Efter upphovsrätten
Olaglig kopiering av film, musik och läroböcker blir allt vanligare. Som läroboksförfattare
märker jag hur det varje år kommer allt mindre royalty från mina böcker. Det är inte speciellt
förvånande. Att köpa verken legalt är dyrt. Så snart de finns i digitalt format kan de kopieras
med en enkel knapptryckning på en utrustning som bara kostar någon dags arbetsinkomst, och
ryms i en ficka eller en liten väska.
Bärbara minnesstickor, e-post och internet gör det sedan lätt att dela med sig av kopiorna till
många andra människor. Kraftfulla dataskärmar och MP3-spelare gör det bekvämt att njuta av
kopierad film och musik. Det behövs bara ett ytterligare teknikhopp (hos antingen lässkärmar
eller printrar) för att det ska vara lika bekvämt att sitta i fåtöljen och läsa en piratkopierad bok
som en man köpt i bokhandeln.
Vi måste därför se sanningen i vitögat. Den tekniska utvecklingen har ryckt undan mattan för
den ekonomiska upphovsrätten. Den kommer inte att kunna räddas. Istället för att jaga pirater
borde vi därför förbereda samhället för den snara framtid då varken upphovsmän eller deras
förlag kan få nämnvärda inkomster från dagens affärsmodeller. Inte minst borde vi börja
bygga system som kan göra det möjligt att även i framtiden få nya läromedel skapade till våra
olika utbildningar.
Vi ska nämligen inte tro att författare, filmare, musiker och förlag kan vinna kampen mot
olovlig kopiering.
Även om myndigheterna mot förmodan skulle lyckas stänga ner världens alla
fildelningssajter, eller skrämma alla internetanvändare att inte besöka dem, skulle det inte
stoppa den olagliga kopieringen. Verken skulle bara spridas på andra sätt. En grupp studenter
kanske skramlar ihop till en lärobok, scannar in den och låter ett fickminne vandra runt i
gruppen. Naturligtvis kommer en sådan kopia att spridas vidare, både till kommande årskullar
studenter, och till studenter på andra lärosäten.
Inte heller spridning via internet går i längden att hindra. För var uppsättning nya regler som
stiftas för att hitta dem som lägger ut och laddar ner upphovsrättsskyddat material kommer de
som ägnar sig åt verksamheten snabbt att utveckla nya tekniska metoder för att kringgå
reglerna. I en sådan ringdans kommer alltid lagstiftningen nästan hela tiden att ligga steget
efter.
Kampen mot piratkopiering är inte bara dömd att misslyckas. Så som den förs idag är den
dessutom ett hot mot den personliga integriteten. Redan de regler som finns idag innebär en
övervakning av internettrafik och datorer som jag tycker är mycket tveksam. Jag vågar knappt
tänka på var vi kommer att hamna om vi fortsätter springa varv efter varv i en ringdans med
piraterna, där varje ny teknik de utvecklar leder till nya regler som ger myndigheter och
piratjägare allt fler rättigheter att rota i våra datorer.
Dessutom: Om man verkligen ska kunna stoppa olaglig kopiering räcker det inte med att leta
efter och kontrollera misstänkt internettrafik: Man måste också leta genom människors datorer
efter spår av kopiering från minnesstickor och skivor.

I debatten framställs det ofta som om ekonomisk upphovsrätt är en naturgiven och självklar
del av äganderätten. Det är emellertid inte sant. Ekonomisk upphovsrätt uppkom mycket sent
under historien, som ett uttryck för mycket specifika teknologiska och politiska förhållanden.
Före tryckpressarna var tanken på upphovsrätt meningslös. Böcker skrevs av för hand. De
flesta böcker var kompilat av avskrifter av olika andra böcker och den skrivande munkens
egna tankar. Ville någon skriva av ens bok blev man stolt, inte missunnsam. Med tryckpressen
förändrades denna situation radikalt: Om man stoppade in mycket resurser för att göra det
första exemplaret av en bok var det sedan mycket billigt att göra det andra, tredje och tusende
exemplaret. För den som ville ha en bok var det därför en mycket bättre idé att köpa en tryckt
kopia än att sätta sig och skriva av den själv. Böcker blev en handelsvara, inte något den
intresserade kopierade.
Eftersom tryckpressar var dyra kunde bara ett fåtal människor skaffa dem. Eftersom de var
stora var det lätt för makthavare att hålla kontroll över dem. Då staterna på 1800-talet blev
tillräckligt starka för att ta kontroll över det som skedde på deras territorium kunde därför
upphovsrättslagar skapas, som garanterade författare och förlag som arbetat fram en bok att
just de och inte andra tryckerier skulle tjäna pengar på att framställa den.
Det är lätt att inse att den moderna informationstekniken i två väsentliga avseenden förändrat
denna situation: (1) Den första elektroniska kopian är idag lika billig att göra som den
tusende. Husbehovskopiering är därför åter mycket attraktivt. Vi är i det avseendet tillbaka i
de medeltida munkarnas situation, med den skillnaden att det tar ett par sekunder och inte ett
par år att kopiera ett verk. (2) Kopieringen kan utföras på apparater som i stort sett alla har
råd att skaffa sig och som får plats i en innerficka. Det är därför praktiskt omöjligt att
kontrollera verksamheten, ens om man skulle använde en totalitär stats alla resurser för
övervakning och kontroll.
De tekniska förutsättningar den ekonomiska upphovsrätten vilar på är således inte längre för
handen. Därför är det inte förvånande att den är på väg att sluta fungera. Detta reser dock en
viktig fråga för samhället: Hur ska vi i framtiden få de läroböcker skrivna och producerade,
som våra utbildningssystem kommer att behöva?
Tittar man på frågan från lärarnas och läroboksskrivarnas horisont vet vi att det finns mycket
skrivlust bland landets lärare och högskolelärare. Min erfarenhet är att de allra flesta
läroboksförfattare inte i första hand drivs av ekonomiska morötter när de skriver, utan av
kärlek till ämnet och till sina elever/studenter. Ibland spetsat med lite äregirighet.
De ekonomiska morötterna har istället sin stora betydelse i senare steg i boktillblivelsen: I
vart fall mig hjälper de att hålla motivationen uppe under den mördande tråkiga fas när
korrektur efter korrektur ska gås igenom och hundratals bilder gransaks och korrigeras.
Vidare arbetar varken förläggare, textredaktörer, bildredaktörer eller tecknare ideellt. Alla
behövs de för att omvandla ett manuskript till en vacker bok, och alla avlönas de av
inkomsterna från försäljningen av böcker.
Jag tror därför att nästan lika många lärare som idag kommer att skriva pedagogiska texter,
och att dessa kommer att publiceras som kompendier, på hemsidor och på liknande sätt. Men
betydligt färre av dessa verk kommer via dagens kommersiella modell att omformas till
genomarbetade tryckta böcker. Tillgången till heltäckande och genomarbetade läromedel

kommer därför att minska. De material som finns kommer att ha fler småfel, fulare bilder och
mindre proffsig layout.
Lärare kommer därmed att bli mer beroende av att kunna hitta och orientera sig bland allt
undervisningsmaterial som läggs ut på internet. Behovet av att kvalitetssäkra och utvärdera
sådant material accentueras. Möjligen kan utbildningsvärlden kasta en blick mot
vetenskapsvärldens system för kollegial granskning (peer review). Kanske kan elektroniska
materialbanker uppkomma, där grupper av lärare i ett visst ämne läser de kompendier och
andra material som skickas in, bedömer om de är av tillräcklig kvalitet för att publiceras och
samtidigt identifierar misstag och föreslår förbättringar. Något sådant kräver rimligen att
lärarnas arbetsgivare belönar sådana insatser, med lägre undervisningsbörda och vid
tjänstetillsättningar och lönesättning. Fås ett sådant system att fungera får lärare tillgång till
ett smörgåsbord av olika material att välja mellan för olika delar av sin undervisning. Där
olika material kan vara av mycket olika kvalitet. Och besvärande luckor kan finnas.
De som anordnar olika utbildningar kommer säkerligen med tiden att upptäcka att det är lika
nödvändigt att se till att det finns bra läromedel för en utbildning som att det finns kursplaner,
salar och lärare. Förr eller senare kommer vi därför att se utbildningsanordnare antingen
själva producera läromedel, eller beställa produktion av sådana från förlag eller författare.
Möjligen från sådana författare som skapat och lagt ut uppskattat material på nätet. Kanske
kommer utbildningsanordnare att gå samman i olika konstellationer för att beställa läromedel
som stämmer med ens egen syn på hur undervisningen bör läggas upp. Kanske delegeras
sådana beställningar till någon slags nationell organisation.
I dagens debattklimat kan det förefalla märkligt att tro att samhället kommer att ta över en
verksamhet som hittills skötts av marknaden. Om vi tittar i backspegeln kan man emellertid se
att sådana samhälleliga satsningar kan ge lysande resultat: I början av 1900-talet lade staten
exempelvis ut beställningar av en rad nya läroböcker till grundskolan: Selma Lagerlöf fick
skriva om Sveriges geografi, Sven Hedin om resten av världens. Det bestående läsvärdet hos
många av de böcker som då skapades visar att sådana centrala beställningar kan ge mycket
goda resultat.
Om man slutligen tittar på frågan ur bokläsarnas och studenternas perspektiv tror jag att
konsumtionen av texter kommer att delas upp i två kategorier: Dels ett stort antal texter som
man nöjer sig med att läsa på skärmar eller slarvigt häftade utskrifter från printrar. Dels ett
något mindre antal texter som man vill ha stående i bokhyllan och kunna återkomma till gång
på gång, utan att sidor börjar ramla ur boken. Riktiga bokälskare kanske dessutom likt
konstälskarna kommer att anse att ett av författaren signerat exemplar av en kort numrerad
serie är värt tiofalt eller hundrafalt mer än en ordinär kopia.
Det säger sig självt att förlag bara kommer att vilja ge ut de texter som tillräckligt många
läsare vill konsumera på det andra sättet. Detta innebär en utmaning för oss
läroboksförfattare: Skriver vi så intressant och så bra att ett tillräckligt antal av våra studenter
är beredda att betala en slant för att ha vår bok stående i bokhyllan även efter tentan?
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