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Sammanfattning 

För att ett verk ska kunna erhålla upphovsrättsligt skydd förutsätts det att verket är skapat av 

en människa. Om ett alster ska uppnå originalitetskriteriet krävs det att alstret visar prov på en 

personlig och intellektuell prägel från skaparen. I dagsläget utvecklas dock artificiell 

intelligens som autonomt kan ge uttryck för kreativitet. Om de alster som skapas av AI inte 

har en tillräckligt hög grad mänskligt involverande bakom dem kan det resultera i att kriteriet 

för upphovsrätt ej uppnås. Det kan således leda till att människan som skapar en AI inte kan 

åtnjuta upphovsrättsligt skydd för de alster som AI:n i sin tur skapar.  

Genom att studera gällande rätt undersöks huruvida alster skapade av AI faller inom 

upphovsrättens skyddsobjekt samt under vilka förhållanden ett alster som är skapat av AI 

skulle kunna få upphovsrätt. Studien fokuserar på vad upphovsrättens motiv är och om ett 

eventuellt skydd för AI-alster går i linje med motivet.  

Upphovsrättens utformning kan se olika ut beroende på vilken teori samt rättspolitisk 

värdegrund den baseras på och kan därmed ha olika motiv. Detta är något som tydligt framgår 

vad gäller olika upphovsrättskulturers utformning av originalitetskriteriet. Den 

kontinentaleuropeiska inriktningen värnar främst om det mänskliga skapandet varför det är 

mindre sannolik att den skulle ge stöd för upphovsrätt till alster skapade av AI. Detta för att 

den baseras på naturrättsliga grunder och lägger fokus på att skydda upphovsmäns andliga och 

personliga uttryck. Sannolikheten för att ett verk skapat av AI skulle kunna ingå i motivet för 

upphovsrätten är däremot större inom den angloamerikanska inriktningen. Den är av 

kommersiell karaktär och lägger främst fokus på det ekonomiska värdet av verket, vilket 

nödvändigtvis inte skiljer sig åt mellan alster skapade av en människa eller en AI. 

Studien konstaterar att det finns en överhängande risk för att originalitetskriteriets nuvarande 

utformning kan bli otidsenlig då den bygger på premissen att människan står för allt 

skyddsvärt skapande. Om alster skapade av stark AI inte kan skyddas kan det leda till hinder 

för utvecklingen av teknologin och därmed hämma de fundamentala incitament upphovsrätten 

grundar sig på. En omarbetning bör dock endast genomföras om ett skydd går i linje med 

upphovsrättens främst önskade motiv och om det kan anses berika samhället.       
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1. Inledning  

En grundläggande förutsättning för upphovsrätt är att verket är skapat av en människa. För att 

ett verk ska kunna ges skydd krävs en personlig och intellektuell prägel från skaparen, det vill 

säga verkshöjd.1 I dagsläget står vi emellertid inför en teknologisk revolution då det utvecklas 

artificiell intelligens (AI) som är kapabel till självständig problemlösning, att ta egna beslut 

och att skapa egna verk. Denna teknologi kan komma att integreras in i många områden inom 

vårt framtida samhälle. Artificiell intelligens förutspås bli stort inom vård- och 

omsorgssektorn, men vad man kanske inte förutspått i samma utsträckning innan är att det 

även används av produktionsbolag i skapandet av musik, film och litteratur. Tekniken 

fortskrider i snabb takt men rättsligt sett är det oklart hur upphovsrättsligt skydd inom 

artificiell intelligens torde regleras. 

1.1 Problembakgrund  

I dagsläget saknas en klar reglering i svensk rätt samt EU-rätten, om vem eller om ens någon 

har upphovsrätt till det verk artificiell intelligens skapar. Det utvecklas och används robotar 

som med hjälp av algoritmer kan skapa egna alster. En reglering kan behövas för att skydda 

den ekonomiska rättigheten och samtidigt främja sådana innovationer. Ingen vet var 

utvecklingen av intelligenta system kommer att leda men redan nu finns det AI som är 

kapabel till att skapa musik, berättelser och målningar. Det har tidigare skapats alster 

genererade av datorer och enklare AI, men då grundar det sig i vad människan programmerat 

tekniken att skapa och tekniken har kunnat ses som ett verktyg på samma sätt som penslar och 

instrument. Det utvecklas dock mer avancerad AI idag, med mjukvara som kan lära sig självt 

och därför producera autonomt. Om de alster som skapas av mer avancerad AI inte har en 

tillräckligt hög grad mänskligt skapande bakom dem kan det resultera i att kriteriet för 

upphovsrätt ej uppnås. Om så är fallet kan det således leda till att människan som skapar en 

avancerad AI inte kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd för de alster som AI:n i sin tur skapar. 

Googleägda företaget Deep Mind har skapat AI som kan generera egenpåhittad musik genom 

att lyssna på inspelningar och sedan skapa något eget. Det är då inte längre människan som 

använder tekniken som verktyg, utan tekniken som komponerar genom egna beslut.2 Den 

första auktionen av en tavla skapad med hjälp av AI har ägt rum i ett auktionshus vid namn 

Christie’s. Tavlan såldes för en summa 40 gånger högre än den förväntade. Händelsen var 

                                                             
1 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  
2 Andres Guadamuz. 2017. Artificial intelligence and copyright. World Intellectual property organization 
magazine 2017 vol. 5. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html (Hämtad 2019-01-
26). 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html
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kontroversiell och startade en diskussion angående den mänskliga inblandningen och 

huruvida tavlan verkligen var AI-genererad om en människa var delaktig i 

skapandeprocessen. Nu har auktionshuset Sotheby’s öppnat för möjligheten av mer 

försäljning av konst skapat av AI och menar att de första auktionerna kan visa om det finns en 

sådan efterfrågan. Sotheby’s kommer därför snart att auktionera ut en tavla skapad av en AI 

som tillhör den tyska dataingenjören Mario Klingemann. Tavlan är helt skapad av en 

avancerad AI som med hjälp av algoritmer kan ta fram egna porträtt av människor som aldrig 

existerat. Klingemann nämner att han skapade den artificiella intelligensen i fråga men att den 

nu självständigt kan producera egna konstverk.3    

Inom brittisk rätt finner man en reglering som fastslår att människan som ligger bakom 

förutsättningarna för uppkomsten till datorgenererade verk kan få upphovsrätt. En sådan 

specifik reglering återfinns dock inte inom den svenska rätten.4 En sådan reglering skapar 

likväl oklarheter kring vad som gäller för att anses vara skaparen eftersom det kan vara svårt 

eller bristfälligt att implementera på mer utvecklad AI teknologi, som nämnts ovan, där det 

kan anses att dess tänkande är autonomt.     

I tidigare fall har det framkommit att djur inte kan skapa skyddade verk och dessa verk har då 

varit fria att förfoga över.5 Om då verk skapade av avancerad AI inte blir 

upphovsrättsskyddade skulle det innebära att deras verk fritt kan nyttjas av andra och på så 

sätt kan företag som investerat i AI för produktion, gå miste om det ekonomiska värdet av 

deras alster. Det kan ha en inverkan på incitamenten att vilja fortsätta utveckla teknologin.  

Med utvecklandet av artificiell intelligens eftersträvas en efterliknelse av mänsklig intelligens 

där teknologin har möjligheten att tänka självständigt och utföra uppgifter utan vägledning av 

människor.6 Kriteriet om verkshöjd kräver att verket ska vara produkten av ett intellektuellt 

och personligt skapande, varför det förutsätts att verket är skapat av en människa. Om verk 

skapade av mer avancerad AI som har förmågan att skapa självständigt inte kan skyddas som 

det ser ut idag på den grund att det saknas tillräckligt mänsklig skapande bakom alstret, hur 

förhåller vi oss till det?   

                                                             
3 Thomas Mulier. 2018. This art has been created by AI. Will collectors want it? Bloomberg. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-09/ai-art-from-mario-klingemann-memories-of-
passersby-to-sell (2019-02-10).  
4 Copyright, Designs and Patents Act 1988 United Kingdom chapter 1 section 9. 
5 Konstnärernas riksorganisation. 2018. Upphovsrätt. http://www.kro.se/upphovsratt (Hämtad 2018-11-25). 
6 Anders Lotsson. International Data Group. 2018. Artificiell intelligens. IT-ord. https://it-
ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens/ (Hämtad 2018-11-25).  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-09/ai-art-from-mario-klingemann-memories-of-passersby-to-sell
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-09/ai-art-from-mario-klingemann-memories-of-passersby-to-sell
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-09/ai-art-from-mario-klingemann-memories-of-passersby-to-sell
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-09/ai-art-from-mario-klingemann-memories-of-passersby-to-sell
http://www.kro.se/upphovsratt
http://www.kro.se/upphovsratt
https://it-ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens/
https://it-ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens/
https://it-ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens/
https://it-ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens/
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förhållanden ett alster som är skapat av AI 

kan få upphovsrätt, och huruvida det i sådana fall tillfaller människan bakom AI:n eller 

företaget som äger eller investerat i den. Således har uppsatsen för avsikt att fastställa 

huruvida verk skapade av AI kan omfattas av gällande rätt, och vidare om en reglering kan 

behövas och hur en möjlig lösning kan formas. För att besvara frågan huruvida ett AI-alster 

bör kunna skyddas med hjälp av upphovsrätten, är framställningens mål att klargöra 

upphovsrättens bakomliggande motiv. Syftet är således även att undersöka om det kan finnas 

konsekvenser för incitament till skapande om ingen upphovsrätt kan ges.  

1.3 Problemformulering  

- Kan det uppstå upphovsrätt till verk skapade av artificiell intelligens och om så, vem 

tillfaller upphovsrätten? 

- Vad är upphovsrättens motiv och skulle ett eventuellt skydd för AI-alster gå i linje med 

motivet? 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen är förankrad i svensk gällande rätt och därför beaktas URL, förarbeten samt EU-

direktiv och praxis. Vid bearbetning av materialet har hänsyn tagits till rättskällehierarkin, den 

tyngd som lagts på rättskällorna har därför fördelats därefter.7 Vidare har även EU-

rättskällornas inbördes ordning beaktats, det vill säga den bindande primärrätten, den 

bindande eller vägledande sekundärrätten samt de oskrivna rättskällorna i egenskap av 

domstolarnas rättspraxis samt allmänna rättsprinciper.8 

AI är ett område som diskuterats sen länge men som samtidigt utvecklats mer nu på senare 

tid, varför det förekommer äldre böcker för att förklara AI i sig men varför det på samma 

gång förekommer många Internetkällor som material för att beskriva det nuvarande läget. 

Detta för att kunna ge en aktuell bild av problemet.   

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I framställningens inledande del utreds gällande rätt inom relevanta upphovsrättskällor för att 

beskriva rättsläget och för att sedan adressera eventuell tolkningsproblematik eller avsaknad 

                                                             
7 Karin Kulin-Olsson. Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära. Uppl. 6. Stockholm: Jure 
förlag, 2011, s.83. 
8 Jörgen Hettne & Ida Otken Eriksson. Eu-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning. Uppl. 
2. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2011, s.40. 
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av reglering. Jag inleder således uppsatsen med att fastställa de lege lata och detta gör jag med 

en rättsdogmatisk metod.9 Jag avser tolka lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk, förarbetet till lagen, men även EU:s direktiv, förordningar och praxis inom 

området för upphovsrätt.  

Uppsatsen behandlar ett så pass nytt ämne som artificiell intelligens och därför fastställs 

huruvida gällande rätt är tillämpligt inom området, med hjälp av den rättsdogmatiska metoden 

för att klargöra rättsläget idag. Därefter följer ett kort resonemang utifrån ett de lege ferenda 

perspektiv, det vill säga en analys av eventuell framtida lagstiftning och hur en ny företeelse i 

samhället, så som den ifråga, kan hanteras rättsligt.10 Tillvägagångssättet kompletteras därför 

utav en rättsekonomisk metod men också med komparativa inslag.  

1.4.2 EU-rättslig metod 

Den Europeiska unionens centrala betydelse och dess inflytande på den svenska rätten är 

varför en EU-rättslig metod tillämpas, och därmed varför yttranden, direktiv och praxis från 

EU även behandlas. EU tillämpar bland annat en teologisk tolkningsmetod av rätten vilket 

innebär att fokus ligger på ändamålet, syftet eller med andra ord funktionen som lagen vill 

uppnå.11 Den EU-rättsliga metoden tillämpas därför i uppsatsen för att utreda de 

bakomliggande motiven för upphovsrätten samt EU:s originalitetskriterium. EU-

kommissionen har meddelat om ett initiativ till investering inom artificiell intelligens varför 

det även är intressant att inkludera i framställningen. 

1.4.3 Rättsekonomisk metod 

Med hjälp av en rättsekonomisk metod undersöks och klargörs de ekonomiska 

konsekvenserna av gällande rätt och av eventuella rättsutvecklingar. På så sätt förankras en 

argumentation kring hur rättsreglerna idag påverkar upphovsrätten för verk skapade av AI. 

Vidare förankras resonemang kring hur regleringar kan utformas för att uppnå ekonomisk 

effektivitet eller ekonomiska effektiviseringar i investerares handlingsmönster.12 Eftersom 

upphovsrätten är en typ av äganderätt som avser uppmuntra incitamenten till att skapa samt 

underlätta handeln med rättigheter, utreds äganderätten och incitamentsteorin i uppsatsen.13 

                                                             
9 Ibid s.182. 
10 Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod. Uppl. 10:1. Uppsala: Iusté, 2018, s. 279. 
11 Karin Kulin-Olsson. Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära. Uppl. 6. Stockholm: Jure 
förlag, 2011, s.78. 
12 Ibid, s.249.  
13 Christian Dahlman, Marcus Glader & David Reidhav. Rättsekonomi – en introduktion. Uppl. 2. Lund: 
Studentlitteratur, 2013, s.165 – 166.   
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Detta görs för att belysa vikten av skydd och hur det eventuellt kan påverka utvecklingen 

inom området för AI. Varför jag valt en rättsekonomisk metod är för att den grundar sig i 

utilitarismens princip om ”största möjliga lycka till största möjliga individer” och ser därmed 

rätten som ett instrument för att maximera den sammanlagda nyttan i samhället.14 På så sätt 

kan rätten ses mer öppen och att den därför kan influeras av externa faktorer såsom en högre 

ekonomisk nytta. 

1.4.4 Komparativa inslag  

För att ge stöd till de lege ferenda tankegångar om möjliga lösningar behandlas och jämförs 

kortfattat utländska rättskällor med hjälp av en komparativ metod15 men uppsatsen ämnar inte 

vara en komparativ studie fullt ut. Metoden kan ändock gynna förståelsen för det egna 

rättssystemet och för att dra lärdomar från utländska rättssystem som kan tas i beaktning vid 

utformandet av den egna rätten.16 Den komparativa metoden tillgängliggör en större mängd 

material vilket kan vara behjälpligt vid svarandet av frågeställningen. Uppsatsen inkluderar 

brittisk rätt vars upphovsrätt skiljer från den inhemska, en möjlig reglering relevant att 

resonera kring är dess möjlighet till upphovsrätt för personen bakom datorgenererade verk.17 

Ett amerikanskt rättsfall angående upphovsrätt för verk skapat av djur berörs även för 

jämförelser och analys som kan gynna förståelsen för rättsläget inom verk som ej är skapade 

av människor.18 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen avser inte besvara frågan huruvida AI kan komma att bli ett eget rättssubjekt, utan 

endast vem upphovsrätten kan tillfalla och under vilka förhållanden.  

Det går att, i grova drag, dela in de upphovsrättsliga problemen kring artificiell intelligens i 

tre olika områden. Dessa är skyddet för de råmaterial som förs in i AI:ns system, skyddet för 

systemen i sig och skyddet för vad som skapas med utnyttjandet av AI:ns system. 

Framställningen är inriktad på den sistnämnda problematiken och avgränsas därför gentemot 

de två andra.   

 

                                                             
14 Karin Kulin-Olsson. Juridikens fundament med grundläggande juridisk metodlära. Uppl. 6. Stockholm: Jure 
förlag, 2011, s. 41–42.  
15 Stig Strömholm. Har den komparativa rätten en metod? SvJT 1972, s. 461. 
16 Michael Bogdan. Komparativ rättskunskap. Uppl. 2. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013, s. 28. 
17 Copyright, Designs and patents act 1988 United Kingdom chapter 1 section 9. 
18 Naruto et al. v. Slater, United States court of appeals, no. 16-15469. 2018.   
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1.6 Disposition  

Ämnet är tekniskt orienterat och således består framställningens andra kapitel av den tekniska 

kartläggningen som krävs för att kunna ge läsaren förståelse för problembakgrunden och för 

att med hänsyn därtill nå syftet. Andra kapitlet redogör därför för begreppet artificiell 

intelligens, vad som utmärker tekniken och varför samhällsutvecklingen och rättsordningen 

kan komma att påverkas av den.  

Tredje kapitlet inleds med en utredning av de delar av upphovsrätten som jag anser är relevant 

bakgrund för just frågeställningen. Fokus ligger på att fastställa gällande rätt och 

förutsättningen att skaparen till ett upphovsrättsskyddat verk är en människa. Det ges en 

redogörelse för originalitetskriteriet och vad som krävs för att ett verk ska anses uppnå 

intellektuell och personlig prägel, detta för att kunna koppla regelverket till utmaningen som 

uppstår med den utvecklade tekniken.  

Uppsatsen har en trattliknande disposition som inleds med bred bakgrundsinformation för att 

sedan smalna av och preciseras. I fjärde kapitlet fördjupas uppsatsen och kapitlet är dedikerat 

till att klargöra konsekvenserna den rådande regleringen kan ha i området och koppla ihop de 

två tidigare kapitlen med varandra. Kapitel fyra redogör även för regleringar i andra länder för 

att bättre förstå den svenska rätten men även för att jämföra och hitta eventuella fallgropar 

eller lösningar i den utländska rätten.   

Utredningen avslutas med en analys och slutsats i femte respektive sjätte kapitlet.  
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2. Artificiell Intelligens  

AI är den intelligens som uppvisas av maskiner till skillnad från naturlig intelligens vilket är 

den som uppvisas av människan och andra djur. Utöver det har AI ingen allmänt vedertagen 

definition eller avgränsning eftersom det är en teknik som ständigt utvecklas och som används 

i olika områden, på varierande sätt. Enligt nationalencyklopedin kan det benämnas som ett 

intelligent datorsystem vars ändamål är att artificiellt efterlikna hjärnans förmågor; 

problemlösning, att dra slutsatser, planera, inhämta ny kunskap, förstå språk och så vidare.19 

Det förekommer dock vitt skilda definitioner. Många forskare menar dock att definitionen av 

intelligens, kortfattat, är förmågan att komprimera data. Vidare har det visat sig att de flesta 

metoder för AI har inbyggda komprimerande egenskaper.20   

Människans teknologi utvecklas ständigt i jakten på bekvämlighet och bättre 

levnadsstandard.21 Inspirationen kommer från den biologiska evolutionen och naturens egna 

teknik, vi människor och djur bygger på en mängd olika komplexa tekniska system. Målet är 

att skapa konstgjorda nätverk som ska efterlikna en elektronisk variant av den mänskliga 

hjärnan. Hjärnan och det tillhörande nervsystemet är det mest komplicerade nätverk som finns 

idag och har kallats den mest avancerade strukturen i universum. Idén är således att kunna 

skapa en teknik som kan fungera på samma sätt som människor vad gäller inlärning av 

färdigheter, lagring av kunskap och utförandet av svårare uppgifter.22 AI skapas genom 

byggandet av modeller, i en dator, som efterliknar hjärnceller och för att sedan koppla ihop 

dessa i ett nätverk. Dessa artificiella nätverk får lära sig att lösa uppgifter som kräver 

intelligens. Ett sätt att göra detta på är att simulera en evolution i datorn med hjälp av något 

som kallas just evolutionära algoritmer23. Precis som vi människor kan avla djur, kan en dator 

avla fram datorprogram som kan lösa svåra problem. Dem kan avla fram lösningar som ingen 

människa kunnat lösa eller på ett annat sätt än vad en människa hade gjort. Vissa lösningar 

kan vi inte ens begripa men är oftast geniala.24 De artificiella nätverk som hittills konstruerats 

är dock mycket små i jämförelse med den mänskliga hjärnan, men har redan många praktiska 

                                                             
19 Artificiell intelligens. Nationalencyklopedin. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-intelligens (Hämtad: 2019-01-20).   
20 Peter Nordin & Johanna Wilde. Humanoider – självlärande robotar och artificiell intelligens. Stockholm: Liber, 
2003, s.10. 
21 Bertil Thomas. Framtidens Intelligens – en bok om AI, återkoppling och neutrala nätverk. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s.9.  
22 Ibid, s.12. 
23 En algoritm är en sekvens med instruktioner som talar om för datorn vad den ska göra.  
24 Peter Nordin & Johanna Wilde. Humanoider – självlärande robotar och artificiell intelligens. Stockholm: Liber, 
2003, s.11 – 12. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-intelligens
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artificiell-intelligens
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tillämpningsområden.25 Det finns ingen bestämd definition av vad AI är men det delas oftast 

upp i två emellertid oklara grupper; Svag AI och stark AI.    

2.1 Svag artificiell intelligens  

En AI kan lösa problem på olika tillvägagångssätt och det är svårt att mäta intelligensen av 

olika lösningar eller att jämföra olika algoritmers intelligens. Svag AI kallar man dock system 

vars teknik är intelligent men som saknar en förmåga för lärande eller tänkande. Svag AI har 

en oförmåga att anpassa sig efter förändringar den inte varit med om tidigare eller dra lärdom 

av tidigare erfarenheter. I specifika förutbestämda situationer eller repetitiva uppgifter kan 

dock den svaga AI:n fortfarande prestera bättre än människor.26 Svag AI används för områden 

där enorma mängder data ska hanteras och sorteras, när det är omöjlig för människor att 

utföra, exempelvis som att sortera webbformulär efter en specifik parameter. Det kan 

användas vid automatisering av arbetsuppgifter som är repetitiva eller farliga att utföra, för att 

ersätta människor som exempelvis självkörande bilar eller vid förutsägning av förväntade 

aktiekurser eller lagerförändringar.27        

2.2 Stark artificiell intelligens  

Stark AI är byggt på algoritmer som är nära till den mänskliga intelligensen och har oftast 

förmågor som abstrakt resonerande och språkförståelse.28 Denna mer avancerade form av 

artificiell intelligens består av nätverk som har förmågan att lära sig självt. De kan lära sig 

olika färdigheter precis som hjärnan. Detta lärande kan ske på egen hand, utan att människan 

är involverad eller utan att vi vet exakt hur processen går till. Människan agerar endast som en 

igångsättare, underlättare och övervakare av lärandeprocessen. En AI fungerar på samma sätt 

som ett barn som exempelvis får veta hur bokstäver ser ut och vad de heter, från en förälder, 

men vi vet inte i detalj hur barnets hjärna lär sig använda informationen och utvecklar 

förmågan att läsa.29 Ett artificiellt nätverk med en inbyggd inlärningsmekanism kan 

automatiskt justera sig själv och steg för steg lära sig det önskade beteendet. Det avancerade 

nätverket ges ett stort antal färdiga exempel på vad vi vill att det ska kunna producera, som 

det kan lära sig utifrån. Om utfallet inte blir det önskade har nätverket förmågan att justera sig 

                                                             
25 Bertil Thomas. Framtidens Intelligens – en bok om AI, återkoppling och neutrala nätverk. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s.99. 
26 Linus Gisslén. 2014. Artificiell intelligens – Teknisk prognos. FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut. s.9. 
27 Lars Danielsson & Karin Lindström. 2019. Det här är AI och så funkar det. Tech world, International Data 
Group.  https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar (Hämtad: 2019-01-21).  
28 Linus Gisslén. 2014. Artificiell intelligens – Teknisk prognos. FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut. s.9.  
29 Bertil Thomas. Framtidens Intelligens – en bok om AI, återkoppling och neutrala nätverk. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s.102. 

https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar
https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar
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själv så nästa utfall stämmer bättre överens med det önskade resultatet. Inlärningen kräver 

alltså inget större involverande från människan. Människan behöver endast mata in data med 

det vi vill att nätverket ska lära sig och med hjälp av dessa exemplen så lär nätverket sig 

självt.30 Nätverkets automatiska algoritmer möjliggör således en självständig lärandeförmåga 

förutsatt att människan matar in tillräckligt antal relevanta exempel. Konstruktören av en 

sådan AI kan liknas med en lärare, med hjälp av bra exempel, struktur och lämpliga 

algoritmer kan konstruktören underlätta inlärningen men konstruktören är inte den som 

bestämmer hur lärandet fungerar.31 Stark AI är, i förlängningen, självförstärkande. De är 

således intelligenta system som kan göra sig själva ännu mer intelligenta.32  

2.3 Innovation och samhällsutveckling 

Det finns många varierande tillämpningsområden för AI, allt från självkörande bilar till 

diagnostisering av sjukdomar. Många av de olika tillämpningarna har haft stora kommersiella 

framgångar. En av anledningarna är troligtvis att tekniken lyckats efterlikna en väsentlig 

förmåga hos den mänskliga hjärnan men också att den använder samma grundläggande metod 

för att lära sig vitt skilda uppgifter.33 Syftet med utvecklandet av AI är att tekniken ska kunna 

ersätta människan och i många arbetsuppgifter till och med prestera bättre än vad en människa 

är kapabel till, som exempelvis vid bearbetning av stora mängder data.34 En rapport från 

Stanford Research Institute har tagit fram en beräkning som visar att marknadspotentialen för 

intelligenta eller halvintelligenta robotar kommer att uppnå samma som den för bilar, inom 

några årtionden.35  

AI har kritiserats för att den intelligens som utmynnar ur systemet inte är större än den som 

förs in. När det dock gäller lärande system som evolutionära algoritmer och artificiella 

nätverk går det att argumentera för att AI kan vara kreativ och producera självständigt. AI 

kanske inte vanligtvis förknippas med kreativitet, vanligare är det att datorn ses som ett 

verktyg som gör exakt vad som instrueras utan att hitta på någon egen idé. På lägre nivåer av 

AI kan detta absolut stämma men starkare AI kan visa rejäl kreativitet. Detta tack vare att 

                                                             
30 Bertil Thomas. Framtidens Intelligens – en bok om AI, återkoppling och neutrala nätverk. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s.103. 
31 Ibid, s.124 – 125.  
32 Peter Nordin & Johanna Wilde. Humanoider – självlärande robotar och artificiell intelligens. Stockholm: Liber, 
2003, s.1.  
33 Bertil Thomas. Framtidens Intelligens – en bok om AI, återkoppling och neutrala nätverk. Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s.111. 
34 Ibid, s.141.  
35 Ibid, s.148. 
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systemet prövar sig fram genom ett oerhört stort antal lösningar utan att, som vi människor, 

tänka sig hur man vanligen brukar göra.36  

Artificiell intelligens förknippas inte heller främst med liv, utan med maskiner och robotik. AI 

kan dock ha liknande funktioner och egenskaper som återfinns hos levande varelser och 

starkare AI kan lära sig färdigheter som levande varelser gör. Dess agerande kan således ge 

bilden av att det skulle vara levande. Detta betyder självfallet inte att AI är levande men 

diskussionen förekommer om huruvida det skulle vara rimligt att se fenomenet som en typ av 

livsform och vilka rättigheter och skyldigheter det kan tänkas föra med sig.37            

 

 

  

                                                             
36 Peter Nordin & Johanna Wilde. Humanoider – självlärande robotar och artificiell intelligens. Stockholm: Liber, 
2003, s.20. 
37 Jessica Abbott & Erik Persson (red.) Maria Hedlund. Liv: utomjordiskt, syntetiskt, artificiellt. Lund: 
Pufendorfinstitutet, 2017, s.169. 
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3. Det upphovsrättsliga regelverket  

I följande kapitel utreds den gällande upphovsrättslagstiftningen och de förutsättningar som 

finns för att ett alster ska få upphovsrättsligt skydd. Kapitlet avser inte vara uttömmande utan 

tar endast upp den väsentliga upphovsrättsliga bakgrunden inför den fortsatta 

sammanställningen.  

Upphovsrätten förknippas främst med det rättsområde som ger skydd åt det kreativa 

skapandet inom litteratur eller konst. Dagens upphovsrätt har dock utvecklats till att dessutom 

innefatta tekniska och industriella verk såsom datorprogram, ritningar och medieprodukter. 

Upphovsrätten ger skaparen till ett verk rättigheten att förfoga över verket och den 

ekonomiska ensamrätten till att framställa exemplar och att tillgängliggöra verket för 

allmänheten. 38 Detta innebär likaså att upphovsmannen får rättigheten att hindra andra från att 

använda verket på ett sätt som innebär intrång i ensamrätten.39  

Förutom att skydda upphovsmännens intressen så är upphovsrätten även ämnad till att skapa 

incitament till kreativitet och kunskapsutbyte i samhället.40 På grund av upphovsrättens 

ekonomiska betydelse och att kommunikation via TV, radio och internet är helt beroende av 

upphovsrätten, är det mycket viktigt med en gemensam harmonisering för EU.41 EU:s 

Infosoc-direktiv42 upprättades för att skydda de upphovsrättsdrivna industrierna i det nya 

digitala samhället. Direktivet möttes dock med kritiken att det hade en negativ inverkan på 

konsumenterna och det allmänna intresset av tillgång till information.43   

3.1 Upphovsrättens skyddsobjekt och originalitetskriteriet 

För att en upphovsman ska få upphovsrätt krävs det att alstret uppnår verkshöjd, det vill säga 

att det skapats självständigt och att det uppnår originalitet. För att avgöra om ett verk når 

originalitet görs en bedömning huruvida det är sannolikt att två personer oberoende av 

varandra ska ha kunnat skapa samma verk.44 Denna bedömningsmetod kallas 

dubbelskapandekriteriet och introducerades via doktrin. Omfånget för skyddet bedöms utifrån 

                                                             
38 Ulf Maunsbach & Ulrika Wennersten. Grundläggande immaterialrätt. Uppl. 4. Malmö: Gleerups utbildning, 
2018, s.53. 
39 Ibid s.54. 
40 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.22. 
41 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 11. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.58.  
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
43 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.70 – 71. 
44 Bo-Göran Wallin. Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer. Stockholm: Norstedts juridik, 2006, s.28. 
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originalitet, ett alster som bedöms mer originellt får således ett större skyddsomfång och vice 

versa.45  

För att ett alster ska anses självständigt måste det vara upphovsmannens egen skapandeinsats 

som ligger till grund för verket. Det svenska kriteriet för verkshöjd, mer specifikt just 

självständighetskriteriet börjar dock luckras upp via EU-praxis på senare tid, till följd av 

teknikutvecklingen. Begreppet verkshöjd är således i förändring och i framtiden kan det 

komma att läggas större fokus på endast originalitet.46 I mål C-5/08 från Europeiska unionens 

domstol, det så kallade Infopaq-målet, fastställer EUD att det originalitetskriterium som 

angivs i skyddstidsdirektivet, datorprogramdirektivet och datorbasdirektivet även ska 

tillämpas i andra verkskategorier.47 Dessa direktiv stipulerar att ett alster åtnjuter 

upphovsrättsligt skydd om de är originella i den mening att de är upphovsmannens egna 

intellektuella skapelse, detta styrktes i domslutets punkt 37. Vidare tilläggs det att inga andra 

bedömningsgrunder ska tillämpas för rätten till skydd.48 I mål C-145/10 (Painer) preciserade 

EUD originalitetskriteriet. Den förtydligade att vad som menas med intellektuell skapelse är 

att det ska avspegla upphovsmannens personlighet. Den tydliggjorde även att vad som menas 

med upphovsmannens egna skapelse är att skaparen måste haft utrymmet att kunna uttrycka 

sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val.49  

Inga formalitetskrav ställs för att få skydd och upphovsmannen behöver inte agera, skyddet 

gäller automatiskt och kräver ingen registrering.50 Kravet för att få skydd är således inte högt 

och omfånget brukar därför vara smalt, det kan vara svårt att agera gentemot intrång om det 

inte gäller rena plagiat. Eftersom att ingen registrering sker måste den som hävdar intrång, 

först bevisa att ett upphovsrättsskydd existerar för att sedan kunna bevisa att ett intrång 

skett.51  

                                                             
45 Ulf Maunsbach & Ulrika Wennersten. Grundläggande immaterialrätt. Uppl. 4. Malmö: Gleerups utbildning, 
2018, s.66. 
46 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.32. 
47 C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening.   
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för 
upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, Artikel 6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av 
den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram, 1.3. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av 
den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser, 3.1.  
49 Mål C‑145/10 Eva-Maria Paine mot Standard VerlagsGmbH m.fl. Domskäl 88 – 93. 
50 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.54. 
51 Bo-Göran Wallin. Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer. Stockholm: Norstedts juridik, 2006, s.236 
– 237. 
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I 1§ URL uttrycks definitionen av litterära och konstnärliga verk som kan ges upphovsrätt. I 

uppräkningen ingår skönlitterära eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografiskt verk eller annat alster av 

bildkonst, alster av byggnadskonst eller brukskonst och verk som har kommit till uttryck på 

något annat sätt.52 Dessa är ämnade som exempel på verkskategorier och den sistnämnda 

kategorin tyder på att listan inte avser vara uttömmande.53 Lagen är formulerad på detta sätt 

för att definitionen ska kunna vara anpassningsbar efter samhälleliga och teknologiska 

framsteg. Immaterialrätten och specifikt upphovsrätten är särskilt känsliga för teknologiska 

utvecklingar och därför är lagen formulerad med teknikneutrala termer för att förhindra att 

den ständigt ska behöva uppdateras.54     

Upphovsrätten ger inte skydd för idéer, motiv eller rena faktauppgifter, enkla blanketter eller 

nyhetsnotiser erhåller därför ej skydd. Det är endast upphovsmannens personliga prägel och 

kreativa uttryck av verkets innehåll som når kriteriet för skydd.55  

3.2 Upphovsrättens skyddssubjekt  

Den svenska upphovsrätten regleras i detalj i URL men rättigheten nämns som en av de 

grundläggande fri- och rättigheterna i grundlagen, kapitel 2 regeringsformen. I RF anges det 

att ”författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk”.56 Den formuleringen vänder 

sig gentemot fysiska personer och de fri- och rättigheter som fastställts i RF kan endast 

tillfalla fysiska personer och utesluter därför juridiska personer.57 Juridiska personer ses inte 

som ursprungliga upphovsmän och får endast rättigheten att förfoga över ett verk via förvärv 

från en upphovsman.58 Förutsättningen är således att skyddssubjektet måste vara en specifik 

fysisk person.59 Enligt URL är det skaparen av ett alster som får den ursprungliga 

upphovsrätten.60 Ordet skapande definieras som något andligt och kreativt som är knutet till 

personen i fråga varför endast människor kan anses vara upphovsmän. Definitionen av 

skapande inom den svenska rätten innebär följaktligen att varken maskiner, djur eller företag 

                                                             
52 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
53 Ulf Maunsbach & Ulrika Wennersten. Grundläggande immaterialrätt. Uppl. 4. Malmö: Gleerups utbildning, 
2018, s.65. 
54 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.29. 
55 Bo-Göran Wallin. Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer. Stockholm: Norstedts juridik, 2006, 
s.241. 
56 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 2 kapitlet 16 §. 
57 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.20 – 21.  
58 SOU 2010:24 s.67. 
59 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 10. Stockholm: Norstedts juridik, 2011, s.115.  
60 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
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kan anses vara upphovsmän.61 Men med teknikens framsteg kan man möjligtvis tänka sig att 

formuleringarna i 46§, 49 och 49a§§ URL, ”den som har framställt”, skulle kunna vara en 

möjlighet för företag att ses som framställare av exempelvis datorgenererade fotografier.62  

Bernkonventionen reglerar upphovsrätten internationellt och de länder som tillträtt 

konventionen är skyldiga att utge skydd till verk som skapats i andra länder som också tillträtt 

konventionen. Bernkonventionen nämner inte uttryckligen vem skyddssubjektet ska vara eller 

om det krävs att det är en fysisk person eller ej, detta har lämnats till medlemsländerna att 

reglera.63  

3.3 Rättigheter och inskränkningar 

Upphovsrätten ger upphovsmannen en rätt att förfoga över alstret och en ensamrätt som 

innebär att ingen annan har den förfoganderätten utan samtycke från upphovsmannen.64 

Denna ensamrätt delas upp i två kategorier, dels den ekonomiska rätten och dels den 

ideella/moraliska rätten.65 Upphovsrätten är ett rättsområde som är uppbyggt på så sett att det 

främst är ett skydd för fysiska personer vilket framgår tydligt. I följande framställning 

redogörs den ideella rätten kort för att tydliggöra skyddet för människan bakom ett alster. Den 

ekonomiska rätten redogörs för likaså, för att ge en grundläggande uppfattning för värdet av 

immateriella tillgångar.  

3.3.1 Den ideella rätten  

För att ta hänsyn till den personliga och känslomässiga koppling en upphovsman ofta har till 

sitt verk, finns ett skydd för de ideella rättigheterna, ofta kallade de moraliska rättigheterna 

från den franska termen ”droit moral”.66 Innehållet i detta skydd varierar länder emellan. 

Frankrike har en stark tradition av den ideella rätten medan den i angloamerikansk rätt är 

relativt ny och snäv. Den ideella rätten är uppdelad i paternitets-/namnangivelserätten (”droit 

de la paternité”) och respekträtten (”droit au respect”).67  

                                                             
61 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.32. 
62 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 11. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.117. 
63 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s.358. 
64 Ulf Maunsbach & Ulrika Wennersten. Grundläggande immaterialrätt. Uppl. 4. Malmö: Gleerups utbildning, 
2018, s.74. 
65 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2 - 3 §§.   
66 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s.123. 
67 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 10. Stockholm: Norstedts juridik, 2011, s.160. 
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Paternitetsrätten ger upphovsmannen rätten att bli namngiven när verket tillgängliggörs för 

allmänheten och på exemplar av verket. Det gäller dock endast i enlighet med vad som kan 

anses vara god sed, därav finns situationer då rätten inte anses nödvändig eller rentav 

stötande. Rätten är således beroende av sedvänja och vad som kan anses praktiskt.68 

Paternitetsrätten vad gäller verk av mer teknisk beskaffenhet som exempelvis datorprogram är 

dock någorlunda begränsad. Datorprogram skiljer sig på den grund att skaparens intresse 

oftast är av ekonomisk art och detta ska därför tas i beaktning vid tolkningen av vad som är 

god sed. I många fall kan dock rätten att bli namngiven vara en del av ett ekonomiskt 

intresse.69   

Respekträtten skyddar upphovsmannens och dennes konst från att återges på ett sätt eller i ett 

sammanhang som är kränkande. Det gäller ändringar av verket, ändringar i ett exemplar av 

verket samt återgivande av verket i främmande sammanhang.70  

Dessa rättigheter som nämnt ovan gäller alla typer av verk och är ej överlåtbara. I Sverige har 

det ideella skyddet fått en större betydelse i takt med utvecklingen av informationsteknologin 

som fört med sig ofantliga möjligheter till spridning och manipulering av skyddade verk.71        

3.3.2 De ekonomiska rättigheterna  

Ensamrätten att tillåta eller förbjuda användningen av ett skyddat alster har en 

förmögenhetsrättslig karaktär, i likhet med äganderätten av ett föremål. Upphovsrätten har ett 

ekonomiskt värde som kan överlåtas. Regleringen av de ekonomiska rättigheterna fick sin 

nuvarande utformning i URL, och klargjordes, i samband med införlivandet av Infosoc-

direktivet. Den ekonomiska rätten består av två förfoganderätter av ekonomisk karaktär, att 

framställa exemplar och att göra verket tillgängligt för allmänheten.72  

Exemplarrätten innebär rätten till mångfaldigande av ett verk, indirekt eller direkt samt 

tillfälligt eller delvis, oavsett form och metod och oavsett om det sker helt eller delvist. Den 

                                                             
68 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 3§ första stycket. Jfr. Bernkonventionen 
för skydd av litterära och konstnärliga verk artikel 6bis.  
69 SOU 1985:51 s.93.   
70 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 3 § 2 st. Jfr. Bernkonventionen för skydd av 
litterära och konstnärliga verk artikel 6bis. 
71 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s.123. 
72 Ibid, s.88 – 89. 
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framgår således vidsträckt och syftar till att omfatta alla typer av exemplar. Rätten gäller både 

för verket i ursprungligt och ändrat skick.73  

Tillgängliggöranderätten är i sig uppdelad i fyra kategorier bestående av 1) överföring till 

allmänheten, 2) offentligt framförande, 3) offentlig visning och 4) spridning till 

allmänheten.74 Med överföring till allmänheten menas en överföring som sker på distans, det 

vill säga alla situationer där överföringen sker på en plats där publiken inte är närvarande. 

Detta inkluderar överföring genom alla möjliga metoder och tekniker.75 Offentligt 

framförande innebär däremot all framförande av ett verk där publik är närvarande, med eller 

utan hjälp av teknik.76 Den tredje kategorin, offentlig visning, gäller rätten att tillgängliggöra 

ett exemplar av verket utan tekniskt hjälpmedel. Den sistnämnda kategorin ger 

upphovsmannen rätten att bestämma om och i sådana fall hur en spridning av exemplar av 

verket ska ske, det vill säga försäljning, uthyrning eller utlåning.77   

 I 1956 års förarbeten formuleras den ekonomiska rätten som en variant av att arbetaren är sin 

lön värd. Rätten syftar till att möjliggöra gynnsamma arbetsförhållanden, att upphovsmannen 

ska kunna fortsätta sin verksamhet, nå ut till allmänheten och kunna bidra till den 

ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen.78 Även här blir det påtagligt att tanken 

bakom regleringen är att tillhandahålla ett skydd för de fysiska kulturutövarna. Den 

ekonomiska upphovsrätten är emellertid även viktig för att hindra utnyttjandet av vad kultur-, 

media- och informationsindustrierna skapar, som exempelvis musik, böcker, filmer och 

datorprogram. Utan en ekonomisk reglering hade det inte funnits något skydd, och därför 

ingen möjlighet för de stora investeringar som måste göras inom dessa industrier.79  

3.3.3 Upphovsrättens giltighetstid  

Regleringen av hur länge rättigheterna är giltiga förstärker förutsättningen att endast fysiska 

personer kan anses vara upphovsmän. URL stadgar att rättigheten till ett verk gäller under 

hela upphovsmannens livstid och därtill utgången av det sjuttionde året efter de år då 

upphovsmannen avled. För verk skapade av flera upphovsmän gemensamt gäller rättigheterna 

                                                             
73 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2 § 2 st.  
74 Ibid, 2 § 3 st. 
75 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 99. 
76 Ibid, s.108. 
77 Ibid, s.114 – 115. 
78 SOU 1956:25 s.85. 
79 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 87. 
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i sjuttio år från den sist avlidne upphovsmannens dödsår.80 Det ursprungliga motivet till varför 

det fastställdes en så pass lång skyddstid var för att det skulle vara till säkerhet för 

upphovsmannens efterlevande, partner och barn m.m. Det togs således hänsyn till fysiska 

personers sociala skäl.  

Idag finns det dock ett större kommersiellt intresse kopplat till upphovsrättsöverlåtelser. 

Företag som förvärvar rättigheter vill ha ett säkert investeringsskydd och upphovsmän får 

åtnjuta höga marknadsvärden för sina verk. Skyddstiden möjliggör även en praktisk beräkning 

då det kan vara svårt att veta när ett verk skapats. Istället behövs endast information om 

upphovsmannens bortgång.81 Skyddstiden måste vara tillräckligt lång för att säkerställa syftet 

med upphovsrätten, det vill säga för att skapa incitament till skapande och innovation.82 

Rättsekonomiskt går det dock att argumentera mot de långa skyddstiderna då det kan försvåra 

utnyttjandet av verk och skapa komplicerade ägarkedjor. Efter det att giltighetstiden upphört 

får dock allmänheten nyttja verket gratis, alla kan således offentliggöra och återge det. Det går 

då inte att förvärva någon ensamrätt och verket ingår i den allmänna kulturskatten.83     

3.3.4 Juridiska personers fri- och rättigheter  

I mål C-194/16 hos EUD fördes en diskussion av generaladvokaten Michal Bobek angående 

juridiska personers fri- och rättigheter. Svensk Handel AB publicerade en svartlista på så 

kallade blufföretag på deras webbsida. På listan fanns det estniska bolaget 

Bolagsupplysningen OU. Svensk Handel AB menade att bolaget bedrev en bedräglig och 

vilseledande verksamhet. Bolagsupplysningen OU stämde Svensk Handel AB och yrkade 

domstolen att rätta de felaktiga uppgifter som publicerats, avlägsna de fientliga kommentarer 

som lämnats som respons, på webbsidans forum, samt betala ersättning för skada. Det gjorde 

gällande att publiceringen av de oriktiga uppgifterna påverkade dess rykte, goda namn och 

heder. Som nämnts innan finns det ett antagande att endast fysiska personer kan åtnjuta fri- 

och rättigheter. GA Bobek tog dock upp frågan om kränkning av en juridisk persons 

rättigheter i sitt förslag till avgörande. Han menar att artikel 7.2 i förordningen om domstols 

behörighet (1215/2012) ska tolkas så att en juridisk person vars personlighetsskydd kränkts 

via publicering av information på internet, kan väcka skadeståndstalan. Förutsättningen är att 

                                                             
80 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 43 §.  
81 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 11. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.220. 
82 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 229. 
83 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 11. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.221. 
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dennes yrkesmässiga situation påverkats av de skadliga uppgifterna.84 Det ska således inte 

spela roll om det är en fysisk eller juridisk person som yrkar på skadestånd för ärekränkning. 

Det är intressant att notera att en juridisk person därför skulle kunna åtnjuta rättigheter.  

3.4 Gemensam upphovsrätt 

Upphovsrätten nämner främst en enskild individs personliga uttryck och skapande men 

skapande sker också i samarbeten med andra i olika konstellationer. Detta nämns dock endast 

i 6 § URL där det stadgas att upphovsrätten tillkommer dem gemensamt men att de 

individuellt kan ingripa mot intrång. Det uppstår således en samäganderätt. Förarbetena 

formulerar det som en gemensam rätt att förfoga över verket men samtidigt att var och en 

förfogar över sin egen andel. Rekvisitet för gemensam upphovsrätt är att de enskilda bidragen 

för sig inte kan utgöra självständiga verk.85 Varför de individuellt kan ingripa mot intrång är 

för att det anses så pass personligt och därför ska de ges rätten att föra sin talan oberoende av 

vad de andra upphovsmännen tycker.86 I lagmotiven framgår det dock att även fast ”var och 

en får förfoga över sin andel”, får de endast förfoga över verket i förening.87 Det innebär 

således att det krävs enighet mellan kontrahenterna vid varje disposition över rätten, bortsett 

från undantaget ingripande mot intrång. Vid teknisk medhjälp uppstår ingen gemensam 

upphovsrätt av den orsaken att det krävs att var och en skapat en personlig insats. Gemensam 

upphovsrätt fordrar en insats som sträcker sig längre än att endast agera enligt instruktioner. 

Medupphovsmannen måste således själv kunna göra kreativa val. Av praktiska skäl kan det 

dock vara bra att vara restriktiv med gemensam upphovsrätt med hänsyn till kravet på 

enigheten dem emellan.88 Uppdelningen av den gemensamma upphovsrätten är inte 

lagstadgad och det är främst genom avtal andelarna kan regleras.89  

3.5 Upphovsrätt i anställningsförhållanden 

Många av de upphovsrättsligt skyddade verken idag uppkommer i ett anställningsförhållande, 

exempelvis inom kommunikationsindustrin90. Det finns en principiell klyfta mellan det 

angloamerikanska synsättet och det kontinentaleuropeiska. I den förstnämnda, ”works made 

                                                             
84 C-194/16 Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan v Svens Handel AB, Förslag till avgörande av generaladvokat 
Michal Bobek.   
85 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.62. 
86 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 83.  
87 SOU 1956:25 s.143. 
88 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 11. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.118 – 119. 
89 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 83. 
90 Press, radio och TV. 
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for hire”, gäller att om ett verk uppkommit i ett anställningsförhållande, tillhör det 

automatiskt arbetsgivaren om inget annat avtalats.91 I det sistnämnda, ”droit d’auteur”, är 

presumtionen istället att verket tillkommer upphovsmannen och går endast över till 

arbetsgivaren genom uttryckliga eller konkludenta avtal eller sedvänja. Rätten uppstår alltid 

hos fysiska personer, de anställda. I Sverige tillämpas den sistnämnda principen med hänsyn 

till den personliga skapandeinsatsen och med hänsyn till skydd för arbetstagare.92 

3.5.1 Datorprogram  

Presumtionen att upphovsrätten tillfaller de anställda bryts vad gäller datorprogram. 

Upphovsrätten till datorprogram har fått en särskild reglering genom datorprogramsdirektivet 

2009/24/EG.93 Program som kommit till i arbetsförhållanden övergår till arbetsgivaren om 

inget annat avtalats. Regleringen täcker alla olika anställningsförhållanden och gäller 

datorprogram som skapats som ett led i dennes arbetsuppgifter eller efter instruktioner av 

arbetsgivaren.94 Det inkluderar inte datorprogram som arbetstagaren skapat utanför sina 

arbetsuppgifter eller under sin fritid. Avtalsfrihet råder således, däremot visar branschpraxis 

att det inte är vanligt förekommande att avtala bort. Orsaken till detta är de stora värden 

programmen kan ha, det berör ofta stora investeringar. Regleringen är som en följd av de 

behov av skydd de programproducerande företagen har. Det beror också på att dessa företag 

behöver vara berättigade att fritt disponera över de program som skapas hos dem.95  

Som nämnts tidigare är upphovsrätten i sig ett slags formskydd som skyddar upphovsmannens 

personliga utformning av en idé men inte idén i sig. Till exempel är inte idén att måla av ett 

landskap skyddat men den kreativa utformningen i en specifik tavla som avbildar ett 

landskap, kan uppnå skydd. Samma princip gäller för datorprogram. Skyddet omfattar inte 

formlerna eller algoritmerna ett program kan vara baserat på i sig. Upphovsrätten avser 

således upphovsmannens individuella utformning av dessa algoritmer som tillsammans skapar 

programmet. Det är därför fritt att använda samma formler för att skapa ett datorprogram som 

bygger på samma idé men som är utformat annorlunda.96 Kommissionens förslag till 

datorprogramdirektivet förtydligar detta och uttrycker att om likheter i utformningen av ett 

                                                             
91 Report of the Committee to consider the Law on Copyright and Design, Chairman: The Honourable Mr Justice 
Whitford, London 1977, s.144. 
92 Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Uppl. 11. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s.126. 
93 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för 
datorprogram.  
94 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 40 a §. 
95 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 242. 
96 SOU 1985:51 s.89. 
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program uppstår och de är det enda sättet att uttrycka en idé, en princip eller en struktur, så är 

den utformningen inte skyddad enligt upphovsrätten. I sådana fall anses den bakomliggande 

idén och det faktiska uttryckssättet ha sammanfogats. Ett datorprograms särskilda utformning 

av en programkod är med andra ord skyddad om det inte är det enda sättet att utforma idén 

på.97  

I fråga om skyddet för vad som skapas med hjälp av ett datorprogram, brukar det inte uppstå 

några problem. Programmet ses som ett verktyg som en upphovsman kan använda sig av för 

att uppnå ett resultat, exempelvis elektronisk musik, animation, grafisk design. Vad gäller mer 

avancerad datorprogramvara i form av artificiell intelligens blir det mer problematiskt.98  

3.6 Upphovsrätt till verk skapade av djur 

Den svenska upphovsrätten är influerad av den franska traditionen ”droit d’auteur” som sätter 

tyngden på upphovsmannens intressen och det är också varför det förutsätts att en 

upphovsman alltid är en människa. Maskiner, företag eller djur ses inte som upphovsmän.99 

Upphovsrätt till verk skapade av djur har lyfts fram och prövats i två tillfällen, en redogörelse 

för dessa ges nedan.  

3.6.1 Naruto v. Slater 

I ett amerikanskt rättsfall som kallas ”apselfien” var det en apa som, med hjälp av 

naturfotografen David Slaters kamera, tryckte av fotografier på sig själv. Bilderna 

publicerades sedan på internet av företaget Wikimedia Commons, utan Slaters medgivande. 

Slater menade att han torde äga upphovsrätten till fotografierna på den grund att han låg 

bakom förutsättningarna för verkens existens. Han hade rest till Indonesien, närmat sig dessa 

apor och placerat kamerautrustningen på så sätt att apan kunnat fånga situationen han skapat, 

på bild. Han argumenterade att han hade satt upp kameran och kopplat ihop den med en 

självutlösare och låtit aporna leka med den, varför det var hans arrangemang och 

yrkesskicklighet som låg till grund för verken. Wikimedia Commons hävdade att 

fotografierna inte kunde vara upphovsrättsskyddade då verken var skapade av en apa, inte en 

människa, varför det skulle ses som allmängods. De argumenterade att apan tagit kameran och 

fotat på måfå.  

                                                             
97 Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs. COM (88) 816 final, 17 March 
1989, s.13.  
98 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 50 – 51.  
99 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.31 – 32. 
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När David Slater försökte registrera verket i USA yttrade sig ”the United States Copyright 

Office” att verk skapade av natur eller djur inte kan registreras och därmed inte kan åtnjutas 

skydd. Djurrättsorganisationen PETA – People for the Ethical Treatment of Animals, stämde 

Slater å apans vägnar och argumenterade att upphovsrätten skulle tillfalla apan. PETA 

försökte på så sätt etablera ett prejudikat för att djur skulle kunna ses som upphovsmän. 

Domstolen konstaterade att apan saknade lagstadgad status enligt upphovsrätten och att ett 

djur, i amerikansk rätt, inte kan äga upphovsrättsligt skydd. Parterna förlikade dock om att 

Slater skulle donera 25 % av intäkterna till välgörenhetsorganisationer som arbetar för att 

skydda apor.100  

3.6.2 Pierre Brassau   

Pierre Brassau var namnet på en fiktiv, självlärd, fransk konstnär. Bakom det pseudonym 

fanns dock en schimpans vid namn Peter, från Borås Djurpark. Peters vårdare försåg honom 

med penslar, färger samt dukar och Peter valde motiv och målade på egen hand. Hans verk 

visades sedan på en utställning i Göteborg tillsamman med mänskliga konstnärers verk, och 

fick ansenliga recensioner från konstkritiker.101 Idén kom från galleriägaren och en journalist 

från Göteborgs Tidningen och tanken var att testa kulturetablissemanget. Det visade sig att 

många inte kunde skilja mellan konsten skapad av människor och konsten skapad av Peter. 

När identiteten avslöjades blev fallet kontroversiellt men ledde aldrig till någon juridisk 

tvist.102 Det omnämns ändå i rättsväsendets kretsar som ett slags prejudicerande fall inom 

området för verk skapade av djur. Peters verk anses inte kunna skyddas av upphovsrätt.   

                                                             
100 Naruto et al. v. Slater, United States court of appeals, no. 16-15469. 2018.   
101 Petter Holm. 2014. “Monkey see, monkey do” – om apor och upphovsrätt. Dagens juridik.  
http://www.dagensjuridik.se/2014/08/monkey-see-monkey-do-om-apor-och-upphovsratt (Hämtad 2019-01-
10).  
102 Cicki Gustafsson. 2009. Historisk apkonst gick under klubban. Hallandsposten. 
http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/historisk-apkonst-gick-under-klubban-1.1918491 (Hämtad 
2019-01-10).  
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4. Upphovsrätt till verk skapade av artificiell intelligens  

I den svenska rätten finns det ännu ingen lag eller praxis på området för upphovsrätt till alster 

skapade av AI eller för datorgenererade alster. Vad som tydligt visat sig i kapitel tre är att 

upphovsrätten är byggd på premissen att skaparen måste vara en människa. Om ett alster 

skapat av AI inte skulle anses ha tillräcklig stor anknytning till en mänsklig skapare kan 

verket komma att bli nekat upphovsrätt.103  

Antagandet om att vad som är skyddsvärt är alster skapade av människor, är inte lika 

självklart längre. Om det skapar incitament till skapande, är samhälleligt önskvärt och 

skyddsvärt via upphovsrätt bör skyddet utsträckas till att omfatta AI-alster.104 Om slutsatsen 

blir att verk skapade av AI bör skyddas med upphovsrätt är då nästa fråga vem upphovsrätten 

bör tillfalla.  

Eftersom AI i sig inte är ett rättssubjekt kan rätten inte heller tillfalla maskinen som faktiskt 

skapat verket. Butler förespråkar en presumtion av att alster skapade av AI ska ha en fiktiv 

mänsklig skapare som ges rättigheterna för verket. På så sätt behöver inga större reformer av 

upphovsrättslagstiftningen göras, ändamålet uppnås och lagen behålls öppen för att kunna 

inkludera framtida teknologier. Problemet löses likaså utan att behöva fördjupas i filosofiska 

diskussioner om huruvida AI bör kunna bli ett rättssubjekt.105 Denna lösning väcker dock 

diskussionen angående vem som är mest lämpad att inneha upphovsrätten, AI 

programmeraren, ägaren (företag eller investerare) eller användaren (de potentiella 

slutanvändarna av AI-program). Vid fastställandet av bästa möjliga upphovsman är det 

nödvändigt att beakta vilket av alternativen som ger den största samhällsnyttan och vilket 

alternativ som bäst uppnår syftet bakom upphovsrättslagstiftningen. Ett av de större motiven 

till att utfärda en sådan ensamrätt som upphovsrätten är för att uppmuntra innovation och 

kreativitet. Det ter sig då naturligt att upphovsrätten bör ges till de som är dem största 

bidragsgivarna till utvecklingen och spridningen av AI. Till skillnad från mänskliga kreatörer, 

har AI inga ekonomiska incitament till att skapa. Deras prestationer är istället beroende av 

investering av tid och färdigheter från programmerare och ekonomiskt stöd från företag och 

                                                             
103 Timothy L. Butler. 1982. Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial Intelligence, Hastings 
Communications & Entertainment Law Journal vol.4 nr.4 art.11 s. 734. 
104 Ryan Abbott. 2016. I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, Boston 
College Law Review vol. 57:1079. 
105 Timothy L. Butler. 1982. Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial Intelligence, Hastings 
Communications & Entertainment Law Journal vol.4 nr.4 art.11 s. 744.  
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investerare. Därför kan en logisk lösning vara att ge upphovsrätten till programmeraren eller 

ägaren för att säkerställa en fortsatt utveckling av teknologin inom området för AI.106  

4.1 Ekonomiska konsekvenser  

Den kontinentaleuropeiska upphovsrätten är naturrättsligt orienterad och är därför starkt 

kopplad till individens rättigheter för sitt personliga skapande. Angloamerikansk upphovsrätt 

är istället kommersiellt riktad. Den svenska upphovsrätten bygger dock på en 

intresseavvägning, med målet att ge upphovsmän ett effektivt ekonomiskt och ideellt skydd 

samtidigt som det tas hänsyn till samhällsutvecklingen. Denna balsans har ändrats i takt med 

digitaliseringen och globaliseringen, upphovsrätten har kommit att bli en viktig del av den 

internationella handelspolitiken.107 I studien ”The Contribution of Copyright and Related 

Rights to the European Economy” som genomfördes år 2000, visade det sig redan då att 

upphovsindustrin i EU:s medlemsländer genererade 5,3 % till den totala 

bruttonationalprodukten och stod för 3,1 % av den totala sysselsättningen.108  

För att ytterligare klargöra de ekonomiska konsekvenserna upphovsrätt för med sig i området 

för AI redogörs kortfattat teorin bakom incitamentet till att skapa och investera i 

immaterialrätter samt den rättspolitiska uppdelningen av upphovsrätten.  

4.1.1 Äganderätt och incitamentsteori 

Äganderätten skapar incitament till att investera effektivt, om inte en investerings möda och 

kapital ger en njutningsbar avkastning minskar intresset för en sådan satsning. Oklara 

rättigheter är en faktor som hindrar investeringar och skapar osäkerhet på marknaden. En 

avsaknad av äganderätt eller en otydlighet om äganderättsplaceringen minskar således 

incitamentet till att investera och åsamkar därför ett ineffektivt resursutnyttjande. 

Immaterialrätten är en typ av äganderätt som avser uppmuntra incitamenten till att skapa och 

underlätta handeln med rättigheter.109  

Ett rättsligt skydd för alster producerade av AI skulle ge uppfinnare och investerare 

incitament till att fortsätta utveckla teknologin inom området eftersom det erbjuder en 

                                                             
106 Kalin, Hristov. 2016. Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, IDEA - The Journal of the Franklin 
Pierce Center for Intellectual Property vol. 57 nr.3. 
107 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s.27 – 28. 
108 Ibid, s.43. 
109 Christian Dahlman, Marcus Glader & David Reidhav. Rättsekonomi – en introduktion. Uppl. 2. Lund: 
Studentlitteratur, 2013, s.165 – 166.   
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säkerhet till äganderätten. Det uppmuntrar i sin tur konkurrensen för AI producerade verk på 

marknaden vilket leder till fler aktörer och större utbud.110   

Naturrätten förespråkar upphovsmannens rätt till ”frukten av sitt arbete” och 

bestämmanderätten över sin egen intellektuella skapelse. Den ideella rätten har därför en stor 

personlig betydelse som bör skyddas. Den kontinentaleuropeiska skolan som grundar sig i 

naturrätten menar att verket har en så pass stark koppling till den mänskliga skaparen att 

äganderätten faller in naturligt.111 Upphovsrättens utformning beror på vilken rättspolitisk 

grund den är byggd på och vilken teori den stödjer sig på.112 En naturrättslig synvinkel är 

mindre trolig att ge stöd för upphovsrätt till alster skapade av AI, eftersom den främst värnar 

om det mänskliga skapandet. Med en mer angloamerikansk och kommersiell ståndpunkt är 

dock sannolikheten att AI-alster kan omfattas, större för att en uppdelning mellan sådana verk 

och mänskliga verk inte nödvändigvist behövs.      

4.2 Europeiska unionen 

EU har inlett ett samarbete mellan medlemsländerna för att investera i, och utveckla AI samt 

robotik. Den betonar vikten av att ligga i framkant med tekniken och dra nytta av dess 

fördelar, förbereda inför socio-ekonomiska förändringar AI förväntas föranleda inom dess 

olika tillämpningsområden samt att säkerställa etiska och rättsliga ramar. Europeiska 

kommissionen anger att det i Europa investeras mindre i AI än i resterande kontinenter, varför 

ett av målen är att avsevärt öka både de offentliga och privata investeringarna. En jämförlig 

summa till de andra kontinenterna skulle ligga på sju miljarder euro per år i offentliga 

investeringar, målet kommissionen angav är 20 miljarder euro sammanlagt per år det 

kommande årtiondet fram.113 Detta område är sålunda någonting EU satsar stora resurser 

inom.  

4.2.1 Status på det EU-rättsliga läget  

Än så länge finns det ingen specifik EU-lagstiftning eller rättsfall från EUD inom området för 

upphovsrätt till AI-verk, men ett vägledande rättsfall som torde kunna tillämpas på AI är 

Football Dataco v Yahoo! UK. Fallet rör sig om fotbollsmatchlistor och huruvida 

                                                             
110 Timothy L. Butler. 1982. Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial Intelligence, Hastings 
Communications & Entertainment Law Journal vol.4 nr.4 art.11 s. 735. 
111 Henry Olsson. Copyright – svensk och internationell upphovsrätt. Uppl. 9. Stockholm: Nordstedts Juridik, 
2015, s. 34. 
112 Ibid, s. 39 
113 Sveriges Riksdag. Samordnad plan för artificiell intelligens. Fakta-PM om EU-förslag 2018/19: FPM23 KOM 
(2018) 795. 
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sammanställningen av dessa ansågs upphovsrättsskyddade i form av databaser i enlighet med 

databasdirektivet. EUD:s resonemang var att det inte torde falla under skydd på den grund att 

tillräckligt utrymme för fritt skapande och för fria kreativa val saknades. Skapandet ansågs 

begränsat och styrt av tekniska prövningar och spelets regler.114 Precis som i detta fall är AI i 

övervägande del tekniskt styrt, dock tåls det argumenteras för att det är mer komplext än 

datasammanställningen av fotbollsmatchlistorna som var ifråga i nämnda fall.  

4.2.2 RoboLaw-projektet 

RoboLaw-projektet ”Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing 

Law and Ethics” inledes år 2012 inom ramen för EU:s program för utveckling inom forskning 

och teknik. Projektet erhöll en finansiering på 1,5 miljoner euro och 2014 presenterades 

RoboLaw-riktlinjerna. Syftet med projektet var att klargöra de rättsliga och etiska 

konsekvenserna av den växande AI-teknologin och om de rättsliga ramar som redan finns 

fortfarande är applicerbara samt hur utvecklingen av tekniken berör vårt sociala samhälle, 

normer och värderingar. Riktlinjerna avser ge europeiska och nationella lagstiftare vägledning 

i utformningen av framtida rättsliga regleringar.115 Riktlinjerna nämner att aktörer på 

marknaden för AI efterfrågat en prövning av det rättsliga läget på den grund att det påverkar 

riskbedömningen av deras arbete. För att gynna innovation inom området krävs ett 

klargörande av det rättsliga samspelet mellan utvecklare, användare och konsument.116 I 

riktlinjerna nämns även förslaget om införande av ett tredje rättssubjekt, elektronisk person.117 

4.2.2.1 Elektronisk person   

Förslaget om införande av en elektronisk person, utöver de nuvarande fysisk person och 

juridisk person, nämndes igen i Europaparlamentets resolution med rekommendationer till 

kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik, 2017. I både riktlinjerna och 

resolutionen tas det upp som en eventuell lösning till AI som nått en hög grad autonomi. Den 

tänkta tillämpningen är att kunna ge e-personer skadeståndsansvar samt i fall där AI fattar 

egna beslut eller interagerar med tredje man på ett oberoende sätt.118 Lösningen öppnar även 

                                                             
114 C-604/10 Football Dataco Ltd & others v Yahoo! UK Ltd & others, punkt 53.  
115 RoboLaw: Project Overwiev. http://www.robolaw.eu/projectdetails.htm (Hämtad: 2019-02-11). 
116 Palmerini, Erica et al. (2014): ’Guidelines on Regulating Robotics’, D.6 on Regulating Emerging Technologies 
in Europe: Robotics Facing Law and Ethics. s.10.     
117 Ibid, s.24. 
118 Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2017 med rekommendationer till kommissionen om 
civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL)) punkt 59.   
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upp för möjligheten att vara en juridisk konstruktion att koppla rättigheter och skyldigheter till 

samtidigt som ansvaret fortfarande kan ligga hos en AI:s ägare, likt ett förmyndarskap.     

Förslaget om en e-person hade ändock inte löst problemet inom upphovsrätten då kriteriet för 

en mänsklig skapare kvarstår. Det går inte heller att rättfärdiga att knyta rättigheten till ett 

verk till en e-person med hjälp av upphovsrättens ändamål, eftersom produktionen av en AI 

inte influeras av ekonomiska eller ideella incitament.119         

4.3 Brittisk upphovsrätt 

I den angloamerikanska rätten är skapande inte knutet till människans personliga och kreativa 

uttryck på samma sätt som i svensk rätt, istället läggs utgångspunkten på det kommersiella 

och den ekonomiskt investerandes parten och dennes rätt. Rätten anknyts då till kopiorna till 

verket istället för verket i sig.120 

4.3.1 Människan bakom datorgenererade verk 

En intressant reglering värd att titta närmare på är den brittiska, för datorgenererade verk. I 

Storbritanniens Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) paragraf 9(3) följer:  

   “In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, 

the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the 

creation of the work are undertaken.” 

Upphovsrätten till datorgenererade verk tillfaller följaktligen personen vars åtgärder och 

förberedelser ligger till grund för förutsättningen att verket kunnat skapats.121 

CDPA definierar ”Computer generated works” som verk genererade av dator under sådana 

omständigheter att det inte finns någon mänsklig författare av arbetet.122  

Lagrummet bygger på rättsfallet Express Newspapers v Liverpool Daily Post. Fallet berör ett 

lotteri baserat på rutnät och bokstavssekvenser genererade av en dator. Domstolen meddelade 

att utmatad data från en dator som genererats slumpmässigt av själva maskinen i sig, är ett 

upphovsrättsligt alster. Domstolen fastställde vidare att datorn endast sågs som ett verktyg 

med vilket programmeraren producerade rutnätet och bokstavssekvenserna med. Det 

likställdes med en penna som på samma sätt endast är ett verktyg genom vilket skapandet 

                                                             
119 Timothy L. Butler. 1982. Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial Intelligence, Hastings 
Communications & Entertainment Law Journal vol.4 nr.4 art.11 s. 739. 
120 Merima Bruncevic & Jannice Käll. Modern immaterialrätt. Uppl. 1. Stockholm: Liber, 2016, s.32. 
121 Copyright, Designs and patents act 1988 United Kingdom chapter 1 section 9(3). 
122 Ibid, chapter 10 section 178. 
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sker, och att det låg en människas arbete bakom förutsättningen för alstret.123 I rättsfallet 

Nova Productions v Mazooma Games tydliggörs vad som menas med åtgärder som ligger till 

grund för att verket skapats. Domstolen förklarade att innebörden var att personen måste ha 

bidragit med skicklighet och arbete av konstnärligt slag.124 

När det kommer till verk skapade autonomt av stark AI kvarstår dock problematiken. Verk 

skapade av AI kan inte anses vara baserat på programvaran eller vara genererade av 

programvaran, de är rättare uttryckt skapade av programvaran. Med uttrycket ”genererat” i 

CDPA menas det att verket helt och hållet är skapat av människan, enbart med datorn som ett 

hjälpmedel. Det ligger inget kreativt utrymme för datorn i det uttrycket, varför det inte går att 

tillämpa på en kreativ AI.125     

 

  

                                                             
123 Express Newspapers Plc v Liverpool Daily Post & Echo Plc and others (1958) FSR 306. 
124 Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd (2007) EWCA Civ 219. 
125 Timothy L. Butler. 1982. Can a Computer be an Author - Copyright Aspects of Artificial Intelligence, Hastings 
Communications & Entertainment Law Journal vol.4 nr.4 art.11 s. 743. 
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5. Analys 

Svag AI som använder sig av data människan programmerat in och endast sorterar eller 

producerar utifrån dess givna premisser torde ses som ett verktyg. Precis som penslar, 

instrument eller kameror kan svag AI användas som ett hjälpmedel för skapande och på 

samma sätt torde upphovsrätt till de alster som skapas av svag AI tillfalla människan bakom 

verket. Ett datorprogram som skapats i ett anställningsförhållande tillfaller automatiskt 

arbetsgivaren men vad gäller skyddet för verk skapade med hjälp av ett datorprogram som 

verktyg uppstår det vanligtvis inga problem.126 I fallet med svag AI har den brittiska 

paragrafen i CDPA förtydligat och säkerställt en möjlighet för upphovsrätt. Lösningen strider 

dock mot EU:s harmoniserade originalitetskriterium och är därmed otillåten fram till dess 

utträde, varför en sådan lösning på nationell nivå inte skulle hjälpa.  

Det är dock först vid stark AI som det uppstår ett upphovsrättsligt problem. Eftersom stark AI 

har förmågan att autonomt tänka och skapa blir det en brist på mänsklig inblandning i 

skapandeprocessen av dessa verk.   

Hittills har det existerat ett antagande om att allt kreativt skapande, i upphovsrättens mening, 

endast sker av människan. Därav har kravet på mänsklig skapare inte varit ett hinder innan. 

Idag förekommer det dock AI som har förmågan att skapa självständigt utan att människan 

som skapat AI:n vet hur slutresultatet kommer att bli. Det går ofta inte heller att särskilja ett 

verk skapat av AI från ett verk skapat av en människa. Vad som framkommit tydligt i 

framställningens faktaavsnitt är dock att skydd för autonomt skapade AI-alster inte faller 

inom gällande rätt som det ser ut idag. Rekvisitet, i originalitetskriteriet, om mänskligt 

skapande grundar sig på upphovsrättens motiv att främja andligt skapande. Att skydda alster 

som är autonomt skapade av AI går sålunda inte i linje med det upphovsrättsliga motivet. Det 

kan dock tyckas föråldrat att inte inkludera detta nya sätt att skapa på, det vill säga att skydda 

det människan skapat men inte skydda det som skapats av det människan skapat. Det är 

likafullt ett uttryck för mänsklig kreativitet enligt mig. Kriteriet för mänskligt skapande 

begränsar skyddet för denna kategori konstnärliga och litterära verk som kan utöka det 

kulturella utbudet i samhället. Det blir kontraproduktivt och motsägelsefullt i förhållande till 

motivet att hålla verkslistorna öppna för att kunna inkludera framtida teknologiska 

framsteg.127 

                                                             
126 Se avsnitt 2.1 samt 3.5.1.  
127 Se avsnitt 3.1. 
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Beroende på vilken teori och politisk värdegrund upphovsrätten baseras på kan den få olika 

utformningar och därmed olika motiv. Detta är något som tydligt framgår vad gäller olika 

upphovsrättskulturers utformning av originalitetskriteriet. Den kontinentaleuropeiska 

inriktningen som främst värnar om det mänskliga skapandet är mindre sannolik att ge stöd för 

upphovsrätt till alster skapade av AI. Detta för att den naturrättsliga grunden lägger fokus på 

mänskligt skapande, mänskliga idéer och personliga uttryck. AI saknar personlighet och dess 

verk uppvisar därför inte skaparens personliga uttryck. Sannolikheten för att ett verk skapat av 

AI skulle kunna ingå i motivet för upphovsrätten är däremot större inom den 

angloamerikanska inriktningen. Motivet är av kommersiell karaktär och lägger fokus på det 

ekonomiska värdet av verket, vilket nödvändigtvis inte skiljer sig åt mellan alster skapade av 

en människa eller en AI.128  

Sveriges upphovsrättslagstiftning baseras på en intresseavvägning mellan den kommersiella 

och naturrättslig upphovsrätten, med sina två lika viktiga delar, de ekonomiska rättigheterna 

och de ideella rättigheterna. I ljuset av teknologins utvecklig bör dock en diskussion föras 

huruvida en utsträckning åt den kommersialiserade inriktningen kan vara en lösning som 

ligger i linje med lagens önskade motiv eller ej. Utvecklingen inom AI ger anledning att se 

över och precisera det grundläggande syftet med upphovsrättslagen. Förarbeten till lagen ger 

ingen distinkt bild av det bakomliggande skälet till kriteriet om mänskligt skapande. I min 

mening är det frågan om vilket håll vi vill att upphovsrätten bör luta sig åt som behöver bli 

besvarad. Det handlar om avvägningen mellan att avskaffa kravet på en mänsklig 

upphovsman och därmed ligga i teknologisk framkant eller att främst värna om det själsliga 

arbetet.        

Om incitamentsteorin stämmer empiriskt och ett skydd skulle uppmuntra till mer skapande 

finns det anledning att inkludera AI-alster eftersom det då ligger i linje med regelverkets 

ändamål. Dock kan det vara till fördel att undersöka huruvida immaterialrättens övriga 

områden, som exempelvis patent, erbjuder tillräckligt skydd för verk skapade av AI för att 

uppmuntra till innovation inom området. Det bör dock tilläggas att det troligtvis är svårt att 

undersöka hur många investeringar som inte sker på grund av oklart rättsläge eller bristande 

skydd.  

En möjlig lösning som har diskuterats är att inkludera AI som en medupphovsman och på så 

sätt täcka in det under gemensam upphovsrätt. På så sätt ökar transparensen beträffande 
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verkets tillkomst, det vill säga att alstret skapats genom ett samarbete mellan människa och 

maskin. Detta möjliggör en differentiering mellan verk skapade genom AI och verk som 

enbart skapats av människor. Denna lösning väcker emellertid flertalet frågor om hur 

andelarna bör delas upp, vilka rättigheter AI:n kan tilldelas avseende ekonomiska rättigheter 

och inflytande över förfarandet av verket. Att tilldela en AI rättigheter kan tyckas komplicerat 

eller rent orimligt. Det går inte att påstå att människan och maskinen har en 

överenskommelse. Gemensam upphovsrätt väcker följaktligen kontraktuella frågor mellan 

människa och maskin. Detta förslag löser inte heller problematiken med stark AI eftersom 

skapandet sker utan mänsklig involvering.129 

Det kan också diskuteras om förhållandet mellan människa och AI kan liknas vid ett 

anställningsförhållande, där rättigheterna förs över till människan automatisk precis som vid 

datorprogram. Detta skulle kunna införlivas i URL genom en 40 b paragraf. Samma 

problematik som ovan aktualiseras dock här med. AI är inget rättssubjekt och kan därför inte 

ingå anställningsavtal. Analogin riskerar således urlaka arbetsrättens kontraktuella 

uppbyggnad. Frågan om vem som kan anses utgöra arbetsgivare väcks också.  

Butlers föreslagna lösning ger möjligheten att inkludera alster skapade av AI utan att behöva 

ändra lagstiftningen. Han menar att det då går att behålla antagandet att uttryck kommer från 

en idé som i sin tur måste komma från en mänsklig hjärna. På så sätt undviks filosofiska 

diskussioner om tänkande maskiner och deras rättigheter och skyldigheter. Presumtionen om 

en fiktiv mänsklig upphovsman innebär att domstolen antar att verket är skapat av en 

människa för att sedan gå vidare och bedöma huruvida verket uppnår originalitet utifrån den 

redan existerande regleringen, om så, ges upphovsrätten till AI programmeraren. Denna 

lösning ger dock upphov för diskussionen angående vem som är mest lämpad att inneha 

upphovsrätten, AI programmeraren, ägaren eller användaren.   

Som nämnts innan i avsnittet om EU:s förslag om att införa en E-person, så löser förslaget 

inte den upphovsrättsliga problematiken. Originalitetskravet är fortfarande anpassat efter 

mänsklig kreativitet och det är således fortfarande där fokus bör ligga för att lösa 

problematiken kring verk skapade av stark AI. Det tredje rättssubjektet erbjuder dock 

möjligheten för rättighetsinnehavaren att vara den som faktiskt skapat verket, det vill säga 

AI:n. Det möjliggör också en koppling mellan människa och AI, likt ett förmyndarskap. 

Samtidigt är min mening att detta enbart skapar en omotiverad förskjutning av rättigheten från 
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människa till AI. En AI har naturligtvis inga ekonomiska eller ideella incitament och därmed 

kan en sådan förskjutning inte obestridligt styrkas av upphovsrättens motiv. En E-person är 

emellertid ett intressant förslag. Om en juridisk person skulle kunna ha ideella rättigheter, som 

GA Bobek förde en argumentation kring, är förslaget om att ge en E-person motsvarande 

rättigheter inte särskilt kontroversiellt. För att det, liksom förslaget om 

anställningsförhållanden, ska kunna tillämpas på AI-alster måste det dock kompletteras med 

en förändring av originalitetskriteriet. 

De förslag som nu nämnts väcker fler frågor än vad de löser. Fokus bör ligga på utformningen 

av originalitetskriteriet och vidare forskning i vad som bör vara upphovsrättens mest centrala 

motiv. Enligt min mening faller det sig naturligt med en mer kommersiell inriktning på det 

upphovsrättsliga regelverket i framtiden med hänsyn till ett av EU:s främsta mål: att främja 

konkurrensen på den inre marknaden.   
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6. Slutsatser 

För att uppnå uppsatsens syfte besvaras de två problemformuleringarna enligt följande;  

6.1 Kan det uppstå upphovsrätt till verk skapade av artificiell intelligens och om så, vem 

tillfaller upphovsrätten? 

Vad gäller svag AI som inte har förmågan till egna kreativa val torde det falla inom ramen för 

gällande upphovsrätt då dessa fungerar som ett verktyg för skapande. Upphovsrätten tillfaller 

således människan bakom verket. Alster skapade med hjälp av svag AI kan liknas vid det som 

kan skapas med hjälp av datorprogram, det bör därför inte uppstå några större tveksamheter 

om vem upphovsrätten tillfaller.    

Alster skapade av stark AI faller högst sannolikt utanför upphovsrätten som den är utformad 

idag. Detta på grund av konstruktionen av originalitetskriteriet och dess krav på en mänsklig 

skapare. Stark AI har förmågan att skapa autonomt till den grad att dess alster troligtvis inte 

anses ha tillräcklig mänsklig inblandning.      

6.2 Vad är upphovsrättens motiv och skulle ett eventuellt skydd för AI-alster gå i linje 

med motivet? 

Eftersom upphovsrätten konstruerats med avseendet att formulera den tekniskt neutralt och 

syftet bakom den teknikneutrala formuleringen är att lagen skall kunna anpassas till ny 

teknologi, är det motsägelsefullt att neka upphovsrätt till alster skapade av AI. AI är 

produkten av teknologiska framsteg och verk skapade av AI bör därför kunna falla inom 

regelverkets skyddsobjekt. Av vad som framgår i förarbetena är alster skapade av AI i linje 

med dess motiv; att främja kulturell produktion, skydda andligt skapande och säkerställa 

upphovsmannens ekonomiska lön för mödan. För att inte gå emot dessa motiv bör AI-alster 

kunna skyddas emedan det är en ny form av mänsklig kreativitet att skapa kreativ AI. AI må 

inte influeras av ekonomiska eller ideella incitament till skapande och motiveras inte heller av 

ensamrätter i likhet med djur och natur. Människor eller företag som skapar kreativ AI kan 

däremot motiveras av ensamrätter. Om alster skapade av stark AI inte kan skyddas kan det 

leda till hinder för utvecklingen av teknologin och därmed begränsa de fundamentala 

incitament upphovsrätten grundar sig på.   

Jag ställer mig kritisk till originalitetskriteriets nuvarande utformning, det finns en 

överhängande risk för att den blir föråldrad i det framtida teknologisamhället. Upphovsrätten 

är ett juridiskt område som är känsligt för teknologiska framsteg, originalitetskravet kan 
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därför behöva hållas anpassbart. Originalitetskriteriet bygger på premissen att människan står 

för allt skyddsvärt skapande. Eftersom AI-kreativitet inte nödvändigtvis skiljer sig särskilt 

mycket från mänsklig kreativitet blir denna premiss otidsenlig, varför det finns anledning att 

överväga en annan konstruktion av originalitetskravet. 

En ändring bör dock endast genomföras om ett skydd skulle främja produktionen av kreativ 

AI, om det går i linje med upphovsrättens främst önskade motiv och om det kan anses berika 

samhället.      
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