i seg selv er nok til å forhindre at disse sidene brukes til ulovlig fildeling, 

ettersom mindre profilerte videohostingsider (som hittil har unngått milliardsøksmål) 

ofte også er langt mindre opptatte av å stoppe opplastingen av uautoriserte kopier 

(Hilderbrand 2007: 56, 57), spesielt siden en mer avslappet holdning til brudd på 

opphavsretten i praksis kan fungere som et konkurransefortrinn og føre til at slike 

videosider skaffer seg mange nye brukere både i form av ihuga fildelere, så vel som 

vanlige folk på jakt etter gratisvisninger som YouTube i stadig mindre grad kan tilby. 
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1.2  Myndighetenes reaksjoner 

 

Etter dommen mot The Pirate Bay i Sverige har myndighetene i en rekke land varslet 

en hardere linje ovenfor ulovlig fildeling, og endog åpnet for å begrense tilgangen til 

internett for personer som laster ned ulovlig (Carrier 2010: 12). I Norge har det 

imidlertid vært svært sjeldent at noen faktisk har blitt straffet for ulovlig fildeling, og 

lovhåndhevingen på dette feltet har lenge fremstått som tilnærmet fraværende 

(Aftenposten 20. april, 2012). Enkelte lovforslag som ville gitt nasjonale myndigheter 

og rettighetshavere friere tøyler til å slå ned på ulovlig fildeling har også møtt sterk 

motbør. I USA vakte spesielt to lovforslag sterke reaksjoner, PIPA (Protect 

Intellectual Property Act, som var fremmet i Senatet) og SOPA (Stop Online Piracy 

Act, som hadde sitt utspring i Representantenes hus). Den offentlige debatten 

angående SOPA og PIPA tydeliggjorde flere konfliktlinjer og interessekonflikter som 

er svært aktuelle i forbindelse med ulovlig fildeling: 

 

Lovforslagene fikk sterk støtte fra underholdningsbransjen, så vel som fra andre 

næringslivsinteresser som hevdet å være skadelidende som følge av brudd på 

opphavsretten. I de lovgivende organene hadde dessuten SOPA og PIPA i 

utgangspunktet betydelig tverrpolitisk støtte. Det ble hevdet at brudd på opphavsretten 

kostet den amerikanske økonomien milliarder av dollar hvert år, og at det derfor var 

nødvendig å gi myndighetene og rettighetshaverne bredere fullmakter til å slå ned på 

lovbryterne. IT-sektoren, med giganter som Google og Yahoo! i spissen, motsatte seg 

imidlertid seg SOPA og PIPA, og mange vanlige internettbrukere protesterte også på 

ulike måter mot lovforslagene - for eksempel fikk Googles underskriftskampanje mot 

SOPA over 7 millioner signaturer. Motstanderne av lovforslagene fryktet at de ville 

føre til overregulering og sågar sensur av internett, og argumenterte at bekjempelsen 

av piratkopiering ikke måtte komme på bekostning av innovasjon og ytringsfrihet på 

nettet. Ved slutten av 2012 hadde motstanden mot SOPA og PIPA nådd et punkt hvor 

selv lovforslagenes viktigste forsvarere innrømte at slaget i denne omgangen var tapt 

(CBS News 19. desember, 2012) 
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1.2.1  Akseptert kriminalitet? 

 

Underholdningsbransjen har som vi har sett i en årrekke jobbet med å bekjempe 

ulovlig fildeling, og utover elimineringen av piratkopier og stengingen av sider som 

profitterer på dem har et ikke ubetydelig antall personer blitt trukket for retten som 

følge av slike brudd på opphavsretten. At dette alene ikke har vært nok til å få slutt på 

denne typen lovbrudd var kanskje å forvente, ikke bare på grunn av hvor utbredt 

ulovlig fildeling er, men også fordi slike forsøk på å kontrollere internett raskt støter 

på nye problemer; selv i de tilfellene hvor myndighetene og rettighetshaverne lykkes i 

å stenge etablerte fildelingssider er ofte resultatet bare at alternative sider trer frem og 

tar deres plass (Hilderbrand 2007: 57).  

 

I befolkningen forøvrig er det vanskelig å finne øye på noen enighet om at ulovlig 

fildeling er galt. Meningsmålinger fra flere ulike land har indikert at en betydelig 

andel av befolkningen mener at ulovlig fildeling i hvert fall i noen tilfeller er 

akseptabelt, og spesielt blant unge mennesker (som også i størst grad driver med 

ulovlig fildeling) er holdningen til dette lovbruddet avslappet. Ifølge en dansk 

undersøkelse oppfattet for eksempel 70% ulovlig fildeling som sosialt akseptabelt. 

Dette betyr ikke at folk flest er udelt positive til handlingen - bare 15-20% i den 

danske undersøkelsen var uten forbehold av den oppfatning at ulovlig fildeling var 

forsvarlig (NBC News 1. mars, 2011), mens en amerikansk spørreundersøkelse tatt i 

forbindelse med SOPA-debatten fant at 67% av sannsynlige velgere så på gratis 

filmnedlasting som stjeling. Samtidig viste den samme meningsmålingen at 71% 

oppfattet internettsensur som en større trussel enn ulovlig fildeling (Rassmussen 

Reports 24. januar, 2012), noe som tyder på at nasjonale myndigheter og 

rettighetshavere ikke nødvendigvis har noe folkelig mandat til å slå hardere ned på 

aktiviteten, selv om befolkningen kan virke å dele viktige deler av deres 

virkelighetsoppfatning. 

 

Den begrensede støtten til lovgivningen mot uautorisert fildeling i den globale 

opinionen har imidlertid ikke ført til en oppmykning eller oppheving, selv om enkelte 

lovforslag (som SOPA og PIPA) har blitt stanset som følge av motstanden de møtte. 

Det er samtidig lite som tyder på at ulovlig fildeling vil forsvinne med det første, 

ettersom både legalisering så vel som eliminering av fenomenet i skrivende stund 
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virker svært usannsynlig. Misforholdet mellom samfunnets regler og 

samfunnsborgeres faktiske handlinger virker med andre ord å vedvare på dette 

punktet, og det er hovedsakelig grunnene til dette som jeg i denne oppgaven ønsker å 

undersøke nærmere. Det er dessuten ikke bare dets vedvarende status som en utbredt, 

delvis akseptert form for kriminalitet som gjør ulovlig fildeling sosiologisk 

interessant. Det å utforske oppfatningene spesielt unge mennesker har om ulovlig 

fildeling kan også bidra til å belyse hvordan vi forholder oss til nye teknologiske 

utviklinger og i hvilken grad forsøk på å overføre etablerte samfunnsnormer over til 

det virtuelle rommet oppleves som realistiske og relevante. 

 

1.3  Problemstillinger 

 

I denne oppgaven har jeg tre problemstillinger: 

 

For det første ønsker jeg å undersøke hvordan unge nordmenn oppfatter ulovlig 

fildeling som fenomen. Dette vil naturlig nok inkludere en gjennomgang av deres egne 

fildelingsvaner og årsaker til ulovlig nedlasting, men jeg vil også undersøke i hvilken 

grad de oppfatter handlingen som utbredt, hvorvidt ulovlig fildeling oppleves som 

avvikende eller risikabelt, og i hvilken grad det har betydning for dem at handlingen 

er lovstridig. 

 

Den andre problemstillingen gjelder rettferdiggjøringen av ulovlig fildeling. Dette 

omhandler ikke bare hvordan denne ulovlige handlingen rettferdiggjøres, men også i 

hvilken grad mine informanter i det hele tatt opplevde noe behov for å rettferdiggjøre 

ulovlig fildeling, og i hvilke sammenhenger rettferdiggjøringsbehovet eventuelt var 

sterkest. 

 

Min tredje og siste problemstilling har å gjøre med betydningen av lovgivningen. Jeg 

ønsker å analysere hva utbredte, tilnærmet sosialt aksepterte lovbrudd som ulovlig 

fildeling forteller oss om lovens rolle i dagens samfunn, og i hvilken grad det gir 

mening å prøve å bruke lovgivningen til å stoppe uautorisert fildeling. Ved siden av 

dette vil jeg utforske utilsiktede konsekvenser som en strengere lovhåndheving vil 

kunne føre med seg. 
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2 Teori 

 

2.1 Tidligere forskning på ulovlig fildeling  

 

På flere måter har forskningen på ulovlig fildeling så langt hatt et relativt snevert 

fokus: Det viser seg at det hovedsakelig har vært holdningene og fildelingsvanene til 

ungdom og unge voksne som har blitt undersøkt, mens adferden til de som er godt 

voksne har vært viet lite oppmerksomhet. Mesteparten av forskningen på dette feltet 

har dessuten tatt utgangspunkt i anonymiserte spørreskjemaer. Spørsmålene som 

vanligvis blir stilt gjelder temaer som informantenes internettbruk, fildelingsvaner, 

etiske overbevisninger, adferdsfrekvens, fildelingstilbøyelighet i ulike hypotetiske 

situasjoner og generelle holdninger til ulovlig fildeling (Williams et al., 2010: 285, 

286). 

 

Forskningen på ulovlig fildeling har i noen sammenhenger gitt et uklart bilde av hvem 

de mest aktive fildelerne er og hva som motiverer dem. For eksempel har noen studier 

indikert at yngre gutter laster ned mer enn eldre gutter, mens andre studier har 

kommet til den stikk motsatte konklusjonen, eller funnet at yngre internettbrukere 

hverken er mer eller mindre tilbøyelige til å laste ned ulovlig enn de eldre 

internettbrukerne (Williams et al., 2010: 287, 288). I andre sammenhenger gir den 

samlede forskningen imidlertid et relativt godt grunnlag til å trekke klare 

konklusjoner. Det eksisterer for eksempel mange studier som gir grunnlag for å hevde 

at det er et stort skille mellom folks adferd ovenfor individer og individers eiendom, 

og måten de tilnærmer seg selskaper og selskapers eiendom på. Moralske prinsipper 

som styrer folks adferd ovenfor individer fremstår som langt mindre relevante i 

situasjoner som kun involverer selskaper og deres eiendom (Williams et al., 2010: 

288, 289). Den samme dynamikken kan gjenkjennes når det gjelder intellektuell 

eiendom: Folk virker ikke å oppfatte intellektuell eiendom og lovbeskyttelsen av 

denne formen for eiendom på samme måte som de oppfatter eiendomsrett knyttet til 

fysiske objekter. Harris og Dumas viser til undersøkelser som fastslår at mens nesten 

alle respondentene (99%) anså brudd på tradisjonell eiendomsrett (i form av å drikke 

en brusflaske tilhørende et supermarked uten å betale for seg) som galt, så ble brudd 



 11

på opphavsretten (i form av å ta opp et musikkalbum istedenfor å kjøpe det) kun 

fordømt av en tredjedel av informantene (Harris & Dumas 2009: 383).  

 

Avstand fremstår her som et viktig element - folk føler ikke at de har de samme 

forpliktelsene ovenfor store, multinasjonale selskaper som de har ovenfor 

medmenneskene de omgir seg med, mens konsekvensene av brudd på opphavsretten 

oppleves for gjeningspersonens del som fjerne og derfor noe som i mindre grad angår 

dem (Williams et al., 2010: 290). Den fysiske avstanden fremstår som spesielt viktig - 

Harris og Dumas' sine respondenter hadde åpenbart klare motforestillinger når det 

gjaldt å fysisk frarøve et supermarked en enkelt brusflaske, mens det å krenke 

opphavsretten til musikkartister ikke ble oppfattet som like problematisk. I dette 

tilfellet virket det å være mindre viktig at supermarkedet var et selskap, mens 

musikkartistene var individer og medmennesker. Ulovlig fildeling er forøvrig en form 

for datakriminalitet, noe som medfører at tusenvis av kilometer ofte vil skille offeret 

og gjerningspersonen. Internett preges videre av anonymitet og utskiftbare 

brukernavn, som kan bidra til å skape avstand ikke bare til andre personer, men også 

til sitt eget selv og eventuelle regler som vanligvis dikterer ens adferd (Williams et al., 

2010: 294).  

 

Med tanke på betydningen som avstand har er det ikke overraskende at ulovlig 

fildeling for fildelernes del ofte fremstår som en forbrytelse uten offer, eller en 

forbrytelse svært få tar skade av (Williams et al., 2010: 290). Avstand er imidlertid 

ikke den eneste forklaringen på at mange fildelere oppfatter handlingen på denne 

måten, ettersom det kan argumenteres at ulovlig fildeling er vesensforskjellig fra 

andre former for stjeling. En av informantene til Harris og Dumas påpekte at mens det 

å lage flere eksemplarer av et fysisk gode medfører større kostnader for produsenten 

(å lage to PCer er dyrere enn å kun lage en), så resulterer ikke kopieringen av en fil i 

større kostnader for rettighetshaveren (Harris & Dumas 2009: 391). Det at et 

musikkalbum tas opp resulterer ikke i at det fysiske albumet på noen måte går tapt. 

Platebutikken er som resultat av handlingen ikke et album fattigere, selv om den 

muligens gikk glipp av en kunde - noe som også kan bestrides. De fleste av fildelerne 

som Harris og Dumas intervjuet hevdet nemlig at de ikke i utgangspunktet var 

potensielle kunder, da 85% ga uttrykk for at de ikke ville ha kjøpt produktet de lastet 
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ned. Det ble poengtert at selskaper ikke kan tape penger på noe de uansett ikke ville 

ha solgt (Harris & Dumas 2009: 389). 

 

Ens syn på ulovlig fildeling som handling påvirker ikke bare i hvilken grad man er 

tilbøyelig til å laste ned ulovlig, men også hvorvidt man er troende til å ta en mer 

aktiv rolle og selv laste opp. Aktive opplastere har ikke uventet det mest positive 

synet på ulovlig fildeling, og er som regel av den oppfatning at de ikke gjør noe galt 

(Cox et al., 2010: 304). Også ulike sosiale faktorer spiller inn og påvirker folks 

oppfatning av ulovlig fildeling. Måten ens familie, venner og bekjente vurderer 

handlingen på er med på å påvirke ens egen tilbøyelighet til å laste ned ulovlig, i 

positiv eller negativ forstand. Sosialt press kan sågar fremstå som en mer effektiv 

måte å forhindre ulovlig fildeling på enn straff og lovgivning, ettersom ulike studier 

har kommet til vidt forskjellige konklusjoner angående straffetrusselens effektivitet. 

Dette kan imidlertid også ha sammenheng med den manglende graden av 

lovhåndheving, og lovgivningen kan i seg selv ha en holdningsskapende virkning som 

ikke bør ignoreres (Williams et al., 2010: 292, 293, 295). 

 

2.2  Avvik 

 

Det at en kriminell handling som ulovlig fildeling har blitt såpass utbredt og sosialt 

akseptert gjør det også aktuelt å trekke inn ulike kriminologiske og sosiologiske 

teorier som omhandler lovbrudd, rettferdiggjøring av lovbrudd og lovens 

begrensninger. Begrepet avvik fremstår dermed som viktig, ettersom det gir oss 

anledning til å skille mellom lovlige handlinger som vanligvis blir fordømte og i 

flertallets øyne fremstår som unormale, og handlinger som er ulovlige, men sosialt 

aksepterte. Avvik i sosiologisk forstand eksisterer når vi har (1) noe som krenker en 

norm eller regel; (2) en eller flere personer som er ansvarlige for krenkelsen; (3) et 

publikum eller en gruppe personer som dømmer og vurderer den normative 

krenkelsen; og (4) sannsynlighet for at negative sosiale reaksjoner vil komme som 

følge av at krenkelsen oppdages (Goode 2005: 5). 

 

Ettersom det er svært mange ulike normer som eksisterer kan man heller ikke snakke 

om hva som konstituerer avvik uten å snakke om makt, og antall. Jo flere og 
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mektigere de som oppfatter et bestemt normbrudd som galt er, jo mer sannsynlig er 

det at normbruddet vil bli sanksjonert, noe som igjen gjør at det fremstår som mer 

avvikende. Avvik gjelder mer enn bare handlinger - bestemte holdninger og 

overbevisninger, så vel som tilstander (for eksempel overvekt) kan fremstå som 

avvikende, og det gir også mening å snakke om situasjons- og rollebetingede former 

for avvik (Goode 2005: 24, 25). Avvik og lovbrudd er altså ikke en og samme sak, og 

det eksisterer mange former for avvik som det ville være helt uaktuelt å skulle 

kriminalisere i en moderne rettsstat. Er det likeledes mulig å hevde at ikke alle 

lovbrudd nødvendigvis er avvikende? Dette er et langt mer komplisert spørsmål 

(Goode 2005: 144). 

 

På den ene siden vil mange vanlige borgere absolutt anse visse konsekvenser av å 

bryte loven som avvikende - det å ha sonet en fengselsstraff vil for eksempel i de 

fleste sosiale kretser ha en svært stigmatiserende effekt. Samtidig kan lover defineres 

som en type normer, normer lovbrudd per definisjon krenker. En bred definisjon av 

avviksbegrepet vil dessuten mer eller mindre likestille alle typer negative reaksjoner 

på normbrudd, og det vil dermed ikke spille noen nevneverdig rolle om det er familie, 

venner eller myndighetene som står bak sanksjoneringen av normbruddet. Ifølge 

denne definisjonen er dermed all kriminalitet i teorien en eller annen form for avvik. 

Imidlertid er det en annen definisjon av begrepet som skiller strengt mellom formelle 

og uformelle former for sosial kontroll, og som fastsetter at avvik utelukkende hører 

til den uformelle sfæren, til forskjell fra kriminalitet (Goode 2005: 144). 

 

En handling som ulovlig fildeling kompliserer bildet ytterligere, ikke bare fordi 

handlingen i stor grad fremstår som sosialt akseptabel (hvilket betyr at negative 

sosiale reaksjoner som følge av at ens ulovlige fildeling avsløres ofte vil være 

fraværende), men også på grunn av fraværet av effektiv lovhåndheving. Handlingen er 

med andre ord i strid med loven, men dette lovbruddet får i praksis svært sjelden 

negative konsekvenser, i alle fall ikke i et land som Norge. Det kan dermed bli 

vanskelig å definere ulovlig fildeling som avvikende selv om man benytter seg av den 

brede definisjonen, ettersom både formelle og uformelle sanksjoner som regel vil 

mangle, noe som i praksis gjør det vanskelig å hevde at kriminelle handlinger 

nødvendigvis må være avvikende. 
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2.2  Nøytraliseringsteknikker 

 

Selv om ulovlig fildeling ikke skulle fremstå som direkte avvikende må handlingen i 

alle fall kunne beskrives som kontroversiell. Et ustraffet lovbrudd er fortsatt et 

lovbrudd, og hvis man anser sitt lands lover som legitime kan ikke det å bryte en av 

disse lovene uten videre fremstå som uproblematisk. Riktignok kan det å laste ned 

ulovlig være svært fristende for mange vanlige internettbrukere, som er vel vitende 

om at gratis filmer, musikkalbum og spill bare er et par tastetrykk unna, og at sjansen 

for å bli tatt og straffet for ulovlig nedlasting er svært liten. Det å falle for fristelsen 

kan imidlertid føre til samvittighetskvaler. Rett nok er noen fildelere allerede i 

utgangspunktet overbeviste motstandere av opphavsretten, mens andre har fått sitt syn 

formet av subkulturer som på ulike måter oppmuntrer til ulovlig fildeling (Goode 

2005: 29), men fildelere som har et konvensjonelt syn på lov og rett vil kunne ha 

behov for å rettferdiggjøre sine lovbrudd.  

 

Det er nettopp dette behovet for rettferdiggjøring som Sykes og Matza (1957) tar for 

seg. Slik de så det blir de fleste lovbrudd ikke begått av individer som tar avstand fra 

konvensjonell moral og det lovlydige samfunnet, men av individer som faktisk 

verdsetter lovene de ender opp med å bryte. Dette er ikke så unaturlig som det først 

kan høres ut - sosiale normer og regler er sjelden absolutte, men snarere preget av en 

viss fleksibilitet (Sykes og Matza 1957: 233). Selv det å drepe et annet menneske, en 

handling som har blitt fordømt i alle samfunn, gjennom alle tider, blir i ulike 

sammenhenger tolerert eller endog hyllet. Enkeltindivider kan være mindre fleksible, 

og absolutte pasifister vil for eksempel fordømme alle former for drap (inkludert alle 

drap som blir begått i løpet av en krig), men på samfunnsnivå har aldri menneskeliv 

fremstått som fullstendig ukrenkelige (Goode 2005: 149, 150).  

 

Den større sammenhengen er av avgjørende betydning også når det skal avgjøres om 

hvorvidt et lovbrudd har blitt begått, og hvordan det eventuelt skal straffes. Forhold 

som ung alder og rettsvillfarelse vil fremstå som formildende omstendigheter, mens 

nødrett er en straffrihetsgrunn. Sykes og Matza hevder at mange lovbrytere tar dette 

prinsippet et skritt videre, i form av ulike rettferdiggjøringer som i lovbryterens øyne 

legitimerer forbrytelsen. At rettssystemet ikke lar seg overbevise av disse 
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rettferdiggjøringene er mindre viktig - formålet med dem er først og fremst å 

nøytralisere skyldfølelsen som vil oppleves av en lovbryter som har forbrutt seg mot 

lover som han i utgangspunktet respekterer (Sykes og Matza 1957: 234). 

 

Sykes og Matza identifiserte 5 forskjellige typer rettferdiggjøringer, som de kalte 

nøytraliseringsteknikker: 

 

Benektelse av ansvar: Lovbryteren hevder her at han ikke var ansvarlig for sine 

handlinger. Som nøytraliseringsteknikk er ansvarsbenektelsen imidlertid ikke 

begrenset til å hevde at den ulovlige handlingen rett og slett var et uhell. Lovbryteren 

kan nemlig også argumentere at lovbruddet var forårsaket av krefter utenfor hans 

kontroll og trekke frem ulike faktorer som er ment å underbygge dette, for eksempel 

hardhjertede foreldre, tvilsomme venner eller et dårlig nabolag. Poenget er å 

overbevise seg om at han ikke hadde noe valg. 

 

Benektelse av skade: Denne nøytraliseringsteknikken går ut på å forsvare den ulovlige 

handlingen på bakgrunn av at den ikke forårsaket skade. At enkelte handlinger er 

forbudte på grunn av lovgivningen og ikke fordi de faktisk skader folk er ikke noe 

nytt konsept, selv om lovbryteren kan ha en svært fleksibel tolkning av begrepet skade 

- for eksempel så kan det hevdes at en velstående person ikke kan sies å ha lidd skade 

på grunn av hærverk, fordi hun har råd til å erstatte den ødelagte eiendommen. Et 

gjengoppgjør kan likeledes defineres som et internt anliggende som i utgangspunktet 

ikke gjør uskyldige tredjeparter skadelidende. 

 

Benektelse av offeret: I enkelte tilfeller vil ikke lovbryteren nekte for at det han gjorde 

rammet enkeltindivider negativt, men snarere hevde de skadelidende individene fikk 

som fortjent. Dette vil også gjerne innebære at lovbryteren fremstiller seg selv som 

det egentlige offeret, ved å fremheve krenkelser han mener å ha blitt utsatt for av 

personen som hans lovbrudd rammet. Noen ganger kan benektelsen av offeret 

forklares med at offeret tilhørte en upopulær minoritetsgruppe, som lovbryteren 

ønsket "å sette på plass". Imidlertid kan det også eksistere situasjoner hvor 

benektelsen av offeret går ut på at offeret er fysisk fraværende, ukjent eller en vag 

abstraksjon (intellektuell eiendomsrett kan for eksempel fremstå på denne måten). 
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Fordømmelse av fordømmeren: Den fjerde nøytraliseringsteknikken går ut på å 

kritisere de som kritiserer lovbryteren, spesielt autoritetsfigurer. Lovbryteren anklager 

de som fordømmer hans handlinger for ulike synder i et forsøk på å flytte fokus, 

samtidig som denne kritikken brukes til å hevde at de som fordømmer ham ikke har 

noe moralsk overtak bare fordi de er lovlydige. Dette kan bidra til å ta brodden av de 

negative reaksjonene som lovbryteren vil møte. 

 

Appell til høyere lojalitet: Dette er den siste av Sykes og Matzas 

nøytraliseringsteknikker, og fremhever hvordan noen lovbrudd rettferdiggjøres ved at 

forbryteren viser til sine forpliktelser ovenfor en sosial gruppe (for eksempel en 

vennegjeng) som han er en del av. Dette betyr ikke at lovbryteren avviser 

storsamfunnets regler, ettersom valget mellom å følge loven og å gjøre det som 

gruppen krevde av ham kan ha fremstått som et moralsk dilemma, og selv om han 

valgte å bryte loven for gruppens skyld gjorde han dette med tungt hjerte. 

 

"Jeg mente det ikke", "Jeg skadet jo egentlig ingen", "De fikk som fortjent", "Alle er 

mot meg" og "Jeg gjorde det ikke for min egen skyld" var hvordan Sykes og Matza 

oppsummerte disse fem nøytraliseringsteknikkene. De bemerket også at 

nøytraliseringsteknikkene alene ikke nødvendigvis var i stand til å eliminere 

lovbryterens skyld- og skamfølelse, men hevdet allikevel at nøytraliseringsteknikker 

spilte en avgjørende rolle i å svekke sosial kontroll og dermed muliggjorde mange 

kriminelle handlinger (Sykes og Matza 1957: 234-237). 

 

Alle disse fem nøytraliseringsteknikkene kan benyttes til å rettferdiggjøre ulovlig 

fildeling, om enn i noe ulik grad. Som vi tidligere har gjennomgått benekter mange 

fildelere at deres ulovlige nedlasting i det hele tatt fører til noen reell skade, men 

enkelte internettbrukere kan rett og slett være usikre på hva som faktisk er lovlig og 

ulovlig, og dermed benekte ansvar. Offeret kan benektes ved å kritisere 

rettighetshaverne og underholdningsbransjen av ulike årsaker, inkludert kvaliteten på 

produktene, prissettingen og endog deres tiltak på mot fildelere (SOPA-debatten viste 

at mange internettbrukere oppfattet skjerpede tiltak mot ulovlig fildeling som en 

trussel mot et fritt og åpent internett). Fordømmelsen av fordømmerne kompliseres av 

den manglende lovhåndhevingen, noe som gjør det mindre aktuelt å fordømme de 

tradisjonelle autoritetsfigurene. Samtidig fungerer rettighetshaverne og 
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underholdningsbransjen som fremstående "fordømmere", noe som kan bidra til å 

viske ut skillet mellom fildeleres benektelse av offeret og deres fordømmelse av 

fordømmerne. Til slutt kan fildelere appellere til høyere lojalitet ved å vise til at de 

lastet ned for sine venner, eller at de lastet opp for andre internettbrukeres skyld. For 

dem som tilhører en fildelingsgruppe vil det å appellere til høyere lojalitet fremstå 

som særlig aktuelt. 

 

Et annet viktig aspekt ved disse fem nøytraliseringsteknikkene er at Sykes og Matza i 

liten grad skiller mellom ulovlige handlinger og avvikende handlinger. De 

argumenterer for at lovbrudd ikke forutsetter avvikende verdier og normer (Sykes og 

Matza 1957: 232), men tar ikke hensyn til lovbrudd som både er utbredte og sosialt 

aksepterte. Deres gjennomgang av nøytraliseringsteknikkene kan forklare hvordan 

individer rettferdiggjør krenkelsen av lover som de verdsetter (lovbryternes fleksible 

tolkning av konsepter som ansvar, offer og forpliktelser er sågar ikke så altfor 

fremmed fra fleksibiliteten og kontekstforståelsen som man kjenner fra ulike samfunn 

og rettssystemer), men overser hvordan lovbrytere som ikke ser noe galt med sine 

handlinger kan bruke nøytraliseringsteknikkene til å utfordre lovene. Benektelsen av 

skade kan for eksempel brukes til å hevde at det ikke burde eksistere noen lov som 

kriminaliserte handlingen i utgangspunktet, og benektelsen av offeret kan passe godt 

sammen med en oppfatning av at loven ikke evner å beskytte de egentlige ofrene, som 

dermed må ta loven i egen hånd for å oppnå rettferdighet. Selv benektelsen av ansvar 

kan få en systemkritisk vri, hvis den brukes til å argumentere at myndighetene ikke 

har lykkes med å avklare hvilke handlinger som faktisk er ulovlige.  

 

Senere samfunnsforskning har ført til utviklingen av nye nøytraliseringsteknikker til å 

analysere hvordan individer rettferdiggjør sine handlinger, og flere av disse reflekterer 

implisitt eller eksplisitt skepsis til lovverket. En av de nyere nøytraliseringsteknikkene 

går sågar ut på å benekte lovens nødvendighet: Lovbryteren hevder at loven er et 

resultat av storsamfunnets forsøk på å regulere adferd som ikke har noe å gjøre med 

fellesskapets beste, og loven vurderes derfor som upassende og ikke verdt å følge. En 

annen nøytraliseringsteknikk av nyere merke er særlig aktuell i forbindelse med 

ulovlig fildeling, nemlig påstanden om at alle andre gjør det. I utgangspunktet kan 

dette være en måte for fildelere å bagatellisere handlingen, men som 

nøytraliseringsteknikk har denne påstanden også en langt mer lovkritisk dimensjon. 



 18

Lovbrytere kan nemlig argumentere at en lov som i så liten grad respekteres allerede 

er blitt ugyldiggjort av borgerne, som ved å bryte loven også feller en dom over den 

(Moore & McMullan 2009). For å kunne vurdere hvordan lovbrytere forholder seg til 

den ulovlige handlingen er det derfor ikke bare viktig å utforske hvilke 

nøytraliseringsteknikker de benytter seg av, men også hvordan de gjør bruk av dem. 

 

2.3  Lovens betydning 

 

Skillet mellom lovbrudd og avvik gjør det aktuelt å spørre i hvilken grad lovgivningen 

faktisk betyr noe utover selve sanksjoneringsprosessen. Fra noen hold vil det hevdes 

at selv lover som i liten grad håndheves har en holdningsskapende effekt som påvirker 

folks adferd og oppfatninger, mens andre vil hevde at lover som ikke håndheves blir 

ignorert, mens andre igjen vil stille spørsmålstegn ved lovens legitimitet. Det at en lov 

ofte brytes betyr ikke ifølge Sykes og Matza nødvendigvis at folk mangler respekt for 

loven, og når det gjelder ulovlig fildeling kan det godt ha seg at mange folk rett og 

slett faller for fristelsen og prøver å nøytralisere skyldfølelsen dette får dem til å føle. 

Samtidig kan omfanget og aksepten for ulovlig fildeling bli tolket dithen at lover nå til 

dags ikke er av stor betydning. 

 

Dette fenomenet er til en viss grad av nyere dato. Opprinnelig ble loven i den vestlige 

verden oppfattet som noe naturgitt, enten man så den som utledet av hellige skrifter 

eller anså den som resultatet av en sosial kontrakt mellom borgerne. 

Samfunnsendringene som fant sted særlig på slutten av 1800-tallet rokket imidlertid 

ved dette synet, ettersom en rekke tidligere forbudte handlinger som gjaldt religion og 

seksualmoral ble nedkriminalisert eller avkriminalisert. Flere av disse handlingene 

hadde tidligere blitt oppfattet som svært alvorlige forbrytelser, og slike redefinisjoner 

av hva som var og hva som ikke var ulovlig gjorde det vanskelig å holde fast på 

overbevisningen om at myndighetenes definisjon av kriminalitet faktisk var naturgitt. 

Senere forsøk på å komme til enighet på samfunnsnivå om hva som konstituerte 

naturlige eller universelle lovbrudd har også blitt utfordret; konfliktperspektivet 

innenfor kriminologien legger for eksempel vekt på rollen mektige særinteresser har 

når det gjelder utformingen av straffelovgivningen (Hauge 2001: 16, 17). 
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Det er ikke overraskende postmodernistiske teoretikere som i størst grad bestrider at 

loven på noen måte representerer tidløse eller universelle sannheter. Postmodernister 

avviser generelt at det er mulig å beskrive samfunnsforhold og sosialt liv som 

realiteter, og hevder at selv det vi oppfatter som "fakta" er sosiale konstruksjoner. 

Loven er selvfølgelig intet unntak - postmodernister avviser sågar at det finnes noen 

sannhet som loven i det hele tatt kan reflektere. Det har blitt hevdet at 

postmodernismens relativisme i betydelig grad representerer den vestlige verdens 

nåværende samfunnsforståelse etter at fremskritts- og institusjonstroen som 

kjennetegnet modernismen har blitt undergravd av det tyvende århundrets 

verdenskriger og folkemord (Hauge 2001: 161, 163). Hvis dette er tilfellet kan man 

ikke forvente at folk uten videre vil følge lover som hindrer dem i å gjøre det de 

ønsker, som å laste ned musikk og film gratis. Man kan heller ikke vente seg at 

lovbrytere vil føle dårlig samvittighet over å ha brutt lover som selv ikke 

myndighetene virker å verdsette i særlig grad, den manglende håndhevingen tatt i 

betraktning. 

 

Man behøver imidlertid ikke å være relativist for å oppfatte loven som en sosial 

konstruksjon som i seg selv bare har begrenset moralsk tyngde. Hvorvidt handlinger 

som abort, narkotikabruk og flerkoneri blir definert som lovbrudd eller ikke har 

historisk sett vist seg å være avhengig av både tid og sted (Hauge 2001: 14), og det er 

ikke uten videre lett å argumentere at det er lovgivningen, og ikke disse handlingenes 

iboende egenskaper som avgjør hvorvidt de er moralsk forsvarlige. Globaliseringen av 

informasjon innebærer i tillegg at geografisk avstand ikke lenger er noe hinder for 

informasjon og kommunikasjon (Hauge 2001: 146), noe som fører til at folk blir desto 

mer bevisste på forskjellene i lovgivning fra land til land, mens internett gjør 

informasjon om alle lovendringene som har funnet sted i ens eget land tilgjengelig på 

en helt annen enn tidligere. Når lovgivningen fremstår som så betinget av tid og sted 

er det kanskje ikke overraskende at mange mennesker velger og vraker i hvilke lover 

de vil følge, eller at selv konvensjonelle borgere oppfatter enkelte lovbrudd som 

sosialt akseptable. Samtidig er det viktig å huske at utbredte og sosialt aksepterte 

lovbrudd ikke er noe nytt fenomen, selv om måten slike handlinger i dag oppfattes 

kan skille seg markant fra hvordan brudd på for eksempel 1920-tallets alkohollover 

ble forstått av datidens lovbrytere så vel som lovlydige borgere. 
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3 Metodedel  

 

Det er verdt å minne om at selv om fildeling i dag er svært utbredt så er aktiviteten i 

seg selv et ganske nytt fenomen, så vel som et relativt ferskt forskningsområde. Mye 

av forskningen på fildeling som så langt er gjennomført fremstår dessuten som mer 

kvantitativ enn kvalitativ av natur, og i de fleste av tilfellene er det spørreskjemaer 

som benyttes for å generere data (Williams et al., 2010: 3). Hva jeg ønsket å oppnå 

med mitt forskningsprosjekt om fildeling var imidlertid ikke å kartlegge hvilke 

samfunns- og aldersgrupper som i størst grad drev med det, hvilke variabler som 

spilte inn positivt eller negativt på tilbøyeligheten til fildeling og andre kvantitative 

spørsmål. Det som interesserte meg var innsikt i hvordan fildeling som fenomen 

faktisk oppfattes av unge nordmenn i dagens samfunn, hvordan de snakker om det, 

samt hvordan de diskuterer og forholder seg til kriminaliseringen av en aktivitet 

mange i deres aldersgruppe driver med.  

 

For å oppnå dette mente jeg det var viktig at informantenes egne stemmer ble hørt, og 

at deres egne ord var grunnlaget for den videre analysen. Bare på denne måten kunne 

kompleksiteten og flertydigheten som jeg forventet ville prege deres opplevelse av og 

oppfatninger om fenomenet ulovlig fildeling ytes rettferdighet. Ettersom mitt mål med 

denne oppgaven var fordypning snarere enn tallfesting fremsto den kvalitative 

metoden som et naturlig valg. Formålet med kvalitativ forskning er nemlig å klargjøre 

et ”fenomens” karakter og egenskap(er), og kvalitativ forskning er derfor mer 

innholdssøkende enn kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning stiller man spørsmål 

om et temas betydning og hva det egentlig handler om (Widerberg 2001: 15), noe som 

passet godt med mine egne ambisjoner for prosjektet. 

 

Jeg bestemte meg tidlig for at de kvalitative dataene som var ment å belyse temaet 

skulle genereres gjennom intervjuer. Med intervju menes det at forskeren gjennom en 

samtale får informantens opplysninger, fortellinger og forståelse rundt et gitt tema. Et 

kvalitativt intervju er annerledes enn et kvantitativt intervju, ettersom forskerens 

oppgave her er å få frem og følge opp fortellingene, opplysningene og forståelsen som 

nettopp den personen som blir intervjuet kan bidra med, og strukturen på intervjuet 

blir derfor betydelig friere (Widerberg 2001: 16). Det finnes imidlertid flere 



 21

forskjellige typer kvalitative intervjuer, og selv om jeg opprinnelig planla å intervjue 

hver enkelt informant for seg endte det med at jeg istedenfor ble overbevist om at 

fokusgruppeintervjuer var den beste løsningen.  

 

3.1  Valget av fokusgruppeintervju som metode 

 

Det var et par grunner som var avgjørende for at jeg valgte å gjennomføre 

fokusgruppeintervjuer: For det første kan fildeling sies å være et noe marginalt tema, 

som en informant ikke nødvendigvis har veldig mye å si om når intervjuet alene, 

spesielt hvis informanten ikke selv driver med det. Fokusgruppeintervjuet er på sin 

side den best egnede intervjuformen når informantene man intervjuer i utgangspunktet 

er nølende til å bidra med informasjon (Creswell 2006: 133). En annen faktor som 

gjorde at fokusgruppeintervjuer fremsto som en særlig fruktbar metode for mitt 

prosjekts del var selve forhandlingsprosessen innad i gruppen: Deltagerne oppmuntres 

til å presentere, forklare og tidvis forsvare sine meninger, og interaksjonene som 

følger kan bringe til overflaten prosessene som er virksomme når et sosialt fenomens 

mening forhandles eller bestrides (Warr 2005: 201). Min tidligere erfaring med 

fokusgruppeintervjuer var dessuten meget positiv. 

 

Valget av fokusgruppeintervju som metode medførte også flere utfordringer som det 

var viktig å være bevisst på: Man må som intervjuer sørge for at alle deltagerne får 

anledning til å bidra, og samtidig forhindre at enkelte deltagere (det være seg fordi de 

er spesielt kunnskapsrike, engasjerte eller selvsikre) fullstendig tar over samtalen 

(Creswell 2006: 133). Gruppedynamikken i fokusgruppeintervjuer er på mange måter 

positiv og en utpreget styrke ved metoden, men den har også sine problematiske sider. 

Viktigst av disse er faren for at avvikende meninger enten ikke uttrykkes (i 

fokusgruppeintervjuer er konfidensialiteten kompromittert, ettersom andre personer 

enn forskeren er til stede) eller blir forsøkt undertrykt av flertallet. På den andre siden 

kan fokusgruppeintervjuer også ha den motsatte effekten, nemlig at den antatt 

avvikende meningen blir gitt bedre betingelser til å komme til uttrykk, ved at en av 

deltagerne bryter isen og dermed oppmuntrer mer tilbakeholdende deltagere til å også 

si sitt (Kitzinger 1995). Sett under ett opplevde jeg at fordelene med å benytte meg av 
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fokusgruppeintervjuer for datagenerering mer enn veide opp for de potensielle 

ulempene. 

 

Jeg hadde i utgangspunktet (mens jeg fortsatt planla individuelle intervjuer istedenfor 

gruppeintervjuer) satset på å få intervjuet 20 informanter, noe som naturligvis ville 

medføre 20 intervjuer. Beslutningen om heller å gjennomføre fokusgruppeintervjuer 

betydde imidlertid at jeg kunne få intervjuet et tilsvarende antall informanter i løpet av 

ganske få intervjuer. Når det kom til å vurdere den ideelle størrelsen på gruppene 

medførte dette en balansegang mellom flere ulike hensyn: Hver gruppe burde være 

stor nok til å kunne skape en egen gruppedynamikk samt muliggjøre diskusjoner 

mellom forskjellige person på ulike tidspunkt, og også inneholde nok deltagere til at 

hver enkeltinformant ikke ville føle et stadig press til å holde samtalen gående. 

Samtidig var det viktig at gruppen var liten nok både til at en enkelt intervjuer kunne 

håndtere den og at ingen informant risikerte å falle ut av den pågående samtalen. Av 

metodologiske så vel som praktiske hensyn ble det derfor avgjort at jeg skulle 

gjennomføre til sammen fem fokusgruppeintervjuer, med rundt 5 personer i hver 

gruppe. 

 

3.2  Rekruttering av informanter 

 

Informantene jeg var ute etter var unge nordmenn, fra 18 til 29 år i alder. Grunnen til 

at jeg var særlig interessert i unge mennesker var at de i motsetning til den eldre garde 

tilhørte en generasjon som var godt vant med PC-er og internett, i den forstand at de 

både var hyppig på nettet og hadde en god del kunnskaper om internett og 

datamaskiner. Mange hadde vokst opp med internett og over lengre tid benyttet seg av 

det til mange ulike formål. Når dette ble tatt i betraktning var det svært sannsynlig at 

individer i aldersgruppen 18-29 år i det minste ville ha hatt indirekte erfaringer med 

fildeling og ha hørt om temaet i ulike sammenhenger, selv om de selv ikke for 

øyeblikket skulle drive aktivt med det. Dette betydde at jeg ikke trengte å begrense 

meg til kun å ha med fildelere i gruppene, ettersom det var sannsynlig at også ungdom 

som aldri hadde lastet ned ulovlig ville kunne bidra med verdifulle perspektiver på 

ulovlig fildeling som fenomen. 
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Jeg opplevde at det ikke var behov for andre utvelgingskriterier enn alder for å finne 

passende informanter, ettersom jeg ikke var ute etter å undersøke korrelasjoner 

mellom for eksempel ens holdning til fildeling og ulike demografiske karakteristikker, 

og også fordi spørsmål om representativitet ikke er like aktuelle for kvalitativ 

forskning som for kvantitativ. Informanter med ulike bakgrunner og referanserammer 

kunne selvfølgelig bidra til å berike diskusjonene, men det var samtidig ikke 

avgjørende å sørge for at en viss prosentandel av informantene var kvinner, eller at 

minst 2 informanter hadde innvandrerbakgrunn. Ettersom den eneste forutsetningen 

for å være informant var å være i aldersgruppen 18-29 foreslo seminarlederen min at 

mine seminarkolleger kunne hjelpe meg med å finne informanter gjennom å rekruttere 

sine egne venner og bekjente til å delta i fokusgruppeintervjuene. Målet var at hver av 

de fem faste seminarkollegene mine skulle rekruttere rundt fire personer fra sin 

omgangskrets og også selv delta i et intervju hver, noe som ville resultere i at 

datainnsamlingsdelen kunne gjennomføres raskt og effektivt. Samtlige av de fem sa 

seg villige til å gjøre dette. 

 

Dette betydde at de som deltok i fokusgruppene mest sannsynlig allerede ville kjenne 

hverandre, og at jeg ville ha med pre-eksisterende grupper å gjøre snarere enn grupper 

av fremmede som ble konstruert for intervjuets skyld. I markedsforskningstekster 

rådes det mot dette. Rosaline Barbour påpeker imidlertid at det ikke nødvendigvis er 

et problem fra et samfunnsforskningsperspektiv, og at det har blitt argumentert at 

tilstedeværelsen av fokusgruppedeltagere som allerede kjenner hverandre faktisk kan 

bidra til å styrke ens forståelse av gruppedynamikker, og hvordan disse former 

utviklingen av oppfatninger eller svar (Barbour 2007: 66, 67). 

 

3.3  Etiske hensyn 

 

Ettersom dette var en oppgave som i stor grad ville basere seg på intervjuer var det 

flere forskningsetiske krav som måtte oppfylles. Det første av disse var kravet om 

fritt, informert samtykke. Med ”fritt” menes det at samtykke ikke skal komme som 

følge av en prosess preget av direkte eller indirekte tvang eller press. At samtykket er 

informert betyr at forskningssubjektet ikke skal være uvitende om relevante aspekter 

ved forskningsprosjektet, inkludert potensielt negative sider for de det forskes på. En 
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tommelfingerregel for hvor mye informasjon om forskningsprosjektet som er 

tilstrekkelig er at de det forskes på skal ha informasjon der ikke noe er utelatt som 

man med rimelighet kunne anta ville endre deres samtykke. Samtykket må dessuten 

være eksplisitt (Forskningsetiske komiteer 22. juni 2009). I selve 

rekrutteringsprosessen var det mine seminarkolleger som først formidlet 

informasjonen om prosjektet (at det var et gruppeintervju som handlet om ulovlig 

fildeling, at det var til en Masteroppgave, samt at en lydopptaker kom til å bli brukt og 

at intervjuet kom til å bli transkribert) og mottok samtykke, og når jeg selv møtte 

informantene gikk jeg på ny gjennom disse punktene så det ikke skulle være rom for 

misforståelser.  

 

Når det gjaldt transkriberingen av intervjuene bestemte jeg meg for å ivareta 

informantenes konfidensialitet ved å gi dem oppdiktede navn (det ville også på 

forhånd gjøres klart for leseren at dette ikke var informantenes virkelige navn) som 

ville bli brukt i det transkriberte intervjuet så vel som i oppgaven. I løpet av 

intervjuene ble dessuten et par andre personer nevnt og navngitt av enkeltinformanter 

(det gjaldt som regel familiemedlemmer eller venner) og i de tilfellene ga jeg også 

disse personene nye, oppdiktede navn. Tanken bak dette var at det ville være lettere 

både for meg selv og for leserne å forholde seg til et navn, selv et oppdiktet navn, enn 

til en personbeskrivelse eller kode. Jeg kom ikke til å tegne noe detaljert portrett av 

informantene som kunne gjøre det mulig å identifisere enkeltpersoner, da det var 

perspektivene og ikke personene jeg var interessert i. Videre ville lydopptakene av 

intervjuene bli slettet etter at transkriberingen var fullført. Det skal også nevnes at jeg 

sendte et meldeskjema til NSD om mitt opplegg, og fikk beskjed om at prosjektet slik 

beskrevet ikke ble omfattet av meldeplikten etter personopplysningsloven.  

 

Selv om forskere i utgangspunktet har taushetsplikt finnes det visse unntak, og hva 

gjelder mitt forskningsprosjekt var det særlig unntaket som gjaldt den lovfestede 

plikten til å avverge alvorlige forbrytelser, samt at uskyldige blir dømt 

(Forskningsetiske komiteer 19. oktober 2010) som kunne være aktuelt. Ettersom jeg 

kom til å intervjue unge nordmenn om fildeling kunne det hende at enkelte vil bidra 

med informasjon om ulovlig fildeling de selv holdt på med, inkludert omfattende 

spredning av opphavrettsbeskyttede materialer. Kunne dette resultere i et 

forskningsetisk dilemma? Mitt er var nei, ettersom loven spesifiserer at meldeplikten 



 25

gjelder alvorlige forbrytelser, mens fildeling selv av innbitte motstandere av 

aktiviteten snarere sammenlignes med handlinger som nasking (VG 28. mars, 2008). 

 

3.4  Gjennomføringen av intervjuene 

 

Å få gjennomført intervjuene tok noe lenger tid enn forventet, ettersom det viste seg å 

være utfordrende å finne tilstrekkelig med personer som hadde mulighet til å delta i et 

intervju på samme tidspunkt. Jeg måtte sørge for å tilpasse intervjutidspunktene etter 

informantenes behov, ettersom flere av dem arbeidet og ikke hadde tid til å bli 

intervjuet før på ettermiddagen, eller i helgen. Intervjuene fant sted ved Universitetet i 

Oslo, som regel på et seminarrom ved Harriet Holters hus som jeg på forhånd hadde 

reservert, men også ved et tilfelle på et kollokvierom i Eilert Sundts hus. 

Gjennomførelsen av selve intervjuene gikk relativt knirkefritt, og informantene virket 

generelt å mene at det hadde vært en positiv erfaring. Stemningen var heller uformell, 

noen av informantene spiste eller drakk kaffe under intervjuene og ettersom det ikke 

virket å forstyrre de andre deltagerne anså jeg dette som uproblematisk. Tonen var 

god, latteren satt løst og informantene var i stand til å være uenige og stille kritiske 

spørsmål til hverandre uten at det påvirket stemningen negativt eller virket å gjøre 

enkeltpersoner utilpasse. Etter at intervjuet var over forsynte jeg dem med brus og 

sjokolade som takk for bryet, og vi småpratet litt før vi gikk hvert til vårt. 

 

Under hvert intervju brukte jeg en båndopptaker, heller enn å skrible ned så mye jeg 

kunne der og da. Bruken av en båndopptaker kan ha uheldige konsekvenser, som at 

informanten vegrer seg for å snakke, eller sier noe annet med båndopptakeren slått på 

enn han ville sagt hvis båndopptakeren var slått av (Graue & Walsh 1998: 117). 

Imidlertid var det min klare oppfatning at fordelene ved å bruke en båndopptaker, i 

alle fall i mitt tilfelle, mer enn veide opp for ulempene. Slik intervjuene forløp føler 

jeg at dette var den riktige beslutningen, ettersom informantene virket å snakke fritt 

og uhemmet selv med båndopptakeren synlig på bordet vi satt ved. At det var 

gruppeintervjuer som ble gjennomført og at informantene dermed hadde flere ting 

(når man ser bort fra intervjueren) å fokusere på ved siden av båndopptakeren kan ha 

vært en årsak til dette. Det at deltagerne i fokusgruppeintervjuene allerede kjente 
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hverandre og følte seg komfortable i hverandres selskap kan også ha bidratt til å 

hindre at båndopptakeren gjorde at de la bånd på seg under intervjuene. 

 

Intervjuguiden jeg hadde skrevet inkluderte et knippe hovedspørsmål, samt en rekke 

oppfølgingsspørsmål tilpasset ulike situasjoner. Hovedspørsmålene gjorde jeg så åpne 

som mulig, i tråd med ønsket om at informantenes egne stemmer og 

situasjonsbeskrivelser skulle komme tydelig frem. Åpne spørsmål gir informanten 

anledning til å rette fokuset på hva hun selv oppfatter som viktig og relevant, heller 

enn at forskeren på forhånd bestemmer seg for hva som er viktig og spør ut 

informanten med den hensikt å få sin egen hypotese bekreftet eller avkreftet. Svarene 

plasseres dessuten i den riktige sammenhengen og er ofte mer velformulerte og 

ekspressive enn svarene et styrt intervju ville ha resultert i (Merton & Kendall 1946: 

545, 546). Oppfølgingsspørsmålene som jeg hadde satt opp var langt snevrere, men 

under selve intervjuene passet jeg på at også oppfølgingsspørsmålene jeg stilte var 

tilpasset hva som allerede hadde blitt sagt snarere enn intervjuguiden. Jeg fulgte heller 

ikke intervjuguiden slavisk når det kom til rekkefølgen jeg stilte spørsmålene i, 

bortsett fra faste åpnings- og avslutningsspørsmål. 

 

Det var i utgangspunktet lagt opp til at hvert intervju kom til å vare drøyt en time, 

men dette var basert på antagelsen om at hver gruppe kom til å bestå av 5 personer. 

Ettersom den reelle gruppestørrelsen viste seg å variere fra 3 til 5 personer ble noen 

intervjuer også betydelig lengre enn andre, eksemplifisert ved at det lengste intervjuet 

(på 73 minutter) var over dobbelt så langt som det korteste (på 35 minutter). Jeg føler 

imidlertid ikke at noen av intervjuene ble avsluttet for tidlig, ettersom samtlige av de 

spørsmålene jeg oppfattet som relevante ble stilt og inngående diskutert. Dessuten 

fikk jeg inntrykket av at diskusjonen begynte å gå på tomgang i de to gruppene hvor 

deltagerne ble intervjuet i over en time, og at det å avslutte intervjuene da var på sin 

plass. 

 

3.5  Fordeler ved fokusgruppeintervjuer og pre-eksisterende grupper 

 

Det at intervjuer av pre-eksisterende grupper var metoden som ble benyttet satte sitt 

preg fra og med første temaorienterte spørsmål: I utgangspunktet var det ikke opplagt 
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hvem som først skulle svare etter at introduksjonsspørsmålene var unnagjort, men 

informantenes kjennskap til hverandres nedlastingsvaner gjorde at gruppen (uten at et 

eneste ord ble ytret) kom til enighet om hvem som først burde svare. 

 

Meg: Hva er deres erfaring med fildeling? 

 

Flere sekunders taushet, et par av informantene ser forventningsfullt på Sverre. 

 

Sverre: Det er jeg som er den største synderen? Nei asså, jeg laster ned 

underholdning av forskjellig slag, enten det er film, musikk, spill eller andre media. 

 

Som tidligere nevnt var helhetsinntrykket av intervjuene positivt, og det var heller 

ingen bestemt gruppe som skilte seg ut i negativt henseende. I hvert av intervjuene var 

det også nok av tilfeller hvor jeg opplevde at bruken av fokusgruppeintervju som 

metode bar frukter. En av de viktigste måtene gruppeaspektet bidro til å generere 

interessante data på var at informantene ofte spurte hverandre oppfølgingsspørsmål 

under intervjuet, om ting de lurte på, informasjon de trengte presisert og standpunkter 

de ønsket avklaring på, som dette eksemplet fra Gruppe 5 illustrerer: 

 

Jonas (til Klara): Men føler liksom du at du satt og stjal da du så norske filmer i 

Mexico? 

 

Klara: Nei, det var det jeg skulle til å si, at jeg føler på en måte stjeling, da tar du 

noen ting, fra andre personer som de ikke får tilbake (...) hvis vi uansett ikke hadde 

tenkt å kjøpe den eller se den på kino er det ingen som mister noe på det...tenker jeg 

da. 

 

Hvis en av informantenes logikk virket vanskelig å følge var det igjen ofte andre 

informanter som tok det opp, som i denne episoden fra Gruppe 2, hvor Sveins 

avsluttende bemerkninger om sin egen betalingsvilje ble møtt med forbauselse 

grunnet hans tidligere uttalelser: 
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Svein: ...eh...jeg ser for meg at jeg vil betale for en episode av en TV-serie eller en 

film kanskje mere enn jeg vil betale for liksom det å høre på plata, så jeg synes 

egentlig at streaming – 

 

Ivar: - hæh, nå trodde jeg du mente omvendt, at du ville betalt mer for musikk enn 

film. 

 

Svein: Ja, hvis jeg i det hele tatt skal betale for det ja, så må jeg på en måte betale for 

det som (flere stemmer, vanskelig å tyde) 

 

Rune: Men siden du hører på musikk flere ganger så er - 

 

Svein: - for musikk så betaler jeg bare for de platene jeg fortsetter å høre på da, for 

det tenker jeg på en måte er den – det at jeg liksom kjøper en plate og hører på den i 

liksom ett og et halvt år etterpå da, det tilsvarer at jeg ser en film en gang..fordi, det 

er ikke noe mer enn..jeg tømmer ikke den filmen for noe mer..for det er, ja, for mye 

tid. Det lukter jo rart, men det er i hvert fall sånn som jeg har tenkt på. 

 

Oppfølgingsspørsmålene deres var som regel meget relevante sett i forhold til mitt 

opprinnelige spørsmål, og gjorde at jeg som intervjuer for det meste kunne befinne 

meg i bakgrunnen mens informantene i fellesskap utforsket ulovlig fildeling som 

fenomen. Hvis en av informantene brukte tvilsomme argumenter eller oppviste en viss 

dobbeltmoral var det dessuten oftere at andre informanter konfronterte denne 

personen med kritiske spørsmål enn at jeg som intervjuer gjorde det. Dette følte jeg 

var en optimal løsning, ettersom slike spørsmål og innspill ikke var introdusert 

utenfra, men heller naturlig sprang ut av den pågående diskusjonen, noe som gjorde at 

interessante spørsmål kunne bli stilt og at informantenes standpunkter ble utfordret 

uten at jeg stadig måtte bryte opp samtalen eller risikere å støte enkeltinformanter med 

uforholdsmessig kritiske spørsmål. Livlige diskusjoner er ofte preget av at 

intervjuerens stemme er fraværende (Barbour 2007: 106), og ettersom informantene 

konsekvent utforsket nye sider ved ulovlig fildeling som fenomen så opplevde jeg 

heller ikke noe stort behov for å gripe inn underveis, og stilte heller nye spørsmål først 

når selve temaet virket utdiskutert. 
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Mitt inntrykk var at bruken av pre-eksisterende grupper bidro til å skape denne 

konstruktive gruppedynamikken. Informantene kjente allerede hverandre og dette 

virket å ha en befriende effekt, ettersom informantene syntes trygge på at selv 

eventuelle avbrytelser, korrigeringer eller uenigheter ville bli tatt i beste mening, og at 

nye innspill fra deres side var ønsket velkomne. De få innledningsspørsmålene jeg 

stilte (korte, enkle bakgrunnsspørsmål ment å bryte isen og legge til rette for den mer 

substansielle diskusjonen som skulle følge) fremsto som heller overflødige i denne 

sammenhengen, og i en av gruppene begynte informantene sågar å diskutere egne 

fildelingsvaner allerede i denne innledningsfasen. 

 

3.6  Utfordringer 

 

Enkelte problemer som jeg opplevde som følge av fokusgruppeintervju-metoden 

kunne sannsynligvis vært unngått hvis jeg selv hadde vært mer påpasselig i forkant av 

intervjuene: I det første intervjuet var det en informant som både fysisk (han var den 

av informantene som satt lengst fra meg) og diskusjonsmessig (han var kritisk til 

ulovlig fildeling, i motsetning til resten av gruppen) ble stående litt utenfor, og det var 

først halvveis ut i intervjuet at han for alvor kom med i samtalen. Det å stå alene mot 

mange under et fokusgruppeintervju kan i seg selv være utfordrende, selv hvis man 

kjenner og er komfortabel med de andre personene i gruppen, og kunne jeg ha 

gjennomført akkurat dette intervjuet på nytt så ville jeg ha prøvd å unngå en 

posisjonering av stolene som risikerte å forsterke enkeltinformanters følelse av 

utilpasshet. 

 

En grundigere klargjøring på forhånd av hvordan fokusgruppeintervjuer er ment å 

fungere kunne sannsynligvis også ha avverget et par episoder jeg helst skulle ha 

unngått. I det første intervjuet henvendte for eksempel en av informantene seg til meg 

og spurte om hvordan håndhevingen av lovene mot ulovlig fildeling i praksis virket. 

Spørsmålet kom som en overraskelse og jeg svarte der og da som best jeg kunne, men 

jeg angret fort, ettersom dette var et tema hvor informantenes egne oppfatninger og 

gjetninger var av stor interesse, og mitt svar (som nok ble oppfattet som fasiten) 

gjorde i praksis slutt på den diskusjonen. Hadde jeg på forhånd sagt at jeg kunne svare 

på eventuelle faktaspørsmål knyttet til ulovlig fildeling etter intervjuet så ville nok 
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denne situasjonen vært unngått, og i mitt andre intervju gjorde jeg dette klart i forkant 

av intervjuet. Imidlertid ble starten av akkurat dette intervjuet preget av at jeg i 

introduksjonen ikke hadde vært tydelig nok på fokusgruppeintervjuets relativt frie 

form, og informantene fortsatte derfor å svare i en fast rekkefølge også etter at de 

korte innledningsspørsmålene var overstått, noe som spesielt en av informantene 

(mannen som kom først i rekkefølgen) ble litt oppgitt over. Heldigvis tok det ikke 

lang tid før informantene selv frigjorde seg fra denne tvangstrøyen, og resten av 

intervjuet fløt fint og naturlig. 

 

Jeg følte generelt at gruppene var balanserte, og det var bare et fåtall informanter som 

virkelig skilte seg ut ved å være enten veldig aktive eller veldig tilbakeholdne. 

Rosaline Barbour (2007: 82) anbefaler forøvrig samfunnsforskere og ikke automatisk 

å se på slike informanter som problematiske, men heller reflektere over 

gruppeprosessen og ta hensyn til den særegne dynamikken i sin håndtering av disse 

informantene. I lys av dette vurderte jeg at det ikke var noe behov for å få de to mest 

aktive av informantene mine (den ene i Gruppe 1, den andre i Gruppe 2) til å snakke 

mindre, ettersom mitt inntrykk var at deres bidrag ikke påvirket gruppedynamikken 

negativt, men heller stimulerte til videre diskusjon i gruppen. Grunnen til at de 

snakket mye var rett og slett at de hadde mye å bidra med (informanten som snakket 

mest i Gruppe 2 hadde faktisk selv studert ulovlig fildeling i 

universitetssammenheng), noe som ikke i seg selv burde bli behandlet som et 

problem. Hvis det var informanter i gruppen som deltok i mye mindre grad enn de 

andre anså jeg det som mest hensiktsmessig å henvende meg direkte til dem med 

spørsmål, heller enn å forsøke å bringe til taushet informantene som deltok mest 

aktivt. 

 

Det er imidlertid grenser for hvor mye en moderators inngripen kan styre 

informantenes deltagelse i et gruppeintervju. Som tidligere nevnt var det en informant 

i Gruppe 1 som i første halvdel av intervjuet snakket veldig lite, men han kom 

etterhvert med for fullt uten at jeg hadde grepet spesielt inn i diskusjonen. I Gruppe 5 

rettet jeg derimot flere av mine spørsmål mot en bestemt informant i håp om å få 

denne personen mer med i diskusjonen, uten at informanten endte opp med å delta 

mer aktivt. Ved å henvende seg til enkeltpersoner kan moderatoren bidra til å bryte 

isen og sørge for at også mindre aktive informanter føler seg inkluderte i samtalen 
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(Barbour 2007: 82), men hvis informanten ikke føler at han har mye å bidra med vil 

ikke spørsmål etter spørsmål fra moderatorens side føre til at han på eget initiativ 

plutselig begynner å bidra til diskusjonen. Utover å gi relativt tause informanter 

passende anledninger til å komme med i samtalen er det ikke mye mer moderatoren 

realistisk sett kan gjøre. At noen informanter snakker mindre enn andre er som 

tidligere nevnt ikke nødvendigvis et problem, med mindre det er feilgrep fra 

moderatorens side som forårsaker det, og i motsetning til situasjonen i den første 

gruppen oppfattet jeg ikke at dette var tilfellet i Gruppe 5. Den ene informantens 

tilbakeholdenhet måtte derfor bare aksepteres som en naturlig del av det å 

gjennomføre fokusgruppeintervjuer. 
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4 Analysekapittel 1 - Informantenes forhold til ulovlig 

fildeling     

 
4.1  Aktiv og passiv fildeling 
 

4.1.1  ”Alle” gjør det 

 

De aller fleste av informantene mine hadde personlig erfaring med ulovlig fildeling og 

mange av dem hadde selv holdt på med ulovlig nedlasting i flere år, men utover dette 

varierte historiene ganske mye: To av informantene fortalte for eksempel at de aldri 

selv hadde lastet ned opphavsrettsbeskyttede verker, men at de hadde sett på filmer 

som andre hadde lastet ulovlig (det ble senere i diskusjonen trukket frem at den ene av 

dem på grunn av dette også hadde piratkopier på sin datamaskin). To andre drev en 

del med ulovlig nedlasting tidligere, men hadde av ulike grunner sluttet for flere år 

siden, mens en av informantene bare nylig hadde begynt å laste ned selv. En 

informant hadde dessuten vært med i en gruppe som lastet opp musikk, men stoppet 

med dette etter at en i gruppen fikk Kripos på døren. Når det kom til hvilke produkter 

informantene typisk lastet ned så var det helt klart filmer, TV-serier og musikk det 

gikk mest i, og i betydelig mindre grad spill og programvare. 

 

Det eksisterte en utbredt oppfatning av at ulovlig fildeling var svært vanlig, spesielt 

blant folk i informantenes aldersgruppe. Beskrivelser av typen ”alle gjør det”, ”alle i 

min generasjon er vant med det” og ”de aller fleste har lastet ned” gikk igjen, og også 

informantene som selv hadde lite personlig erfaring med ulovlig fildelig satt igjen 

med inntrykket av at det var noe ”alle” holdt på med. Det var kun i Gruppe 5 (som 

inkluderte flere av de mest datakyndige informantene jeg intervjuet) at denne 

konsensusen ble utfordret, ettersom flere i gruppen opplevde at ulovlig fildeling var 

gått litt ned den siste tiden og at dagens unge internettbrukere i mindre grad drev med 

det. Årsaken til dette ble sagt å være ulike streamingtjenester, men den videre 

diskusjonen avdekket etterhvert at det ikke kun var lovlige streamingtjenester det var 

snakk om og at det først om fremst var Peer-to-peer fildeling som enkelte informanter 

mente det var blitt mindre av.  
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4.1.2  P2P og Streaming 

 

I de fem gruppene som ble intervjuet var det allikevel helt klart Peer-to-peer fildeling 

som var mest vanlig, i form av ulike BitTorrent klienter. Pirate Bay ble i betydelig 

grad benyttet, og et par av informantene var dessuten medlemmer av mer eksklusive 

sider som stilte høye krav til både filene og medlemmene (Kristoffer i Gruppe 3 

fortalte at han mistet sitt medlemskap på en slik side fordi han ikke var flink nok til å 

dele filer med de andre medlemmene). Uautoriserte streamingtjenester ble på sin side 

ofte møtt med langt mer skepsis av de fleste informantene. Det ble hevdet at 

materialene man fant på slike sider som regel var av dårligere kvalitet enn hva 

torrentsidene hadde å by på, og at ulovlige streamingsider sånn sett kun var en 

nødløsning. Andre momenter som ble trukket frem var irriterende pop-up vinduer, 

antallet døde linker man måtte klikke seg gjennom for å finne det man var ute etter, 

samt det at noen informanter av ulike grunner foretrakk å ha filene lastet ned på sin 

datamaskin. 

 

Selv om de fleste av informantene mine altså foretrakk Peer-to-peer fildeling så ble 

ikke streaming helt avskrevet heller. Martin i Gruppe 5 fortalte at kjæresten hans 

streamet filmer fordi hun ikke hadde greie på torrents (hun opplevde at det ble for 

teknisk), og både Miria og Teresa fra Gruppe 4 trakk likeledes frem sin manglende 

datakyndighet som hovedårsaken til at de ikke lastet ned (begge to hadde imidlertid 

benyttet seg av ulike streamingsider, uten alltid å ha det klart for seg om sidene var 

ulovlige eller ikke). Bildet som P2P fildelerne i gruppen tegnet av det de holdt på med 

skilte seg på sin side veldig fra inntrykket streamerne hadde av aktiviteten, ettersom 

de fleste av fildelerne fremhevet nettopp hvor lett det var å drive med det. Ser man 

bort ifra informantene i Gruppe 5 fremsto heller ikke fildelerne som spesielt 

datainteresserte, og langt fra alle hadde fullstendig oversikt over hvordan den tekniske 

siden av P2P fildelingen faktisk fungerte (Merete fra Gruppe 2 innrømmet for 

eksempel at hun før gruppeintervjuet ikke hadde vært klar over at hun lastet opp 

samtidig som hun lastet ned), men de beskrev likevel fildeling konsekvent som veldig 

enkelt og lettvint. 
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Gruppe 5s Klara streamet også istedenfor å laste ned, men i hennes tilfelle var den 

oppgitte årsaken ikke manglende teknisk kompetanse, men snarere risikoen for å bli 

tatt for ulovlig nedlasting: 

 

Klara: Altså, jeg bruker streaming og ikke nedlasting fordi jeg bor på studentbolig, og 

jeg er redd for at SiO skal kutte internetten min hvis de..oppdager at jeg laster ned. 

 

Meg: Så, føler du at det er mye mindre risiko ved sånn streaming? 

 

Klara: Ja. 

 

4.1.3  Passiv fildeling? 

 
Det var som tidligere nevnt flere informanter som fortalte at de ikke selv drev med 

ulovlig fildeling. Hva alle imidlertid hadde til felles var at de hadde brukt PCen til å 

nyte godt av gratis underholdning. Tarjai fra Gruppe 1 beskrev derfor seg selv som en 

passiv røyker: 

 

Tarjai: Jeg tror jeg aldri har lastet ned noe ulovlig i hele mitt liv, men jeg er blitt litt 

som en passiv røyker, jeg benytter meg av andres nedlastede materialer. 

 

En slik beskrivelse fremstår som like treffende i streamernes tilfelle, ettersom disse 

benytter seg av ulike rettighetsbeskyttede verker som andre har lastet opp på samme 

måte som Tarjai benyttet seg av nedlastede filmer. Hverken Tarjai eller streamerne er 

fildelere, ettersom de kun kikker på ting som allerede har blitt tilgjengeliggjort, men 

andres fildeling er likefult en nødvendig forutsetning for at de kan gjøre dette. De er i 

denne forstand passive fildelere. 

 

4.2 Risikoen ved fildeling 

 

Et par av informantene viste seg å være veldig interesserte i å vite akkurat hva som 

var lovlig og ulovlig, og hvilke former for ulovlig fildeling som ble tatt mest alvorlig 

av myndighetene. Årsaken var ikke at lovgivningen i nevneverdig grad påvirket deres 
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syn på hvorvidt fildelingen de drev med var moralsk forsvarlig, men rett og slett at de 

var bekymret for konsekvensene av å bli tatt: 

 

Teresa: Men..jeg....men jeg er helt enig i det, det er for meg ingenting med moral å 

gjøre, men....når jeg var å besøkte en venninne og sånn i Berlin nå, da snakket vi om 

det, fordi der i Tyskland tror jeg det har blitt sånn at du får sinnssyke bøter hvis du 

blir tatt for fildeling, det er nesten sånn typisk sånn felle jeg kunne kommet i da, hvis 

jeg nesten ikke visste at jeg gjorde noe ulovlig, også plutselig så er det sånn 15000 

kroner holdt jeg på å si. 

 

Det var imidlertid mange av informantene som opplevde ulovlig fildeling som 

tilnærmet risikofritt, noe som kan bidra til å forklare hvorfor de var såpass 

uinteresserte i streaming og andre alternativer til Peer-to-peer systemet. I flere av 

gruppene slet informantene med å i det hele tatt komme på situasjoner hvor noen 

hadde blitt straffet for det i Norge, og flesteparten av informantene kjente dessuten 

knapt til fildelingsrettssaker i utlandet utover de som involverte Napster og Pirate 

Bay. Inntrykket var generelt at det skulle veldig mye til for å faktisk bli straffet for 

ulovlig fildeling: 

 

Svein: ...men asså i forhold til lovgiving da, så er det sånn..med norsk kontekst..så er 

det jo på en måte bare et tilfellet av at noen har på en måte blitt straffet skikkelig for 

nedlasting, og det er han, den personen som lastet opp Max Manus filmen, Norges 

mest berømte film da, mens den gikk på kino og på en måte..det er litt å be om det da, 

også i tillegg så fant de jo ut at ikke sant, personen var ikke bare, de tok ham for å 

laste opp, altså gjøre Max Manus tilgjengelig da, og det er jo i og for seg verre enn å 

være en av de hundretusen som lastet den ned, ikke sant? Fordi, ja, du kan ikke gå 

etter alle de, eh, men så fant de jo ut at personen var liksom en slags edderkopp i et 

sånt fildelingsnettverk, sånn Lysehubben eller hva det ble kalt, som på en måte hadde 

drøssevis av norske filmer og TV-serier, og det er jo på en måte når det er norske 

serier og du er i Norge og rettighetseierne er såpass nære da..så de, den personen ble 

det jo på en måte gjort eksempel av..startet rettssak mot..,men, det viser jo da på en 

måte, at du må være ganske innflytelsesrik da, i nedlastingsleddet, altså en vanlig 

person da..det er veldig liten sjanse å bli lissom tatt og straffet for det. 
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Gruppe 2s Svein påpekte her at det var mange skjerpende omstendighet til stede i den 

ene norske saken han kjente til hvor ulovlig fildeling hadde blitt strengt straffet. Det 

ble fremhevet at personen som ble tatt var opplaster, ikke nedlaster, at filmen som ble 

lastet opp både var norsk og kinoaktuell, og at det faktisk var en nøkkelperson i et 

beryktet fildelingsnettverk som det var snakk om. Flere andre informanter benyttet 

seg av lignende kriterier når de vurderte risikoen for å bli tatt, og konkluderte også 

med at risikoen var veldig liten for vanlige nedlastere som dem selv. 

 

Også andre faktorer spilte inn når det kom til informantenes risikovurdering: Som 

tidligere nevnt var det store flertallet av den oppfatning at ulovlig fildeling var svært 

utbredt, og dette viste seg å ikke bare avdramatisere selve handlingen, men også å få 

den til å fremstå som tryggere. Når så mange driver med det og så få allikevel blir 

straffet fremstår sjansen som liten for at man selv skal bli tatt. Flere informanter 

påpekte hvor mange det var som lastet ned, eller antallet brukere bestemte torrentsider 

hadde, og ga uttrykk for at de rett og slett ikke trodde rettighetshaverne hadde 

kapasitet til å gå etter hver enkelt nedlaster. I noen tilfeller ble derfor datavirus trukket 

frem som en vel så stor risiko ved ulovlig fildeling som faren for å bli tatt og straffet 

for det. 

 

4.2.1  Den avdramatiserende effekten av å bli tatt 

 

Noe jeg bet meg merke i var at selv om de fleste informantene oppfattet risikoen som 

liten så inkluderte flere av gruppene personer som faktisk hadde mottatt mailer som 

advarte dem mot å fortsette å laste ned. Det gjaldt som regel situasjoner hvor 

informantene som ble advart hadde benyttet seg av et universitetsnettverk og 

universitetet hadde videresendt klagen fra rettighetshaveren. Tonen i mailen ble av en 

informant beskrevet som ganske streng, og i Gruppe 3 fortalte Kristoffer om en mail 

fra universitetet som truet med to ukers utestengelse fra UIO-nettet med mindre han 

bekreftet at han aldri mer kom til å laste ned, noe han gjorde. Dette viste seg 

imidlertid å ikke være spesielt avskrekkende ettersom løftet ble brutt allerede uken 

etter, fordi straffen ikke opplevdes som særlig hard og fordi den uansett lett kunne 

omgås: 

 

Elias: Man klarer jo å sno seg unna, det er jo ikke noe stress det. 
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Meg (til Kristoffer): Men altså, når du ble tatt for det, påvirket det hvordan du liksom 

så på risikoen av det, at det var noen sider man burde passe seg for eller noen metoder 

man ikke burde bruke? 

 

Kristoffer: Asså, jeg fant ut at det var den siden jeg lastet ned fra, den sluttet jeg å 

laste ned fra, fordi det var flere som hadde blitt tatt når de lastet ned fra den siden, så 

jeg bare sluttet å laste ned fra akkurat den siden, men sluttet aldri å...jeg sluttet å 

laste ned i en uke og så tenkte jeg: nei, de kommer ikke til å ta meg lissom, da 

fortsatte jeg bare....pluss at jeg var ikke noe redd for konsekvensene egentlig, det 

hadde vært kjipt å bli blokka ut, men...- 

 

Elias: - det er ikke så hard straff, to ukers - 

 

Kristoffer: - men da finner jeg en annen måte å gjøre det på, bruke nettet hans, for vi 

var jo naboer og liksom, det hadde jo ordnet seg (Elias: Ja) uansett. 

 

Utover det at straffen universitetet truet med ikke var særlig avskrekkende så fant 

også Kristoffer kjapt en lettvint måte å redusere sjansen for å bli tatt på. Dette var den 

typiske reaksjonen til informantene som mottok advarsler på grunn av sin fildeling; 

istedenfor å stoppe sin ulovlige nedlastingen så tok de nye, enkle forholdsregler som 

tilsynelatende har fungert etter hensikten. De jeg intervjuet som i størst grad virket 

skremt fra fildeling på grunn av universitetets inngripen var faktisk de i Klaras 

situasjon, som ikke virket å selv noen gang ha mottatt advarsler av typen som 

Kristoffer fikk, men som likefult visste at universitet slo ned på ulovlig fildeling. 

Skrekkhistorier, som den Christian i Gruppe 4 her forteller, virket også å ha gjort 

sterkt inntrykk: 

 

Christian: Det var en liksom her nede som hadde lastet ned på UIO-nettet, han sa det 

gikk så jævlig fort, så det var jævlig greit å laste ned fra, laste ned her da, på skolen, 

og da..etter så og så mange måneder så fikk han brev fra UIOs tjeneste at den 

personens IT-tjeneste må vi stenge kontoen din i tolv uker eller noe sånn, som en 

konsekvens av at de hadde fått et brev fra Universal om at han hadde lastet ned de og 

de og de filmene (Gruppereaksjon: oioioi!) og da husker jeg bare sånn: Oi! De sitter 
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faktisk å følger med på hvilke filmer – de kunne si hvilke filmer han hadde lastet ned, 

når han har lastet ned og hvilke rettigheter han brøt og sånt da, og det var veldig 

sånn vekker for meg at..jeg kan ikke være, jeg kan ikke bare laste ned hva jeg vil på 

nettet liksom, når jeg tenker meg om. 

 

Miria: Ja men (uhørbart) så tar de verstingene - 

 

Christian: -tydeligvis 

 

Miria: Jeg husker en venninne av meg når jeg bodde – det er mange år siden, 2004 i 

Paris – så var det en venninne av meg som fikk bot og måtte slutte å laste ned (oi!), 

det var jo amerikanske TV-serier.. 

 

... 

 

Christian: Jeg kjenner absolutt mer på det med risikoen nå for tiden...enn før, spesielt 

etter den opplevelsen med han da, som fikk brev og (flere snakker samtidig) nei, jeg 

skal passe meg litt liksom, så musikk og serier og filmer gidder jeg ikke å laste ned, da 

ringer jeg fetteren min og ber han gjøre det, for han har- (kraftig latter i gruppen), 

han bare gjør det.. 

 

Gruppe 2 inkluderte Merete, en ung kvinne som først nylig hadde begynt å laste ned, 

og som fortalte at frykten for å bli tatt var blitt etablert lenge før hun faktisk begynte 

med fildeling: 

 

Merete: ...og i hvert fall siden dette her er så nytt for meg og jeg bodde jo på 

studenthybel et år, hvor jeg ikke fikk lov til eller kunne laste ned da nettopp i frykt for 

å bli tatt, så det er noe så derre – det er flere ting som gjør at jeg...i og med at jeg ikke 

har gjort det så lenge, så er jeg kanskje litt redd for å bli tatt da, jeg har ikke innsett 

ennå at det går bra da, som det jo stort sett – jeg har aldri hørt om noen som har blitt 

straffet for det her, ikke blitt kastet ut av nettet engang...så jeg tror det er 

liksom...ubegrunnet, sånn frykt i meg.. 

 



 39

Hvis man har holdt på med fildeling i flere år uten større problemer, som mange av 

informantene mine hadde gjort, så er det ikke overraskende at dette påvirker deres 

oppfatning av risikoen forbundet med aktiviteten. Merete mente imidlertid selv at hun 

sannsynligvis ikke hadde holdt på lenge nok med ulovlig fildeling til å føle den 

samme tryggheten. Dette minner om hvordan informanter som hadde brukt 

universitetsnettverk til ulovlig nedlasting (selv de som hadde mottatt advarsler på 

grunn av det) virket å oppleve det som mindre risikabelt enn de som ikke hadde gjort 

det. Disse fildelerne hadde enten erfart at de ikke ble tatt, eller så hadde de opplevd at 

straffen når de ble tatt hverken var umiddelbar, streng eller vanskelig å omgå. Når 

man har egen erfaring å basere seg på er det ikke til å undres over at enkelthistorier 

om hva som skjedde med venners venner gjør mindre inntrykk. 

 

4.3 Grunner til ulovlig fildeling 

 

Det at ulovlig fildeling i stor grad fremstår som mer eller mindre risikofritt kan bidra 

til å forklare hvorfor så mange unge nordmenn driver med det, men den lave risikoen 

er ikke i seg selv grunn nok til å laste ned ulovlig. Når det gjaldt mine informanter 

viste det seg å være fire grunner som fremsto som særlig viktige for å forstå deres 

rolle som fildelere, passive så vel som aktive. 

 

4.3.1  Økonomi 

 

Enten man er en aktiv eller en passiv fildeler vil grunnene til at man gjør det man gjør 

være noenlunde like. Den mest opplagte årsaken til at folk driver med ulovlig 

fildeling er nok gratisaspektet: Som jeg tidligere nevnte har aktive og passive fildelere 

det til felles at de begge forbruker rettighetsbeskyttede underholdningsvarer uten å 

betale for dem, og det å relativt fort og smertefritt kunne nyte ubegrensede mengder 

gratis musikk og film i høy kvalitet kan være fristende for de fleste, spesielt hvis faren 

for å bli tatt er liten. Videre ble studenters og andre jevnaldrenes trange økonomiske 

situasjon spesielt i Gruppe 2 trukket frem som en faktor som gjorde dette særlig 

relevant. Eilert, en informant fra nettopp denne gruppen, oppsummerte kort sitt syn på 

saken: 
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Eilert: Ja, for min egen del tenker jeg at det er gratis er det viktigste...jeg er gjerrig, 

så...ja, jeg tenker absolutt det er det viktigste. 

 

Flere andre informanter mente også at prisproblematikken var viktig, både for dem 

selv, så vel som for andre fildelere. Et par av informantene hevdet at de rett og slett 

ikke ville hatt råd til å kjøpe alt som de lastet ned, og at gratisaspektet sørget for at 

terskelen for å laste noe ned var lav: I Gruppe 2 fortalte Svein at han lastet ned mer 

enn han rakk å se på, og en rekke andre fildelere sa at de ikke ville ha sett alle filmene 

og seriene de lastet ned hadde det ikke vært for at de gjennom ulovlig fildeling var 

tilgjengelige gratis.  

 

4.3.2  Lettvinthet 

 

Begrunnelsen for fildeling som dominerte blant informantene var imidlertid ikke 

gratisaspektet, men snarere hvor lettvint det var å drive med: De aktive fildelerne 

oppfattet som tidligere nevnt fildeling som svært enkelt og lettvint, og bruken av 

streamingsider ble som regel også begrunnet med denne typen argumenter. 

Informantene trakk ofte frem hvor mye kjappere og greiere de mente det var å laste 

ned ulovlig sammenlignet med å skaffe seg tingene på lovlig måte, noe Ole fra 

Gruppe 3 her uttrykker: 

 

..det å kjøpe CDer uansett er så upraktisk at finnes det andre måter man kan betale 

for det så gjør man det altså...men det er vel det det er...det er sånn, det gjør det så 

mye enklere å kunne bare laste ned, det med ulovlig fildeling er så enkelt og så 

tilrettelagt og åpent så.. ja, det passer meg mye bedre å ha det sånn enn for eksempel 

via iTunes. 

 

En god del informanter hevdet sågar at dette var en viktigere grunn til at de lastet ned 

ulovlig enn gratisaspektet, noe denne diskusjonen fra Gruppe 1 illustrerer: 

 

Olav: Det er jo helt konge, du kommer hjem fra jobb liksom og tenker ”Yes, i dag har 

det kommet en ny episode av en serie”, så får du fyrt i gang pizzaen liksom og før du 

får den ut av ovnen så har du serien klar på TV-en. 
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Sverre: Du hadde jo fått den serien først mange måneder senere. 

 

Enighet uttrykkes i gruppen 

 

... 

 

Olav: Men det er jo så sinnsykt lett og praktisk fordi, man sitter i kåken liksom, og 

noen sier ”har du sett den filmen?” ”Nei jeg har ikke sett den” ”Den tror jeg er 

veldig kul”, okei, da trykker du sånn 5 tastetrykk liksom og så venter du i tre minutter 

og så har du den. 

 

Sverre: Det er vel egentlig bare det at det er ikke noe alternativ, det er ikke et lovlig 

alternativ hvis du har lyst til å gjøre akkurat det. 

 

Her er informantene klare på at det nettopp var lettvintheten som gjorde ulovlig 

fildeling så attraktivt, mens pengeproblematikken ikke en gang ble tatt opp. Ulovlig 

fildeling blir fremstilt som en mye mer lettvint og tilrettelagt måte å forbruke 

underholdning på enn eksisterende lovlige tilbud, noe som var en oppfatning mange 

av mine informanter delte. Det å laste ned ble sagt å gå veldig raskt, noe som gjorde at 

ens underholdningsbehov kunne bli kjapt tilfredsstilt. Dette var for enkelte 

informanter mer enn bare et bekvemmelighetsspørsmål: Merete fortalte at hun for 

øyeblikket holdt på med sin Masteroppgave og at hun på grunn av dette var opptatt 

mesteparten av dagen, noe som gjorde det ekstra kjærkomment å kunne koble av fra 

arbeidsøkten med nedlastede filmer og serier på det eneste tidspunktet som passet 

henne. Hun hadde bare nylig begynt med ulovlig nedlasting, og regnet med at hun 

ville stoppe med det når hun endelig var ferdig med studiene og tidsnøden ble mindre. 

Selv om noen av informantene i gruppen stilte seg skeptiske til akkurat denne siste 

påstanden (Rune bemerket at man kunne bli rent avhengig av for eksempel serier), så 

illustrerer den likefult hvor viktig tilgjengeligheten og lettvintheten ved ulovlig 

fildeling kunne fremstå for informantene. 



 42

 

4.3.3  Utvalg 

 

Det at ulovlig fildeling var mer lettvint enn tilsvarende lovlige tjenester, så vel som 

kostnadsfritt for informantene, fremsto som viktige grunner for at de handlet som de 

gjorde. Imidlertid så fortalte mange informanter om en annen betydelig fordel ved 

ulovlig fildeling, nemlig det enorme utvalget av sanger, serier og filmer som gjennom 

denne tjenesten ble tilgjengeliggjort, et utvalg som overgikk hva noen lovlig tjeneste 

kunne tilby. Oddvar fra Gruppe 5 beskrev dette som selve hovedgrunnen til at han 

begynte å laste ned ulovlig: 

 

Oddvar: det..store aspektet som jeg alltid vil trekke frem er jo det at det, i alle fall for 

min del da, og sikkert for flere og så startet det jo egentlig med å få tilgang til ting 

som ikke var tilgjengelige..andre steder da. 

 

Et eksempel som flere informanter brukte var amerikanske TV-serier, som regel 

episoder eller sesonger som først om mange måneder ville bli tilgjengelige for norske 

seere gjennom lovlige kanaler, men også hypotetiske situasjoner hvor serier ikke i det 

hele tatt kom til Norge ble trukket frem. Klara fortalte på sin side at hun lastet ned 

norske filmer mens hun bodde i Mexico et år, fordi disse filmene ikke kunne skaffes 

der. Videre hevdet dessuten flere informanter at ulovlig fildeling ofte var den eneste 

måten man kunne få tak i verkene til de mer perifere aktørene i 

underholdningsbransjen, det være seg indie-filmer eller alternative band. 

 

Det var ikke bare aktive fildelere som ble tiltrukket av det enorme 

underholdningsutvalget som ulovlig fildeling gjorde tilgjengelig: I Gruppe 5 fortalte 

Ronny at hans egne foreldre, som absolutt ikke lastet ned selv, allikevel fra tid til 

annen benyttet seg av nedlastede materialer hvis det de var interesserte i ikke kunne 

skaffes på andre måter: 

 

Ronny: Min mor vet ingenting om det i det hele tatt og har egentlig aldri skjønt seg på 

teknologi..men hun har, hun skjønner jo at det er en kilde for som hun ikke vil få tak i 

ellers og spør om jeg kan skaffe henne ting fra tid til annen...faren min er..kanskje i 

prinsippet mot det, men det er ikke noe dyptfølt for å si det sånn (smålatter)..hvis jeg 
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klarer å få tak i et klassisk stykke eller sånt noe som han er interessert i som han ikke 

ville fått tak i ellers så sier han ikke nei av prinsipp. 

 

4.3.4  Utilfredsstillende lovlige alternativer 

 

Disse tre forskjellige begrunnelsene for ulovlig fildeling (gratisaspektet, lettvintheten 

og utvalget) ekskluderte heller ikke på noen måte hverandre: Gruppedynamikken som 

oppsto når informantene snakket om hvorfor de drev med fildeling kunne gjerne 

resultere i at alle tre begrunnelsene ble trukket frem, dog fremhevet i ulik grad, med 

det resultat at ulovlig fildeling fremsto som fullstendig overlegent eventuelle lovlige 

alternativer. Dette utdraget fra intervjuet av Gruppe 3s informanter illustrerer hvordan 

den ene begrunnelsen for fildeling følger den andre, og hvordan opplegget til de mest 

nærliggende lovlige alternativene settes i skarp kontrast til ulovlig fildeling ved at 

informantene viser til nettopp disse aspektene: 

 

Meg: Hva er liksom det beste med fildeling, hovedgrunnen til at dere driver å gjør 

det? 

 

Ole: Det er så enkelt og det..- 

 

Kristoffer: -du sparer penger. 

 

Ole: Ja, det og, men jeg tenker ikke så mye på det, det er bare så tilrettelagt, jeg 

kunne godt ha betalt- 

 

Elias: -ja, det er tilgjengelig azz, det er sånn du kan sitte i sofaen hjemme og så er det, 

nå har jeg lyst til å se den filmen, laster du ned og så er det et par timer og så har du 

den, istedenfor å betale 60 kroner på videosjappa som....ja, mest sannsynlig så har 

ikke videosjappa den filmen engang...eller å bruke mange penger på det i en butikk 

(bifall) 

 

Ikke bare ender Elias opp med å ty til alle tre hovedbegrunnelsene for ulovlig 

fildeling, men han sammenligner også fildeling med lovlige alternativer som han 

mener ikke holder mål, som var typisk også for tidligere informantsitater. Ofte var 
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poenget til informantene at selv om fordelene ved ulovlig fildeling gjorde det svært 

attraktivt, så ville de ikke ha endt opp med å laste ned hvis det ikke hadde vært for 

hvor utilfredsstillende de lovlige alternativene var: Det at det ble oppfattet som så 

tungvint å skaffe seg underholdningen på en lovlig måte førte til at de kjappere, mer 

lettvinte fildelingstjenestene i så stor grad ble benyttet, på samme måte som det 

begrensede utvalget av produkter de lovlige tjenester kunne tilby førte til at folk 

istedenfor søkte etter uautoriserte kopier på nettet. Prisdiskusjonene gikk også noen 

ganger inn på hvordan ulike produkter kostet for mye, men i disse tilfellene ga 

informantene uttrykk for at de ønsket rimeligere priser, heller enn at de forventet å få 

noe gratis. På akkurat dette punktet krevdes det med andre ord ikke at eventuelle 

lovlige alternativer måtte utkonkurrere ulovlig fildeling. Flere garvede fildelere kom 

sågar med relativt like forslag til en betalingsmodell de kunne leve med, nemlig et 

abonnementssystem hvor brukeren betalte en fast sum i måneden. Den avgjørende 

fordelen med et slikt system var at fildelere i deres situasjon (personer som hadde vent 

seg til å konsumere store mengder underholdning ettersom det var kostnadsfritt for 

dem) ikke ville behøve å redusere sitt forbruk så lenge de var i stand til betale 

månedsprisen. 

 

Selv om informantene ofte tok opp mangelen på gode alternativer til ulovlig fildeling 

så var det likefult et par lovlige tjenester som mange av dem brukte, spesielt hva 

gjaldt musikk: Streamingtjenestene Spotify og WiMP var ifølge flere informanter så 

gode at de mer eller mindre hadde stoppet å laste ned musikk ulovlig, ettersom det nå 

var blitt så mye enklere å få tak i musikk på lovlig vis. Sverre, som resten av Gruppe 1 

oppfattet som den mest aktive fildeleren tilstede, uttrykte seg på denne måten: 

 

Musikknedlasting har nesten blitt helt vekke, for min del i hvert fall (...) det har blitt 

lettere å få tak i musikk lovlig enn ulovlig, og da gjør du jo heller det. 

 

Spotify og WiMP var helt klart mest populære blant de lovlige tjenestene 

informantene omtalte, selv om også enkelte andre fikk gode skussmål (inkludert 

Steam, nedlastingstjenesten for spill). Når det kom til filmer og TV-serier, to av de 

viktigste underholdningskategoriene, mente informantene imidlertid at det rett og slett 

ikke fantes et brukbart lovlig alternativ til fildeling, og flere hevdet at dette var 

hovedgrunnen til at de fortsatt lastet ned filmer og serier ulovlig. Det å laste ned 
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musikk ulovlig var like kostnadsfritt og lettvint som det å laste ned en film eller TV-

serie, men hva som var utslagsgivende viste seg altså å være fraværet av lovlige 

alternativer som kjapt og billig kunne tilby potensielle kunder filmene eller seriene de 

lette etter. 

 

Men selv gode lovlige tjenester gjorde ikke helt slutt på ulovlig fildeling, ettersom for 

eksempel Spotify aldri helt kunne tilby det samme utvalget som diverse ulovlige sider 

kunne. Informantene fortalte at det fortsatt fantes store band og artister som ikke 

gjorde sangene sine tilgjengelige via tjenester som Spotify, så vel som mindre kjente 

sanger som bare kunne finnes via uautoriserte fildelingstjenester. Ulovlig fildeling 

fungerte i slike tilfeller som en nødløsning, på samme måte som noen fildelere 

benyttet seg av streaming hvis det var den eneste måten å få tak i det de lette etter. 
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5 Analysekapittel 2 - Rettferdiggjøring av ulovlig fildeling 

 

Så langt kan det fremstå som ulovlig fildeling kun blir oppfattet som en av flere måter 

å konsumere underholdning på. Informantene tar gjerne i bruk lovlige alternativer 

som er bedre eller i det minste like gode, men hvis disse er fraværende eller ute av 

stand til å tilby hva de er ute etter tyr de kjapt til ulovlige løsninger. Hvordan kan det 

ha seg at akkurat denne typen kriminelle handlinger i så stor grad var normaliserte? Ut 

ifra intervjuene å dømme kunne uklarhet om akkurat hva som var lovlig være noe av 

årsaken. Jeg hadde under presentasjonen av temaet for gruppene aldri hadde lagt skjul 

på at nedlasting av uautoriserte kopier var ulovlig, og selv om jeg generelt benyttet 

meg av begrepet fildeling istedenfor ulovlig fildeling under intervjuene (dette 

opplevdes som mer naturlig både for meg selv og informantene, og begrepet fildeling 

fremsto som mindre ladet enn for eksempel ”piratkopiering”) så var det aldri noen 

forvirring om hva slags type fildeling det her var snakk om. Tross dette var det 

allikevel noen av informantene som ikke hadde helt oversikt over hva som var lovlig 

og ulovlig, og flere ga for eksempel uttrykk for at de trodde det var skillet mellom 

opplastning og nedlasting som var avgjørende, noe som ikke er tilfellet, utover det at 

peer-to-peer fildelingsteknologien uansett gjør dette til et mer komplisert spørsmål.. 

 

Dette fremsto imidlertid ikke som en avgjørende årsak til at de jeg intervjuet hadde et 

såpass avslappet forhold til nettopp denne handlingen, ettersom de fleste av 

informantene uansett ikke virket å oppleve det som særlig betydningsfullt at 

fildelingen de holdt på med var ulovlig. En årsak kunne være risikomomentet: Det 

fremsto som svært usannsynlig at fildelerne faktisk ville bli tatt, noe som gjorde at de 

sjeldent trengte å forholde seg til handlingens ulovlighet: 

 

Utdrag fra intervjuet med Gruppe 3 

 

Meg: Men så...spiller i det hele tatt noen rolle at det er ulovlig? 

 

Kristoffer: Ikke for meg 
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Ole: Ikke for meg heller, merker nok ikke noe til det heller, asså.. det er jo nesten som 

man tenker at det er lovlig (bifall). 

 

Det var videre mange som fortalte at de ikke hadde noen moralske kvaler som 

konsekvens av sin ulovlige fildeling. Noen spøkte med det, eller omtalte seg selv 

sarkastisk som kriminelle, men dette fremsto mest som et uttrykk for hvor latterlig de 

mente en slik beskrivelse egentlig var. Flere informanter gjorde på samme måte narr 

av den kjente kinoreklamen som sammenlignet ulovlig nedlasting med biltyveri, noe 

dette utdraget fra intervjuet av Gruppe 1 eksemplifiserer: 

 

Sverre: Det er jo sånne som den på kino ”would you steal a car”?  

 

Olav: ”Would you download a car?” 

 

Sverre: Hvis jeg kunne lastet den ned så kanskje. (latter) 

 

Olav: Og sluppet unna med det. 

 

Sverre: Hvis jeg kunne lastet den ned og ingen hadde brydd seg, da hadde jeg 

selvfølgelig tatt en gratis bil. (humring) 

 

Informantene hadde generelt vansker med å se på ulovlig fildeling som en kriminell 

handling, selv når sammenligningen gjaldt langt mindre grove forbrytelser enn 

akkurat biltyveri. For eksempel så avviste de fleste av dem at å laste ned en CD kunne 

likestilles med det å stjele den samme CDen fra en butikk. Når jeg istedenfor spurte 

noen av gruppene hvilken kriminell handling ulovlig fildeling best kunne 

sammenlignes med så ble faktisk aldri noen form for tyveri trukket frem (sniking på 

T-banen ble imidlertid nevnt en gang), mens øldrikking på offentlig sted derimot ble 

brakt på bane i to forskjellige grupper.  

 

Heller ikke personene som var hovedansvarlige for tilgjengeliggjøringen av 

rettighetsbeskyttede materialer ble i betydelig grad oppfattet som kriminelle av 

informantene. Noe av årsaken virket å være at informantene ikke hadde inntrykket av 
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at opplasterne gjorde det de gjorde for å berike seg selv økonomisk, men at det 

snarere lå mer idealistiske motiver bak handlingen. I Gruppe 4 oppsto det sågar en 

klar konsensus om at slike opplastere snarere fremsto som datanerder eller (mer 

positivt) veldig dedikerte til akkurat sitt felt.  

 

I lys av dette er det ikke overraskende at vanlige fildelere ikke blir ansett som 

kriminelle eller på andre måter avvikende. I Gruppe 2 kom informantene inn på 

hvorfor de følte ulovlig fildeling var så forskjellig fra andre former for kriminalitet: 

 

Svein: ... stigmaet er ikke så stort da, for jeg tenker sånn, du sa at sånn lovmessig, 

ulovligheten av det blir plassert i samme kategori som tagging, nasking og 

vandalisme og liksom sånne ting da, jeg tenker jo på at jeg synes det er mye verre – 

jeg ville ikke vært venn med folk som jeg visste at liksom drev og ødela offentlig 

eiendom, og nasket i butikken liksom, det synes jeg hadde vært flaut å være venn med 

sånne folk, men det å være venn med fildelere er liksom: ja, da får du sett masse 

serier, så har vi noe vi kan diskutere liksom (smålatter) 

 

Merete: Det er kanskje fordi at det er så vanlig å laste ned, men det er ikke vanlig å 

gå rundt å tagge (bifall) alle gjør det....da mister det litt..da blir terskelen veldig lav 

da, det gjør den. 

 

Rune: Ja, det er asså det, hele stigmaet blir jo borte, fordi alle...hvis du blir 

klassifisert som en lovbryter da, så blir ikke det stigmaet like stort.. 

 

I denne diskusjonen er det to sentrale begrunnelser for at ulovlig fildeling fremstår 

som en akseptert form for kriminalitet som blir trukket frem, begrunnelser som gikk 

igjen blant informantene i de andre gruppene. Den ene går på at ulovlig fildeling som 

handling er vesensforskjellig fra andre sammenlignbare kriminelle handlinger, mens 

den andre begrunnelsen fremstiller handlingen som så utbredt at det ikke gir mening å 

klassifisere den som avvikende. Man kan godt oppleve at begge begrunnelsene både 

er legitime og sanne, men i utgangspunktet holder det å benytte seg av en av dem for å 

forklare hvorfor man mener ulovlig fildeling skiller seg fra andre former for 

kriminelle handlinger. Betyr dette i så fall at normaliseringen av ulovlig fildeling 

oppnås ved hjelp av ulike nøytraliseringsteknikker som fildelerne tar i bruk? 
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Ved første øyekast virker det i hvert fall som vi her har med relativt vanlige 

nøytraliseringsteknikker å gjøre, nærmere bestemt nøytraliseringsteknikkene som går 

på benektelse av skade og påstander om at ”alle andre gjør det”. Begge disse 

begrunnelsene blir imidlertid både forstått og benyttet på veldig forskjellige måter av 

ulike informanter, og mens den førstnevnte begrunnelsen konsekvent ble brukt til å 

rettferdiggjøre ulovlig fildeling ble den andre begrunnelsen som regel kun brukt til å 

forklare handlingen. Selv om det var en utbredt oppfatning blant informantene at 

”alle” drev med ulovlig fildeling ble altså den aktuelle nøytraliseringsteknikken i liten 

grad benyttet til å forsvare avviket. 

 

5.1  Det manglende behovet for nøytralisering 

 

En mulig årsak til at nøytraliseringsteknikker ikke benyttes i situasjoner hvor det ville 

virket naturlig å ta dem i bruk kan nettopp være at ulovlig fildeling ikke oppleves som 

avvikende. Hvis handlingen man begår oppleves som kraftig avvikende er det 

forståelig at det vil finnes et sterkt behov for å på en eller annen måte nøytralisere den 

medfølgende skyldfølelsen og skammen, og rettferdiggjøringer av ulike slag vil kunne 

tilfredsstille dette behovet ved å gi avvikeren mulighet til å ta ansvar for handlingen 

uten å akseptere de negative kvalitetene handlingen er blitt tilskrevet (Maratea 2011: 

921, 922). Et slikt behov for å rettferdiggjøre handlingen vil imidlertid ikke eksistere 

hvis personen det gjelder faktisk ikke opplever det han gjør som avvikende, noe som 

vil kunne forklare hvorfor slik en aktuell nøytraliseringsteknikk glimrer med sitt 

fravær i mine intervjuer: Informantene viser ikke til omfanget av den ulovlige 

fildelingen i et forsøk på å rettferdiggjøre noe de i utgangspunktet opplever som 

avvikende, de trekker i stedet frem omfanget av den ulovlige fildelingen i et forsøk på 

å forklare hvorfor de selv ikke oppfatter handlingen som avvikende. 

 

Det er tross alt mer enn bare lovgivningen som påvirker folks oppfatninger av en 

handling, og det kan noen ganger virke misvisende å omtale noe som avvikende kun 

fordi det er ulovlig. Lovbrudd kan som vi har sett godt være handlinger som ikke bare 

er vanlige, men også til en viss grad sosialt aksepterte, adferd som i folkeflertallets 

øyne er normal snarere enn avvikende (Blankenburg 1976: 109). Samtidig kan 
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handlinger som er fullstendig lovlige likefult være både uvanlige og dårlig ansett, som 

for eksempel hjemmeundervisning i mange amerikanske delstater. Jennifer Lois 

(2009) beskriver hvordan mødre som underviser sine barn hjemme istedenfor å 

benytte seg av det etablerte skolesystemet (såkalt homeschooling) ofte møter kritikk 

fra sitt eget nærmiljø, og hvordan disse mødrene må venne seg til å rettferdiggjøre sitt 

avvik ovenfor familie, venner og til og med fremmede.  

 

Til sammenligning fremstår situasjonen som en helt annen for mesteparten av mine 

informanter når det gjelder ulovlig fildeling. Ifølge informantene var ulovlig fildeling 

generelt ikke noe fremtredende samtaleemnet i lokalmiljøet, og de av informantenes 

bekjentskaper som var opptatte av temaet var typisk sett personer som selv var aktive 

fildelere. Mange av informantenes foreldre visste knapt hva ulovlig fildeling var for 

noe, og i den grad de hadde noen formening om temaet var de tilbøyelige til å ha et 

avslappet forhold til det (og flere av dem virket sågar selv lystne på å benytte seg av 

dette nye underholdningstilbudet). I en slik kontekst er lite overraskende at det knapt 

eksisterer noe behov for å måtte forsvare sin ulovlige fildeling, på tross av den 

aktuelle lovgivningen. Det fantes riktignok et par unntak: I Gruppe 5 beskrev Jonas 

hvordan han lenge skjulte fildelingen for faren sin, som var sterkt imot det, mens 

Martin fortalte at han følte han måtte passe seg for å ikke avsløre at han lastet ned 

ulovlig, ettersom mange (også personer i samme aldersgruppe) hadde krasse meninger 

om denne handlingen. Han var imidlertid tilsynelatende alene om å oppleve ulovlig 

fildeling som et såpass kontroversielt tema blant sine jevnaldrende, og Ronny 

kommenterte umiddelbart at han selv aldri kunne huske å ha støtt på slike holdninger. 

 

5.1.1  Betydningen av at ”alle” gjør det 

 

Som tidligere nevnt delte de aller fleste informantene oppfatningen om at ulovlig 

fildeling var svært vanlig blant deres jevnaldrende, og dette gjaldt kun aktiv fildeling. 

Tar man i tillegg med passive fildelere fremstår det som direkte uvanlig å ikke til tider 

benytte seg av gratis underholdning man har fått fra uautoriserte kilder. At ulovlig 

fildeling ble ansett som såpass utbredt virket å gjøre informantene mer tilbøyelige til å 

både akseptere og drive med det selv, på tross av at de ikke viste til handlingens 

utbredelse i et forsøk på å rettferdiggjøre den. Det er imidlertid ingen ny idé i 

samfunnsforskningen at folk reaksjon på kriminalitet blir påvirket ikke bare av selve 
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lovbruddets karakter, men også av hvem som faktisk begår den kriminelle handlingen 

(Steffensmeier & Terry 1973: 418), og i dette tilfellet er det altså ofte både 

informantene selv og deres venner som driver med ulovlig fildeling. Slik sett blir det 

vanskelig å skulle være den som kaster den første sten og fordømmer handlingen. 

 

Shoshana Altschuller og Raquel Benbunan-Fich (2009) har videre antydet at den 

ulovlige fildelingens utbredelse fører til at en del unge mennesker rett og slett går med 

strømmen og selv begynner å laste ned, enten fordi de ikke føler noe større behov for 

å reflektere over handlingen (siden den er så vanlig), eller fordi de simpelthen antar at 

handlingen er akseptabel ettersom alle andre gjør det. Dette oppfatter jeg igjen som 

vesensforskjellig fra en eventuell nøytralisering av handlingen med utgangspunkt i 

dens utbredelse, ettersom en slik nøytraliseringsprosess ville innebære at fildeleren 

aktivt tok stilling til den eksisterende lovgivningen og i dette tilfellet nedvurderte den 

på bakgrunn av den ulovlige fildelingens omfang (Moore & McMullan 2009), mens 

det ut ifra Altschuller og Benbunan-Fichs beskrivelser snarere fremstår som om 

handlingens utbredelse fjerner behovet for nærmere refleksjon over dens moralitet, 

eller hvorvidt det som gjøres faktisk er ulovlig. 

 

Det at ulovlig fildeling er så populært påvirker ikke bare de som i utgangspunktet var 

likegyldige til handlingen, men også personer som mener handlingen er umoralsk. For 

eksempel så kom diskusjonen i Gruppe 1 på et tidspunkt inn på hvorvidt fordømmelse 

av ulovlig fildeling ble oppfattet som avvikende. Utgangspunktet var at Johannes (den 

i gruppen som var mest skeptisk til ulovlig fildeling) innrømte at også han selv var en 

”passiv røyker”, slik Tarjai hadde uttrykt det: 

 

Johannes: ..jeg har jo sett på filmer som har vært lastet ned, på en måte, det er liksom 

ikke jeg som er kommet inn og lastet ned filmen, det har vært mer sånn setting da, 

men allikevel, det er feigt for det, på en måte, du blir jo uansett en passiv røyker da. 

Hvis du er helt nazi så burde du egentlig bare...- 

 

Sverre: -”Hvor er denne filmen fra? Jeg skal ikke se den!” Er det sosialt akseptert å 

gjøre det? 

 

Johannes: Nei, det tror jeg ikke. Du kan prøve (latter) 
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Sverre: Jeg tror folk hadde sett litt rart på deg hvis du hadde gjort det. 

 

Johannes: Ja, det hadde de nok. 

 

Håkon: Bare reist deg opp og gått liksom. 

 

Sverre: ”Nei, dette skal jeg ikke være en del av.” 

 

Det virket forøvrig ikke som informantene i Gruppe 1 noen gang hadde opplevd slike 

reaksjoner på ulovlig nedlasting, og selv Johannes beskrev det som en nazi (ekstrem) 

holdning. Selve den ulovlige fildelingen ble ikke opplevd som avvikende, tvert imot 

så mente gruppen snarere at det var fordømmelsen av denne handlingen som ville 

vekke oppsikt og bli oppfattet som sosialt uakseptabelt. Dette syntes dessuten ikke 

bare å gjelde eksplisitt fordømmelse, også det å nekte å være tilstede når folk i sosiale 

sammenhenger benyttet seg av ulovlig nedlastet underholdning (i dette tilfellet filmer) 

ble fremstilt som merkelig. Slik sett kan det være vanskelig å styre helt unna ulovlig 

fildeling hvis man samtidig er et sosialt individ, som lett kan havne i situasjoner hvor 

ulovlig nedlastede filmer og låter blir vist eller spilt. 

 

Jeg mener ikke å hevde at denne dynamikken vil være tilstede i enhver vennekrets, 

siden det absolutt kan være tilfeller hvor de som er imot ulovlig fildeling utgjør 

flertallet i en gitt gruppe, og i Gruppe 5 hevdet sågar Martin at han i flere 

sammenhenger hadde opplevd negative reaksjoner på sin fildeling. Mitt poeng er 

imidlertid at med tanke på hvor utbredt ulovlig fildeling faktisk er så vil det oppstå 

mange relevante sosiale situasjoner hvor fildelere (aktive eller passive) vil være i 

flertall. I slike sammenhenger vil trolig fordømmelse av ulovlig fildeling bli oppfattet 

som avvikende, med det resultat at disse avvikende meningene forties og konsensusen 

som favoriserer den ulovlige fildelingen styrkes. 

 

5.1.2  Popularitetens makt 

 

Utover det at kritikk av ulovlig fildeling blir vanskeligere å komme med hvis ens 

kamerater driver med det (og en selv også i ny og ne har benyttet seg av uautoriserte 
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kopier) så kan en slik normalisering av denne aktiviteten ha en gjensidig forsterkende 

effekt: Flere begynner å drive med ulovlig fildeling ettersom det blir mer normalisert, 

og fordi flere driver med det så normaliseres handlingen ytterligere. Ulovlig fildeling 

blir etterhvert kun en annen (og på mange måter bedre) måte å forbruke 

underholdning på, og de som ikke holder på med det kan ende opp med å føle at de 

går glipp av noe: 

 

Miria: ...jeg laster aldri ned noen ting, jeg er dårlig på fildeling og det er det noe jeg 

tenker at jeg skiller meg ut på, for jeg føler at alle i min generasjon er vant med å 

laste ned både musikk og underholdning, også TV-serier, filmer, mens jeg gjør det 

ikke, og det synes jeg er litt..rart at ikke jeg gjør, for jeg er veldig glad i å konsumere 

musikk og alt sånn. 

 

... 

 

Teresa: Jeg er enig med Miria, jeg skjønner ikke hva som er lovlig og ikke lovlig jeg, 

men jeg føler ikke sånn at jeg gjør noe veldig galt hvis jeg..hvis for eksempel du hadde 

sagt nå at SurfTheChannel eller noe sånn er ulovlig, så hadde ikke jeg følt at det 

hadde vært så farlig at jeg hadde gjort det, men det, jeg bare vet ikke (...) noen ganger 

føler jeg nesten at jeg burde vært mer kompetent da, på data og internett, fordi da 

hadde jeg fått mye mer glede ut av det, for eksempel folk som bare laster ned en 

film...også når de kommer hjem så har de sånn tre filmer som de kan se på TVen sin, 

det er jo dødsdigg, jeg skulle gjerne ønske at jeg faktisk visste hvordan jeg gjorde det 

liksom, istedenfor så går jeg på Video Nova og leier filmen og liksom er så 

gammeldags da... 

 

Istedenfor å se på ulovlig fildeling som avvikende opplevde altså Miria det som noe 

normalt og positivt, mens hun beskrev seg selv som ”dårlig” på fildeling fordi hun 

ikke hadde lastet ned ulovlig (noe som hun mente var litt rart, ihvertfall for en person 

som var glad i å konsumere musikk). Teresa ga på sin side uttrykk for at fildelingens 

ulovlige aspekt hverken opplevdes som tydelig eller relevant, og fokuserte på hvordan 

ulovlig fildeling fremsto som et bedre alternativ til de eksisterende lovlige tjenestene, 

en moderne løsning som mange andre allerede gjorde bruk av. Inntrykket var at hun 
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selv ikke hang helt med i tiden fordi hun ikke lastet ned filmer ulovlig, men istedenfor 

baserte seg på gammeldagse/lovlige tjenester. 

 

I sin ytterste konsekvens kunne den ulovlige fildelingens popularitet føre til at det 

blant noen ungdommer ble sett på som rent nødvendig å drive med det for å 

opprettholde eller forbedre sin sosiale status. En mindre dramatisk konsekvens kunne 

være at man umiddelbart ble oppfattet som kul hvis man var kompetent på dette feltet 

og dermed hadde tilgang på svært ettertraktede materialer. I Gruppe 5 ble to slike 

eksempler trukket frem: 

 

Jonas:..på skolene våre så var det jo...”sukker”..det var jo noen miljøer hvor det var 

nesten påkrevd at man drev litt med fildeling for å være med i kretsen... 

 

Martin: Man var jo en av de kule, på ungdomsskolen, hvis jeg hadde sett episoder av 

Lost som ingen andre hadde sett før, fordi jeg lastet dem ned, mens de..andre 

suckerne satt og så på TV Norge....det var stas det. (ler) 

 

5.1.3  Overfladisk støtte 

 

Akkurat slike situasjoner virket ikke å være særlig vanlige (Jonas nevnte for eksempel 

at fildeling ikke var like akseptert andre steder han visste om), men de illustrerer 

allikevel hvordan den ulovlige fildelingens popularitet kan ende opp med å oppmuntre 

(eller til og med presse) ungdom til enda mer fildeling. Hva fildelingens popularitet 

ikke påvirker er handlingens iboende moralitet. Det at ”alle” driver med det gjør som 

Altschuller og Benbunan-Fich påpeker det lettere på en lettvint måte å avfeie eller 

ignorere eventuelle etiske motforestillinger mot å bryte loven, men det vil ikke 

oppleves som en gyldig begrunnelse hvis fildelerne virkelig må reflektere over 

hvorvidt de faktisk er komfortable med hva de gjør: 

 

Eilert:...jeg har ikke noe moralske kvaler ved å...eller..hvis jeg liksom virkelig tar et 

sted tilbake så har jeg kanskje moralske kvaler ved det, men..sånn jeg faktisk oppfører 

meg så bryr jeg meg ikke. 
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Teresa opplevde på sin side at bare det å diskutere temaet (selv med en gruppe 

personer som gjennomgående hadde et relativt avslappet syn på ulovlig fildeling) 

gjorde henne mer bevisst på de mer problematiske sidene ved handlingen: 

 

Teresa: Men det er jo sånn bevisstheten rundt og - nå når vi har sittet og snakket om 

dette her liksom i en time, oi, Pirate Bay, Pirate Bay er inne i hodet mitt som sånn 

ulovlig greie liksom, så plutselig nå, hvis jeg i morgen skulle gjort det så hadde jeg 

følt sikkert sånn: Oi, nå gjør jeg noe ulovlig, fordi vi har snakket om at kanskje det er 

ulovlig, men, på en måte er at jeg snakker aldri med noen om at det er noe ulovlig, så 

det er på en måte et ikke-tema, eh, men med en gang du tematiserer det og begynner å 

tenke over det sånn som du sa: Oi, stjeler vi på en måte penger fra artister eller, 

så...ja, jo mere bevisst man blir rundt det selv, jo...større skrupler vil man kanskje få 

når man gjør det også...eh..men til nå har jeg i hvert fall ikke (ler) hatt noe (uhørbart). 

 

Normaliseringen av ulovlig fildeling fører til at negative sider ved det (ulovligheten så 

vel som grunnene til at det er ulovlig) ikke reflekteres over og dermed blir ikke-

temaer. En slik aksept for ulovlig fildeling stikker imidlertid ikke særlig dypt, 

ettersom den forutsetter at fildeleren ikke reflekterer nærmere over handlingen. 

Altschuller og Benbunan-Fich hevdet at deres funn indikerte at unges tilbøyelighet til 

å støtte ulovlig fildeling ble betydelig redusert når de ble tvunget til å forholde seg 

mer aktivt til den eksisterende etiske problematikken. 

 

Deres studie viste imidlertid også at det fortsatt var mange som forsvarte ulovlig 

fildeling selv etter grundig vurdering og diskusjon, og det samme gjaldt også for 

gruppene jeg intervjuet. Det var altså nok av folk som ikke opplevde ulovlig fildeling 

som akseptabelt kun fordi det var vanlig, men som av helt andre grunner mente det 

var en forsvarbar handling. Det er disse nøytraliseringsteknikkene jeg nå vil se 

nærmere på. 

 

5.2  Hvilke nøytraliseringsteknikker er det som benyttes og hvorfor? 

 

Sykes og Matza (1957) hevdet at det var grunn til å tro at rettferdiggjøringen av en 

ulovlig handling kom før og ikke etter at handlingen var begått. Dette viser seg å være 



 56

et sentralt poeng, ettersom rettferdiggjøringene/rasjonaliseringene i et slikt 

handlingsforløp spiller en vesentlig viktigere rolle enn man i utgangspunktet skulle 

tro: Istedenfor kun å fremstå som noe lovbryteren tyr til etter å ha begått den 

avvikende handlingen, så viser det seg at rasjonaliseringene av avvikende handlinger 

er en viktig forutsetning for gjerningsmannen i det hele tatt kan få seg til å begå slike 

handlinger. Rasjonaliseringene muliggjør ifølge denne tolkningen handlinger som 

strider mot eksisterende normer og lover ved å nøytralisere de sosiale 

kontrollmekanismene, noe som gjør at den avvikende handlingen kan fremstå som 

akseptabel i gjerningsmannens øyne (Sykes og Matza 1957: 234). 

 

Et annet viktig trekk ved slike rasjonaliseringer (kalt nøytraliseringsteknikker) som 

Sykes og Matza definerer dem er at de ikke representerer noe definitivt brudd med 

den konvensjonelle forståelsen av normer og lover, men snarere gjerningsmannens 

forsøk på å legitimere spesifikke avvikende handlinger uten samtidig å sette seg 

utenfor det lovlydige samfunnet (Sykes og Matza 1957: 234). Dette stemmer godt 

overens med hvordan mange av mine informanter forsvarte sin ulovlige fildeling: De 

benyttet seg av en rekke forskjellige argumenter for å rettferdiggjøre handlingen, men 

forholdt seg likefullt lojale til den konvensjonelle forståelsen av rett og galt, tok 

avstand fra stjeling og viste seg sågar å dele mange av rettighetshavernes prinsipper 

(spesielt når det kom til ønsket om at de som skaper et produkt skal kunne tjene 

penger på det). På denne måten kan det virke som ulovlig fildeling blir normalisert i 

disse informantenes øyne, ikke på grunn av sin utbredelse, men ved hjelp av bestemte 

nøytraliseringsteknikker. Hvilke nøytraliseringsteknikker som faktisk blir brukt er 

viktig å merke seg, ikke bare fordi enkelte rettferdiggjøringer kan vise seg å være 

langt mindre aktuelle enn man i utgangspunktet skulle tro (vi har allerede gjennomgått 

hvordan informantene ikke refererte til den ulovlige fildelingens utbredelse som et 

forsvar for handlingen), men også fordi de nøytraliseringsteknikkene som faktisk blir 

brukt kan fortelle noe viktig om hvordan den avvikende handlingen oppfattes. 

 

5.2.1  Benektelse av skade  

 

Den nøytraliseringsteknikken som mine informanter i størst grad virket å gjøre bruk 

av viste seg å være benektelsen av at handlingen de begår faktisk skader noen. 

Standarden for rett og galt blir i dette tilfellet ikke skillet mellom hva som er lovlig og 
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hva som er ulovlig, men hvorvidt handlingen forvolder skade, noe som ikke alltid er 

like åpenbart (Sykes og Matza 1957: 235). Slik sett er det ingen overraskelse at en 

handling som ulovlig fildeling, begått bak PC-skjermen og uten noe synlig offer, ofte 

rettferdiggjøres på denne måten. Selve benektelsen av skaden tok imidlertid flere 

forskjellige former. En del informanter hevdet for eksempel at det ikke engang var 

mulig å kalle ulovlig fildeling for stjeling, ettersom det de gjorde var å kopiere filer, 

noe som ikke medførte at den rettmessige eieren faktisk ble frarøvet sitt produkt. 

Informantene i Gruppe 3 ga uttrykk for at dette var et viktig poeng da jeg spurte dem 

om de opplevde ulovlig fildeling som sammenlignbart med nasking: 

 

Meg: Men synes dere for eksempel at nasking er sammenlignbart med fildeling på en 

måte? 

 

Kjappe nei fra alle tre 

 

Ole: For da tar man (latter) fildeling er bare kopiering, man har ikke mistet noe sånn 

sett. 

 

Elias: Også er det noe med det derre fysiske at du ikke tar noe, altså, du tar noe fra et 

sted og du, ja, du får ikke den følelsen når du liksom sitter ved et tastatur og laster 

ned da.  

 

I Gruppe 5 kom Klara med et annet poeng relatert til stjelingsproblematikken, som 

gikk på at rettighetshaverne ikke kunne ta for gitt at den uautoriserte kopieringen ville 

føre til tapte inntekter: 

 

Klara: Nei, det var det jeg skulle til å si, at jeg føler på en måte at stjeling, da tar du 

noen ting, fra andre personer som de ikke får tilbake og da blir de lei seg, men som 

fleste av oss har sagt da, at hvis vi laster ned en film så hadde vi på en måte uansett 

aldri gått og sett den på kino, eller kjøpt den ... hvis vi uansett ikke hadde tenkt å 

kjøpe den eller se den på kino er det ingen som mister noe på det. 

 

Ulovlig fildeling medfører ikke at en person fysisk blir frarøvet sin eiendom, noe som 

gjør det mulig for fildelerne å hevde at rettighetshaveren kun blir gjort skadelidende i 
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de situasjonene hvor den ulovlige fildelingen fører til tapte inntekter. Hvis fildelingen 

gjelder et produkt som fildeleren uansett ikke hadde noen intensjon om å bruke penger 

på vil dette altså (ifølge denne tolkningen) medføre at ingen skade er skjedd, direkte 

eller indirekte. Andre informanter tok dette argumentet et skritt videre, ved å hevde at 

fildeling (lovlig eller ulovlig) kunne vise seg å komme rettighetshaverne til gode, ved 

å fungere som en form for kostnadsfri markedsføring som resulterer i flere potensielle 

kunder. 

 

En annen måte å benekte skade på er å hevde at offeret uten problem kan takle skaden 

som han eller hun eventuelt blir påført (Moore & McMullan 2009). Når denne 

argumentasjonen brukes for å rettferdiggjøre ulovlig fildeling vil det gå ut på at de 

store aktørene i underholdningsbransjen (det være artister, band, plateselskaper eller 

Hollywood) allerede har så mye penger at de ikke tar noen reell skade av en persons 

ulovlige fildeling. Ivar i Gruppe 2 uttrykte det på denne måten: 

 

Ja, det er litt sånn med musikk også...det er ikke så farlig å laste ned diskografien til 

Led Zepplin eller den nyeste plata til Radiohead liksom, det er jo store band som 

tjener godt med penger. 

 

I slike tilfeller benekter ikke informantene nødvendigvis at ulovlig fildeling har 

negative konsekvenser eller at det er en form for stjeling, men fokuserer heller på 

hvordan det er vanskelig å se at ulovlig nedlasting forvolder noen reell skade når de 

såkalte ofrene uansett tjener så mye penger. Skillet mellom de store markedskreftene 

(som det blir fremstilt som legitimt å ta fra) og de små, uavhengige aktørene (som 

informantene i større grad følte var avhengige av deres økonomiske støtte) blir her 

avgjørende, noe diskusjonen i Gruppe 2 illustrerte: 

 

Eilert: ...det er mindre verdt å betale for serier for eksempel enn musikk, særlig hvis 

det er artister som jeg vet ikke har så mye penger..jeg føler ikke samme naget hvis jeg 

laster ned fra HBO. 

 

... 
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Ivar: ...liksom Hollywood-filmer og TV-serier, det er jo liksom det jeg har ingen 

kvaler med å laste ned da, mens musikk – og for akkurat små band så tenker jeg: 

kanskje jeg laster ned gratis, men så tenker jeg da skal jeg ihvertfall gå og se 

konserten, eller et eller annet da, man tenker i hvert fall at man burde gi litt igjen, når 

man har fått det gratis. 

 

Som det kommer fram av spesielt Ivars forklaring kan ulike former av 

skadebenektelse tas i bruk. Ivar virket ikke å oppfatte ulovlig fildeling som stjeling 

(han beskriver selv at han har "fått det gratis"), men han gir uttrykk for at han føler en 

viss forpliktelse til å gi noe tilbake til små band i de tilfellene hvor han har lastet ned 

musikken deres. En tilsvarende pliktfølelse manglet når det gjaldt de store 

markedsaktørene, ettersom de ikke hadde det samme behovet for informantenes 

økonomiske støtte. 

 

5.2.2  Benektelse av offeret og fordømmelse av fordømmerne 

 

Dette er i utgangspunktet to forskjellige nøytraliseringsteknikker, men gitt 

informantenes beskrivelser og den større sammenhengen følte jeg at det var naturlig å 

behandle dem sammen. Benektelsen av offeret består i et rollebytte, hvor personen 

man har forbrutt seg mot fremstilles som en skurk som fikk som fortjent, mens 

gjerningsmannen fremstiller seg som om han var berettiget i å handle slik han gjorde. 

Fordømmelse av fordømmerne skifter på tilsvarende vis fokus vekk fra 

gjerningsmannen og over på personene som fordømmer ham. Disse beskyldes for å 

være hyklere, eller for å være drevet av bakenforliggende motiver (Sykes og Matza 

1957: 235, 236). Sykes og Matza påpeker at en slik fordømmelse i noen tilfeller også 

kan bli rettet mot lovens håndhevere, men ettersom lovene mot ulovlig fildeling i liten 

grad faktisk håndheves er det ingen overraskelse at det ikke var tilfellet i mine 

intervjuer. Som vi tidligere har gjennomgått stiller heller ikke lokalsamfunnet seg i 

klar opposisjon til ulovlig fildeling, noe som har resultert i at det hovedsakelig har 

vært underholdningsbransjen selv som har markert seg ved å fordømme handlingen, 

og som utover dette også har vært en høylytt pådriver for at flere fildelere skal 

straffeforfølgelses og for at straffene for ulovlig fildeling skal være strenge.  

 



 60

Som resultat av dette hadde informantene en god del kritikk å komme med mot 

underholdningsbransjen, kritikk som ofte kunne virke til å legitimere ulovlig fildeling 

(i hvert fall så lenge de riktige folkene ble rammet). Noe jeg oppfattet som interessant 

var at kritikken sjelden var av det ideologiske eller politiske slaget, men som regel 

gjaldt bestemte klanderverdige handlinger som bransjen i informantenes øyne gjorde 

seg skyldige i. Et eksempel var ulike rettssaker mot fildelere i USA, som spesielt 

informantene i Gruppe 5 viste seg å ha sterke meninger om da jeg brakte dette temaet 

på banen: 

 

Ronny: For meg så gjør det det lettere å rettferdiggjøre det rett og slett, det jeg holder 

på med, jeg ser på hvordan, spesielt i USA da siden jeg studerer i USA, hvordan 

rettssystemet blir brukt av selskaper for å tvinge gjennom..sine egne profittønsker på 

tvers av alle hensyn til.. folk, enkeltindivider, saksøker single mødre fordi deres datter 

på ti år har lastet ned noe og ruinerer henne for resten av livet. 

 

... 

 

Jonas: Det er veldig absurd når du saksøker en singelmor for type sånn 2.3 millioner 

dollar fordi at lille dattera hennes har lasta ned og delt noen greier. 

 

... 

 

Oddvar: For det blir jo, for å trekke tilbake til den single mom dama asså, så er det på 

en måte, det er en prinsippsak for disse selskapene, men, men det er ikke noe, de er 

ikke noe tjent med å antagonisere de som i utgangspunktet skal være målgruppen 

deres. 

 

Martin: Det blir jo bare sett på som de derre fæle, store multinasjonale selskapene til 

slutt også, så man får jo ikke noe sympati – det er sånn som du sier, det gir meg mere 

lyst til å laste ned, fordi du blir litt sånn...blir provosert rett og slett. 

 
En ting er å hevde at de store selskapene har råd til å leve med ulovlig fildeling, en 

helt annen ting er å rettferdiggjøre den ulovlige fildelingen på grunn av hva man 

oppfatter som forkastelige handlinger fra selskapenes side. I det første tilfellet er den 
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eventuelle skaden en uønsket konsekvens av ens handlinger som en prøver å 

minimalisere, i det andre tilfellet uttrykker man et aktivt ønske om å forvolde skaden 

(eller i det minste en følelse av at skaden ikke er noe mer enn de såkalte ofrene 

fortjener). 

 

Informantenes moralske forargelse var i flere tilfeller ikke rettet mot 

underholdningsbransjen generelt, men mer spesifikke mål. I fire av de fem gruppene 

ble Lars Ulrich, Metallica's trommeslager (en sentral figur i søksmålet mot Napster, 

og som ellers har markert seg som en sterk motstander av ulovlig fildeling) direkte 

eller indirekte trukket frem av informantene som en person de hadde lite til overs for, 

og som gjorde at de fikk mer sympati med fildelerne: 

 

(Gruppe 1) Sverre: Ja, og når sånne som Lars Ulrich sier at han er mot Napster får 

jeg lyst til å støtte Napster egentlig (latter) 

 

(Gruppe 2) Ivar: Jeg synes jo det var bra, altså man hater Lars – altså, Lars Ulrich er 

jo en gjøk liksom, (smålatter) synes jo han er en dust, mye på grunn av det der....den 

Napster-saken føler jeg at liksom, nedlasting fikk ganske stor sympati ut av den saken 

 

Det var ikke kun overtrampene som følge av kampen mot ulovlig fildeling som 

informantene pekte på når de kritiserte bransjen eller spesifikke personer i 

underholdningsindustrien (Sverre, som selv var musiker, trakk for eksempel frem 

hvordan svært lite av pengene man brukte på å kjøpe musikk lovlig vanligvis nådde 

frem til selve artistene), men det var liten tvil om at de i mange informanters øyne 

gjorde at ulovlig fildeling i større grad fremsto som forsvarlig. Spesielt rettssakene 

mot enkeltindivider vakte sterke reaksjoner, og førte til at underholdningsbransjen av 

flere ble oppfattet som både grådig og hensynsløs, noe som naturlig nok betydde at de 

(slik disse informantene så det) sto uten moralsk autoritet til på troverdig vis å 

fordømme en handling som ulovlig fildeling. 

 

5.2.3  Hvordan kan vi forstå bruken av disse nøytraliseringsteknikkene? 

 

Man kunne finne spor av et par andre nøytraliseringsteknikker i enkelte informanters 

svar, men det var uten tvil de ovenfor nevnte teknikkene som i størst grad ble benyttet. 
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Spørsmålet blir da hva vi kan få ut av at nettopp disse nøytraliseringsteknikkene 

brukes i så stor grad, og for å kunne svare på det må vi først kritisk vurdere hvordan 

nøytraliseringsteknikker ofte forstås. Et viktig poeng hva angår 

nøytraliseringsteknikker er at deres bruk forutsetter at personen som benytter dem i 

utgangspunktet oppfatter sin adferd som gal og derfor føler skyld. Ifølge denne 

tolkningen vil det ikke eksistere noe behov for nøytralisering hvis det ikke samtidig 

finnes skyldfølelse (Moore & McMullan 2009). Tidligere i dette kapittelet 

gjennomgikk jeg imidlertid hvordan informantenes referanser til den ulovlige 

fildelingens utbredelse bedre kunne forstås som forklarende enn forsvarende, og min 

oppfatning er at det også i dette tilfellet finnes behov for en tilsvarende nyansering. 

 

Det er flere grunner til at jeg mener dette. For det første var det ikke slik at alle 

informantene som refererte til utbredelsen av ulovlig fildeling på en forklarende måte 

ikke benyttet seg av nøytraliseringsteknikker i andre situasjoner. Hvis bruken av 

nøytraliseringsteknikker var grunnet informantenes dårlige samvittighet fremstår det 

som underlig at de ikke tydde til en så nærliggende nøytraliseringsteknikk for å 

håndtere denne skyldfølelsen, spesielt når det viste seg at de på ulike tidspunkter 

flittig benyttet seg av andre nøytraliseringsteknikker. Årsaken til at akkurat den 

nøytraliseringsteknikken ikke ble benyttet har etter min mening å gjøre med noe jeg 

gikk innpå tidligere i kapittelet, da jeg skrev at et slikt behov for å rettferdiggjøre 

handlingen (ved å vise til dens utbredelse) ikke ville eksistere hvis personen det 

gjelder faktisk ikke opplever at det han gjør er avvikende.  

 

Problemet med den typiske forståelsen av nøytraliseringsteknikker er hvordan den tar 

for gitt at personer som begår ulovlige handlinger enten sverger til et avvikende 

verdisystem (som dermed er årsaken til at de ikke oppfatter ulovlige handlinger som 

gale), eller at de aksepterer konvensjonell moral, noe som betyr at ulovlige handlinger 

resulterer i skyldfølelse som de vil ønske å nøytralisere (Moore & McMullan 2009). 

Med ulovlig fildeling er situasjonen imidlertid en annen, ettersom handlingen i såpass 

stor grad er sosialt akseptert, noe som gjør at en slik aktivitet (så lenge den ikke 

overskrider visse grenser) ikke behøver å komme i konflikt med en konvensjonell 

forståelse av rett og galt. Et avvikende verdisystem fremstår med andre ord som 

unødvendig for relativt skyldfritt å kunne drive med ulovlig fildeling.  
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Istedenfor å tolke informantenes rettferdiggjøring av ulovlig fildeling som forsøk på å 

nøytralisere sin skyldfølelse kan det være mer fruktbart rett og slett å forstå dem som 

argumenter, eller rettere sagt motargumenter, uten å forutsette at bruken av disse 

reflekterer skyldfølelse eller skam. Som tidligere nevnt er ulovlig fildeling i betydelig 

grad sosialt akseptert, noe som forskjellige aktører (særlig underholdningsbransjen) 

forsøker å endre på. Deres problem er at forsøk på å få ulovlig fildeling til å bli 

oppfattet som avvikende (enten ved bruk av holdningskampanjer, skjerping av 

lovhåndhevingen eller nye lover) i praksis ofte mislykkes (noe informantenes 

benektelse av skade illustrerte), eller sågar provoserer den intenderte målgruppen 

såpass grovt at deres støtte til ulovlig fildeling øker (benektelse av offeret og 

fordømmelse av fordømmerne). Det er argumentene mot ulovlig fildeling som disse 

teknikkene er ment å nøytralisere, snarere enn informantenes skyldfølelse. 

 

5.2.4  Betalingsvilje som nøytraliseringsteknikk 

 

Informantenes inntrykk av at "alle" laster ned ulovlig blir altså ikke referert til for å 

forsvare selve handlingen, men for å forklare hvorfor ulovlig fildeling ikke fremstår 

som avvikende. Andre, mer substansielle rettferdiggjøringer blir benyttet som 

argumenter mot fordømmelser av handlingen de har støtt på, men som de færreste av 

dem virker å ha internalisert. Mange av informantene kjøper rett og slett ikke 

påstandene fra spesielt underholdningsbransjen om at ulovlig fildeling er stjeling, eller 

at deres fildeling gjør mange skadelidende. Deres syn på ulovlig fildeling er imidlertid 

såpass ambivalent at de er lydhøre ovenfor enkelte argumenter mot handlingen, så 

lenge de ikke dras for langt. For eksempel så mente de aller fleste at man på en eller 

annen måte burde betale for et produkt man satte pris på, og avviste ideen om at 

underholdning bare burde deles gratis: 

 

Utdrag fra intervjuet med Gruppe 4 

 

Jens: Må være kommunister liksom (latter) dele, alt må deles  

 

Miria: Ja, det er jo det dere sa, det prinsipp at man støtter den typen måte å spre 

musikk og alt på. 
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Jens: Er det ikke et eller annet parti som er sånn- 

 

Christian: Piratpartiet (rundsnakk) 

 

Christian: Jeg tror jeg ofte forbinder den typen..folk som gjør det på den måten da, 

med litt sånn..kort-tenkte, på en måte..eller jeg tenker sånne anarkister som ikke 

tenker helt over det de gjør og så bare...kjører de på, fordi de har mange sånne 

prinsipper om at det liksom ... jeg forbinder i hvert fall sånne folk med litt sånn – ikke 

det at jeg vet noen ting, men forbinder det med litt sånn... 

 

Miria: Korttenkt? 

 

Christian: Kort-tenkte, men liksom....ja, intenst og kort-tenkt 

 

I Analysekapittel 1 slo jeg fast at gratisaspektet ikke ble fremstilt den viktigste 

årsaken til at de fleste informantene drev med ulovlig fildeling. Men følgene av 

ulovlig fildeling er likefult at de konsumerer underholdningsprodukter uten å betale 

for seg, noe som strider med deres uttalte overbevisninger. Resultatet av dette var at 

mange fremhevet sin betalingsvilje, noe jeg tolker som en særegen 

nøytraliseringsteknikk. Ved å erklære at de i utgangspunktet er villige til å betale for 

seg, så lenge de lovlige alternativene er tilfredsstillende, gjør informantene det klart at 

de ikke en den typen forbrukere som bare forventer å få ting gratis, og først og fremst 

oppfatter ulovlig fildeling som en nødløsning.  

 

Betalingsvilje kunne demonstreres på mange måter. Den vanligste var å vise til 

bruken av (gode) lovlig tjenester som Spotify: 

 

Elias: ... man driter i det, man bare avfeier det, de kampanjene som blir kjørt da, fra 

store aktører som platebransjen og filmbransjen. 

 

Kristoffer: Ja, ja det er vel forså vidt sant det, men samtidig så bruker jeg jo, jeg 

laster jo aldri ned musikk lenger, jeg bruker bare Spotify, og det er streaming pluss at 

jeg betaler for det i måneden, så jeg har sluttet å laste ned musikk... 
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... 

 

Ole: Altså, jeg betaler gjerne for det (bifall), hvis det er like bra som Spotify og hvis 

de har bra utvalg så betaler jeg gjerne for det...hvis det er ubegrenset bruk sånn som 

Spotify da. 

 

Andre trakk frem alternative måter de var villige til å betale tilbake på, som hvordan 

Ivar for eksempel ga uttrykk for at han ville støtte bestemte band ved å gå på deres 

konserter. Merete gjorde det klart at hun planla å betale for seg så snart som mulig: 

 

Merete: ...men samtidig så har jeg og sagt til meg selv at den dagen jeg er ferdig med 

studiene mine og har litt bedre økonomi så har jeg overhodet ingen problemer med å 

betale for alt av, altså av musikk og filmer og sånne ting, og jeg går ofte på kino, men 

jeg tror at jeg vil gjøre det (fildeling) mindre senere. 

 

Det å demonstrere betalingsvilje kunne også fungere som en anledning til å flytte 

fokuset over på hva informantene oppfattet som underholdningsbransjens feil og 

mangler. I Analysekapittel 1 påpekte Sverre hvordan den ulovlige musikknedlastingen 

nesten hadde stoppet opp for hans del takket være slike tjenester. Han trakk følgende 

lærdom av dette: 

 

Sverre: Hadde du hatt film tilgjengelig på samme måte Spotify og WiMP så hadde du 

aldri lastet det ned ulovlig. 

 

Ifølge denne fremstillingen foregår ulovlig fildeling ikke først og fremst fordi dagens 

forbrukere ikke gidder å betale for seg, men fordi underholdningsbransjen på mange 

felter ikke tilbyr lovlige tjenester av akseptabel kvalitet. Jonas trakk en lignende 

konklusjon som følge av gruppediskusjonen. 

 

Jonas: Vi, vi ser jo egentlig..”sukker”..jeg synes i hvert fall at vi til del ser løsninga på 

problemet nettopp i det vi sitter og snakker om her nå, fordi nå sitter vi jo her 

egentlig..ja..fem personer som har gjort noe ulovlig og..de av oss som kanskje har 

vært mest på kant med loven sitter jo og snakker om..om lovlige betalingstjenester 

som vi heller bruker enn å drive og laste ned ting ulovlig, eh, j-jeg fikk jo for eksempel 
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Spotify Premium på en eller annen måte gratis, husker ikke helt hvordan, men nå 

sitter jo jeg og betaler for det som bare F for, for jeg syns det funker..eh, mer enn godt 

nok og i de få tilfellene der jeg laster ned ting så er jo det bare for at jeg ikke finner 

det på Spotify (bifall)  

 

Ved å demonstrere betalingsvilje kan fildelere med andre ord overbevise seg selv om 

at de er rettskafne forbrukere, men også gi underholdningsbransjen brorparten av 

ansvaret for den ulovlige fildelingen. Hvis man antar at forbrukerne i utgangspunktet 

er villige til å betale for seg så er det tross alt naturlig å konkludere at de kun laster 

ned ulovlig fordi underholdningsbransjen ikke har gitt dem noe annet valg. Om 

akkurat dette var det imidlertid delte meninger blant mine informanter: I Gruppe 2 var 

konsensusen at gratisaspektet fremsto som en avgjørende grunn til folks ulovlige 

fildeling (selv om de fleste i gruppen selv ga uttrykk for betalingsvilje), mens Gruppe 

3 kanskje i sterkest grad opplevde underholdningsbransjen som sta og lite villig til å 

endre seg. Det var også i Gruppe 3 at informantene gikk lengst i å forsvare ulovlig 

fildeling. 

 

5.2.5  Grensedragning og konsekvenstenkning 

 

Bruken av nøytraliseringsteknikker og rettferdiggjøringer av ulovlig fildeling betydde 

altså ikke at informantene unnlot å felle noen form for moralsk dom, eller at de ikke 

trakk grenser mellom hva de anså som akseptabel og uakseptebel fildeling, snarere 

tvert imot. Som vi har etablert opplevde mange av informantene skillet mellom de 

store markedsaktørene og de små, uavhengige kunstnerne som sentralt, og var av den 

oppfatning at hvis man lastet ned verkene til de sistnevnte så var man moralsk 

forpliktet til å på en eller annen måtte sørge for at de ble økonomisk kompensert. 

Flere informanter ga uttrykk for lignende holdninger når det gjaldt norske produkter, 

og oppfattet det generelt som mer akseptabelt å laste ned amerikanske filmer og TV-

serier.  

 

En slik grensedragning gjør det mulig å skille mellom akseptabel og uakseptabel 

adferd på bakgrunn av kriterier som ikke noe har med selve lovgivningen å gjøre, og 

kan være aktuell i forbindelse med mange slags ulovlige handlinger:  Järvinen og 

Demant (2011) sine fokusgruppeintervjuer med danske 18-19 åringer om cannabis 
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viste hvordan ungdommene trakk klare grenser mellom akseptabelt og uakseptabelt 

bruk, så vel som akseptable og uakseptable rusmidler, uten å referere til de aktuelle 

lovene. Når det kom til mine informanter var det konsekvensene av den ulovlige 

fildelingen (slik de oppfattet dem) som hovedsakelig dikterte hvordan de vurderte 

handlingen.  

 

Som deres benektelse av skade indikerte gjorde konsekvenstenkingen det på den ene 

siden lett for informantene å definere sin egen fildeling som harmløs og derfor 

ansvarlig - i hvert fall så lenge den var begrenset til produkter som tilhører store 

aktører. Samtidig kunne den være en viktig årsak til at synet på ulovlig fildeling var 

såpass ambivalent, ettersom informantene var bevisste på hva som ville skje hvis 

mange nok forbrukere drev med  "uansvarlig" fildeling og dermed fratok 

underholdningsbransjen sin inntektskilde. Ved å fremheve sin betalingsvilje viste 

informantene at de tross alt ikke ville bransjen til livs, men snarere ønsket at den 

skulle forbedre sin forretningspraksis og tilby bedre lovlige tjenester.  

 

Fokuset på den ulovlige fildelingens konsekvenser, snarere enn dens status ifølge 

loven virket med andre ord ikke å være et forsøk på å ufarliggjøre eller forsvare 

handlingen, men snarere en alternativ måte å vurdere den på, som fremsto som mer 

relevant for informantene enn lovgivningen. Konsekvenstenkningen kunne resultere i 

at parter som loven ville definere som skadelidende fikk begrenset med sympati, mens 

parter som loven overså i større grad ble tatt hensyn til. Et eksempel gjaldt bruken av 

UIO-nettverket, og hvordan dette påvirket andre studenter: 

 

Ivar: - hvis alle skulle brukt UIO-nettet på å laste opp..sykt treigt (småsnakk) det er 

egentlig det jeg tenkte mest på før da, jeg fikk så dårlig samvittighet, den er dødstreig 

fra før av, og så skal du liksom bruke enda mer for å laste opp.  

 

Rune: - ja, det er et moralsk splittet. 

 

Svein: Det er det, jeg føler jeg får større moralske kvaler med å stjele båndbredde fra 

andre studenter her enn...liksom, på en måte, ta TV-programmet fra noen som 

allerede. 
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Ivar: - tjener søkkmye med penger. 

 

De negative konsekvensene (selv om de ikke er spesielt alvorlige) av å bruke UIO-

nettet til ulovlig fildeling var umiddelbare og merkbare på en helt annen måte enn 

konsekvensene av ulovlig å laste ned et TV-program, og ga informantene som 

innrømmet å ha gjort dette en dårlig samvittighet. Noe av dette kunne rett og slett ha 

med nærhet å gjøre (det var deres medstudenter som opplevde disse konsekvensene, 

personer de hadde kontakt med på daglig basis og derfor følte et helt annet ansvar 

ovenfor), men det fremstår som nok et eksempel på hvordan det var en handlings 

faktiske konsekvenser, ikke dens status ifølge loven, som dikterte hvorvidt 

informantene opplevde den som rett eller gal, og i hvilken grad. 
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6 Analysekapittel 3 - Lovens rolle 
 
 

Informantenes syn på ulovlig fildeling var altså ved nærmere ettersyn hverken preget 

av ukritisk aksept eller ensidig fordømmelse. De virket også å ta mange forskjellige 

faktorer i betraktning når det kom til å vurdere hvorvidt bestemte tilfeller av ulovlig 

fildeling fremsto som forsvarlige eller ikke, noe som gjorde det desto mer påfallende 

at selve lovgivningen på feltet så og si aldri ble brakt på bane i forbindelse med slike 

diskusjoner. Grunnen var ikke nødvendigvis at loven ble oppfattet som 

undertrykkende, urettferdig eller illegitim, men snarere at den fremsto som irrelevant. 

Motstand mot ulovlig fildeling ble i langt større grad forbundet med den 

internasjonale underholdningsbransjen enn nasjonale myndigheter, og i den grad 

informantene opplevde at deres fildeling ble sanksjonert skjedde dette via en email fra 

universitetet, snarere enn politi på døren. 

 

Ut ifra informantenes svar kan loven mot ulovlig fildeling fremstå som tvers igjennom 

mislykket: De aller fleste av informantene brøt denne loven, og også de som ikke selv 

lastet ned ulovlig var av og til "passive" fildelere. Det at handlingen var ulovlig ble 

dessuten ikke i seg selv oppfattet som grunn nok til å stemple den som umoralsk eller 

avvikende. Loven ble ikke engang oppfattet som relevant nok til, i særlig grad, 

problematiseres eller kritiseres. Hva kan årsaken til dette ha vært? Ulike aspekter ved 

ulovlig fildeling kan bidra til å forklare hvorfor loven i så stor grad brytes, og hvorfor 

mange har et avslappet forhold til lovbrudd av akkurat denne typen, men jeg mener at 

man også må vurdere lovens rolle i dagens samfunn, og i hvilken grad det er 

sammenheng mellom folks respekt for en gitt lov og myndighetenes håndheving av 

den. 

 

For å bedre belyse dette temaet vil jeg også trekke frem andre former for vanlige og 

relativt sosialt aksepterte lovbrudd, og hvordan disse har blitt håndtert, så vel som 

lovlige handlinger som tidligere har vært kriminalisert og samfunnsfenomener som 

myndighetene har forsøkt å regulere. At en lov i liten grad respekteres kan i noen 

tilfeller føre til at den ender opp med å bli opphevet (det norske brennevinsforbudet 
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overlevde som kjent ikke lenge), men i andre situasjoner kan myndighetene vise seg å 

kunne leve med at lover ofte brytes. Trafikkforbrytelser i Connecticut og den norske 

hushjelploven virker i utgangspunktet ikke å ha noe med hverandre å gjøre, men 

begge er fenomener som gir viktige innblikk i hvordan spørsmålet om effektiv 

lovhåndheving og sanksjonering ofte ikke har noe enkelt svar. 

 

6.1  Lovens begrensede betydning 

 

Det kan argumenteres at omfanget av ulovlig fildeling er et resultat av at loven i 

dagens samfunn har tapt mye av sin autoritet. Postmoderne teoretikere vil hevde at 

mens det moderne samfunnet var karakterisert ved oppbyggingen av store og stabile 

institusjoner, så er dagens postmoderne samfunn preget av nedbyggingingen av dem 

(Mathiesen 2011: 250). Ingenting har autoritet lenger, inkludert loven. Denne 

dramatiske utviklingen skjedde ikke av seg selv. Zygmunt Bauman (1991) hevdet for 

eksempel at moderniteten hadde lovet oss en fremtid hvor verden var ordnet og 

harmonisk, hvor alt og alle hadde sin plass og rolle. Imidlertid viste det seg alltid å 

eksistere grupper som ikke passet inn i den nye, ordnede verdenen forespeilet av 

modernister av ulike slag, uønskede fremmedlegemer som modernitetens ideal, tatt til 

sin logiske konklusjon, forlangte elimineringen av. Bauman fremhevet således 

modernitetens rolle i mange av det tyvende århundres verste forbrytelser og 

folkemord. 

 

Det var etter at modernitetens løfter viste seg å være potensielt livsfarlige 

ønskedrømmer at vi ifølge Bauman beveget oss inn i en postmoderne fase. 

Postmoderniteten medfører følgelig dårlige livsbetingelser for ideen om universelle, 

objektive standarder for moralitet, rasjonalitet og skjønnhet, og er istedenfor preget av 

fragmentering, så vel som en bevissthet om at hva vi har av regler og standarder i dag 

er sosialt konstruerte, kontekstuelt betingede og lett kan endres på. Også det nasjonale 

lovverket kan virke å reflektere denne utviklingen, ettersom et par tiår har vist seg å 

kunne snu opp ned på hva loven definerer som rett og galt. For eksempel var 

homoseksuelle handlinger forbudt etter norsk straffelov så sent som 1972, mens det 

ved århundreskiftet ble fastslått at det nå var diskriminering av homofile som var 

forbudt ved lov (St.meld. nr. 21 - 1999-2000).  
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Fremveksten av et slikt postmoderne samfunn vil kunne fremstå som en viktig årsak 

til at ulovlig fildeling er blitt så utbredt og i såpass stor grad er sosialt akseptert: Hvis 

loven i seg selv mangler autoritet kan man ikke bli overrasket over at unge, 

datakyndige mennesker ikke lar den hindre dem i å skaffe seg store mengder gratis 

underholdning. Og hvis landets lover oppfattes som kortlivede og kunstige er det ikke 

overraskende at selv etiske individer vurderer en handlings moralske aspekter på 

bakgrunn av andre kriterier enn den gjeldende lovgivningen. Men er dette virkelig en 

treffende beskrivelse av dagens situasjon? Har lovens status og rolle (i hvert fall i 

Vesten) virkelig gjennomgått slik en dramatisk endring? 

 

Det at lover endrer seg over tid er så visst ikke noe nytt fenomen. Hva som defineres 

som lovlig og ulovlig har lenge ikke bare vært avhengig av tidsperioden man lever i, 

men også hvor man befinner seg. Ulike samfunn har ulike regler, så vel som ulike 

definisjoner av hva som faktisk representerer brudd på reglene - for eksempel så kan 

to samfunn som kriminaliserer incest definere handlingen forskjellig (Goode 2005: 

40). Hva som har endret seg er imidlertid informasjons- og 

kommunikasjonsteknologien, med det resultat at verden på mange måter har blitt 

mindre, og at informasjon er tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. Internett 

er bare et eksempel, også mange av TV-seriene vi i dag ser på er utenlandske (en del 

er endog kriminalserier), og gir oss innblikk i samfunn hvor lovgivningen og 

rettssystemet på mange punkter er annerledes enn i Norge. Mange sofagriser kan nær 

sagt ende opp med å bli bedre kjente med den amerikanske lovgivningen enn de er 

med den norske.  

 

Nyhetsmediene bidrar også til å bringe verden inn i våre stuer, så vel som vårt 

Storting: Den europeiske debatten om burkaforbud demonstrerte at en lovendring i et 

land kan føre til at lignende lovendringer blir debattert mange andre steder, inkludert 

Norge (Aftenposten 29. april 2010). En slik utvikling signaliserer ikke nødvendigvis 

"postmoderne" tilstander, men kan likefult resultere i at folk i stadig større grad stiller 

spørsmålstegn ved lovgivningen i sitt eget land. Igjen er det imidlertid viktig å ikke 

overdrive i hvilken grad dagens situasjon virkelig faktisk er unik. For nesten et 

århundre siden ble for eksempel den norske avholdsbevegelsen oppmuntret og 

inspirert av fremgangen som amerikanske avholdsfolk opplevde, og et tiår senere 
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beskyldte enkelte norske avholdsfolk vineksporterende stater som Frankrike og 

Spania for å ha tatt knekken på Norges egen forbudslinje (Johansen 2013: 47, 49). 

 

Selv om loven i allmennhetens øyne skulle fremstå som sosialt konstruert, samt 

betinget av tid og sted, trenger ikke dette å bety at den mangler autoritet. Inntar vi et 

sosialoptimistisk perspektiv kan vi nemlig forvente at lovgivningen i bunn og grunn 

vil reflektere samfunnets egne moralske oppfatninger, noe som fører til at de aller 

fleste moralske borgere uansett vil lyde loven (Altschuller & Benbunan-Fich 2009: 

49). Det at loven over tid endrer seg reflekterer bare endringene som samfunnet loven 

springer ut av gjennomgår - for eksempel har utviklingen av lovverk som verner om 

homofiles rettigheter gått hånd i hånd med en opinion som i stadig økende grad er 

tolerant ovenfor homofile (TV2, 29. mai 2011).  

 

At lovgivningen isolert sett er av begrenset betydning fremstår her som en uuttalt 

forutsetning. Det å få folk til å adlyde lover som kodifiserer retningslinjer de allerede 

prøver å følge er noe annet enn å få dem til å adlyde lover de oppfatter som gale, eller 

som hindrer dem i å gjøre hva de ønsker. Historien viser at samfunn som påtvinges 

lover mange av borgerne er uenige i kan komme til å stritte kraftig imot, som vi så i 

forbindelse med 20-tallets alkoholforbud i land som USA (Altschuller & Benbunan-

Fich 2009: 49). Dette betyr også at vi kan forklare omfanget av den ulovlige 

fildelingen uten å forutsette at loven i dag har tapt autoritet, så lenge vi er villige til å 

akseptere at lovers evne til å påvirke adferd (for ikke å si endre adferd) lenge har vært 

begrenset. 

 

Hvordan ender samfunn opp med lover som i så liten grad blir respektert? I 

forbindelse med ulovlig fildeling er det en mulig forklaring som virker spesielt 

aktuell, som går ut på at teknologisk utvikling kan øke spriket mellom lovgivningen 

og folks faktiske adferd. Muligheten for at en lov kan komme i konflikt med vanlige 

folks rettsoppfatning vil alltid være tilstede, men hurtig teknologisk utvikling kan føre 

til samfunnsendringer i et tempo som lovgivningen ikke makter å holde følge med, 

noe som øker sjansene for et misforhold mellom lovverket og folks faktiske adferd og 

overbevisninger (Altschuller & Benbunan-Fich 2009: 50). Slik sett vil det ikke være 

overraskende at lovgivningen for mange av mine informanter fremsto som irrelevant 

når de uttrykte sine moralske betraktninger rundt ulovlig fildeling. At teknologien og 
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folks faktiske adferd på internett rett og slett har fraløpt våre etiske koder så vel som 

lovverket er dessuten nettopp hva Sinnreich, Latonero og Gluck (2009) hevder er 

tilfellet, noe som virker naturlig med tanke på de dramatiske endringene i 

medieforbrukerpraksis som de beskriver. Samfunnsendringer som resultat av 

teknologisk utvikling betyr ikke at loven har utspilt sin rolle, men vil kreve at 

lovverket oppdateres for å reflektere den nye virkeligheten. 

 

Jeg oppfatter med andre ord ikke omfanget av den ulovlige fildelingen som en tegn på 

av loven har tapt sin autoritet, delvis fordi lovens autoritet lenge har vært begrenset, 

og betinget av mange andre faktorer. Man kan ikke bare forvente at en lov som mange 

av samfunnets borgere er uenige i eller ikke ser behovet for kommer til å bli fulgt i 

den grad myndighetene skulle ønske, og med tanke på hvor enkelt det er å laste ned 

ulovlig er det heller ikke uventet at ulovlig fildeling har blitt så utbredt.  

 

6.2  Håndhevingen av loven 

 

Så langt har jeg fokusert på hvordan folk oppfatter loven og betydningen av dette, 

men i utgangspunktet skal ikke det å lyde loven være betinget av hvorvidt man støtter 

loven eller ikke. Lovens avskrekkende effekt er ikke avhengig av noen 

norminternalisering, ettersom lover er en formell form for sosial kontroll (Goode 

2005: 44) og sanksjoner som bøter og fengselsstraff i seg selv ofte vil være nok til å 

skremme potensielle lovbrytere fra å bryte loven. Man kan være uenig i en gitt lov, og 

samtidig passe seg for å bryte den av frykt for konsekvensene dette medfører; 

informanter som aldri nevnte loven i noen etisk sammenheng kunne vise seg å være 

meget interesserte i selve håndhevingen av loven, og som jeg nevnte i 

metodekapittelet fikk jeg spørsmål om lovhåndhevingen allerede i det første 

gruppeintervjuet. Betydningen av å håndheve loven er imidlertid ikke bare begrenset 

til selve straffereaksjonen, som Hauge (2001) poengterer: 

 

Selv om håndhevelsen ikke er avgjørende for hvorvidt det foreligger et lovbrudd eller 

ikke, er håndhevelsen likevel av sentral betydning fordi det er håndhevelsen som 

stadfester at det foreligger et lovbrudd. En slik stadfestelse har på mange måter større 

betydning enn selve lovbruddet. En person kan godt begå en lovstridig handling uten 
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at vedkommende selv eller andre opplever dette som et lovbrudd. Og selv om 

vedkommende opplever handlingen som et lovbrudd vil dette ha relativt små 

konsekvenser, dersom den ikke blir stemplet som et lovbrudd 

 

I det øyeblikket lovbruddet stemples som lovbrudd gjennom håndhevelsen inntreffer 

en rekke konsekvenser. Politiet setter i gang sin etterforskning som eventuelt ender 

med at noen utpekes som mistenkt. Dersom lovbruddet knyttes til en bestemt person 

utløses samfunnets reaksjoner i form av siktelse, tiltale og eventuelt straff. Man 

registreres som lovbryter i offisielle dokumenter og telles med i kriminalstatistikken. 

Den offisielle definisjonen vil kunne bli kjent i vedkommendes omverden - til 

overraskelse for noen, og for noen som bekreftelse på det de alltid har trodd - og 

omverdenen vil i mange tilfelle se på og behandle vedkommende annerledes enn før. 

 

Sett ut ifra dette er det lett å forstå hvorfor så mange av informantene slet med å se 

ulovlig fildeling som noe kriminelt, selv om de visste at handlingen teknisk sett var 

ulovlig. Håndhevingen av loven mot ulovlig fildeling er stort sett fraværende, noe 

som gjør at loven lett blir et ikke-tema, spesielt hvis loven i utgangspunktet ikke 

reflekterer ens egne overbevisninger. Samtidig er effektiv håndheving av loven 

ekstremt vanskelig, ikke bare fordi så mange individer jevnlig bryter loven, men også 

fordi informasjonsteknologiens voldsomme ekspansjon er omtrent umulig å regulere; 

så snart en rettslig regulering er skapt, er en annen informasjonsteknologisk 

nydanning på vei (Mathiesen 2011: 252).  

 

Selv om en troverdig håndheving av loven hadde vært mulig i praksis betyr ikke dette 

at håndhevingen ville vært uproblematisk. Johansen (2013) påpeker at den etterhvert 

mer aggressive håndhevingen av Norges brennevinsforbud førte til en rekke 

overtramp, mens alkoholrelaterte saker utviklet seg til å bli en tung byrde for det 

norske rettssystemet. Forbudslinjen resulterte også i politisk ustabilitet (Johansen 

2013: 58, 59). Slike kostnader vil være spesielt tunge å bære hvis de påføres 

samfunnet på grunn av en lov som mange av borgerne ikke engang støtter, og de 

negative konsekvensene av lovhåndhevingen kan føre til at loven bare blir mer og mer 

upopulær.  I Norge stemte over 61% av befolkningen for et fortsatt forbud mot 

brennevin og hetvin i 1919, mens over 55% i 1926 stemte for å oppheve forbudet 

(Johansen 2013: 47, 49).  
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Ettersom omfanget av den ulovlige fildelingen har blitt så stort ville de økonomiske 

kostnadene av en reell kriminalisering være enorme (Williams et al., 2010: 298). En 

billigere og "mildere" form for håndheving, som i liten grad involverer rettssystemet 

og gjerne nøyer seg med å advare lovbryterne om at det de gjør er ulovlig har også 

sine problemer. Som tidligere nevnt hadde den ulovlige fildelingen til flere av mine 

informanter faktisk ført til reaksjoner fra deres universitet, men sanksjoneringen gikk i 

deres tilfeller aldri lenger enn en advarsel. Denne typen håndheving viste seg å være 

såpass utilstrekkelig at den avdramatiserte konsekvensene av å bli tatt, snarere enn å 

fungere avskrekkende. Men å skjerpe de reelle straffereaksjonene i den grad at de 

virkelig vil være avskrekkende kan være lettere sagt enn gjort, så lenge mange 

borgere opplever at forbrytelsen ikke er så alvorlig at lovbryterne fortjener en streng 

straff. 

 

En heving av straffenivået til et nivå som strider med allmenn rettsoppfatning kan bli 

motarbeidet på mange måter: Politiet kan ende opp med å tolke loven snevrere og 

dermed arrestere færre personer for lovbrudd av denne typen, påtalemakten kan bli 

mer tilbøyelig til å tilby tiltalte en avtale eller reise tiltale på færre punkter, dommer 

og jury kan unnlate å dømme den tiltalte (eller i det minste finne formildende 

omstendigheter som resulterer i lavere straff) og tiltalte selv kan finne måter å unngå 

straff på. En dramatisk skjerping av straffene for råkjøring i den amerikanske 

delstaten Connecticut i 1955 førte for eksempel ikke bare til færre arrestasjoner for 

råkjøring (noe som kunne ha blitt forklart med at det å heve straffenivået fungerte 

etter sin hensikt), men også til flere frifinnelser, samt en økende sanksjonering av 

trafikkforseelser som ikke ble like hardt straffet (Ross 1976: 403, 404). 

 

6.2.1  Er manglende håndheving av en lov nødvendigvis et problem? 

 

Effektiv håndheving av en lov som mange borgere bryter eller bare i begrenset grad 

respekterer vil med andre ord være utfordrende, om ikke rent umulig å oppnå med 

rettsapparatet alene. Dette trenger imidlertid ikke å bety at slike lover alltid bør 

stemples som mislykkede, ettersom selv lover som i liten grad følges og håndheves 

kan bidra til norm- og atferdsendringer. I noen tilfeller kan endog mangelfull 

håndheving av loven fremstå som en nødvendighet. Et eksempel på dette er den 



 76

norske hushjelploven. Hushjelploven trådte i kraft 1. januar 1949, og en ny 

hushjelplov fulgte 31. mai 1963. Den ble opphevet i lov 6. januar 1995. 

Hushjelploven hørte arbeidsvernretten til, og hadde som målsetting å bedre en gruppe 

ansattes arbeidsvilkår (Mathiesen 2011: 54), men ulike undersøkelser har dokumentert 

at effekten av loven var begrenset. 

 

En undersøkelse utført i 1950 og publisert 1952 fant at arbeidsforhold som stred med 

loven fortsatt var svært utbredte, samt at de fleste hushjelpene og husmødrene bare 

hadde overfladisk kjennskap til loven. Det viste seg dessuten å være liten 

sammenheng mellom kunnskap om rettsnormene og faktisk adferd. I en tilsvarende 

intervjuundersøkelse som ble gjennomført 6 år senere viste det seg å være bedre 

samsvar mellom kunnskap om loven og tilbøyeligheten til å handle i samsvar med 

den, selv om det sto like dårlig til med det generelle kunnskapsnivået. Samlet sett ga 

undersøkelsene inntrykk av at hushjelplovens uttalte formål langt på vei ikke ble 

realisert (Mathiesen 2011: 54-57). 

 

Årsaken til dette virker å ha vært at arbeidsformen som hushjelploven var rettet mot 

på mange måter ikke egnet seg til denne typen lovregulering. Både arbeidets art og det 

personlige i relasjonen mellom partene gjorde det vanskelig å benytte seg av vanlige 

arbeidsvernregler, som ofte kunne oppleves som et fremmedelement. Dette var også 

til en viss grad tatt hensyn til i loven, som inneholdt unntak fra 

arbeidstidsbestemmelsene (Mathiesen 2011: 57-59).  Slik sett er Hushjelploven et 

eksempel på lovens begrensninger, og hvor vanskelig det er å oppnå ambisiøse 

målsettinger ved hjelp av lover og lovendringer når lovene lander i et "landskap" som 

hverken støtter eller passer med lovens formål (Mathiesen 2011: 74, 75).   

 

Det er samtidig verdt å påpeke at Hushjelploven, selv om den i liten grad ble 

håndhevet og ofte ikke ble fulgt, ikke nødvendigvis var uten betydning eller verdi for 

gruppen av arbeidstagere som den var ment å hjelpe. 

 

Å demonstrere at ny lov i stor grad ikke følges er tross alt ikke det samme som å 

bevise at loven ikke har hatt noen virkning. Forholdene som loven var ment å regulere 

kan godt ha vært enda mer problematiske hvis loven ikke hadde vært implementert 

(Mathiesen 2011: 56).  Dessuten representerer selv lover som befinner seg i et 
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ugjestmildt "landskap" en reell situasjonsendring. For eksempel så ga Hushjelploven 

støtte til hushjelpenes interesser ved at deres arbeidsforhold ble regulert under 

straffetrussel, og selv om loven ikke skulle vise seg å påvirke de konkrete 

arbeidsforholdene i særlig grad kunne den i det minste fungere som et viktig 

sikkerhetsnett for hushjelper i bestemte situasjoner. (Mathiesen 2011: 57, 58, 89).   

 

Samtidig så kan mangelfull håndheving av en lov noen ganger fremstå som nødvendig 

for å unngå en større konflikt. En begrenset håndheving av Hushjelploven fungerte 

således som en garanti for at husmødre flest ikke ville oppleve drastiske offer eller 

endringer som følge av denne loven. Slik sett representerte ikke den mangelfulle 

håndhevingen en svikt i systemet, men snarere et kompromiss som var ment å verne 

om husmødrenes interesser samtidig som hushjelpenes rettigheter ble styrket 

(Mathiesen 2011: 89). Selv om en lov som ikke er ment å håndheves (i hvert fall ikke 

i noe stort omfang) kan fremstå som et paradoks oppfatter jeg det snarere som en 

pragmatisk tilnærming til forhold som av ulike årsaker vanskelig lar seg effektivt 

lovregulere, men som myndighetene allikevel ønsker en viss grad av kontroll over. 

Som vi tidligere har sett kan en helhjertet håndheving av lover som mange bryter vise 

seg å være kostbart, samtidig som denne tilnærmingen ofte har uforutsette og negative 

konsekvenser. Med dette i tankene kan en tilnærming til loven som medfører at 

myndighetene ser mellom fingrene på de små, vanlige lovbruddene, men samtidig tar 

mer alvorlige rettighetsbrudd på alvor å fremstå som det mest realistiske alternativet. 

 

Dette er knapt en perfekt ordning, men perfeksjon er heller ingen forutsetning for å 

kunne snakke om lov og rett i det moderne samfunnet. Som Thomas Mathiesen 

(2011) uttrykker det: 

 

Retten er blant de mange forhold som gjør samfunnet mulig. Mange deler av 

lovgivningen kommuniseres dårlig, mange lover virker ikke etter sin hensikt, mange 

lover følges ikke i praksis, til daglig tenker mange mennesker ikke i det hele tatt på 

loven, men retten er allikevel et rammeverk som er med på (mange andre forhold er 

også viktige) å gi i hvert fall et minimum av ordning og kontinuitet over tid, slike at 

det er rimelig å snakke om et "samfunn". 
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Som Hushjelploven i sin tid er loven mot uautorisert fildeling i dag også en del av 

dette rammeverket, og mister ikke all verdi bare på grunn av at mange laster ned 

ulovlig.  

 

6.2.2  Ulovlig fildeling og begrenset lovhåndheving 

 

Ideen om at en begrenset lovhåndheving i noen tilfeller kan fremstå som ønskelig 

virker faktisk veldig aktuell i forbindelse med ulovlig fildeling. Hvis man tolker 

dagens situasjon som en konflikt mellom rettighetshaverne (som ønsker å bevare 

kontroll over sine skaperverk, spesielt hva angår kopiering og profitering) og 

underholdningsforbrukerne (som ofte opplever at de lovlige underholdningstjenestene 

er utilfredsstillende hva gjelder pris, lettvinthet og utvalg) kan den eksisterende 

tilnærmingen fremstå som et slags kompromiss: Uautorisert fildeling er ulovlig, men 

loven blir i liten grad håndhevet og i praksis er det bare storsynderne som virkelig blir 

straffet. Forbrukerne har dermed muligheten til å benytte seg av ulovlig fildeling som 

en nødløsning, mens rettighetshaverne blir beskyttet mot fildelingen som truer 

underholdningsbransjens eksistensgrunnlag. Dette er en ordning som mange fildelere i 

bunn og grunn vil si seg fornøyde med: 

 

Svein: ...men jeg liksom tenker at det er et gode ved den loven ... det gir en sånn slags 

mulighet til å ta, ta liksom urokråker da, asså, for jeg drar på en måte en grense 

mellom det jeg gjør og det han der som ble tatt for å laste opp en helt fersk, ny Max 

Manus film og på en måte gjøre...asså jeg...gjør ikke et bibliotek av underholdning 

tilgjengelig for folk da, jeg laster ned til eget bruk på en måte. 

 

Dette er ikke altfor overraskende, da vi i Analysekapittel 2 gjennomgikk hvordan 

mange som laster ned ulovlig skiller mellom forsvarlig og uforsvarlig fildeling, og 

generelt har et ambivalent syn på handlingen. De rettferdiggjør gjerne den ulovlige 

fildelingen de selv holder på med, men ønsker ikke nødvendigvis noen legalisering. 

Harris og Dumas, som undersøkte i hvilken grad fildelere gjør bruk av 

nøytraliseringsteknikker, fant for eksempel at 61% av deres 54 informanter faktisk 

motsatte seg legalisering av ulovlig fildeling. Informantenes begrunnelse var at 

legalisering ville føre til at underholdningsproduktenes skapere ikke lenger ville bli 

økonomisk kompensert for sitt arbeid, og at underholdningsbransjen dermed ville gå 
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under. Samtidig oppfattet flertallet av informantene sin egen (ulovlige) fildeling som 

akseptabel og forsvarlig (Harris & Dumas 2009: 395, 396). 

 

Disse informantene oppfattet altså ikke bare lovgivningen mot uautorisert fildeling 

som legitim, men også som verdifull til tross for den lave graden av håndheving. 

Poenget med loven slik de så det var ikke å stoppe alle former for uautorisert 

fildeling, men å gi myndighetene makt til å slå ned på "verstingene", som de også selv 

mente var et problem. For mange fildelernes del virker det derfor som om selektiv 

håndheving av bestemte lover kan styrke snarere enn svekke deres respekt for loven, 

ettersom det svarer til deres eget fleksible syn på lovens rolle.  

 

6.3  Utilsiktede konsekvenser 

 

Dette "kompromisset" kan nok for rettighetshavernes fremstå som mindre akseptabelt, 

ettersom det betyr at de aller fleste som laster ned ulovlig får holde på ustraffet, og at 

selve handlingen sannsynligvis forblir svært utbredt. Men på tross av hvor vanlig 

ulovlig fildeling har blitt er det delte meninger om hva slags konsekvenser denne 

utviklingen har hatt fått for rettighetshaverne og underholdningsbransjen. En del 

fildelere hevder for eksempel at de laster ned underholdningsprodukter som de uansett 

ikke ville betalt penger for, og ulovlig fildeling kan i visse tilfeller faktisk vise seg å 

føre til økt salg. For eksempel studerte Andersen og Frenz (2010) hvordan ulovlig 

fildeling påvirket det canadiske musikkmarkedet, og fant at aktiviteten kunne virke 

inn positivt på CD salget, ettersom mange forbrukere viste seg å laste ned sanger 

gratis for å kunne vurdere deres kvalitet og deretter endte opp med å kjøpe sangene de 

likte. Det var også som forventet nok av tilfeller hvor ulovlig nedlasting gikk negativt 

ut over CD salget, fordi forbrukere lastet ned sanger gratis istedenfor å kjøpe dem på 

lovlig vis, men Andersen og Frenz fant at denne fortrengende effekten av ulovlig 

fildeling ikke var vesentlig sterkere enn den markedsskapende effekten aktiviteten 

hadde. Man kunne med andre ord ikke beskylde fildeling for å være ansvarlig for 

musikkmarkedets negative utvikling (Andersen & Frenz 2010: 735).  

 

Det bør igjen minnes om at i motsetning til Andersen og Frenz’ funn, så har tidligere 

studier vist at den negative effekten av ulovlig fildeling på underholdningsmarkedet er 
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større enn den markedsskapende effekten. Hva deres resultater demonstrerer er 

imidlertid at det ikke bare er på mikronivå (enkeltforbrukere som laster ned sanger de 

uansett ikke ville kjøpt) at den negative effekten av fildeling for opphavsrettshaverne 

kan bestrides, men også på makronivå (hvis det er riktig at et helt lands legitime 

musikkmarked ikke har skrumpet inn som resultat av fildeling). Og selv om ulovlig 

fildeling samlet sett skulle ha en negativ effekt på salgstallene er det ikke åpenbart at 

en hardere linje mot aktiviteten ville være verdt prisen. Alkoholmisbruk påfører det 

norske samfunnet betydelige kostnader, men forbudslinjen som Norge prøvde å 

vedlikeholde etter første verdenskrig fremsto likevel som uforsvarlig for både folket 

og myndighetene etter et par år. Sett at ulovlig fildeling virkelig reduserer de store 

underholdningsselskapenes inntekter, men ikke i en grad som truer deres 

eksistensgrunnlag, rettferdiggjør ikke dette nødvendigvis en grad av lovhåndheving 

som ville være svært ressurskrevende og samtidig ha dårlige utsikter til faktisk å ta 

knekken på den ulovlige fildelingen. Dessuten ville sanksjoneringen av fildelere ikke 

nødvendigvis ha den effekten som myndighetene og rettighetshaverne hadde ønsket. 

 

6.3.1  Stemplingsperspektivet 

 

Som tidligere påpekt fører den manglende lovhåndhevingen til at mange fildelere ikke 

opplever det de holder på med som ulovlig, eller ser på seg selv som lovbrytere. 

Fildelerne kan fortsette å oppfatte seg selv som gode, lovlydige borgere samtidig som 

de jevnlig driver med ulovlig fildeling. Dette kan imidlertid også tolkes som positivt, i 

den forstand at fildelerne i utgangspunktet tar avstand fra kriminalitet og verdsetter 

statusen som lovlydig borger. Slik sett kan optimistiske rettighetshavere hevde at 

konsekvensen av en skjerpet lovhåndheving ville være "å vekke opp" disse personene, 

ved at de minnes på at ulovlig fildeling faktisk er en forbrytelse. I tillegg til straffens 

avskrekkende effekt vil denne påminnelsen gjøre dem langt mindre tilbøyelige til å 

laste ned ulovlig. 

 

Betydningen av lovhåndheving og sanksjonering kan også vurderes mer kritisk: Det 

kan så være at en type handling ikke oppleves som et lovbrudd før den faktisk blir 

stemplet et lovbrudd og den ansvarlige personen blir stemplet som lovbryter, men 

dette kan ha den negative konsekvensen at personen blir skjøvet lenger inn i rollen 

som lovbryter. Andre vil se på en som kriminell, og etterhvert begynner man også å 
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oppfatte seg selv på denne måten. Og man hvis aksepterer at man faktisk er kriminell, 

vil også mange av motforestillingene mot kriminalitet falle bort. Å godta rollen som 

kriminell medfører dessuten at det lovlydige samfunnets fordømmelse mister sin 

overbevisende kraft, og gir den kriminelle sjansen til å møte og bli akseptert av 

likesinnede individer (Hauge 2001: 100, 103) 

 

Dette kriminelle fellesskapet erstatter mer eller mindre det konvensjonelle samfunnet 

som fordømmer og sanksjonerer lovbryteren, og en slik utvikling kan på flere måter 

også påvirke hvordan man forholder seg til den aktuelle kriminelle handlingen. 

Kontakten med andre, mer erfarne lovbrytere vil ofte føre til at man erverver seg 

ytterligere kompetanse på feltet og lærer hvordan man skal få mer utbytte av den 

kriminelle aktiviteten (Hauge 2001: 106, 107). Howard Becker, som drøftet dette 

temaet i boken "Outsiders", bruker marihuanarøyking som eksempel, men analysen 

oppleves også som relevant sett i forhold til ulovlig fildeling. 

 

Når myndighetene slår ned på store, velkjente fildelingssider som Pirate Bay og 

Megaupload fører det ofte bare til at fildelerne ender opp med å benytte seg av andre 

sider til å laste ned produktene som de er ute etter. Informanten Olav i Gruppe 1, som 

ellers ikke oppfattet seg som noen erfaren fildeler, fortalte for eksempel at han passet 

på å laste ned filmer fra andre sider enn Pirate Bay. Motivasjonene til å finne tryggere 

sider vil ikke nødvendigvis bli mindre hvis man allerede har blitt tatt og straffet for 

ulovlig fildeling, eller opplever faren for å bli tatt som mer realistisk. Slike sider kan 

forøvrig ofte også tilby sine brukere bedre kvalitet på hva de laster ned, men krever til 

gjengjeld gjerne at brukerne er flinke til å dele filer med andre, noe informantene i 

Gruppe 3 var inne på: 

 

Kristoffer: - men sånn som på sidene du (Ole) har vært på noen ganger – 
 
 
Ole: Ja, der er det bare høy kvalitet. 
 

Kristoffer: - hvor du da må være medlem, og det er bare et visst antall som kan være 

medlem, der er det jo høy kvalitet da, for ellers så blir du kicka ut (ja) så du må gi ut 

noe bra. 
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... 

 

Kristoffer: Men jeg er ikke noe sånn spesielt trofast, men det er fordi jeg jo var 

medlem av en sånn side fordi jeg fikk en invite av ham, men i og med at jeg var dårlig 

på å dele selv da, så ble jeg kicka ut....men det var jo en jævlig bra side da, så hvis jeg 

først skulle vært medlem av en sånn nå igjen da, så ville jeg vært mye mer lojal mot 

det enn Pirate Bay. 

 

Denne typen spesialiserte sider vil fremstå som desto mer attraktive hvis mer vanlige 

sider i økende grad oppleves som utrygge. En skjerpet håndheving av forbudet mot 

uautorisert fildeling ville nok klare å skremme en del fra å laste ned ulovlig, men kan 

altså samtidig føre til at flere fildelere vil benytte seg av mindre, mer eksklusive 

fildelingstjenester som det er vanskeligere for myndighetene å ha kontroll på (Den 

private fildelingssiden som Håkon i Gruppe 1 brukte var for eksempel "ulistet"), og 

som i tillegg krever at medlemmene i større grad selv laster opp uautoriserte kopier. 

Resultatet vil kunne synes å være at de gjenværende fildelerne blir mer aktive og 

kompetente.  

 

6.3.2  Skjerpede konfliktlinjer 

 

Selv vil jeg ikke på noen måte gå så langt som å hevde at de fleste som hadde blitt tatt 

og straffet for ulovlig fildeling ville utvikle seg til å bli vanekriminelle, men jeg mener 

likevel at stemplingsteorien bidrar med viktige innsikter. Jeg har allerede bemerket 

hvordan mine informanter sjelden ga uttrykk for politiske eller ideologisk 

motforestillinger hva gjaldt underholdningsbransjen eller opphavsretten, og faktisk 

fremhevet sin betalingsvilje fremfor å argumentere at underholdning burde være 

tilgjengelig gratis. Det mer eller mindre manglende nøytraliseringsbehovet har også 

blitt omtalt, og henger som tidligere nevnt direkte sammen med at ulovlig fildeling i 

de fleste tilfeller ikke fremstår som en avvikende handling. Det å skulle endre på 

denne situasjonen vil nødvendigvis tvinge mange fildelere til å revurdere en slik 

tilnærmingen, og kan føre til at en del ender opp med å bli mer kritiske til loven, 

opphavsretten og underholdningsbransjen som stempler dem som kriminelle, snarere 

enn at de blir mer kritiske til den ulovlige handlingen. 

 



 83

Igjen kan det argumenteres for at en slik tilnærming vil fungere som en "vekker" for 

fildelere som tidligere har oppfattet seg som ansvarlige og lovlydige, ved at den 

signaliserer at det konvensjonelle samfunnet oppfatter ulovlig fildeling som et onde. 

En villighet til å bruke betydelige ressurser på å straffeforfølge fildelere vil videre 

demonstrere at samfunnet tar dette synet på alvor, og vil ytterligere overbevise slike 

fildelere om at det de har gjort ikke er akseptabelt. Imidlertid finnes det eksempler på 

at effekten kan være en ganske annen: Det svenske Piratpartiet rapporterte at det 

hadde fått 3000 nye medlemmer i løpet av bare 7 timer som følge av Pirate Bay-

dommen i 2009 (piratpartiet.se), noe som tydet på at mange fildelere heller enn å 

internalisere rettens situasjonsvurdering snarere ble moralsk forargede og styrket i sin 

opprinnelige overbevisning som følge av dommen. Napster-dommen i 2001 hadde 

hatt en tilsvarende virkning på flere av mine informanter, som ga uttrykk for å ha fått 

mer sympati for fildelerne (nærmere bestemt opplasterne) som følge av rettssaken mot 

Napster. Rettssaken virket også å ha påvirket informantenes syn på bestemte 

rettighetshavere, og som tidligere nevnt ble Metallica-trommisen Lars Ulrich og/eller 

bandet Metallica i 4 av 5 grupper trukket frem som eksempler på rettighetshavere som 

informantene oppfattet som grådige eller usympatiske. Metallicas søksmål mot 

Napster ble gjerne brakt på bane når informantene forklarte hvorfor de hadde et såpass 

negativt syn på akkurat dette bandet.  

 

Det bør ikke komme som noen stor overraskelse at en hardere linje mot ulovlig 

fildeling kan slå ut på denne måten, ettersom behovet for å rettferdiggjøre en handling 

blir større hvis handlingen virkelig fremstår som forbudt og blir fremstilt som et onde 

(Hauge 2001: 108). En måte å rettferdiggjøre handlingen på som kan fremstå som mer 

aktuell i en slik situasjon vil være å stille spørsmålstegn ved selve lovgivningen, og i 

hvilken grad den faktisk er rettferdig. De fremste pådriverne for kriminaliseringen av 

uautorisert fildeling er gjerne pengesterke aktører, det være seg store selskaper eller 

rike og berømte artister, en side ved debatten om ulovlig fildeling som lett kan 

problematiseres. Et slikt maktmisforhold kan nemlig bidra til å forklare hvorfor noen 

grupper i større grad enn andre vinner frem med sine synspunkter (Andrew 2011: 

281). Inntrykket av at denne loven er resultatet av grådigheten til et fåtall mektige 

aktører kan ytterligere styrkes av at langt fra alle rettighetshavere faktisk fordømmer 

ulovlig fildeling. Flere av mine informanter visste allerede om artister som hadde et 

avslappet forhold til handlingen, eller til og med selv la ut musikken sin gratis: 



 84

 

Ivar: Men angående det med meningspåvirkning, altså, jeg tror også det at mange 

artister har gått ut og sagt (jaja), og det at de legger det ut selv, de på en måte 

godkjenner det...og i hvert fall mye av den musikken jeg hører på de – veldig mange 

av dem synes at det er en positiv ting..eller om...et nødvendig onde da at musikken 

deres skal kommes ut, derfor, da tenker jeg liksom at da er det greit.  

 

I gruppediskusjonene gikk ikke noen av informantene så langt som å stille 

spørsmålstegn ved for eksempel opphavsretten som resultat av dette, men hvis 

nøytraliseringsbehovet var større kunne kunnskap av denne typen lett bli brukt til 

langt mer enn skadebenektelse. Det eksisterer videre flere andre potensielle 

konfliktlinjer som gjør det vanskelig å forestille seg at en skjerpet lovhåndheving på 

dette feltet ikke vil fremprovosere betydelige motreaksjoner. Barn, ungdom og unge 

voksne i den vestlige verden har vokst opp med et internett som i stor grad er 

uregulert, og vil ikke uten videre akseptere myndighetenes visjon om et langt mer 

kontrollert internettlandskap. Slik sett kan de sterkere tiltakene mot ulovlig fildeling 

også engasjere og provosere internett-entusiaster som ikke selv laster ned ulovlig, 

men som likefult motsetter seg den økte internett-overvåkingen og reguleringen som 

en helhjertet lovhåndheving vil forutsette. Det var forøvrig Gruppe 5, hvor 

reaksjonene på tidligere søksmål fra rettighetshavernes side hadde vært spesielt sterke 

og negative, som også rommet noen av de klart mest internett-kyndige informantene, 

og Jonas og Ronny fortalte at deres syn på ulovlig fildeling i betydelig grad var 

påvirket av internett-kulturen de hadde vokst opp eller blitt kjent med: 

 

Spørsmålet er hva som påvirket deres syn på fideling. 

 

Jonas: For min del så er det nok egen erfaring, men det er også det at jeg 

har..ehm...vært veldig mye bort i organisasjoner som FriBit og, og det svenske 

piratpartiet og sånt noe gjennom medlemskapet i Unge Venstre, jeg har nok sikkert 

blitt veldig påvirka av det og (holder igjen latter), men, ja, det er nok hovedsakelig 

egen erfaring..det er liksom, det er noe jeg alltid har drevet med, helt siden jeg ble 

ordentlig aktiv internettbruker og ikke..ikke...b-ble begrensa til type sånn 15 minutter 

hver gang jeg logga meg på 33.3-k linjen til pappa liksom, da vi plutselig hadde 

ISPN. 
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... 

 

Ronny: Eh, egne erfaringer, også det rett og slett å være oppvokst i..etos-et om 

internett, rett og slett, snakker om fri fly av all informasjon...et sted hvor...som ikke 

kan sensureres lett, som ikke kan hindres lett, hvor man har tilgangen til alt mulig av 

informasjon..som kan brukes..på hvilken måte man selv vil..uten at legges føringer på 

nødvendigvis av diverse statlige organer..eventuelt selskaper. 

 

Ronny var også den av informantene som gikk lengst i å angripe opphavsrettens 

legitimitet slik den for øyeblikket fungerte, og trakk frem rollen store selskaper som 

Disney hadde hatt i forbindelse med kopirettens utforming. I den grad opphavsretten 

og et relativt uregulert internett kommer i konflikt er det heller ikke overraskende at 

internett-entusiaster vil være tilbøyelige til å kritisere opphavsretten, og motstanden 

mot opphavsretten vil bare bli styrket hvis mer står på spill enn tidligere var tilfellet. 

Dette fremstår også generelt som risikoen ved selv en effektiv og tilsynelatende 

vellykket håndheving av loven mot uautorisert fildeling, nemlig at en hardere linje 

mot ulovlig fildeling risikerer å hardne frontene mellom de ulike aktørene, uavhengig 

om det er snakk om fildelere og rettighetshavere, forbrukere og produsenter, eller 

myndigheter og internettbrukere. 

 

6.4  Oppsummering 

 

Den tilsynelatende manglende evnen som forbudet mot uautorisert fildeling har til å 

påvirke folks fildelingsvaner kan gi inntrykk av at loven i dagens samfunn har mistet 

mye av sin kraft og autoritet, noe som ifølge teoretikere som Zygmunt Bauman 

karakteriserer postmoderniteten. Selv om mye har endret seg i løpet av de siste par 

tiårene er det imidlertid grunn til å tro at lovens begrensninger er av eldre dato, 

ettersom ulike forbud og skjerpede straffereaksjoner lenge har vist seg å være mindre 

effektive enn myndighetene kunne ha ønsket, spesielt hvis de ikke i utgangspunktet 

reflekterte borgernes overbevisninger. Kommunikasjonsteknologiske gjennombrudd 

har samtidig ytterligere vanskeliggjort effektiv håndheving av loven mot uautorisert 

fildeling. 
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Dette er ikke nødvendigvis det samme som å konkludere at loven er mislykket. Det vil 

alltid eksistere forhold som av ulike årsaker vanskelig lar seg effektivt lovregulere, 

men som myndighetene vil ønske en viss grad av kontroll over. En mulig løsning kan 

da være nye lover, kombinert med begrenset, selektiv lovhåndheving som gir 

myndighetene anledning til å reagere på de verste overtrampene, mens de ser mellom 

fingrene på de mindre alvorlige og mer utbredte lovbruddene. Denne tilnærmingen til 

ulovlig fildeling fremstår som forsvarlig av flere grunner: For det første vil en 

helhjertet håndheving av loven være svært ressurskrevende, og ha dårlige utsikter til å 

lykkes. For det andre fremstår skadeomfanget av ulovlig fildeling som såpass 

begrenset at behovet for en skjerpet lovhåndheving ikke virker presserende. 

Avslutningsvis er det grunn til å tro at de negative konsekvensene av en 

lovhåndheving som faktisk gikk den ulovlige fildelingen til livs ville ende opp med å 

undergrave lovens autoritet snarere enn å styrke den. 
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7 Konklusjon 

 

7.1  En alternativ tilnærming 

 

Det kan sies at alle tilfeller av kriminalisering eller skjerpet lovhåndheving vil ha 

negative konsekvenser, og de økonomiske kostnadene av effektiv lovhåndheving, så 

vel som de sosiale belastningene individer som blir stemplet som forbrytere opplever 

har ikke fremstått som tilstrekkelige grunner for samfunnet til å legalisere eller 

tolerere handlinger som innbrudd og overfall. Spørsmålet er imidlertid om en slik 

tilnærming er forsvarlig når det gjelder ulovlig fildeling, en handling som er svært 

utbredt, vanskelig å få bukt med og i utgangspunktet virker å ha et begrenset 

skadeomfang. Videre er det underholdningsbransjen, snarere enn folkeflertallet, som 

ivrer for en hardere linje mot ulovlig fildeling. I en slik situasjon bør de potensielt 

betydelige konfliktene og negative konsekvensene som en slik tilnærming ville 

medføre, selv hvis den mot formodning skulle lykkes, gi grunn til ettertanke. 

 

Samtidig står ikke valget nødvendigvis mellom å akseptere ulovlig fildeling og å 

skjerpe lovhåndhevingen. Jeg vil hevde at underholdningsbransjen selv har 

muligheten til å få ulovlig fildeling til å fremstå som mindre attraktivt ved å styrke de 

lovlige alternativene, og ved i større grad selv å gjøre bruk av internett til å selge sine 

produkter. Lovlige tjenester som er lettvinte, rimelige og tilbyr omfattende utvalg vil 

ikke få alle fildelerne til å betale for underholdning som de ulovlig kan nyte gratis, 

men vellykkede tjenester som Spotify har demonstrert at mange fildelere er villige til 

å betale så lenge som de opplever at de betaler for kvalitet. Ulike betalingsmodeller, 

så vel som reklamedrevne underholdningstjenester bør i det minste prøves ut før man 

konkluderer med at løsning på fildelingsproblemet er en økt satsning på forbudslinjen 

som så langt har fungert såpass dårlig 

 

I den grad holdningsskapende arbeid kan bidra til å bekjempe ulovlig fildeling finnes 

det også her et stort forbedringspotensial. Det å fremstille ulovlig fildeling som tyveri 

vil gjerne fremstå som absurd for fildelere som kan hevde at alt de gjør er å kopiere, 

og påstander om at hver uautoriserte nedlasting representerer tapte inntekter for 

rettighetshaverne vil åpenbart fremstå som usanne for fildelere som laster ned for "å 
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prøvesmake" produktet, eller fordi de ikke har råd til å kjøpe det på lovlig vis. 

Ekstrem og overdreven retorikk kan virke mot sin hensikt (Johansen 2013: 59), og 

sammenligninger mellom for eksempel biltyveri og ulovlig fildeling gjør det lett for 

fildelere å latterliggjøre og ignorere underholdningsbransjens standpunkt. Det er verdt 

å huske på at de fleste fildelerne enten er faktiske eller potensielle kunder, snarere enn 

tyver som vil bransjen ondt. Fildelernes syn på handlingen er heller ikke fullstendig 

ukritisk, og holdningskampanjer bør derfor fokusere på problematiske sider ved 

handlingen fra et forbrukerperspektiv: Ikke bare er det moralsk tvilsomt å nyte godt av 

et produkt som andre personer har brukt mange arbeidstimer og betydelige ressurser 

på å skape, men hvis man ikke er villig til å betale for seg mister man sin makt som 

forbruker til å støtte og påvirke hva som skapes for fremtiden. Poenget er ikke at 

ulovlig fildeling tar livet av underholdningsbransjen, men at man selv som fildeler i 

stor grad vil ende opp med å få sitt underholdningsutvalg formet av forbrukerne som 

faktisk betaler for seg. 

 

7.1.1  Unge nordmenns forståelse av ulovlig fildeling som fenomen 

 

Underholdningsbransjen kan også få en uventet håndsrekning fra den første 

generasjonen med fildelere. Ulovlig fildeling har allerede vært et populært fenomen i 

mange år, og den generasjonen barn som vokser opp i dag vil i mye større grad enn 

tidligere ha foreldre som vet hva ulovlig fildeling er, og som har sine egne 

synspunkter på hva som er akseptabel og uakseptabel fildeling. I den grad 

underholdningsbransjen gjør sin del av jobben kan en mer internettkyndig 

foreldregenerasjon være til betydelig hjelp: 

 

Rune: ...jeg tror kanskje det kan stemme litt..at etterhvert som ungdom vokser opp 

med flere muligheter til å gjøre det her lovlig, at kanskje blir en litt mer sak hjemme 

også etterhvert, at foreldre ikke vil at barna sine skal laste ned ulovlig, men når det 

finnes så mange andre muligheter så blir man kanskje litt mere opplært til å bruke de 

mulighetene, og at det dermed etterhvert kan bli spisset litt frem. 

 

Svein: Ja, det synes jeg er et veldig godt poeng, fordi at våre foreldre har ikke peiling, 

de har ikke snøring på hva det innebærer, hva det betyr og hva vi driver med, mens vi 

vil jo ha det...så hvis det er snakk om at en slags, at den samme type 
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fildelingen...kommer til å være aktuell for neste generasjon da, så vet jo vi hva det er, 

så kan vi i hvert fall bidra til å opplyse dem litt, snakke om hvordan vi tenkte om det. 

 

Hva slags erfaringer med ulovlig fildeling ville så denne nye foreldregenerasjonen 

kunne dele med sine barn, og hva slags holdninger ville de videreføre? Det skal 

innrømmes at noen uforbeholden fordømmelse virker usannsynlig. Samtlige av mine 

informanter hadde for eksempel på ulike tidspunkter vært enten aktive eller passive 

fildelere, og de færreste av dem opplevde handlingen som avvikende, på tross av at 

informantene visste at det de holdt på med teknisk sett var ulovlig. Ulovlig fildeling 

ble i stor grad sett på som noe "alle" drev med, og dette gjorde det vanskelig for 

informantene å likestille handlingen med andre lovbrudd, inkludert småkriminalitet 

som tagging. Samtidig ble handlingen som regel oppfattet som vesensforskjellig fra 

tyveri, ettersom den innebar kopiering snarere enn frarøving av produktet, og ettersom 

produktet som ble kopiert gjerne tilhørte rike, mektige aktører i 

underholdningsbransjen (det være artister, band, plateselskaper eller Hollywood) 

hadde mange av informantene uansett vanskelig for å se hvordan handlingen kunne 

forårsake noen merkbar skade. 

 

Slik sett kan det være fristende å konkludere av mine informanter avviste 

underholdningsbransjens standpunkt og støttet ulovlig fildeling. Totalinntrykket var 

imidlertid et ganske annet: Informantenes generelt avslappede syn på ulovlig fildeling 

forhindret dem ikke i å identifisere aspekter ved handlingen som de oppfattet som 

problematiske, spesielt når diskusjonen kom inn på situasjonen til mer marginale 

aktører i underholdningsbransjen. I alle gruppene virket det å eksistere en 

grunnleggende enighet om at folk som lagde et godt produkt fortjente å bli økonomisk 

kompensert av dem som nøt fruktene av deres arbeid, selv om enkelte informanter 

hadde et relativt fleksibelt syn på hvordan rettighetshavere kunne kompenseres - slik 

de så det kunne for eksempel gratis nedlasting av et album kompenseres med at man 

betalte for å gå på bandets konsert. En slikt fleksibel definisjon av 

kompensasjonsbegrepet gjorde det mulig for disse informantene å håndtere 

misforholdet mellom deres uttalte overbevisninger og deres faktiske adferd. 

Informantenes betalingsvilje trengte altså ikke å bety at de hadde spesielt stor respekt 

for opphavsretten, men fremsto likefult som et klart uttrykk for at de ikke i 

utgangspunktet forventet gratis underholdning. 
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Ulovlig fildeling ble gjerne fremstilt som en nødløsning, noe informantene ikke 

gjorde fordi det var deres foretrukne måte å forbruke underholdning, men på grunn av 

at tilfredsstillende lovlige alternativer gjerne manglet. En slik situasjon gjorde ikke 

bare ulovlig fildeling mer sannsynlig, den gjorde det også lettere for informantene å 

rettferdiggjøre handlingen, spesielt når de samtidig ga uttrykk for sin egen 

betalingsvilje: Hvis informantene som forbrukere i utgangspunktet er villige til å 

betale for seg så er det naturlig å hevde at underholdningsbransjen må ta mye av 

skylden for at de laster ned ulovlig, og utilfredsstillende lovlige tjenester vil brukes 

som bevis på at underholdningsbransjen ikke overholder den uuttalte avtalen mellom 

forbruker og produsent. Fremhevingen av betalingsvilje virket i løpet av mine 

intervjuer å være en viktig nøytraliseringsteknikk, og gjorde det mulig for 

konvensjonelle forbrukere å laste ned ulovlig på tross av sine motforestillinger. Når 

grunnleggende overbevisninger på en slik måte kan nøytraliseres er det ikke 

overraskende at lovgivningen i seg selv ikke forhindrer ulovlig fildeling, og skjerpet 

håndheving av forbudet mot uautorisert fildeling vil som tidligere drøftet være 

problematisk på mange måter. 

 

Den avslappede, men ambivalente holdningen som preget mine informanters syn på 

ulovlig fildeling kan gjenkjennes i mange tidligere spørreundersøkelser relaterte til 

dette temaet, og gir meg grunn til å tro at mange fildelere absolutt er villige til å betale 

for underholdning hvis underholdningsbransjen tilbyr dem tilfredsstillende lovlige 

alternativer. En slik tilnærming kan videre ha en sterkere holdningsskapende funksjon 

enn dagens lovgivning ettersom den ikke bare skaper flere og bedre alternativer til 

ulovlig fildeling, men også gjør det vanskeligere å rettferdiggjøre handlingen. Dette 

betyr ikke at ulovlig fildeling vil forsvinne; fildelere som er prinsipielle motstandere 

av opphavsretten kommer ikke til å endre sine overbevisninger bare fordi 

underholdningsbransjen blir mer forbrukervennlig, og man kan heller ikke forvente at 

internettbrukerne som rett og slett ønsker å få hva de kan av underholdningsprodukter 

gratis vil endre adferd. 

 

Det fullstendig å eliminere ulovlig fildeling er imidlertid ingen realistisk målsetting, 

uansett hvordan man tilnærmer seg situasjonen. Ulike alternative tiltak mot ulovlig 

fildeling, enten de går ut på skjerpet lovhåndheving eller strengere straffer, vil også 
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uunngåelig butte imot forskjellige hindre. En betydelig reduksjon av den ulovlige 

fildelingens omfang kan så visst fremstå som gjennomførbart, sett at man tar i bruk de 

rette straffetiltakene, men kan som jeg har gjennomgått også slå ut negativt på flere 

måter. Mitt poeng er at flere og bedre lovlige alternativer til ulovlig fildeling, 

kombinert med holdningskampanjer som unge internettbrukere faktisk kan ta seriøst 

også vil kunne redusere aktivitetens utbredelse - vel å merke uten å skjerpe 

eksisterende konfliktlinjer.  

 

De gjenværende ulovlige fildelerne kan snarere ende opp med å bli marginaliserte og 

endog begynne å fremstå som avvikende, også i egne øyne. Hvis ulovlig fildeling i 

mindre grad fremstår som noe "alle gjør" blir nemlig behovet for å rettferdiggjøre 

handlingen større, samtidig som underholdningsbransjens positive tiltak gjør det 

vanskeligere å rettferdiggjøre handlingen. Dette vil også gjøre den gjenværende 

ulovlige fildelingen lettere å håndtere for myndighetene og underholdningsbransjen 

via ulike straffetiltak: Ikke bare vil de ha færre fildelere å hanskes med, fildelerne vil 

også nyte mindre sympati blant vanlige internettbrukere som rett nok ikke ser på 

opphavsretten som absolutt, men som heller ikke oppfatter gratis underholdning som 

noen menneskerett. Om slike holdninger videreføres til den neste generasjonen av 

internettbrukere vil ikke underholdningsbransjen trenge å frykte ulovlig fildeling i 

særlig grad, i alle fall så lenge den selv viser seg å være tilpasningsvillig. 
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