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I november 2010 afholdtes en konference i anledning af ophavsrettens 300 års internationale jubi-
læum. Her drøftedes et for branchen meget presserende problem: Unge mennesker downloader og 
fildeler i ét væk, og lovgivningen gør dermed næsten 100 % af de unge til kriminelle. 

Problemet har også påkaldt sig den retssociologiske forsknings interesse, hvilket det følgende tekst-
uddrag viser.  
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»Rättslig pluralism ur ett normvetenskapligt perspektiv 

Af 

Prof. Håkan Hydén 

Indimellem kan den tekniske udvikling skabe ubalance, fordi retsreglernes indhold får svært ved at 
korrespondere med fremvæksten af forandrede normer. Sådan er forholdene på immaterialrettens 
område. Ophavsrettens regler harmonerer stadigt dårligere med den foreteelse, som går under be-
tegnelsen fildeling. Den nye teknik har som bekendt gjort det muligt at downloade ophavsretsbe-
skyttet materiale på sin egen computer. … Fakta er, at en stor del af ungdomsgenerationen giver sig 
af med fildeling, selvom det er både strafbart og erstatningspådragende. Ifølge de spørgeskemaun-
dersøgelser, som vi i retssociologien har gennemført inden for rammerne af et forskningsprojekt om 
Young Net Cultures, så betragter de adspurgte unge mellem 15 og 25 år ikke fildeling som krimi-
nelt. De unge mener heller ikke, at forældre og andre i deres nærhed anser fildeling som en forbry-
delse. Vi finder således et stort gab mellem social norm og retsreguleringens indhold. På en skala 
fra 0-7 ligger styrken i den retlige regulering på omkring 1, dvs. i praksis uden indflydelse. 

Det interessante er, at selv de, der ikke fildeler, deler fildelernes syn på, hvad der er lovligt og hvad 
ikke. Vi har indtil nu gennemført to målinger, én i februar 2009 og én i september 2009, og har 
kunnet konstatere, at tilbøjeligheden til at undlade fildeling er øget i den senere måling, dvs. antal-
let, som fildeler, er mindsket. Dette er imidlertid sket, uden at den sociale norm er ændret i samme 
udstrækning. Det betyder, at uanset at de unge afstår fra fildeling i større udstrækning, så findes 
gabet mellem social norm og retsregel fortsat. Mellem de to målinger blev den såkaldte Pirate Bay-
dom afsagt [meget streng dom for ulovlig fildeling. Red.]. Dette synes at have haft en afskrækkende 
effekt på de unges adfærd. En lovlig adfærd fremstår som fremtvunget af skrækken for sanktioner. 
Det er ingen holdbar løsning. Der findes indikationer på, at fildeling igen er tiltaget.«  

Foretag med udgangspunkt i teksten en retssociologisk analyse – med inddragelse af relevant 
teori og empiri – af: 
 

1) Baggrunden for det omtalte gab mellem social norm og den retlige regulering samt 
konsekvenserne heraf. 
 

2) Barrierer for at et forbud mod fildeling kan fungere. 
 
 


