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Bakgrund 

Den första april 2009 trädde Ipredlagen i kraft. Den är den – än så länge – mest kraftfulla lag 

mot illegal nedladdning.  Lagen ger företag och upphovsmän möjligheten att få ut 

personuppgifter om den som laddar ner via domstol.  Tonåringar idag ser nedladdning – 

legal som illegal – som något som alla gör och för det mesta är helt okej. Hur kommer vårt 

samhälle att se ut med antingen hårdare lagar eller fri fildelning?  Hur vill nästa generation 

av första-gångs-väljare ha det?   

 Syftet med den här filmen är att väcka diskussion kring ämnena Ipred, upphovsrätt och 

nedladdning. 

 

Upphovsrätt 

• Vem ska få bestämma över hur någons musik används? Den som har skrivit den, skivbolagen 

eller du som nedladdare? 

• Hur påverkar långa skyddstider skapandet? Kan upphovsrätten vara ett hinder för kreativt 

skapande?  

• Hur länge ska man som upphovsman har rätt att bestämma över sitt verk?  

• Vad är viktigast för dig – erkännande för en bild du har tagit, att du kan tjäna pengar på den, 

att du kontrollerar i vilket sammanhang den ska synas eller att så många som möjligt får se 

den och laddar ner den? 

 

Nedladdning 

• Är illegal nedladdning stöld?   

• Vem förlorar mest på nedladdningen – skiv- och filmbolagen, du som kund eller skaparna av 

verket – till exempel låtförfattarna? 

• Varför laddar du ner? 

• Vad tror du händer om nedladdningen släpp helt fri? 

 

Ipred 

• Nu när Ipred har trätt i kraft laddar du ner mindre, som innan eller har du slutat helt? 

• Polisen får bara ut personuppgifter från Internetoperatörer om brottet leder till fängelse, 

men med hjälp av Ipred får nu upphovsmän eller företag ut personuppgifter för ett brott som 

bara ger böter. Är det okej att någon får större möjligheter än polisen? 

• Om du får ett kravbrev hemskickat där det står att du har laddat ner olagligt skulle du våga 

gå till domstol för att försvara dig – även om du är oskyldig – när du riskerar att få betala 

flera hundratusentals kronor om du förlorar? 

• Hur långt ska man få gå i jakten på de som laddar ner illegalt – ska man få läsa mejl, 

undersöka mp3-spelare eller övervaka mobiltelefoner till exempel?  


