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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
När det gäller immateriella företeelser, såsom exempelvis musikstycken, är det 

viktigt att inse skillnaden mellan ensamrätt och äganderätt. Många personer kan äga 

identiska exemplar av en, till det materiella överförd, unik tanke och det är 

följaktligen möjligt att ”både äta kakan och ha den kvar” om ”kakan” utgörs av en 

intellektuell prestation. Problemet att kontrollera hur många som ”äter på kakan” 

(utan att betala för den) har blivit allt större i takt med att den tekniska utvecklingen 

gjort det lättare, även för privatpersoner, att sprida och framställa egna exemplar av 

verk, genom användande av Internet, cd-brännare och liknande. I anledning av detta, 

och de motåtgärder som satts in (såsom exempelvis kopieringsskydd på cd-skivor), 

är det högst aktuellt att diskutera hur olika värden skall vägas mot varandra; hur 

kreativt skapande skall kunna stimuleras, samtidigt som intresset av att dra fördel av 

den tekniska utvecklingen tillgodoses. 

 

Den nu gällande upphovsrättslagen (Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk) stiftades 1960 och även om det naturligtvis skett ett flertal 

lagändringar på området sedan dess har det, under samma tid, skett desto fler 

förändringar i den verklighet som lagen skall tillämpas på. Det finns idag ett officiellt 

förslag (Ds 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av 

direktiv 2001/29/EG, m.m.) till ändring av den nuvarande upphovsrättslagen. 

Förslaget syftar till att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 

rättigheter i informationssamhället och innebär bland annat att spelrummet för 

privatkopiering skall minska och att möjligheterna för rättighetshavare att förvalta 

sina egna intressen skall öka. Mot denna bakgrund är det av intresse att se till hur 

upphovsrättens grundtanke kommer till uttryck i nuvarande, respektive föreslagen, 

lagstiftning. Kulturella och ekonomiska värden står i såväl motsats- som 

beroendeförhållande till varandra på upphovsrättens område. Upphovsrättens roll i 

informationssamhället måste grundas på en avvägning mellan de, för det andliga 

skapandet, centrala värdena. 
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1.2 Problemformulering 
 
Vilka värden bör skyddas av en upphovsrättslag och i vilken utsträckning?  

 

– Vilka värdekonflikter aktualiseras på upphovsrättens område i och med 

informationssamhällets utveckling?  

 

1.3 Syfte  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att få förståelse för upphovsrättens 

grundtanke, för att på så vis få grepp om upphovsrättens huvudproblem.  

 

Huvudsyftet är att föra en värderande argumentation för att komma fram till vilka 

värdesynpunkter som bör vara vägledande på upphovsrättens område. Syftet är att 

bidra till en argumentation kring, för upphovsrätten aktuella, värden och belysa de 

konflikter som kan uppkomma dem emellan, samt diskutera hur dessa värden 

rimligen kan vägas mot varandra och utifrån vilka motiv. Avsikten är att i 

argumentationen ta hänsyn till olika perspektiv och föra fram åsikter från flera 

intressenter. 

 

Syftet är vidare att, som grund för värdeargumentationen, söka följa lagstiftarens 

argument angående nu gällande upphovsrättslagstiftning, samt granska motiven till 

den föreslagna lagändringen, för att belysa vilka effekter vardera inställning har för 

upphovsrättens grundtanke.  

 

1.4 Metod 
Uppsatsen inleds med en översiktlig genomgång av upphovsrättens ursprung, 

framväxt och aktuella utformning. Det viktigaste materialet utgörs av lagstiftarens 

motiv till nu gällande upphovsrättslag (SOU 1956:25). Framställningen övergår 

sedan till att belysa upphovsrättens nya förutsättningar, samt hur lagstiftaren hanterat 

dessa. Därefter presenteras huvuddragen hos det aktuella lagförslaget (Ds 2003:35), 

som skall innebära svensk rätts genomförande av  Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och 

närstående rättigheter i informationssamhället (direktivet).  
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Genom att granska främst SOU 1956:25, respektive Ds 2003:35, med fokus på vissa, 

för ämnet relevanta, delar, kan utläsas vilka värderande argument lagstiftaren ställer 

upp. Grundtankarna från de båda texterna, sammantaget med infallsvinklar från 

doktrin, samt gällande debatt i media, är sedan utgångspunkten för den del av arbetet 

där en argumentation förs, utifrån ett kritiskt förhållningssätt, kring de, för 

upphovsrätten centrala, värdena och deras inbördes förhållande.  

 

1.5 Problemavgränsningar  
Uppsatsen behandlar enbart upphovsrätt till musikaliska verk. Närstående rättigheter 

behandlas ej. Utövande konstnärer på musikens område kommenteras endast i 

begränsad omfattning i anslutning till värdeargumentationen, som ett perspektiv på 

vilken betydelse andligt skapande kan ha.  

 

Regler angående konsumtion av spridningsrätt utelämnas, såväl vad gäller nuvarande 

ordning som ändringsförslag. Beskrivningen av inskränkningar i upphovsrätten är 

avsedd som exemplifiering, ej som uttömmande uppräkning. Påföljder, i anledning 

av upphovsrättsintrång, behandlas ej. 

 

Angående lagförslaget behandlas ej följdändringar av mindre betydelse för 

uppsatsens ämne och syfte. 

  

Vidare avgränsas uppsatsen till att främst behandla följande intressen som 

utgångspunkt för de värden som kan komma i konflikt: upphovsmannens, utövande 

konstnärers, rättighetsförvärvarnas, och allmänhetens.  
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2. DET IMMATERIELLA ÄGANDET  
Upphovsrättens föremål är immateriella företeelser, något så svårgreppbart som det 

personliga sättet att uttrycka en tanke. Detta gör upphovsrätten till ett område som 

delvis är svårt att förstå sig på, och därför skall först något sägas om särdragen hos 

upphovsrätten som helhet, innan de enskilda lagreglernas utformning och innebörd 

beskrivs närmare.  

 

Det grundläggande syftet med den svenska upphovsrätten är att främja litterär och 

konstnärlig verksamhet genom att ge ett rättsskydd för andligt skapande inom dessa 

områden.1 Rättsskyddet kommer till uttryck som en ensamrätt för den som skapat 

(upphovsmannen) att förfoga över det han skapat (verket). För förståelse av 

upphovsrättens uppbyggnad och innebörd är det av vikt att kunna se de paralleller 

och skillnader som finns mellan det immateriella ägandet och äganderätten till 

fysiska ting.  

 

Upphovsrätt och äganderätt följs inte alltid åt, utan är två skilda fenomen. Att ett 

fysiskt exemplar av ett verk byter ägare innebär inte att upphovsrätten till verket i sig 

övergår. För att ha rätt att använda någon annans verk på upphovsrättsligt relevanta 

sätt2 krävs att förfoganderätt erhålls.3 Detta kan självfallet ske i samband med 

överlåtelse av ett fysiskt exemplar, men det är inte nödvändigt. Upphovsmannen i sin 

tur har, såvida han inte har överlåtit dem, rättigheterna till sitt verk oavsett om han 

innehar någon fysisk kopia av det eller ej. 

  

En grundtanke för immaterialrätten är att en intellektuell skapelse är ett resultat av 

arbete och investeringar som är lika skyddsvärt som ett fysiskt ting. På samma sätt 

som ägaren till ett fysiskt föremål vill kunna kontrollera att ingen använder eller 

förstör hans ägodel utan hans samtycke, har skaparen av ett konstnärligt verk, såsom 

ett musikstycke, ett intresse av att kunna kontrollera hur andra använder sig av hans 

skapelse. Syftet för upphovsmannen är visserligen sällan att hindra någon från att 

utnyttja verket. Visst kan det ibland finnas orsaker till att upphovsmän inte vill ge ut 

vissa verk, eller hindra spridningen av de redan utgivna, till exempel om han anser 
                                                 
1 SOU 1956:25, s. 64 
2 Genom någon av handlingarna som upphovsmannen har ensamrätt till, se 3.5.2 
3 Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 94  
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att det skulle ha negativ inverkan på hans rykte som aktad kompositör om tidigare 

alster, av lägre kvalitet, skulle komma ut till allmänheten. I de flesta fall ligger det 

dock i upphovsmannens intresse att hans verk sprids och nyttjas. Det är dock 

väsentligt för upphovsmannen att få ersättning för sådant användande, eftersom det 

är hans prestationer som gjort nyttjandet möjligt. Detta förutsätter att det finns 

rättsregler, som tillerkänner upphovsmannen en ensamrätt till sina intellektuella 

alster, och medför att verken skyddas mot olovligt nyttjande och andra tillgrepp. Det 

finns således, genom upphovsrätten, ett slags immateriellt ägande, även om denna 

typ av äganderätt kan synas mer oklar när det gäller vad som är skyddat och på vilket 

sätt.4 Följande exempel är avsett att, i stora drag, illustrera skillnaden mellan 

äganderätten till det fysiska och det immateriella:  

 

Då Ebba köper ett fysiskt ting, såsom en gitarr, är det hädanefter hennes gitarr. Hon 

får spela på den av hjärtats lust och det är upp till henne att bestämma om någon 

annan skall få låna den, hyra den, eller rent av köpa den. Förlorar hon gitarren kan 

hon inte längre spela på den –sorgligt men enkelt. Låt oss dock säga att Ebba har 

kvar sitt instrument och att hon köper ett nothäfte med musikstycken anpassade för 

gitarr. Det är då självfallet hennes nothäfte. Ingen kan hindra henne från att färglägga 

alla g-klavar röda, använda häftet som grytunderlägg eller rama in det och hänga upp 

på väggen i lägenheten. Hon har även själv rätt att bestämma vem i hennes 

omgivning som skall få göra något liknande med nothäftet. Däremot har Ebba inte, 

genom köpet av nothäftet, förvärvat någon rätt att handskas som hon vill med själva 

innehållet i häftet. Den person som har satt samman de noter och ackord som nu står 

i Ebbas häfte, kompositören som tänkt ut hur verket skall spelas och låta, har 

nämligen kvar rätten till sin komposition5 och kan därför bestämma om och hur 

musiken skall få spelas och höras. Utgångspunkten är att ensamrätten är total och det 

skulle betyda att Ebba måste ha tillstånd från kompositören för att alls kunna 

använda sitt nothäfte för musicerande och inte enbart som grytunderlägg. Som 

kommer framgå nedan finns det dock ett flertal inskränkningar i upphovsmannens 

ensamrätt, vilket bland annat betyder att Ebba inte måste be om lov för att använda 

nothäftet för egna gitarrövningar hemma i lägenheten, eller om hon vill spela upp sitt 

favoritstycke för bästa vännen Fanny. En säregenhet hos immateriella företeelser, 

                                                 
4 Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 13 
5 Här förutsätts, för enkelhetens skull, att ingen separat överlåtelse av upphovsrätt skett. Se 3.7 
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såsom musikstycken, är att de kan spridas vidare utan att medföra någon förlust för 

den som utför spridandet. Ebba kan lära sig musikstycket utantill och sedan ge 

nothäftet till Fanny. Förlusten av nothäftet innebär troligen inte att Ebba inte längre 

kan spela musikstycket, men även Fanny har nu möjlighet att spela det. Eftersom ett 

verks vägar, på detta vis, i princip är omöjliga att kontrollera, innebär det att teori 

och praktik inte alltid överensstämmer. Kontrollsvårigheterna gör exempelvis att en 

upphovsman inte alltid har möjlighet att få ersättning för nyttjande av hans verk, 

även om han har en rättighet att få det. Det är därför viktigt att Ebba inser, och 

respekterar, skillnaden mellan den fulla äganderätt hon har till nothäftet och den 

mycket begränsade, på ett undantag från huvudregeln grundade, förfoganderätt hon 

har till den musik som utgör häftets innehåll.  

 

Ovan har konstaterats att det är skillnad på äganderätt till materiella, respektive 

immateriella, företeelser. I det följande är det den immateriella äganderätten, det vill 

säga upphovsrätten –upphovsmannens ensamrätt, som ställs i fokus.  

 

3. UPPHOVSRÄTTENS URSPRUNG & FUNKTIONER  

3.1 Historik 
Upphovsrätten har, liksom de flesta rättsområden, genomgått en utveckling över 

tiden. Eftersom ”erkännandet” av upphovsrätten kommit gradvis har även 

rättsområdets innehåll vuxit fram i etapper. Rättighetshavarnas befogenheter, samt 

inskränkningar i deras rättigheter, har införts efter hand som förändringar, inom 

tänkande eller teknik, skett i samhället. Dels har synen på kultur och skapandets 

betydelse varit olika i olika tider, dels har förutsättningarna för tillämpningen av de 

lagar som stiftats förändrats. Detta har påverkat uppfattningen om vad och hur 

upphovsrätten bör ge skydd.  

 

Behovet av en upphovsrätt uppstod egentligen först i och med boktryckarkonstens 

genombrott.6 Dessförinnan hade det inte funnits många möjligheter att utnyttja ett 

verk i sådan omfattning att en kontrollrätt skulle varit av ekonomisk betydelse för 

upphovsmannen. Det var heller inte till upphovsmannen som de första rättigheterna 

                                                 
6 Thomas Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 8 
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gavs, utan till tryckerierna. Således var det ekonomiska incitament som ledde till den 

första regleringen av upphovsrättslig karaktär.7  

 
För att det skall vara tänkbart att ett rättighetsskydd tillställs upphovsmannen är det 

av väsentlig betydelse att kunna se det immateriella verket som något åtskilt från det 

fysiska exemplaret av det, särskilt vad gäller musikaliska verk.8 Att vidare se verket 

som något sammanhörande med upphovsmannen som person har inte alltid varit en 

självklarhet, utan historiskt har skapande människor exempelvis betraktats som Guds 

redskap, utan närmare personlig anknytning till sina verk. 

 

Upphovsrätten har utvecklats i två huvudriktningar, där den anglosaxiska traditionen 

har kvar grundsynen att upphovsrätt är ett ”kommersiellt betingat privilegium”, 

medan exempelvis den svenska upphovsrätten baseras på utgångspunkten att 

upphovsrätten är en mänsklig rättighet som tillerkänns den enskilde 

upphovsmannen.9 Enligt detta senare synsätt är det den individuella ensamrätten som 

är utgångspunkten och efter en avvägning mot andra intressen görs inskränkningar i 

ensamrätten för att tillgodose vissa samhälleliga eller allmänna behov.10  

 
Lagstiftaren har visserligen kontinuerligt motiverat införandet av nya befogenheter 

för rättighetshavarna eller inskränkningar i deras rättigheter, men det finns inte någon 

uttalad, teoretiskt motiverad och beständig, principiell grund för upphovsrätten som 

helhet.11 Detta kan möjligen få till följd att det är svårt att konsekvent följa 

upphovsrättens grundtanke, vid företagandet av lagändringar. Då det inte ges någon 

tydlig ledning kan synen på upphovsrättens syfte lättare förändras över tiden.   

 

Det kommer finnas skäl att återkomma till grundsynen inom den svenska 

upphovsrätten, samt vilken inverkan ändrade förutsättningar, såsom ny teknik, 

månde ha på denna. Dessförinnan skall dock de upphovsrättsliga reglernas 

utformning och funktion presenteras närmare. 

 

                                                 
7 SOU 1956:25, s. 85 
8 Gunnar Petri, Rätten till menuetten, s. 10 
9 Henry Olsson, Copyright, s. 25 
10 Henry Olsson, Copyright, s. 134 
11 SOU 1956:25, s. 84 
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3.2 Verket  

3.2.1 Skillnaden mellan verk och exemplar 
I enlighet med vad lagens rubrik anger så är föremålet för upphovsrätten litterära och 

konstnärliga verk.12 Att musikaliska verk omfattas av upphovsrätt finns uttryckligen 

angivet i lagtexten,13 vars uppräkning dock inte är uttömmande14. Ett musikaliskt 

verk tillhör alltid kategorin ”konstnärligt verk” oavsett om det förmedlas genom 

notskrift, inspelning, eller framförande av musiker.15 I det fall ett musikstycke har 

förenats med en text utgör dock sångtexten ett eget, litterärt, verk och text och musik 

skyddas oberoende av varandra.16  

 

För förståelsen av vad som är ett verk i upphovsrättens mening, är det väsentligt att 

behålla ovan nämnd skillnad mellan fysiskt och immateriellt ägande i minnet. 

Grundsyftet med upphovsrätten är, som nämnts, att ge rättsligt skydd åt andligt 

skapande och ett verk, i lagens mening, är själva produkten av sådant andligt 

skapande. Upphovsrätten omfattar inte den fysiska form som ett verk är framställt i17 

och upphovsrätten till själva verket är därför inte heller beroende av vilken typ av 

exemplar det är nedlagt i. För att återgå till Ebba från exemplet ovan, så kunde 

nothäftet hon köpte lika väl ha varit en cd, med inspelningar av samma 

gitarranpassade musikstycken. Ebba hade då haft samma rätt till själva skivan och 

dess fodral, som till papperet i nothäftet. Hon har dock, i utgångsläget, lika liten rätt 

att förfoga över ljudet på skivan som hon hade till notskriftens innehåll. Nothäftet 

och cd-skivan utgör skilda typer av exemplar, men kan vara bärare av samma verk.  

 

Ett verk måste överhuvudtaget inte vara nedlagt i ett exemplar, utan ofixerade verk 

skyddas i samma utsträckning som fixerade. Även exempelvis improvisationer kan 

utgöra verk, som i så fall omfattas av upphovsrättsskyddet.18 Det är värt att upprepa 

att det är verket, och inte exemplaret, som utgör upphovsrättens skyddsobjekt. 

 

                                                 
12 1§ Upphovsrättslagen (URL) 
13 1 § 1 st 3 p URL 
14 1 § 1 st 7 p URL 
15 Thomas Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 25 
16 SOU 1956:25, s. 71 
17 Henry Olsson, Copyright, s. 39 
18 Henry Olsson, Copyright, s. 69 
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3.2.2 Verkshöjd 
För att något, till exempel ett musikstycke, skall anses utgöra just ett verk krävs, som 

nyss nämnts, först och främst att det kan sägas utgöra ett resultat av andligt 

skapande. Vidare är det avgörande att skapelsen innehar en viss grad av 

självständighet och originalitet.19 För att anses ha verkshöjd (uppnå vad som krävs 

för att klassas som verk) skall kompositionen vara unik i det avseendet att ingen 

annan, utan att ha tagit del av den förste kompositörens arbete, skulle kunna 

åstadkomma ett musikstycke där tonerna kommer till uttryck på samma sätt.20  

 

Verkshöjd är inget mått som är möjligt att ange definitivt och precist. Allt skapande 

bygger i viss mån på vad man som människa tidigare upplevt och följaktligen även 

på vad som redan skapats. Att kopiera någon annans verk rakt av innebär knappast 

att man skapar ett nytt verk. Samtidigt är det i princip omöjligt att få till stånd ett 

verk som inte bär drag av något som funnits redan förut. Någonstans i gränslandet 

där emellan börjar det framställda bli ett uttryck för skaparens individualitet, och är 

då också att anse som ett verk.  

 

3.2.3 Skyddsobjektet  
Det har redan antytts något om vad som utgör ett verk och inte. Det andliga 

skapandet skall, för det första, uppnå verkshöjd. För det andra, kan verk fixeras i 

olika typer av exemplar, men det är inte utförandeformen som skyddas.21  

 

Skyddsobjektet hos ett verk utgörs inte heller av dess innehåll. Alla kompositörer kan 

arbeta med samma toner, taktsystem, och så vidare, på samma sätt som alla författare 

kan utgå från samma ord och grammatiska regler, utan att därför göra intrång i någon 

annans verk.  

 

Det är istället uttrycksformen, det sätt på vilket upphovsmannen uttrycker verkets 

innehåll, som är skyddsobjektet. Ett verk skall således utgöra ett ”resultat av en 

individuell formgivning”.22 

                                                 
19 SOU 1956:25, s. 66 
20 Henry Olsson, Copyright, s. 54 
21 Henry Olsson, Copyright, s. 68 
22 SOU 1956:25, s. 69 
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Att uttrycksformen är skyddsobjektet är dock inte detsamma som att den personliga 

stilen hos en upphovsman, som exempelvis en viss kompositörs karakteristiska 

sound, eller hans uttrycksmedel, såsom de tekniker han använder, omfattas av 

ensamrätten.23 En kompositör kan använda sig av samma stildrag varje gång han 

komponerar, liksom två olika kompositörer kan vara inspirerade av samma 

musikaliska förebild när de skapar sina respektive verk, men varje ny skapelse skall 

bedömas för sig när det gäller verkshöjden. Bedömningen av vad som är ett verk är 

på så vis oberoende av vem som skapat, eftersom gemensamma stildrag varken är 

mer eller mindre tillåtet mellan två verk av samme upphovsman som mellan en 

upphovsmans verk och en annans. Att uppnå verkshöjden innebär i princip att gå från 

det mekaniska eller tekniska, för att istället nå det skapande, andliga. 

Skapandemomentet är det som har betydelse för att det färdiga resultatet, exempelvis 

musikstycket, sångtexten eller romanen, skall bli nytt och unikt trots att de 

grundläggande byggstenarna är desamma som använts tidigare och även av andra.  

 

Lagen ställer inget krav på vilken grad av ”färdighet” som skall finnas, varken hos 

verket eller hos upphovsmannen, för att ensamrätt skall föreligga. Enligt allmänna 

upphovsrättsliga principer skyddas nämligen även utkast och förstadier till verk, 

förutsatt att verkshöjd är uppnådd.24  Som ovan nämnts krävs ej att verket är fixerat i 

exemplar. Vad gäller upphovsmannens färdigheter så skall lagens 

konstnärlighetsbegrepp uppfattas i dess vidaste bemärkelse.25 Kravet på verkshöjd 

får inte tolkas som att någon kvalitetsbedömning eller konstnärlig värdering skall 

ske.26 Så länge upphovsmannen haft som syfte och ambition att förmedla 

konstnärskap genom sitt verk och ger uttryck för ett andligt skapande, så skyddas alla 

typer av alster.27 Ett dåligt verk är likväl ett verk. Det är, principiellt, en annan sak att 

upphovsrätten kan vara av liten, eller ingen, betydelse om ingen vill nyttja verket.28  

 

Skyddsobjektet för upphovsrätten är inte beroende av något kriterium angående 

vilket upphovsmannens syfte med skapandet kan eller bör vara. Det objektiva 

huvudsyftet skall, som nämnts, vara att nå en konstnärlig verkan, men i övrigt sker 
                                                 
23 Ulf Bernitz, mfl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 37 
24 Henry Olsson, Copyright, s. 39 
25 SOU 1956:25, s. 65 
26 Henry Olsson, Copyright, s. 56 
27 Thomas Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 24 
28 SOU 1956:25, s. 67 
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verksbedömningen oberoende av huruvida upphovsmannens individuella syfte kan 

anses som moraliskt eller omoraliskt, om det varit att väcka känsloupplevelser, att 

sprida information, eller att uppmana till handlingar, och så vidare.29  

 

3.3 Upphovsmannen  
Av lagtexten framgår att upphovsrätten till ett verk skall tillkomma den som skapat 

det.30 Det andliga skapande som lagreglerna skall värna om kan enbart utföras av 

fysiska personer, människor. Däremot är det inte avgörande huruvida personen kan 

handla med rättsligt bindande verkan, och således innehar rättshandlingsförmåga. 

Även barns prestationer kan exempelvis omfattas av upphovsrätt om verkshöjd är 

uppnådd.31  

 

Ett verk kan ha flera upphovsmän.32 Har, exempelvis, ett musikaliskt verk 

uppkommit under en jamsession, eller på något annat vis då flera kompositörer 

samarbetat vid skapandet och deras insatser inte är möjliga att särskilja, har de 

gemensam upphovsrätt till verket.33 Den som vill nyttja ett sådant verk måste, i 

princip, ha tillstånd från var och en av berörda kompositörer. Situationen är 

annorlunda i de fall då det visserligen förekommer samarbete, men de olika 

insatserna utgör egna verk. Ett exempel är en sång där musiken har en upphovsman 

och texten en annan. Kompositören och textförfattaren innehar då sina rättigheter 

oberoende av varandra, samtidigt som båda berörs var gång musiken och texten 

nyttjas i förening.  

 

Det kan vara svårt att bevisa upphovsmannaskap till ett verk. Lagen ställer dock upp 

en presumtion, innebärande att den, vars namn anges i samband med verkets 

framförande eller utgivning, är att anse som dess upphovsman.34 Syftet är att öka 

upphovsmannens möjligheter att göra sin rätt gällande.35 Upphovsmannen har en rätt, 

                                                 
29 Ulf Bernitz, mfl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 41 
30 1 § 1 st URL 
31 Henry Olsson, Copyright, s. 55 
32 6 § URL 
33 Ulf Bernitz, mfl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 48 
34 7 § 1 st URL 
35 SOU 1956:25, s. 157 
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vilken skall återknytas till nedan36, att alltid anges i samband med att hans verk 

nyttjas37 och denna rätt har även betydelse för nyss nämnda presumtion.  

 

Upphovsrättens skyddsregler kan ofta även komma andra än upphovsmannen till 

gagn. Rättigheter kan till exempel överlåtas genom avtal. Upphovsman är dock alltid 

den som skapat verket. Rättighetsförvärvarens situation blir aldrig helt identisk med 

upphovsmannens. För att få grepp om detta krävs dock en förståelse för hur systemet 

med rättighetsregler är uppbyggt.  

 

3.4 Upphovsrättens aktualiserande  

3.4.1 Ensamrättens inträde 
Upphovsrätten är fast förbunden med verket och dess upphovsman. Som nyss nämnts 

är utgångspunkten att det är upphovsmannen som innehar ensamrätten till sitt verk 

och denna ensamrätt tillkommer samtidigt som verket, eftersom upphovsrätten 

inträder automatiskt, i och med att verkshöjd uppnås.38 Det krävs således varken 

någon form av registrering, eller offentliggörande, för att få upphovsrätt till sitt verk. 

Däremot får rättigheterna sällan någon betydelse innan verket kan komma även andra 

till del. Ett offentliggörande får dessutom vissa viktiga rättsverkningar i och med att 

ensamrätten delvis inskränks.39   

 

3.4.2 Offentliggörande 
Ett verk är offentliggjort när det på något vis gjorts tillgängligt för allmänheten, 

antingen av upphovsmannen själv, med hans samtycke eller, i vissa mer sällsynta 

fall, till följd av någon lagregel.40 Ett offentliggörande kan således enbart ske genom 

lovligt tillgängliggörande. Det har dock ingen betydelse huruvida någon faktiskt tar 

del av verket.41 I det fall Ebba skulle få tillåtelse från kompositören av 

”musikstycken anpassade för gitarr” att framföra ett av hans helt nyskrivna verk 

offentligt för första gången, så spelar det ingen roll om Ebba agerar gatumusiker i en 
                                                 
36 se 3.5.1 
37 3 § 1 st URL 
38 Thomas Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 11 
39 Henry Olsson, Copyright, s. 70, Exempel på aktuella inskränkningar är rätten att framställa verk för enskilt 
bruk (12 § URL) samt citaträtten (22 §). Se 3.6 
40 8 § 1 st URL 
41 Henry Olsson, Copyright, s. 69 
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park, som just den kvällen råkade vara folktom. Det faktum att hon spelat verket på 

en plats där vem som helst skulle kunnat gå förbi och höra det är tillräckligt för att ett 

offentliggörande skall ha skett. 

 

3.4.3 Utgivning 
Offentliggörande kan ske antingen genom någon form av offentligt framförande, 

såsom Ebbas gatumusicerande ovan, eller genom att något exemplar av verket görs 

tillgängligt för allmänheten. Utgivningen av ett verk kan dock endast ske på detta 

senast nämnda sätt. För att anses utgivet måste nämligen exemplar av verket ha 

framställts.42 Vidare krävs att dessa exemplar, oavsett om de utgörs av notskrift, 

skivinspelning eller annat, sprids till allmänheten. Liksom offentliggörandet är även 

utgivningen oberoende av om någon tar del av verket sedan det spridits.43 Även 

utgivningen av ett verk får betydande rättsverkningar. Dels innebär den att, om inget 

offentliggörande dessförinnan skett, verket hädanefter är offentliggjort, dels 

aktualiseras ytterligare inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt när hans verk 

utgivits.44 

 

3.5 Ensamrättigheternas innebörd 

3.5.1 Ideella rättigheter 
Upphovsmannens rättigheter är indelade i två kategorier, nämligen ekonomiska, 

respektive ideella, rättigheter. De ideella har till syfte att säkerställa att ett verk, 

exempelvis ett musikstycke, aldrig ändras eller används på sådant sätt, eller under 

sådana omständigheter, att det skulle ha en negativ påverkan på upphovsmannens 

rykte eller anseende.45 Ebba måste ta hänsyn till upphovsmannens ideella rätt om hon 

exempelvis spelar ”musikstycken anpassade för gitarr” under ett offentligt 

framträdande. Spelar hon på en rysligt ostämd gitarr men bortförklarar sig med att 

”det skall låta så enligt nothäftet” kanske lyssnarna får mycket negativa, och 

måhända inte helt rättvisa, uppfattningar om kompositörens förmåga att hantera 

musik. 
                                                 
42 8 § 2 st URL 
43 Henry Olsson, Copyright, s. 70 
44 Verket får exempelvis användas fritt för framförande vid gudstjänst (21 § 1 st 2 p), samt kan utsändas i radio 
eller tv av de företag som omfattas av avtalslicens (26 d §) 
45 3 § 2 st URL 
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En ytterligare ideell rättighet, som innehas av upphovsmannen, är att hans namn skall 

anges i samband med nyttjande av hans verk.46 Namnangivelse skall ske i enlighet 

med god sed, vilket i princip innebär att upphovsmannen alltid skall anges, utom i 

vissa fall då det kan anses uppenbart onödigt eller problematiskt.47  

 

Upphovsrätten har i denna del paralleller till varumärkesrätten. Det är inte tillåtet att 

använda någon annans skyddade, eller ett med detta snarlikt, varumärke. 

Anledningen är minimera risken för att konsumenter förväxlar de varor eller tjänster 

som utbjuds av skilda näringsidkare. Att undvika förväxling kan vara av betydelse 

för näringsidkaren dels vad gäller den goodwill som byggts upp runt hans varumärke, 

dels vad gäller hans ekonomiska vinning. Förutom att skyddas från att en annan 

näringsidkare skall kunna göra ekonomisk vinning genom användande av hans 

varumärke, skyddas även märkesinnehavaren från att riskera egen förlust på grund av 

annans användande av märket. Detta senare skydd är oberoende av om den som utför 

intrånget i varumärkesrätten faktiskt gör någon egen vinning eller ej. På samma sätt 

är upphovsmannens ideella rättigheter fristående från de ekonomiska. Oavsett om 

någon använder ett musikstycke för egen vinnings skull, eller om han olovligen 

använder ett verk på ett sätt som inte får någon ekonomisk betydelse för honom själv 

eller för upphovsmannen, har verkets upphovsman alltid rätt att anges som sådan 

samt att skyddas från kränkande ändring eller användning av hans verk. Detta medför 

exempelvis att Ebba, om hon skulle göra sitt ostämda offentliga framförande utan att 

ha tillstånd från upphovsmannen att använda verket, gör sig skyldig till intrång dels i 

de ideella, dels i de ekonomiska rättigheterna. Dessa utgör då två, av varandra 

oberoende, upphovsrättsintrång. 

 

3.5.2 Ekonomiska rättigheter 
Den ekonomiska delen av upphovsrätten består av två huvuddelar: rätten att 

framställa exemplar av verk, samt rätten att göra verk tillgängliga för allmänheten.48 

Exemplarframställning och de olika tillgängliggörandeformerna utgör vad som 

brukar kallas upphovsrättsligt relevanta förfoganden. Det är denna typ av 

                                                 
46 3 § 1 st URL 
47 SOU 1956:25, s. 116f 
48 2 § 1 st URL 
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förfoganden som kan vara av ekonomisk betydelse för upphovsmannen och som han 

därför, som utgångspunkt, har ensamrätt till. Följaktligen är det även dessa 

förfoganden som, om de utförs av någon annan än rättighetshavaren, kan utgöra 

upphovsrättsintrång.  

 

Rätten att framställa exemplar, även kallad mångfaldiganderätten, innebär att 

upphovsmannen ensam har rätt att fixera sitt verk i olika typer av bärare, från vilka 

andra sedan har möjlighet att uppfatta det.49 Exempel på exemplar av ett musikstycke 

är notskrift, inspelning på en cd-skiva, samt en ljudfil lagrad i en dator. 

Utgångspunkten är att ett exemplar har framställts när verket är fixerat på ett sätt som 

är självständigt och i någon grad beständigt.50 Fixeringen skall vara stabil och inte 

alltför kortvarig. Gränsdragningen kan vara svårtydd, men de flesta fixeringar av 

någon praktisk betydelse är högst sannolikt omfattade av ensamrätten. 

 

Av ovan nämnda förutsättningar följer att en musikanvändare, som exempelvis Ebba, 

i utgångsläget inte har rätt att företa sådana handlingar som innebär att verket 

därefter finns representerat i fler exemplar än innan. Ebba har inte rätt att spela in sitt 

framförande av de gitarranpassade musikstyckena från sitt nothäfte på ett 

kassettband, lika lite som hon har rätt att bränna en kopia av cd-skivan med samma 

musikstycken, eller rita av nothäftets innehåll. Det spelar ingen roll om Ebba alltid 

utelämnar refrängen när hon spelar in sina framföranden, eller om hon bara ritar av 

de två första sidorna från sitt nothäfte. Upphovsmannens ensamrätt till 

mångfaldigande omfattar nämligen även delar av hans verk, så länge dessa delar, för 

sig, uppnår tillräcklig grad av verkshöjd för att anses som ett verk.51 

 

Lagen anger tre möjliga vägar för tillgängliggörande av verk, nämligen att framföra 

verk offentligt, att sprida exemplar genom exempelvis försäljning eller uthyrning, 

eller att visa exemplar offentligt.52 Framförandet utgör oftast den viktigaste 

tillgängliggörandeformen för kompositörer, eftersom deras verk är av den arten att de 

framför allt syftar till att framföras.53 Musikaliska verk kan framföras på ett flertal 

                                                 
49 Henry Olsson, Copyright, s. 83 
50 Henry Olsson, Copyright, s. 84 
51 Henry Olsson, Copyright, s. 87 
52 2 § 3 st URL 
53 Ulf Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 55 
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olika sätt, exempelvis som liveframträdande för en närvarande publik, som 

uppspelning i radio, som bakgrundsmusik i en film, eller som avlyssningsbara filer 

på Internet. 

 

Spridningsrätten är bunden till exemplar av verket och innebär att upphovsmannen 

som utgångspunkt är den som har rätt att exempelvis sälja skivor och nothäften där 

hans verk finns nedlagt. Denna rättighet blir dock sällan av någon större praktisk 

betydelse för kompositörer.54 När ett exemplar av verket lovligen överlåtits kan detta 

nämligen spridas vidare utan upphovsmannens samtycke55 och rätten att ge ut ett 

verk kopplas ofta samman med rätten att framställa exemplar av det. Dessa 

rättigheter överlåts av de flesta fall till ett förlag, som därigenom övertar 

upphovsmannens rättigheter i dessa delar.56  

 

Även visning är bundet till exemplar, som visas på sådant sätt att det ej är fråga om 

ett framförande. Musikaliska verk är ytterst sällan föremål för visning, men ett 

tänkbart scenario är att noter projiceras på en filmduk under en offentlig konsert.57 

 

3.5.3 Osjälvständiga verk 
Upphovsrättens skyddsobjekt har ovan beskrivits som uttrycksformen, skiljt från 

utförandeformen, hos en andlig skapelse. Upphovsmannens ensamrätt till sitt verk 

gäller således oavsett om det presenteras i en ursprunglig eller ändrad 

utförandeform.58 En bearbetning av ett verk, exempelvis att ”musikstycken 

anpassade för gitarr” anpassas till fiol och dragspel, är ofta ett resultat av andligt 

skapande, som kan uppnå verkshöjd och därmed utgöra ett verk. Ett sådant verk blir 

då osjälvständigt i förhållande till det verk som det baserats på. Rätten till en 

bearbetning, ”musikstycken för fiol och dragspel”, förändrar inte något i 

rättigheterna till det ursprungliga verket, ”musikstycken anpassade för gitarr”.59  

 

                                                 
54 Ulf Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 59 
55 19 § URL 
56 31 § 1 st URL 
57 Ulf Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 55 
58 2 § 1 st URL 
59 4 § 1 st URL 
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Det är dock skillnad på en bearbetning av ett verk och ett verk som tillkommit till 

följd av inspiration från ett befintligt verk. Det är en bedömningsfråga, huruvida ett 

verk är så pass självständigt, i förhållande till andra verk, att även upphovsrätten till 

det skall vara oberoende av upphovsrätten till dessa andra verk.60  

 

3.5.4 Skyddstid 
Upphovsrätten är inte evig. Förutsatt att upphovsmannen erhållit ensamrätt till ett 

verk under sin livstid, består rätten till och med det sjuttionde året efter hans död.61 

De ideella rättigheterna kan i vissa fall få betydelse under en längre tid. Efter 

upphovsmannens död övergår nämligen hans rätt till skydd mot kränkande ändring 

eller användning av verket, till att bli ett skydd mot att verk används på ett sätt som 

”kränker den andliga odlingens intresse”.62  

 

Upphovsrättens regler om ekonomiska rättigheter kan i vissa fall börja få betydelse 

för ett verk senare än sjuttio år efter det att upphovsmannen avled. För verk som 

utges för första gången efter denna tids utgång gäller att skyddstiden istället räknas 

från året för offentliggörande eller utgivning och den som ger ut, eller offentliggör, 

verket har då en ensamrätt gällande under 25 år.63 Bestämmelsen syftar till att ge 

incitament att investera i utgivning av sådana äldre verk som inte offentliggjorts 

under den normala skyddstiden, och som således, utan denna bestämmelse, skulle 

vara fria för allas nyttjande.64  

 

3.6 Inskränkningar 
Även om upphovsrättslagens utgångspunkt är att en upphovsman har ensamrätt till 

sitt verk under skyddstiden, enligt vad som ovan sagts, så finns vissa undantag från 

denna huvudregel. De inskränkningar som görs i lagen är grundade på ett avvägande 

mellan grundtanken om upphovsmannens ensamrätt och allmänhetens intresse av att 

få tillgå konstnärliga verk.65 Det finns ingen generell begränsning, grundad på 

                                                 
60 4 § 2 st URL 
61 43 § URL 
62 51 § URL 
63 44 a § URL 
64 Henry Olsson, Copyright, s. 211 
65 Henry Olsson, Copyright, s. 134 
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exempelvis informationsfrihet,66 utan det handlar om ett antal specifika 

undantagssituationer som finns angivna i en uttömmande uppräkning i lagtexten.67  

 

De ekonomiska rättigheterna kan inskränkas på olika sätt.68 I vissa fall handlar det 

om fria utnyttjanden där varken erhållande av tillstånd eller erläggande av ersättning 

krävs. Vid tillämpning av tvångslicens krävs heller inget tillstånd från 

upphovsmannen, men han har rätt att erhålla ersättning för det nyttjande som sker. 

Avtalslicenser, som fattats kollektivt av representanter för rättighetshavare, 

respektive nyttjare, kan få effekter även för den enskilde upphovsman som inte haft 

möjlighet att påverka avtalets innehåll.69 Exempelvis bygger utsändningar i Sveriges 

radio & TV på en avtalslicens.70 Inskränkningar i de ekonomiska rättigheterna kan 

begränsas genom avtal, innebärande att upphovsmannen åter har ensamrätt till det 

inskränkningen skulle ha gällt, men upphovsmannen kan inte ensidigt upphäva en 

inskränkning.71 

 

Upphovsmannens ensamrätt att framställa kopior är begränsad på ett antal sätt, varav 

det som är av störst betydelse, såväl för upphovsman som nyttjare, är rätten att 

framställa enstaka kopior för enskilt bruk.72 Med stöd av denna inskränkning har 

Ebba således rätt att spela in en kassett av sitt framförande av musiken från nothäftet 

hemma i lägenheten och ge bort kassetten till Fanny. Hon har dock inte rätt att be 

någon utomstående att sköta inspelningen.73  

 

Inskränkningen angående citat74 innebär att Ebba även har rätt att offentligt framföra, 

eller framställa exemplar av, en del av ett verk, så länge verket blivit offentliggjort 

och Ebba tar hänsyn till god sed när hon använder takter eller toner. Omfattningen av 

de delar hon spelar upp eller kopierar skall kunna motiveras av det ändamål för vilket 

hon använder dem. 

 

                                                 
66 Henry Olsson, Copyright, s. 136 
67 2 kap URL 
68 Henry Olsson, Copyright, s. 134f 
69 26 i § URL 
70 26 d § URL 
71 Henry Olsson, Copyright, s. 138 
72 12 § 1st URL 
73 12 § 3 st 1 p URL 
74 22 § URL 
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De ideella rättigheterna är inte föremål för några inskränkningar75 och kan heller inte, 

med bindande verkan, avtalas bort helt och hållet. I det fall ett verk utnyttjas enligt 

någon av reglerna om inskränkningar i den ekonomiska ensamrätten ökar istället 

omfattningen av den ideella rätten på så sätt att ursprungsverket skall anges och 

möjligheterna för nyttjaren att ändra i verket begränsas ytterligare.76 Inget hindrar 

dock att upphovsmannen gör avkall på sina ideella rättigheter för en begränsad tid 

och för viss, preciserad, användning av hans verk. 

   

3.7 Överlåtelse 

3.7.1 Rätten att förfoga över upphovsrätten 
Upphovsrättens största praktiska innebörd för upphovsmannen är oftast inte rätten att 

själv förfoga, eller hindra andra från att förfoga, över verket i sig. Snarare är det av 

störst praktisk betydelse för upphovsmannen att han har rätt att förfoga över och 

handla med, inte bara verket, utan även själva upphovsrätten. Stora delar av 

upphovsrätten kan överlåtas eller upplåtas helt eller delvis. Detta kan ske till en eller 

flera förvärvare och för olika tidsintervaller eller förfogandesätt.77 

  

3.7.2 Kollektiv förvaltning 
För att kunna nyttja musikaliska verk krävs att en uppsjö av tillstånd inhämtas och att 

en mängd betalningar erläggs till olika mottagare. Idag finns dock ett välorganiserat 

system av företrädarorganisationer, till vilka de allra flesta rättighetshavare är 

anslutna. I korthet innebär detta i praktiken att musikanvändning sker genom 

organisationer som STIM78, i egenskap av förvaltare av framföranderättigheter, och 

NCB79, som förvaltar mekaniska rättigheter (inspelning och kopiering).80  

                                                 
75 11 § 1 st URL 
76 11 § 2 st URL 
77 Ulf Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 51f 
78 Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
79 Nordic Copyright Bureau 
80 Thomas Carlén-Wendels, Upphovsrätt i reklam och media, s. 109f 
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4. UPPHOVSRÄTTENS NYA FÖRUTSÄTTNINGAR  
Idag, med den betydande teknikutveckling som skett, är många av förutsättningarna 

för den befintliga lagstiftningen förändrade. Den tekniska utvecklingen har lett till 

nya sätt att hantera upphovsrättsskyddat material. Det finns otaliga möjligheter som 

man inte kunnat förutse eller räkna med när befintliga lagregler infördes. Med hjälp 

av, till exempel, cd-brännare eller mp3-spelare är det möjligt att, snabbt, enkelt och 

billigt, framställa kopior som är identiska, eller näst intill identiska, med originalet.  

 

Tekniken har inte enbart utvecklats, den har även blivit tillgänglig för stora delar av 

allmänheten. Det blir allt vanligare att ha en dator hemma och även mer vanligt att 

datorerna är utrustade med stor lagringskapacitet, cd-brännare, och så vidare. Genom 

den ökade tillgängligheten till Internet finns också möjligheter att sprida verk på ett 

helt annat sätt, och i en helt annan omfattning, än tidigare. Personer kan överföra 

verk, såväl till för dem kända mottagare, genom att till exempel skicka musikfiler via 

mail eller chattprogram, som till vilka okända mottagare som helst, genom att göra 

musiken tillgänglig i något av de uppkomna nätverk där kontakten mellan aktörerna 

går ut på just överförandet av musik.  

 

Såsom kommer att utvecklas nedan kan teknikutvecklingen i sig ha stora fördelar för 

upphovsmännen, eftersom den bland annat innebär nya möjligheter för dem att nå ut 

med sina verk, då såväl produktion som spridning kan ske enklare och till lägre 

kostnad. Samtidigt är det dock så att även möjligheterna att inkräkta på 

upphovsmännens rättigheter har ökat i lika stor, om inte större, omfattning som 

upphovsmännens möjligheter att utnyttja den nya tekniken i eget intresse. 

 

Den tekniska utvecklingen har medfört en diskrepans mellan lag och verklighet, och 

ett behov av att se över den befintliga upphovsrättslagen. Upphovsrättens funktioner 

är inte längre anpassade till förutsättningarna. Då det är oklart vad som gäller på ett 

visst område, hur lagar skall tillämpas, skapas istället andra normer. Det blir 

allmänhetens uppfattning om vad som är rätt eller försvarligt som kommer att styra. 

Ett rättsområde måste präglas av en jämvikt mellan stabila lagregler och möjlighet 

till tillräckligt flexibel anpassning till ändrade tillämpningsförhållanden. Rätten 

måste anpassas till den samhälleliga utvecklingen, inom exempelvis teknikområdet, 
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för att inte bromsa den.81 Eftersom upphovsrättens regler utgår ifrån en avvägning 

mellan intressen krävs att varje ändring, med mer än obetydlig inverkan för berörda 

parter, måste motiveras på ett acceptabelt sätt. En förutsättning för att bestämmelser 

skall respekteras är att de som berörs av dem har förståelse för dem och kan se 

skäliga grunder för varför handlingsutrymmen förändras, och så vidare.  

 

5. ÄNDRINGSFÖRSLAGEN  I HUVUDDRAG  

5.1 Övergripande syfte 
Promemorian Ds 2003:35, med titeln ”Upphovsrätten i informationssamhället –

genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.” (lagförslaget) innehåller förslag till 

ändringar av den svenska upphovsrättslagen, för anpassning till de ändrade 

förhållandena för upphovsrätten, i och med den tekniska utvecklingen. Förslaget 

skall även innebära en harmonisering med EU:s övriga medlemsländers 

upphovsrättslagstiftning, för att på så vis bidra till gemenskapens målsättning att den 

inre marknaden skall präglas av fri rörlighet för varor och tjänster, samt en rättvis 

konkurrenssituation.82  

 

5.2 Ensamrättigheter 

5.2.1 Exemplarframställning 
Enligt lagförslaget skall exemplarframställningsrätten hädanefter omfatta ”varje 

direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent exemplarframställning oavsett i 

vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller 

delvis”.83 Upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning av sitt verk ändras 

härigenom inte i sak. Ändringen enligt lagförslaget innebär snarast en 

definitionsutvidgning för att inget tvivel skall råda om att även framställningar enligt 

nya tekniker omfattas av ensamrätten, samt att även sådana tillfälliga exemplar, som 

kan framställas automatiskt exempelvis vid överföringar i nätverk, är omfattade av 

                                                 
81 Alexander Peczenik, Juridisk argumentation, s. 11f 
82 Ds 2003:35, s. 65 
83 Ds 2003:35, s. 79 
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upphovsmannens ensamrätt.84 Utgångspunkten är således, liksom tidigare, att 

upphovsmannen har ensamrätt till alla typer av exemplarframställning. 

 

5.2.2 Tillgängliggörande för allmänheten 

5.2.2.1 Bakgrund 
Angående vad som skall anses utgöra upphovsrättsligt relevanta förfoganden, inför 

lagförslaget ett nytt begrepp och föreslår vissa ändringar av tidigare definitioner.85 

Förändringarna innebär dock ej att några nya ensamrättigheter införs, utan rätten till 

tillgängliggörande kommer ha samma omfattning som tidigare.86  Syftet med de nya 

definitionerna är främst att anpassa upphovsrättslagstiftningen till de nya möjliga 

sätten att förfoga över verk med hjälp av teknik. Lagstiftaren vill tydliggöra att även 

sådana förfoganden omfattas av upphovsmannens ensamrätt att göra verk tillgängliga 

för allmänheten.  

 

5.2.2.2 Överföring till allmänheten 
Överföring till allmänheten föreslås införas som en ny definition i lagen, för att 

komplettera beskrivningen av vad ensamrätten till tillgängliggörande för allmänheten 

innefattar. Det är således, som nyss nämnts, inte fråga om införande av en ny 

ensamrätt, utan av en ny definition angående en redan existerande rättighet. 

 

Användande av tekniska hjälpmedel har exempelvis medfört att verk numer kan 

spridas ”on-demand”, det vill säga att nyttjaren själv kan bestämma tiden och platsen 

för när han tar del av ett verk.87 Framförallt är det på Internet som det är möjligt att 

på detta vis ”beställa” tillgången till ett verk. Musik som lagts upp på en hemsida kan 

avlyssnas av människor när som helst under dygnet och från varje plats där det finns 

en uppkopplad dator tillgänglig. Även i många andra fall, där publiken inte har 

samma möjligheter att påverka tid och plats för lyssnandet, är tillgången till verk 

idag inte lika beroende av litet geografiskt avstånd mellan den som framför ett verk 

och den som tar del av det. Publiken behöver inte längre vara närvarande på den plats 

                                                 
84 Ds 2003:35, s. 77ff 
85 Nedan behandlas de förfoganden som berörs av ändringsförslagen. Spridningsrätten föreslås kvarstå 
oförändrad och utelämnas därför här. 
86 Ds 2003:35, s. 88 
87 Ds 2003:35, s.103f 
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där musiken spelas, eftersom musiken idag alltmer sällan upplevs som en 

direktöverföring mellan musiker och publik, utan oftare som en överföring, på 

trådbunden eller trådlös väg, från en annan plats än den där musiken kan avlyssnas.88 

En distansöverföring, genom tekniska hjälpmedel, äger exempelvis rum när musik 

spelas på radio, eller i tv-sändningar.89  

 

Syftet med att införa denna nya definition är främst att anpassa språkbruket till de 

nya tekniska förutsättningarna, för att tydliggöra att vissa förfoganden, som idag 

endast med viss tveksamhet kan inrymmas under definitionerna offentlig visning 

eller offentligt framförande, dock ändå omfattas av upphovsmannens ensamrätt. 

Lagstiftaren menar att de förfoganden som sker genom distansöverföringar på ett 

avgörande sätt skiljer sig från framföranden, samt har stor betydelse för 

upphovsmännen. Distansöverföringar, genom exempelvis radio, tv och Internet, kan 

nå ett stort antal människor, som därigenom ges möjlighet att framställa kopior av 

verken, eller förfoga på andra sätt som påverkar rättighetshavarens situation.90  

 

5.2.2.3 Offentligt framförande  
Tillämpningsområdet för regeln gällande offentligt framförande föreslås bli såväl 

begränsat som ändrat genom lagförslaget. Begränsningen innebär att framförande 

endast kan vara för handen då publiken kan uppleva verket på samma plats som det 

framförs.91 Ändringen i övrigt innebär att regeln kan vara tillämplig på alla typer av 

verk och framförandet kan ske med eller utan tekniska hjälpmedel.92 Exempel på 

offentliga framföranden är livekonserter, samt uppspelning av skivor på dansställen.  

 

Ett offentligt framförande kan föregås av en överföring, till exempel om radiomusik 

spelas i en affär eller restaurang. Det förfogande butiksinnehavaren eller 

restaurangägaren utför innebär dock offentligt framförande och inte någon 

överföring.93 Det avgörande är att hålla isär situationerna när musik spelas på plats, 

respektive på distans, i förhållande till lyssnarna.  

                                                 
88 Ds 2003:35, s. 88 
89 Ds 2003:35, s. 100f 
90 Ds 2003:35, s. 94 
91 Ds 2003:35, s. 89 
92 Ds 2003:35, s. 109f 
93 Ds 2003:35, s.101f 
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5.2.2.4 Offentlig visning  
Det har redan nämnts att regeln om offentlig visning, i sin aktuella utformning, sällan 

är av betydelse för musikaliska verk. Tillämpningsområdet för regeln föreslås 

begränsas ytterligare, till att avse endast de fall då fysiska exemplar av verk görs 

tillgängliga, utan användande av tekniska hjälpmedel, på samma plats där de kan ses 

av sin publik.94  

 

5.3 Inskränkningar 

5.3.1 Begränsning av privatkopiering 
Som reaktion på de ökade möjligheterna till exemplarframställning som den nya 

tekniken medför, föreslås en definitionsändring av inskränkningsbestämmelsen 

angående kopiering för enskilt bruk. Avsikten är att minska omfattningen av sådan 

kopiering genom att begränsa tillåtligheten. Den nuvarande formuleringen ”enskilt 

bruk” föreslås ersättas av privat bruk, samtidigt som ”enstaka”, i samma lagregel, 

föreslås ersättas av fåtal.95 Syftet är dels att tydliggöra att exempelvis 

exemplarframställning på arbetsplatser endast är tillåten i en mycket begränsad 

omfattning, dels att betona att inskränkningen endast är tillämplig på ett litet antal 

kopior. 

 

5.3.2 Lovlig förlaga  
En ny lagregel föreslås införas, med innebörden att all exemplarframställning måste 

ske från ett verk som gjorts tillgängligt i enlighet med lagen, det vill säga 

företrädelsevis med upphovsmannens samtycke.96 Den som måste vara lovlig är den 

egentliga förlagan, huvudförlagan. Detta innebär att då ett verk, som av en person 

olovligen lagts ut på Internet, laddas ner av någon annan, har denne senare person 

inte åstadkommit ett lovligt exemplar, även om det som fastnar på hans hårddisk, 

mp3-spelare eller cd-skiva har framställts från en tillfällig kopia som uppkommit i 

och med överföringen av verket.97 Oavsett vad som sker under överföringen är 

                                                 
94 Ds 2003:35, s. 89 
95 Ds 2003:35, s. 136f 
96 Ds 2003:35, s. 137 
97 Ds 2003:35, s. 152 
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kopian (som laddas ner från Internet) olovlig om huvudförlagan (som lagts upp på 

Internet) är olovlig.  

 

Lagstiftarens syfte med införandet av denna regel är främst att göra det principiella 

ställningstagandet att spridning och framställning av olovliga exemplar av verk inte 

är acceptabelt. Att någon liknande lagregel inte finns i dagsläget bidrar, enligt 

lagstiftaren, till att respekten för upphovsrätten minskar och det är därför av vikt att 

införa kravet på lovlig förlaga, även om det i praktiken är näst intill omöjligt att 

kontrollera efterlevnaden av en sådan regel.98 

 

5.4 Rättsligt skydd för tekniska åtgärder och 
elektronisk information om rättighetsförvaltning 
Lagstiftaren föreslår även införandet av ett nytt kapitel av rättsregler, som skall öka 

rättighetshavarnas möjligheter att hindra olovlig privatkopiering och liknande intrång 

i sina rättigheter. Rättsreglerna, som inte har någon motsvarighet i nuvarande 

lagstiftning, rör skydd för tekniska åtgärder och elektronisk information om 

rättighetsförvaltning.99  

 

Reglerna innebär, i korthet, att rättighetshavare har rätt att, med teknikens hjälp, 

skydda exempelvis ett musikaliskt verk från obehörigt nyttjande, genom att göra 

spridningen beroende av villkor. Det gäller företrädelsevis att exemplar av verk, 

såsom cd-skivor, förses med kopieringsskydd. Beroende på utformningen av sådana 

skydd kan antalet kopior, som är tekniskt möjliga att framställa med exemplaret som 

förlaga, begränsas eller hindras.  

 

Enligt förslaget skall det vara olagligt att kringgå, eller ens försöka kringgå, sådana 

tekniska åtgärder, som vidtagits för att hindra att upphovsrättsligt relevanta 

förfoganden sker olovligen. Detta innebär exempelvis att det inte är tillåtet att 

försöka avlägsna kopieringsskydd från en cd-skiva, ens om syftet är att framställa 

kopior för eget bruk. Vidare kommer det inte vara tillåtet att ändra eller avlägsna 

sådan elektronisk information, angående till exempel upphovsman, hur musiken får 

                                                 
98 Ds 2003:35, s. 151 
99 Ds 2003:35, s. 323ff 
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eller inte får användas, som tillförts exempelvis en cd-skiva. Sådan elektronisk 

information ses som ett medel för upphovsmän och andra rättighetshavare att skydda 

sina verk och hindra intrång i sina rättigheter.  

 

I lagförslaget uttalas att det är eftersträvansvärt att rättighetshavare får större 

möjligheter att skydda sina egna intressen och införandet av de aktuella reglerna är, 

enligt lagstiftaren, en nödvändighet för rättighetshavarnas möjligheter att ”förvalta 

sina rättigheter i en digital omgivning”.100 Att rättsligt skydd ges för denna typ av 

rättighetsförvaltande åtgärder är, enligt såväl lagstiftare som skivbolag, även i 

upphovsmännens intresse. 

 

5.5 Huvuddrag 
Sammanfattningsvis kan sägas att lagförslaget inför få nya ensamrättigheter, eller 

nya inskränkningar, utan att det till största delen är fråga om definitioner och 

klargöranden, som dock avses få stor principiell betydelse. Anpassningen till den 

tekniska utvecklingen sker genom att lagstiftaren söker stärka rättighetshavarnas 

ställning och begränsa undantagen från deras rättigheter i de fall den tekniska 

utvecklingen kan leda till att de får ökad betydelse. Att exempelvis utrymmet för 

visningsrätten begränsas till förmån för framföranderätten innebär, för de som berörs, 

att deras rättigheter stärks, i och med att det finns färre inskränkningar som belastar 

framföranderätten än visningsrätten.101  

 

Ändringen av vissa definitioner motiveras med att det är enklare att klart avgränsa 

inskränkningar om gränserna för vilka förfoganden som omfattas av vilka begrepp 

blir tydligare.102 Vidare är en motivering att tydligt angivna ensamrätter underlättar 

vid avtalsbildning och gör rättsläget mer förutsägbart.103 

                                                 
100 Ds 2003:35, s. 329 
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6. VILKET VÄRDE HAR MUSIKEN? 

6.1 Allmänt om värden och musik 
I det följande kommer en argumentation angående musikens värde att föras. Utifrån 

en beskrivning av detta värde kan olika intressen vägas mot varandra, med 

utgångspunkt från hur de bidrar till att uppfylla värdet, och hur detta bör skyddas av 

lagen. Det är viktigt att uppmärksamma att något som anses värdefullt kan ha 

betydelse på många olika plan. Vad ett värde innefattar kan se olika ut beroende på 

ur vems synvinkel man betraktar det och i vilket sammanhang. För att kunna angripa 

ämnet för denna uppsats är det avgörande att fastställa vilka skilda innebörder 

musikens värde kan ha, samt vad skillnaderna har för betydelse.  

 

Som en första distinktion kan sägas att musiken, å ena sidan, är en viktig del av 

samhällets kultur, samtidigt som den, å andra sidan, kan ha betydelse på en marknad. 

Att skapa ett kulturellt värde innebär att skapa ett avtryck i samtiden och ett arv till 

framtiden. Då samhällsmedborgare kan ta del av ett verk, uppleva det och i någon 

bemärkelse påverkas av det, har verket blivit en del av det samhällets kultur. Det 

finns många olika grader av påverkan och kulturen förändras ständigt genom 

exempelvis nya uppfattningar om vad som är modernt. Det är dock omöjligt att 

föreställa sig en kulturlös tillvaro och kulturen i sig är alltid något som är värt att 

värna om.  

 

Eftersom ett konstnärligt verk är en produkt av mänskigt skapande, ett uttryck för 

någons personlighet och kreativitet, kan det anses inneha ett egenvärde. Det 

instrumentella värdet hos ett verk innebär att det ger upphov till känslor och 

upplevelser hos den som får ta del av det.104 Ett musikaliskt verk kan bli en viktig del 

av människors liv och tillföra ett värde, beroende på de upplevelser och minnen som 

sammankopplas med det, på ett mer personligt plan än vad som kan sägas gälla det 

kulturella.  

 

Marknadsvärdet, ett verks ekonomiska värde, är en annan typ av värde. Vilket verk 

som värderas högst, utifrån ekonomiska premisser, kan ändras beroende på många 

faktorer. Det kan sägas ha en koppling till det kulturella värdet på så vis att det är 

                                                 
104 Göran Collste, Inledning till etiken, s. 57 
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beroende av det kulturella värdets ”status” vid en viss tidpunkt. Tillgång och 

efterfrågan spelar roll även på den marknad som utgörs av konstnärliga verk och ett 

ekonomiskt värdefullt musikaliskt verk är ett sådant som tillräckligt många är 

beredda att betala för att få höra och som skivbolagen satsar resurser på att ge ut. 

Upphovsmannens rykte och anseende påverkar efterfrågan på hans verk och därmed 

också priset till vilket verken görs tillgängliga.  

 

Nedan utvecklas närmare vilken betydelse olika värden kan ha för olika intressenter, 

samt vilken betydelse dessa intressenter har för att musiken skall få sitt värde. Vilka 

”roller” har betydelse för att musiken skall få betydelse? I kapitel 7 uppmärksammas 

sedan hur dessa intressen står i relation till varandra –vilka värden som är 

gemensamma, samt på vilka punkter intressekonflikter uppstår.  

 

6.2 Upphovsmannen  
För skaparen av musik har själva skapandet ett värde i sig. Det är värdefullt att få 

uttrycka sig genom sin talang och antingen låta musiken tala för sig själv, genom de 

stämningar som tonerna förmedlar, eller låta musiken fungera i samklang med en 

text, i vilken man vill formulera tankar eller upplevelser. Ord kan förstärkas av toner 

och ett musikaliskt budskap kan ibland hjälpas fram av ord.  

 

Kreativt arbete är en form av kretsgång där nytt skapande stimuleras av att det finns 

tidigare skapande. Ett kvalitativt värde för en kompositör är därför att samhället 

präglas av kulturell mångfald, med tillgång till en rik variation av verk att inspireras 

av. För att själv bidra till denna kretsgång krävs att det egna verket kan göra intryck 

på någon annan och det blir därför av värde för upphovsmannen att det finns 

möjlighet att föra fram det han skapat och nå en publik. Upphovsmannen kan 

kommunicera med sin omvärld genom sina toner som påverkar stämningar och berör 

sinnet hos den som lyssnar. Respons från dem som tar del av verket kan skapa nya 

värden hos upphovsmannen, genom att det kan ge honom ett erkännande, eller ett 

rykte av något slag, som kan påverka hans egen, såväl som andras, syn på skapandet. 

Reaktioner som blir märkbara för upphovsmannen kan bidra till hans inspiration att 

komponera nya verk. 
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Även trygghet är av värde för den kreativa stimulansen. Ett konstnärligt verk är, 

alltid i någon grad, ett uttryck för skaparens personlighet och det mänskliga intresset 

att skyddas mot kränkningar av den personliga integriteten sträcker sig, i 

upphovsmannens fall, även till hans verk. Det är av stort värde för upphovsmannen 

att kunna överse vad som sker med hans verk och vara försäkrad om att det hanteras 

med respekt. Dels är det viktigt för möjligheten till ovan nämnda erkännande och 

rykte att de som nyttjar verket vet vem som skapat det, dels är det i upphovsmannens 

intresse att han kan kontrollera spridande och nyttjande av hans verk i det avseendet 

att han har rätt att bestämma om ett verk skall offentliggöras eller inte, samt att 

verken inte används i sammanhang som ur hans synvinkel inte är önskvärda eller 

lämpliga. Upphovsmannen har således ett intresse av att kunna ”vårda sitt rykte” och 

att vara skyddad från kränkningar.  

 

En förutsättning för att kunna ägna sig åt kreativt verksamhet, och uppnå nyss 

framställda värden, är att det finns en möjlighet att få ekonomisk ersättning för sitt 

arbete. Musiken får ett ekonomiskt värde för upphovsmannen om han har en rätt till 

sitt verk i det avseendet att han kan kräva ersättning av dem som nyttjar verket. Alla 

måste på något vis kunna försörja sig på sitt arbete och vill få belöning för sina 

prestationer. I varje enskilt fall kan de ekonomiska premisserna väga mer eller 

mindre tungt, i förhållande till de personliga och kulturella värdena. Det är den 

subjektiva inställningen hos varje upphovsman som avgör om han skapar mer 

kommersiell musik eller om han utgår från det konstnärliga, utan tanke på säljbarhet. 

En av grundtankarna inom upphovsrätten är dock, som nämnts105, att 

upphovsmannens syfte med verket inte är relevant för skyddbarheten, så länge någon 

konstnärlig verkan är avsedd att uppnås.  

 

6.3 De utövande konstnärerna  
Musik är en immateriell företeelse som blir tillgänglig när den framförs. Ett 

musikaliskt verk kan visserligen presenteras i skriven form, genom noter, men det är 

genom instrument och röster som musiken kan upplevas så som den är avsedd. De 

utövande konstnärerna, musiker och sångare, påverkar musikens värde genom sina 

                                                 
105 se 3.2.3 



 35

prestationer. Ett och samma verk kan ge olika intryck beroende på hur det arrangeras, 

hur musikern tolkar verket och hur skicklig han är i sitt utförande. 

 

För de utövande konstnärerna kan musiken delvis sägas ha liknande värden som den 

kan ha för en kompositör. Det är värdefullt att ha möjlighet att utveckla sin talang 

och, genom den, bidra till kulturen. För att det skall råda en stimulerande 

arbetssituation för musiker och sångare är det av betydelse att det finns en, till antal 

såväl som till genrer, rik tillgång till verk, som kan ge omväxling och större 

möjlighet att fritt utveckla sina talanger på det område där förutsättningarna är de 

bästa.  

 

Även mångfald inom den egna yrkeskåren är av värde. Ur den enskilde musikerns 

ekonomiska perspektiv innebär en större yrkeskår visserligen att konkurrensen om 

arbetstillfällen ökar, men sett ur ett ideellt perspektiv finns även ett positivt värde för 

de utövande konstnärerna, då tillfällen att lära av sina kollegor och inspireras av nya 

tekniker ger en inspirerande arbetsmiljö. Värdet för musikkulturen som helhet ökar 

också om fler talanger får chansen att utvecklas och säkra återväxten inom 

musikeryrket, samt bidra till en hög konstnärlig nivå.  

 

Att få erkännande för det man gör, att bli namngiven och ha möjlighet att påverka 

hur ens konstnärliga prestation utnyttjas, kan vara av stort värde för musiker och 

artister när det gäller att känna sig trygga och respekterade i sin yrkesroll. 

Synliggörande kan även ha ett ekonomiskt värde genom dess betydelse för de 

utövande konstnärernas förutsättningar att kunna fortsätta utöva sitt yrke. För många 

musiker och artister är fast anställning sällan, eller aldrig, förekommande och nya 

arbetstillfällen uppkommer ofta på basis av tidigare prestationer.  

 

Även för utövande konstnärer är det självfallet väsentligt att ha rätt till ekonomisk 

ersättning, för att kunna försörja sig på sitt arbete. Den tekniska utvecklingen 

inverkar på de utövande konstnärernas situation. Att en musikers framförande kan 

spelas in, fixeras i ett exemplar, och sedan kopieras och spridas, innebär att en och 

samma prestation av en musiker kan utnyttjas ett oändligt antal gånger. Idag kan 

musik, i vissa fall, framföras på elektronisk väg, genom ljud skapade i en dator. 

Musiker spelar dock alltjämt en viktig roll, genom det värde deras konstnärlighet 
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tillför musiken. Dessutom är den levande musiken en del av kulturen som svårligen 

kan ersättas fullt ut genom utnyttjande av inspelningar. Livemusiken är en delvis 

annan typ av upplevelse och är viktig att bevara.  

 

6.4 Rättighetsförvärvare  
Det finns kompositörer som även intar rollen som utövande musiker, samt själv 

producerar och ger ut sina kompositioner. Det förekommer dock även att de intressen 

som presenterats ovan representeras av ett flertal olika aktörer. Ett skivbolag 

fungerar som en möjlig väg att föra samman dessa intressenter. De dominerande 

bolagen på dagens marknad har ett kontaktnät innehållande de olika roller som 

behövs för att ge ut ett musikaliskt verk. Därutöver kännetecknas bolagen av att de 

förfogar över stora resurser. Främst gäller det ekonomiska tillgångar och mediala 

kontakter för marknadsföring, men aktörerna inom bolagen besitter även stor 

kunskap om branschen och den erforderliga tekniken. 

 

Av värde för bolagens verksamhet är naturligtvis att musikaliska verk finns 

tillgängliga för utgivning. Ett bolags främsta intresse är att gå med vinst och därför 

tillkommer ett krav på att de verk som finns att tillgå skall vara kommersiellt 

gångbara och ha ett ekonomiskt värde i den bemärkelsen att det finns en tillräckligt 

stor betalande publik, så att bolaget får största möjliga avkastning på sina 

investeringar.  

 

Genom att sprida verk och göra musiken tillgänglig, skapar skivbolagen ett kulturellt 

värde. Tillgången till ekonomiska resurser innebär bland annat att 

musikproduktionen kan hålla hög kvalité, dels genom att det finns möjlighet att anlita 

eliten inom musikerkåren för att framföra verket, dels eftersom mer avancerad teknik 

kan bidra till högre ljudkvalité på inspelningen. Samtidigt medför bolagets 

vinstintresse att produktionskostnaderna inte får bli för höga i relation till förväntade 

intäkter. Vinstintresset innebär även att det kulturella värde, som bolagets resurser 

kan skapa, endast tillförs ett begränsat utbud av verk som valts ut på ekonomiska 

premisser där alla typer av skapande inte har samma förutsättningar. 
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6.5 Allmänheten 
För allmänheten får musikaliska verk ett värde när de sprids och blir tillgängliga, 

antingen fixerade i exemplar eller genom ett framförande där det spelas upp. Det 

finns många olika typer av musiknyttjare i samhället. Beroende på personlighet och 

livsinställning kan musiken få större eller mindre betydelse. Det är dock i princip 

omöjligt att vara helt ”avskärmad” från musik i dagens samhälle, där skivor spelas i 

butiker och restauranger, radion går i bussen och på arbetsplatsen, gatumusikanter 

spelar i centrum och musikframträdanden är ett givet inslag i vart och vartannat 

nöjesprogram på tv. Vidare ingår musik som ett eget ämne i grundskoleutbildningen. 

I någon grad påverkas de flesta av de musikaliska verk som sprids i samhället.  

 

De som upplever musiken som något värdefullt kan göra det med motiveringen att 

den påverkar stämningar och känslolägen. Att beröras av musikupplevelser kan 

innebära att få utlopp för känslor som glädje, sorg och aggressioner. Musiken kan 

skänka ro och inspiration genom sina toner, samt, särskilt i de fall musiken framförs 

tillsammans med en text, vara ett instrument för att bearbeta upplevelser –och även 

samla nya. Genom de tankar och associationer lyssnaren sammanför med den musik 

han nås av är han i ett avseende själv med och skapar verket och ger det ett personligt 

värde och innehåll. Att människor nås, påverkas och har möjlighet att skapa sina 

individuella tolkningar är det som tillför musiken dess kulturella värde. 

 

Musik kan också ha ett viktigt socialt värde då de som delar musikaliska upplevelser 

kan finna gemenskap över gränser som ålder, geografi och historia. Olika genrer 

inom musiken kan sägas utgöra egna ”kulturer i kulturen” som lyssnarna kan finna 

identitet i och genom att upptäcka ny musik kan de även upptäcka nya sidor hos sig 

själva. För att ha de bästa förutsättningarna i detta sökande krävs dock att det finns 

stor variation i musikutbudet.  

 

7. INTRESSEKONFLIKTER 

7.1 Inledning 
Ovan har behandlats vilket värde musiken kan ha och vilken betydelse olika värden 

har för olika intressenter. I det följande är avsikten att visa i vilken relation dessa 

intressenter står till varandra. Fastställandet av vilka intressekonflikter som kan 
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uppstå, beroende på vilka värden som är av betydelse för parterna, ligger sedan till 

grund för den kommande diskussionen angående hur en avvägning bör göras.  

 

Intressekonflikter kan antingen utgöras av konflikter mellan olika värden eller ett och 

samma värde som inte kan tas tillvara i samma utsträckning för flera intressenter. 

Båda typer av konflikter finns i detta fall och hur de tar sig uttryck utvecklas nedan.  

    

7.2 Kulturens marknad 
Kulturella och ekonomiska värden kan komma i konflikt på upphovsrättens område. 

Ett kulturutbud präglat av variation är av värde för flera intressenter –

upphovsmannen, utövande konstnären och lyssnaren. För att variation skall kunna 

åstadkommas krävs emellertid att många upphovsmän har chansen att nå ut med sina 

verk. Skivbolagen, som utgör de dominerande kanalerna för utgivning av musik, 

drivs av ett vinstintresse och satsar sina resurser på ett begränsat utbud av 

kommersiella upphovsmän och artister. Detta medför att vissa upphovsmän har 

svårare att få ut sina verk och leder i förlängningen till att kulturell 

kontraproduktivitet uppstår då mångfalden begränsas. 

 

Ekonomiska och kulturella värden kan komma i konflikt även för en enskild 

intressent. För upphovsmannen gäller det värdet att genom sin talang uttrycka sin 

personlighet samt värna om sin integritet, som kommer i konflikt med värdet att 

kunna försörja sig på sitt yrke och anpassa sitt skapande efter vad som är gångbart på 

marknaden. Liknande förutsättningar gäller för de utövande konstnärerna, som har 

ett intresse av att kunna ägna sig åt den genre där det konstnärliga värdet för dem är 

störst, samtidigt som ekonomiska förutsättningar kan leda dem i andra riktningar.  

 

Även för allmänheten är det tydligt att kulturen även utgör en marknad. Värdet att 

kunna ta del av kulturutbudet, att köpa skivor eller gå på konserter, ställs mot andra 

behov och utifrån vad den personliga ekonomin tillåter måste prioriteringar ske. 

Skilda ekonomiska förutsättningar innebär skilda möjligheter att tillgodogöra sig de 

personliga och sociala värden som kulturen kan skapa. 
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7.3 Kontrollbehovet över det personliga värdet 
Mellan upphovsmännen och stora delar av allmänheten föreligger ett ömsesidigt 

beroende, eftersom upphovsmannen ser ett värde i att göra sina verk tillgängliga för 

andra, medan musikkonsumenten vill kunna ta del av dem. Samtidigt är parterna 

motpoler när det gäller hur rätten till nyttjande av verk skall kontrolleras. 

Upphovsmannens intresse är att rättigheterna till verket, såsom ett uttryck för hans 

personlighet, skall ligga hos honom. För lyssnaren är det dock av värde att 

kulturspridningen inte styrs, och att det ej kontrolleras utifrån hur och när man tar del 

av verk som har ett personligt eller socialt värde. 

 

För såväl upphovsman som lyssnare kan ett musikaliskt verk således sägas utgöra en 

del av personligheten, identiteten, som ingen annan får styra över. Detta värde är 

aktuellt även för den utövande konstnären i relation till hans prestation. En musikers 

utförande av ett verk kan vara av stor personlig betydelse för honom och hans 

intresse av att kunna överse hur prestationen nyttjas kan komma i konflikt med såväl 

upphovsmannens, som lyssnarens, intresse av självbestämmande över verket. 

 

Ekonomiska rättigheter är starkt sammankopplade till personliga värden, när det 

gäller verkets upphovsman. Att ha kontroll över verkets mångfaldigande och 

spridning kan dels vara ett sätt att hålla uppsikt över i vilka sammanhang verket 

används, och på så vis bevara de ideella intressena, dels ger det upphovsmannen 

möjlighet att begära ekonomisk ersättning när verket nyttjas. 

 

8. VAD UPPHOVSRÄTTSLAGEN BÖR SKYDDA 

8.1 Inledning 
I det följande kommer en argumentation kring ovan uppställda konflikter att föras. 

Syftet är att föra fram vilka värdesynpunkter som bör vara ledande för den 

avvägning, mellan relevanta värden, som krävs vid utformandet av en 

upphovsrättslag. Eftersom konsekvensen, när värden rangordnas, blir att vissa 

intressenter får fördelar framför andra, krävs en hållbar motivering för hur och varför 

avvägningen görs. Detta ger bättre förutsättningar för att skapa förståelse och respekt 

för lagstiftningen hos berörda parter.  
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Beroende på vilka värden som skyddas kommer det i praktiken även bli vissa 

intressenter som skyddas mer än andra. Det är dock viktigt att hålla dessa begrepp 

åtskiljda inför argumentationen nedan. Olika intressen tillmäts olika betydelse 

beroende på främst politiska svängningar. Fördelningen av värden kan variera med 

tiden, men det handlar oftast om samma grundläggande värden. För att en 

lagstiftning skall ha förutsättningar att respekteras och uppfattas som väl avvägd av 

flera intressenter krävs att den motiveras utifrån värden och inte intressen.106 

 

8.2 Avvägningen mellan värden 

8.2.1 Rollfördelningen vid värdeskapande 
Det är när musikaliska verk sprids som upphovsrättsliga lagregler blir av betydelse. 

Som nämnts ovan kan skapandet visserligen ha ett värde i sig för upphovsmannen, 

men det är först när även andra får tillgång till hans verk som de värdebaserade 

konflikterna kan uppstå. Lagregler behövs då för att skapa en balans mellan de olika 

värden, ekonomiska såväl som kulturella, som påverkas av spridningen av verk. Ett 

utredande av vilka funktioner som är av störst betydelse för att värden skall skapas 

krävs, för att få en uppfattning om huruvida avvägningen i lagreglerna är välgrundad 

och rimlig.  

 
Det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan skapare och lyssnare vad gäller 

förutsättningarna för att musiken skall erhålla ett kulturellt värde. Kulturen utvecklas 

av att nya idéer och uttryck för kreativitet når och påverkar människor.  

 

Medan upphovsmannen och hans publik är ömsesidigt beroende av varandra är de 

mer eller mindre beroende av de andra intressenterna. Stegen på vägen mellan 

skapare och lyssnare är mer eller mindre väsentliga. De utövande konstnärernas roll 

är av stor vikt eftersom det, i de allra flesta fall, krävs att någon framför verket för att 

det skall få ett värde för publiken. För att lyssnaren skall kunna nyttja verket i den 

utsträckning, och vid de tidpunkter, han själv önskar, krävs att verket fixeras i 

exemplar. I och med teknikens utveckling och utbredning är rollen som ”fixerare och 

spridare” dock inte lika exklusiv idag som tidigare. Kunskap och ekonomiska 
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resurser kan, som nämnts bidra till kvalitetsskillnad, men själva grundprestationen 

kan utföras av många. 

 

Verkets kulturella värde uppstår genom att det sprids, men när spridningen ägt rum 

är det verket i sig, och människors upplevelser av det, som har ett kulturellt värde och 

inte spridandet. Upphovsmannens prestation är det som är verket och det är genom 

upphovsmannens sätt att uttrycka sina idéer som samtiden och kulturen påverkas. 

Spridningen är endast vägen mellan skapare och lyssnare.  

 

Ett musikaliskt verk får ekonomiskt värde när efterfrågan på nyttjande av det ökar. 

Att ett visst verk värderas högt kan bero på upphovsmannens, och/eller de utövande 

konstnärernas, rykte som skickliga och på något vis speciella. Ett sådant rykte kan 

antingen byggas upp under lång tid, efterhand som kompositören/artisten får 

framföra sina prestationer till alltfler människor som uppskattar dem och sprider 

ryktet. I andra fall kan dock ryktesspridningen ske mer explosionsartat, genom att 

stora resurser läggs på medieexponering i olika former. Färre prestationer kan på så 

vis nå fler människor snabbare, vilket även påverkar uppfattningen om 

upphovsmannens eller artistens värde. Sett ur den enskilde upphovsmannens eller 

utövande konstnärens perspektiv borde det anses rimligt att vägen till ekonomiskt 

värde går via bevisandet av sin talang genom prestationer. 

Konkurrensförutsättningarna för konstnärer ändras dock drastiskt när skivbolagen 

kommer in i bilden. Jämfört med en frilansande kompositör eller musiker har de 

vinstdrivna bolagen helt andra ekonomiska förutsättningar och det är mycket svårt 

för ”icke bolagsartister” att synas på den, till stor del av bolagen finansierade, 

kulturella marknaden. Produktion och marknadsföring utgör de steg som, i relation 

till skapandet och framförandet, är av minst betydelse för att ett verk skall kunna 

överföras från kompositör till lyssnare. Samtidigt är det dessa funktioner som tycks 

ha störst betydelse för vilka verk som når hela vägen och till hur stor publik 

överföringen sker.  

 

8.2.2 Kontrollbehovet och musikspridningen 
Betydelsen av att verk nyttjas kan ses utifrån ett såväl ekonomiskt som kulturellt 

perspektiv. För upphovsmannen, liksom för rättighetsförvärvare, ökar den 
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ekonomiska betydelsen av verk i takt med att de efterfrågas. Det är i exempelvis 

skivbolagens intresse att satsa resurser på verk som man tror kan generera en stor 

vinst. Det skall finnas en tillräckligt stor publik för just det aktuella verket, i 

kombination med den som framför det. Huruvida en satsning är en framgång eller 

inte mäts i hur stor publik som väljer att betala för att ta del av den. Det som inte 

anses ha en tillräckligt stor publik, och därför inte är tillräckligt lönsamt, kommer att 

försvinna från marknaden.  

 

I kulturellt avseende är det dock inte önskvärt att tillgången till verk avgörs utifrån 

ekonomiska premisser, eftersom det finns risk att urvalet inte blir tillräckligt 

representativt i relation till samhällets medborgare. Att det finns en stor publik som 

vill nyttja ett verk kan visserligen vara även av kulturell betydelse. Större exponering 

av ett verk leder sannolikt till att det ger ett större avtryck i samtid och framtid. Ju 

fler som hört ett musikstycke, desto större betydelse har det för det allmänna 

kulturmedvetandet. Samtidigt kan det ha större kulturell betydelse att ett mycket 

nyskapande verk, med hög originalitet, når ut till en begränsat antal människor, än 

om ett verk som är snarlikt många andra spelas några gånger extra i radio, eller 

kopieras till ett större antal personer. Hänsyn bör tas till det faktum att minoriteter 

bidrar till mångfalden och, genom detta, har ett högt skyddsvärde. Det är i samhällets 

intresse att det finns en varierad kultur, där alla typer av människor har möjlighet att 

uttrycka sig och ta del av den form av kultur som passar dem bäst. Paralleller kan 

dras till de grundläggande värdena yttrande- och religionsfrihet. Det är inte 

avgörande hur många anhängare en viss åsikt eller religion har, utan varje individ 

skall ha rätten att uttrycka sig eller leva efter sin livsfilosofi. Tvärtom mot vad som 

gäller utifrån ovan beskrivna ekonomiska förutsättningar, är det viktigt för 

bevarandet av det kulturella värdet att värna om minoritetsintressen och skydda 

hotade värden.  

 

Den tekniska utvecklingen har lett till att publiken tar nya vägar för att bruka 

musikaliska verk och även brukets omfattning påverkas. Musiklyssnarkulturen har 

förändrats. Av betydelse är dels en ökad möjlighet att tillgå verk utan en mellanhands 

val, eftersom ett större antal verk har möjlighet att hamna på Internet jämfört med 

hur många som släpps på skiva, tas in av skivaffärerna, eller spelas på radio, dels 
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sker den största delen av nedladdningen idag utan att ersättning erläggs för 

nyttjandet.  

 

Upphovsmannen är beroende av att det lyssnas och samhället är beroende av att det 

skapas. Utifrån de värden som är väsentliga för parterna har de dock olika 

inställningar till vad såväl skapande som nyttjande betyder och vad som, med 

beaktande av den tekniska utvecklingen, är de bästa möjliga vägarna att sprida, 

respektive ta emot, verk. De förändringar som informationssamhället medfört kan 

innebära fördelar för båda parter beroende på hur de används. För upphovsmannen 

kan de innebära större oberoende från bolagen, samtidigt som de inte kan utnyttja 

alla potentiella fördelar, i och med problemen att kontrollera hur tekniken används av 

andra. För de enskilda musikkonsumenterna innebär teknikens och Internets 

utvidgning nya möjligheter att ta del av verk. Kopiering och nedladdning av musik 

sker i stor omfattning och man kan fråga sig hur det kan komma sig att de som 

lyssnar mycket på musik inte ser till upphovsmännens intressen, trots att de är 

beroende av dem? 

 

Svaret kan delvis vara att i och med att förändringar skett i hur man kan ta del av 

verk påverkas också inställningen till hur man bör få ta del av dem. Den allmänna 

uppfattningen tillåter i stor utsträckning nedladdning av skyddat material och åsikten 

att upphovsmannens konstnärliga prestation bör erkännas och belönas hörs allt 

mindre i jämförelse med de ekonomiska argumenten. När verk finns att tillgå gratis 

på nätet, till en kvalité som ofta inte kan skiljas från den på skivorna som säljs i butik 

till ett par hundra kronor kan det vara svårt att motivera det senare alternativet. Det 

egna hanterandet av upphovsrättsligt skyddade verk rättfärdigas enklare när det ställs 

i relation till det ”andliga ocker” skivbolagen belastar lyssnarna med. Motviljan och 

motståndet mot bolagens kontroll och makt tycks vara starkare än respekten för det 

konstnärliga verket som ett resultat av någons skapande. 

 

Tekniken har utvecklats fortare än lagstiftningen och när det är oklart hur en lag skall 

tillämpas leder det till att respekten för den minskar och det öppnas upp för oönskade 

handlingar. De som lyssnar på musik tycks ha varit snabbare, än skapare och bolag, 

på att utnyttja utvecklingen i eget intresse.  
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Ekonomins betydelse har både ökat och minskat i och med den tekniska 

utvecklingen. Idag finns större möjligheter för upphovsmän att spela in och ge ut 

musik själv, samtidigt har glappet, mellan de som är ”sina egna” och de som har 

skivkontrakt, blivit större i och med att medias betydelse ökat och det är 

bolagsartisterna som dominerar detta utrymme.  

 

Enligt det aktuella lagförslaget skall regler införas som ger ökat skydd som blir av 

betydelse främst för dem som hade kontroll tidigare. Ändringarna motiveras med att 

den tekniska utvecklingen förändrat förutsättningarna för rättighetshavarna och att 

skyddet behöver stärkas för att jämvikten skall återställas. Resultatet blir att 

kontrollen över spridningen och nyttjandet av verk, i de flesta fall, stannar hos 

bolagen. Detta innebär att de som vill utnyttja möjligheterna med den nya tekniken 

kan komma att hindras i detta i och med att bolagen kommer sträva mot att bevara 

gamla former, där de är dominerande. Den tekniska utvecklingen har inneburit 

förändrade förutsättningar på många områden, frågan är varför det skulle vara skäligt 

att låta den motivera att konkurrensen hindras på just musikens område?  

 

Tanken att konkurrensen inte bör hindras måste ställas mot det faktum att 

upphovsmännens rätt att få ekonomisk ersättning för sina prestationer bör skyddas. 

Även ur upphovsmannens perspektiv kan visserligen vara negativt att ekonomiska 

intressen tillåts styra i stor utsträckning. Förutsättningarna för en trygg 

skapandemiljö försämras ur vissa aspekter om kreativiteten hindras av tanken på 

säljbarhet. Det borde dock knappast kunna rättfärdigas att upphovsmännen helt 

skulle avstå från ekonomisk ersättning och skänka bort sin tid och sitt arbete. Kan då 

skyddet av upphovsmannens ekonomiska intressen motiveras på annat sätt än 

skyddet av förvärvarnas, exempelvis skivbolagens, ekonomiska intressen?  

 

Musikens värde kan aldrig skapas utan en upphovsman, men idag kan det, tack vare 

teknikens utveckling och utbredning, såväl spelas in som spridas till allmänheten 

utan ett skivbolags medverkan. Från konkurrens- och kultursynpunkt borde 

skivbolagen därför inte skyddas mer än andra ”spridare” på marknaden. 

Upphovsrättens syfte kan inte vara att skydda skivbolagen mot konkurrens, så att de 

får monopol på musikspridande. Det finns en uppenbar risk att en sådan ordning 

skulle få ett kontraproduktivt resultat i och med att färre upphovsmän skulle få 
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chansen att nå en publik än om tekniken fanns att tillgå för olika typer av 

kompositioner på mer lika villkor.  

 

Det skulle verka främjande för kulturutbudets omfattning och mångfald om ökade 

resurser istället lades på att skapa säkrare vägar att sprida musik lagligt via Internet 

och om det, överhuvudtaget, blev möjligt att sprida verk via andra kanaler än 

skivbolag i större utsträckning. Fler upphovsmän skulle ha möjlighet att sprida sin 

musik själva och inte heller lyssnarna skulle inte vara lika beroende av skivbolagens 

premisser för sin musikrepertoar.  Visserligen bör betonas att alla inte har möjlighet 

att sprida eller söka sin musik via Internet, men utvecklingen går emot att tillgången 

till nätuppkoppling ökar och kostnaderna för tekniken sjunker. Utgångspunkten 

borde därför snarare vara att verka för att minska incitamenten, viljan, till 

upphovsrättsintrång, istället för att fokusera på den i princip utsiktslösa metoden att 

helt ta bort de tekniska möjligheterna till sådana intrång.  

 

Att argumentera för att bolagen inte är skyddsvärda i förhållande till andra spridare 

av musik, i detta fall främst de som utnyttjar den nya tekniken, skulle kunna anses 

som en motsägelse med beaktande av argumenten för att okommersiell musik bör 

skyddas mot de dominerande bolagen, som väljer bort den på ekonomiska premisser. 

Åtskillnaden kan dock motiveras med beaktande av vilka värden som aktualiseras. 

När det gäller musiken är det den kulturella mångfalden som är det värde som 

motiverar att verk skyddas på andra premisser än säljbarhet. Vad gäller exempelvis 

skivbolagens situation, är däremot utgångspunkten att det är konkurrensen och de 

ekonomiska förutsättningarna som bör styra. De aktörer på marknaden som inte 

längre fyller en funktion konkurreras ut av dem som gör det och inget kan anses 

skyddsvärt enbart på grund av att det omsätter stora resurser. Även konkurrenterna 

måste dock följa marknadens regler, och företa sin verksamhet på laglig väg, för att 

vara rättsligt jämställda med bolagen. 

 

Det är inte sannolikt att situationen utanför Internet kommer förändras i alltför 

omfattande utsträckning även om skivbolagen skulle utsättas för viss konkurrens. Det 

är knappast så att de dominerande bolagen på marknaden idag ”lever på 

svältgränsen”. Viss omfördelning av resurser kommer troligen att vara nödvändigt 

för att hänga med i konkurrensen. I försäljningspriset för skivor ingår idag till 
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exempel själva produktionskostnaderna med en mycket liten del i förhållande till 

resurser som satsas på marknadsföring. Bolagen kommer även fortsättningsvis att 

kunna söka samarbete med dem som bolagen anser ha förutsättningar på 

skivmarknaden. Utbudet av, eller efterfrågan på, potentiella ”skivbolagsartister” 

kommer troligtvis inte att sina och dessutom har bolagen möjlighet att hålla 

marknaden under uppsikt för att se vilka kompositörer och artister som skapar sig 

namn på nätet. Även radiokanaler och dylika mediekanaler skulle kunna använda 

Internet som en ny källa för sin repertoar. Spridning av musik skulle ske på andra 

villkor än i dagens system, men följden skulle troligen mer rimlig och ”rättvis” ur ett 

upphovsmanna-, och publik-, perspektiv och skulle innebära att den kulturella 

mångfalden främjades i större utsträckning. 

 

8.2.3 Kontrollrättens gränser 
Inför utredningen nedan angående i vilken omfattning kontroll över konstnärliga 

verk kan anses rimlig, kan inledningsvis generellt sägas att gränsen för skydd av ett 

värde bör dras där skyddet övergår i att vara ett hot mot, eller skada, ett annat värde. 

Detta kan inte alltid sägas inträffa vid en särskild punkt, utan får oftast snarare 

betydelse genom en gradvis förskjutning. Gränsen bör dras utifrån en 

rimlighetsbedömning av när det ena värdets skada är större än det andras nytta. Ofta 

kompliceras avvägningen av att flera värden påverkar varandra samtidigt. 

 

Även om utgångspunkten i den nuvarande upphovsrättslagen, som ovan nämnts, är 

att upphovsmannen har ensamrätt till sitt verk, hamnar de ekonomiska rättigheterna 

dock ofta, genom avtal, hos olika rättighetsförvärvare. Då dessa investerat i 

exempelvis produktion, utgivning och marknadsföring av ett verk är det av betydelse 

att därefter kunna styra hur detta verk sprids. För att få avkastning på sina 

investeringar krävs att ersättning alltid erläggs vid nyttjande av verket. 

  

Angående avvägningen mot de värden som står i fokus för musikkonsumenterna kan 

visserligen sägas att avtalsfrihet råder mellan bolagen och konsumenterna. När 

lyssnarna får tillgång till musik som producerats och finansierats med ett bolags 

resurser accepterar de att tillgängliggörandet sker på vissa villkor. Det finns dock en 

risk att utvecklingen styrs i en riktning som innebär en orimlig avvägning av värden. 
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Idag kan Internet tyckas utgöra en laglös zon där det verkar vara förutsättningslöst att 

försöka överblicka vad som företas. Motsatsen, det andra möjliga extremfallet av hur 

tekniken kan utnyttjas, att bolag och organisationer skall ha möjlighet att överblicka 

privata förehavanden, såsom vilken musik man spelar, vilka man kommunicerar 

med, hur man använder sin nätkapacitet, och så vidare, verkar dock inte mer 

önskvärd än den nuvarande situationen. Möjligheter utgör i de flesta fall även risker, 

och även om avsikten är att de nya lagreglerna skall medföra att olagliga 

förehavanden kan hindras så är risken även att kontrollmöjligheterna får oönskade 

konsekvenser. Då bolag ges möjlighet att utveckla tekniker för att spåra 

upphovsrättsskyddat material, och hindra olovlig användning av det, får de en slags 

rätt att ”ta lagen i egna händer” som kan få integritetskränkande resultat. Då 

skivbolagen samarbetar med bredbandsoperatörerna för att stänga av de användare 

som använder skyddat material på ett otillåtet sätt, finns bland annat en risk att 

oskyldiga personer, till exempel familjemedlemmar som använder sig av samma 

dator för olika syften, drabbas av bestraffningen.  

 

Enligt förarbetena till nu gällande upphovsrättslag kan upphovsrätten ”icke rimligen 

sträcka sig till företeelser inom privatlivet”.107 Detta borde ha giltighet även idag. Det 

kan, för det första, ifrågasättas om det inte borde finnas en gräns där spridet av verk 

innebär en förskjutning från verket som upphovsmannens intellektuella egendom, till 

verket som en del av det allmänna kulturmedvetandet. Visserligen finns det alltid 

anledning att upprätthålla en respekt för verkens ursprung, ingen annan än 

upphovsmannen borde ha rätt att få ta åt sig äran för ett verk och det finns all 

anledning att värna om namnangilvelserätten. När verket spridits, och fått personligt 

värde även för andra än upphovsmannen själv, är det dock inte lika klart att se 

rimligheten i att upphovsmannen skall ha kontrollrätt över verket i vilken 

utsträckning som helst. Tanken att ”någon annan har kontroll” är i princip lika 

motbjudande när det gäller upphovsmannens relation till sin skapelse som en 

privatpersons relation till sin kultur och sina musikupplevelser. För det andra har det 

motiverats att ”företeelser inom privatlivet” inte är möjliga att hålla under uppsikt, 

samt att de inte haft någon större inverkan på upphovsmännens, eller bolagens, 

intressen. Angående denna senare invändning har det dock blivit svårare att avgöra 

                                                 
107 SOU 1956:25, s. 180 
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var gränsen för privatlivet går, i och med den framväxande Internetkulturen, och de 

”företeelser” som idag kan ske inom privatlivet är mer omfattande och kan påverka 

upphovsmannens rättigheter i större utsträckning.108 Spridandet av verk har ökat, 

men rättighetshavarna har inte möjligheter att få ersättning i samma ökade 

utsträckning. 

 

Enligt lagförslaget skall dock regler införas som dels begränsar utrymmet för 

nyttjande utan ersättning (främst privatkopiering) på det privata området, dels ger 

rättighetshavarna större möjligheter och befogenheter att ingripa då olovligt 

nyttjande sker. Möjligheterna till elektronisk rättighetsförvaltning har nyss 

behandlats och nedan följer kommentarer med utgångspunkt från ändringsförslagen 

gällande privatkopiering. 

 

Utrymmet för tillåten kopiering för privat bruk begränsas, enligt lagförslaget, genom 

att ändrad ordalydelse skall medföra ändrad tolkning av lagregeln.109 Den nya 

tolkningen skall innebära att kopiering endast få ske inom en privat sfär, som 

bestäms utifrån en restriktiv tolkning, och att antalet tillåtna kopior är mindre, 

snarare än större, till följd av ändrade tekniska förutsättningar.110 Ändringen 

motiveras med att de tekniska möjligheterna att kopiera verk till högre kvalité, och i 

större omfattning, än tidigare innebär att hotet mot rättighetshavarnas intressen 

ökat.111 

 

Lagstiftaren föreslår, utan att detta följer uttryckligen av direktivet, att krav på lovlig 

förlaga vid kopiering för privat bruk skall införas i svensk rätt.112 En sådan reglering 

skulle innebära att kopiering, även om den sker utan vinstsyfte, alltid måste ske från 

ett, enligt upphovsrätten, lagligt original. Idag är det klart att det är otillåtet att, utan 

rättighetshavarens tillstånd, lägga upp upphovsrättsligt skyddade verk på Internet. 

Det är däremot oklart vad som gäller för kopiering av på så vis tillgängliggjorda 

verk, om kopieringen sker med tillämpande av inskränkningsbestämmelsen som 
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tillåter kopiering för privat bruk.113 Införandet av ett krav på lovlig förlaga skulle 

innebära att privatkopieringens utrymme skulle minska avsevärt jämfört med den 

aktuella allmänna tolkningen av inskränkningsbestämmelsens omfattning. Av de 

verk som idag ligger uppe på Internet är det endast en bråkdel som gjorts tillgängliga 

i enlighet med upphovsrättslagen, det vill säga med rättighetshavarens medgivande. 

 
I lagförslaget uppmärksammas dock att den tekniska utvecklingen även lett till att 

konsumenterna använder nya typer av elektronisk utrustning för att ta del av verk 

idag och att detta måste tas i beaktande vid utformandet av regler angående hur 

privatpersoner får hantera verk.114 Det är inte önskvärt att strävandena att kontrollera 

att verk inte sprids olovligen på Internet även hindrar privat användande av MP3-

spelare och liknande. Lagstiftaren anser dock det troligt att användandet av tekniska 

åtgärder kommer utvecklas i riktning mot att fler alternativa åtgärder blir möjliga. 

Exempelvis kan det bli möjligt att hindra att musik, från en cd-skiva, läggs ut på 

Internet, samtidigt som innehavaren av skivan ges möjlighet att göra ett begränsat 

antal kopior.115 Det kan dock ifrågasättas hur stor sannolikheten är att en sådan 

utveckling kommer att ske om bolagen nu, i princip, ges en rättslig möjlighet att 

hindra att kopiering sker. 

 

Lagstiftarens syfte, med att på olika sätt begränsa utrymmet för privatkopiering, är 

att ge rättighetshavaren större kontroll över spridningen av verk. En annan möjlig 

konsekvens för vissa rättighetshavare är dock att möjligheterna att kontrollera 

spridningen minskar, eftersom alternativa spridningsvägar minskar, eller i alla fall 

inte tillåts blir fler. När ekonomiska investeringar ställs i fokus i upphovsrättsliga 

sammanhang, sker det i längden på bekostnad av den kulturella mångfalden. Det 

finns en gräns, där skydd för ekonomiska värden leder till kulturell 

kontraproduktivitet då förutsättningarna för en trygg skapandemiljö blir sämre.  Som 

nämnts är det främst personliga och kulturella värden som stimulerar konstnärligt 

och originellt skapande. Styrning utifrån ekonomiska premisser leder snarare till 

likformighet och strävan efter ett ”kommersiellt sound” och då större befogenheter 

kopplas samman med ekonomiska förutsättningar blir det allt svårare för 

upphovsmän och utövande konstnärer att klara sig utan de utomstående skivbolagen.  
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I det fall stora resurser från skivbolagen läggs på att propagera mot nedladdning och 

att utveckla metoder för att hindra den i största möjliga utsträckning, är 

förutsättningarna inte lika goda för dem som vill använda tekniken för att lovligt 

sprida verk genom att, till exempel, själv sprida sin musik genom att musikfiler på en 

hemsida kan laddas ner mot betalning. Det är i skivbolagens intresse att utveckla 

tekniska åtgärder som skyddar de egna produktionerna. Frågan är om det finns 

samma möjligheter för dem, som står utanför bolagen, att använda sig av den 

tekniken. Är det verkligen upphovsmannens, och varje upphovsmans, kontroll som 

skyddas i praktiken? 

 

Respekten för upphovsrätten är beroende av att regleringen kan ses som rimlig och 

att syftena med införda begränsningar eller utvidgningar är klara och logiska för 

berörda parter. I sitt förslag uttalar lagstiftaren att vissa principiella 

ställningstaganden bör göras, även om verklighetens förutsättningar tycks leda i en 

annan riktning. Detta gäller till exempel införandet av regler om lovlig förlaga.116 

Även om det inte finns någon större chans att efterlevnaden av regeln kommer att 

kunna kontrolleras, med hänsyn till hur många ”olovliga förlagor” som redan finns i 

omlopp, menar lagstiftaren att det är viktigt att göra markeringen att en annan 

verklighet vore att föredra ur rättighetshavarnas synvinkel. Samtidigt tycker sig 

lagstiftaren inte kunna försvara en reglering som totalt hindrar kopiering av 

upphovsrättsligt skyddade verk på arbetsplatser, även om detta är till förfång för 

rättighetshavarna. Ställningstagandet att låta inskränkningen bestå motiveras med att 

ett bevarande av en regel, som skulle möta väldigt liten förståelse hos allmänheten, 

kan leda till att förståelsen och respekten för upphovsrätten i dess helhet påverkas i 

negativ riktning.117 

 

När förutsättningarna för reglerna på ett rättsområde ändras krävs nytänkande. 

Teknik, som kan vara mångfaldsfrämjande, bör mötas på annat sätt än genom 

begränsningar, samtidigt som det är av vikt att missbruk förebyggs och hindras. 

Skivbolagen är de som har starkast ställning på den kulturella marknaden i nuläget 

och har därför naturligtvis intresse av att återställa den typ av kontroll som gällde 
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innan tekniken ändrade förutsättningarna. Teknikens utveckling och Internets 

utbredning kan vara av värde för kulturspridningen, i rättighetshavarnas intresse, om 

lagens utveckling styrs i samma riktning som teknikens, istället för att motverka den.  
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