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Sammanfattning 

Upphovsrätten är ett viktigt rättsområde för att främja nyskapande och för att skapa 

möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. 

En av de praktiskt viktigaste inskränkningarna i upphovsrätten är rätten för var och en 

att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, d.v.s. 

att privatkopiera. Under 1990-talet ansågs det angeläget att på något sätt kompensera 

upphovsmännen för deras inkomstförlust som uppstod på grund av de nya möjligheter-

na att snabbt och billigt kopiera olika alster. Reglerna om privatkopieringsersättning 

infördes därför i 26 k § URL. Regleringen medför en skyldighet för näringsidkare, som 

tillverkar eller importerar anordningar som är särskilt ägnade för privatkopiering, att 

betala ersättning till rättighetshavare vars verk därefter har sänts ut i radio eller TV eller 

givits ut på anordningar genom vilka de kan återges. 

Problemet med den nuvarande lagstiftningen är att den infördes för femton år sedan när 

anordningarna i huvudsak hade endast en funktion som dominerade användandet. Nu-

mera är många anordningar multifunktionella. Möjligheten att lagra privatkopierade 

verk är endast en funktion av flera. Det har medfört att avgränsningen av vilka anord-

ningar som ska anses särskilt ägnade för privatkopiering är oerhört svår och lagstift-

ningen är numera ineffektiv och bidrar till ökade kostnader för parterna istället för den 

kostnadseffektiva lösningen som avsågs. Ett annat system för att kompensera rättighets-

havarna p.g.a. privatkopiering är att finansiera ersättningen via statsbudgeten, vilket 

tillämpas i bl.a. Norge och Finland. Fördelen med ett sådant system är att det är teknik-

neutralt vilket innebär att det inte behöver avgöras vilka anordningar som faktiskt ut-

nyttjas för privatkopiering, en gränsdragning som skapar stora problem i Sverige.  

Även om vi inte är där än behöver det inte dröja länge förrän i princip all konsumtion av 

upphovsrättsliga verk sker på digital väg där rättighetshavaren inte drabbas av någon 

skada, antingen p.g.a. att denne erhåller ersättning genom en licensavgift eller p.g.a. att 

ingen privatkopiering överhuvudtaget sker. Fram till dess är frågan vilket kompensat-

ionssystem som kan säkerställa att rättighetshavarna erhåller tillräcklig ersättning för 

den privatkopiering som sker oavsett anordning samtidigt som systemet inte medför en 

orimlig belastning på konsumenterna. Ett statsbudgetfinansierat system är svaret på den 

frågan och därför bör ett sådant system införas i Sverige. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Upphovsrätten är en grundlagsskyddad rättighet i 2 kap 16 § regeringsformen 

(1974:152) där det stadgas att ”författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina 

verk enligt bestämmelser som meddelas i lag”. Det är ett viktigt rättsområde för att 

främja nyskapande och för att skapa möjligheter för upphovsmännen att erhålla ett 

ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. Rättigheterna regleras i lag (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och innebär bl.a. en ensamrätt för 

upphovsmannen att göra sitt verk tillgängligt för allmänheten och att framställa exem-

plar av verket.
1
  

I 2 kap URL finns även ett antal inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt. En av 

dessa inskränkningar är rätten för var och en att framställa ett eller några få exemplar av 

offentliggjorda verk för privat bruk.
2
 Det innebär att en person som förfogar över ett 

lovligt exemplar av ett verk har rätt att kopiera verket till ett annat medium, så länge 

kopieringen sker uteslutande för privat bruk.
3
 Inskränkningen, som är en av de praktiskt 

viktigaste, har funnits sedan URL trädde i kraft men ursprungligen med en annan for-

mulering.
4
 

Under 1990-talet ansågs det angeläget att på något sätt kompensera upphovsmännen för 

deras intäktsförlust som uppstod på grund av de nya möjligheterna att snabbt och billigt 

kopiera olika alster.
5

 Regeln om kassettersättning, eller privatkopieringsersättning 

(PKE) som den numera benämns, infördes därför år 1999 i 26 k § URL som gav upp-

hovsmän rätt till ersättning vid tillverkning eller import av anordningar som var ”sär-

skilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk”. Ursprungligen var 

de åsyftade anordningarna kassettband, brännbara CD-skivor och liknande produkter.
6
 I 

                                                 
1
 Se 2 § URL. 

2
 Vissa verk är dock undantagna, se 12 § URL. 

3
 Med privat bruk avses kopiering för eget, personligt bruk eller åt den närmaste familje- och vänkretsen, 

se prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, 

m.m., s. 107. 
4
 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar, 3 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, 

s. 125. 
5
 Prop. 1997/98:156, Kassettersättning, s. 15 

6
 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i 

Sverige, EU och internationellt, 10 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 200. 
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och med den tekniska utvecklingen det senaste årtiondet kan idag en uppsjö av digitala 

anordningar användas för att kopiera och lagra musik och film, bl.a. mobiltelefoner, 

datorer och surfplattor. Detta har skapat en osäkerhet om vilka anordningar som omfat-

tas av lagstiftningen. I några nyligen avgjorda mål har bl.a. mobiltelefoner och datorer 

ansetts vara särskilt ägnade för privatkopiering i den mening som avses i 26 k § URL.
7
 

Osäkerheten om hur lagstiftningen ska tillämpas har givit upphov till höjda transakt-

ionskostnader för företagen, inte minst p.g.a. dyra rättsprocesser. Dessa kostnader upp-

går till relativt stora belopp och betalas slutligen av konsumenterna i form av höjda 

priser på de aktuella produkterna. 

I två av våra grannländer tillämpas ett annat system för att tillgodose upphovsmännens 

rätt till kompensation för privatkopiering. Istället för ett marknadsbaserat system som vi 

har i Sverige tillämpas i Norge och Finland ett statsbudgetfinansierat system där ersätt-

ningen till upphovsmännen utgör en post i statsbudgeten. Regeringen ansvarar sedan för 

att distribuera medlen till en organisation som företräder upphovsmännen. Storleken på 

ersättningen ska bestämmas av en oberoende utredning om i vilken omfattning privat-

kopiering utförs.
8
 Somliga förespråkar att även Sverige bör övergå till detta system för 

att öka förutsebarheten på området och därmed minska kostnaderna för alla parter. 

På grund av den snabba teknikutvecklingen är det ofta svårt för en utdragen lagstift-

ningsprocess att hålla jämna steg med utvecklingen vilket leder till att lagstiftningen kan 

bli illa anpassad till den verklighet som den ska tillämpas i. Detta gäller inte minst 

upphovsrätten eftersom tekniken till stor del styr på vilket sätt vi utnyttjar upphovsrätts-

liga verk. Till exempel ökar tjänsterna för streaming av film och musik kraftigt vilket 

innebär att användaren aldrig förfogar över en faktisk förlaga av verket. Det innebär att 

PKE medför en dubbelersättning till upphovsmännen på grund av att en avgift först tas 

ut på anordningen vid köpet och sedan även en licensavgift vid uppspelning av verket 

från en streamingtjänst. 

                                                 
7
 Se bl.a. mål nr T 6515-14 (iPhone) och T 5537-14 (datorer och surfplattor). 

8
 http://www.norwaco.no/nor/Private-Copying (2015-11-07), 

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/11/yksityinenkopiointi.html?lang=sv (2015-11-07).  
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1.2 Problemformulering 

Vilka anordningar innefattas i begreppet särskilt ägnade för framställning av exemplar 

av verk för privat bruk i den mening som avses i 26 k § URL? 

Bör ett system likt det som införts i Norge respektive Finland införas även i Sverige? 

Behövs ett system för PKE överhuvudtaget med tanke på det ökande användandet av 

digitala tjänster där användaren aldrig erhåller ett fysiskt exemplar av verket och rättig-

hetshavarna erhåller ersättning genom licensintäkter? 

1.3 Syfte 

Framställningen har två huvudsyften. Först och främst är syftet att tolka och fastställa 

gällande rätt avseende privatkopieringsersättningen i 26 k § URL. Med det menas att 

utreda vilka anordningar som anses vara särskilt ägnade för privatkopiering i URL:s 

mening. Vidare kommer utredas hur den nuvarande lagstiftningen bör tillämpas samt 

dess överensstämmelse med artikel 5.2 b i Infosocdirektivet.
9
 

Det andra huvudsyftet är att utreda hur regleringen bör utformas för att på bästa sätt 

uppfylla ändamålet med lagstiftningen. Med det menas att undersöka huruvida dagens 

lagstiftning är ändamålsenlig eller om ersättningen för privatkopiering kan regleras på 

något annat vis utan att upphovsmännens rätt till kompensation begränsas, samtidigt 

som det inte uppstår onödiga kostnader för samhället. Vidare är syftet även att under-

söka huruvida en reglering avseende kompensation till upphovsmännen överhuvudtaget 

behövs p.g.a. teknikens utveckling och förändringar i vårt sätt att konsumera upphovs-

rättsliga verk. 

1.4 Metod och material 

Jag har använt mig av en traditionell metod inom den juridiska vetenskapen som inne-

fattar att tolka och fastställa gällande rätt inom området. Därefter har jag analyserat hur 

den nuvarande lagstiftningen bör tillämpas utifrån dels en bokstavstolkning och dels en 

ändamålstolkning. Lagstiftningen om PKE bygger till stor del på direktiv från EU vilket 

medför att en tolkning måste göras mot bakgrund av EU-rätten. EU kräver således en 

direktivkonform tolkning av nationell lagstiftning så långt det är möjligt. Det är däremot 

                                                 
9
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
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inte endast de aktuella direktivbestämmelserna som ska vara vägledande utan tolkning-

en ska göras utifrån EU-rätten som helhet, vilket även inbegriper EU:s allmänna rätts-

principer.
10

 EU-domstolen (EUD) har i Pfeiffer-målet
11

 dessutom fastställt att även om 

principen om direktivkonform tolkning främst berör lagstiftning som införts för att 

införliva direktivet i fråga, är principen inte begränsad till dessa bestämmelser. Den 

nationella domstolen är skyldig att göra tolkningen utifrån hela den nationella rätten för 

att bedöma i vilken mån den kan tillämpas utan att det strider mot direktivets ordaly-

delse och ändamål.
12

 Direktivkonform tolkning kan däremot inte rättfärdiga vilken 

tolkning som helst. EUD har fastställt att en direktivkonform tolkning begränsas av 

allmänna rättsprinciper, framför allt principerna om rättssäkerhet och förbudet mot 

retroaktiv lagstiftning. Den kan inte heller utnyttjas för att tolka en nationell bestäm-

melse contra legem.
13

 En tolkning contra legem innebär att en bestämmelse i lag ges en 

mening som tydligt avviker från bestämmelsens ordalydelse.
14

 Hänsyn måste tas till 

enskildas berättigade intresse att kunna förutse rättstillämpningen och de rättsliga följ-

derna av en lagregel. Det medför att alltför vidsträckta tolkningar eller tolkningar som 

rentav strider mot lagtextens ordalydelse inte får göras av en nationell domstol.
15

 EUD 

har däremot konstaterat att förarbetsuttalanden kan åsidosättas för att uppnå en direktiv-

konform tolkning.
16

 

De främsta rättskällorna jag har använt mig av i arbetet är URL med tillhörande förarbe-

ten, svensk praxis (inkl. en skiljedom
17

 från 2012) samt ett antal avgöranden från EUD 

angående tolkningen av begreppet rimlig kompensation i art. 5.2 b i Infosocdirektivet.  

De aktuella reglerna är förhållandevis nya och tekniken utvecklas konstant. Det medför 

att den aktuella frågan har prövats i domstol endast ett fåtal gånger och inget fall har 

                                                 
10

 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstill-

lämpning, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 188 f. 
11

 Dom av den 5 oktober 2004 i mål C-397/01-C-403/01, Pfeiffer m.fl. mot Deutsches Rotes Kreuz, 

EU:C:2004:584. 
12

 Pfeiffer-målet, p. 115-116. 
13

 Dom av den 4 juli 2006 i mål C-212/04, Adeneler mot ELOG, EU:C:2006:443, p. 110-111. 
14

 Prechal, Sacha, Directives in EC law, 2 uppl., Oxford Univ. Press, Oxford, 2005, s. 207. 
15

 Hettne & Otken Eriksson s. 189. 
16

 Dom av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, EU:C:2004:275, p. 13. 
17

 Skiljedom av den 23 oktober 2012 mellan Copyswede och UMA-företagen, saken: avtal rörande 

privatkopieringsersättning. 
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ännu avgjorts av HD.
18

 Av den anledningen har doktrin använts i viss utsträckning. 

Internetkällor har även använts för att förklara hur systemet tillämpas i praktiken.  

Vidare har en rättspolitisk analys genomförts avseende hur en reglering av PKE bör se 

ut. Analysen har främst utgått från upphovsmännens rätt till ersättning samt konsumen-

ternas rätt att inte drabbas av oskäliga kostnader. Det utmynnar sedan i en slutsats om 

hur lagstiftningen bör utformas så att båda parternas intressen tillgodoses på bästa möj-

liga sätt. 

I den rättspolitiska analysen har en komparativ studie av de nordiska systemen, utom 

Island, gjorts i tjänande syfte för att belysa hur frågan har reglerats i dessa länder. Det 

finns vissa problem och svårigheter som måste beaktas när en komparativ studie ska 

genomföras. Det första problemet är att avgöra vilket rättssystem som är bäst lämpat för 

en jämförelse med det egna systemet. Vid bedömningen är socioekonomiska faktorer av 

stor vikt samt rättssystemets utformning, eftersom det krävs att den jämförda rättsregeln 

är möjlig att införa i det egna landets rättssystem. Ytterligare ett problem är att det krävs 

en beskrivning av det andra landets rättssystem som måste vara korrekt. Det kan med-

föra uppenbara problem för en person som i huvudsak har kunskap om det egna rättssy-

stemet. Höga krav ställs därmed vid urval och tolkning av källmaterialet. Till sist krävs 

även att en slutsats om systemets för- och nackdelar framförs vilket ställer ytterligare 

krav på kunskap om och framför allt förståelse för det andra rättssystemet.
19

 

Trots problemen och svårigheterna med att genomföra en väl underbyggd komparativ 

studie finns det många fördelar med en sådan. Den främsta fördelen är att inhämta 

inspiration om hur andra länder valt att reglera och lösa ett givet problem. Man kan 

finna lösningar som arbetats fram under lång tid och som inte hade varit möjliga att 

konstruera på egen hand. Dessutom är det möjligt att utvärdera de faktiska effekterna 

och konsekvenserna av en vald lösning, vilket inte är möjligt om ett hypotetiskt förslag 

utvärderas. Komparationen medför att alternativa lösningar snabbare och billigare kan 

utvärderas och appliceras inom det egna landets rättsliga ramar.
20

 

                                                 
18

 HD beviljade dock den 16 november 2015 prövningstillstånd i ett mål avseende huruvida ett antal 

iPhone-modeller ska omfattas av PKE, se mål nr T 2760-15, 

http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Provningstillstand/ (2015-11-23). 
19

 Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, Svensk Juristtidning, 2004 s. 105, s. 127. 
20

 Zweigert, Konrad & Kötz, Hein, Introduction to comparative law, 3 uppl., Clarendon, Oxford, 1998, s. 

15. 



 

 9 

De nordiska länderna är jämförbara på många vis, bl.a. avseende kultur, språk, politik 

och ekonomi. Även ländernas rättssystem har många likheter och ett flertal lagar har 

utformats genom samarbeten länderna emellan.
21

 Detta gäller inte minst upphovsrätten 

som länge har varit föremål för ett nordiskt samarbete och nuvarande URL är ett resultat 

av ett ingående sådant.
22

 Sedan införandet har den svenska lagen reviderats vid ett 

flertal tillfällen, på senare år framför allt genom implementering av ett flertal EU-

direktiv. Trots det har man försökt bibehålla den nordiska likheten genom ett gemen-

samt utredningsarbete och samråd vid implementeringen av direktiven.
23

 Detta visas 

inte minst av att referenser regelbundet görs till nordisk rättspraxis, korsvis utnyttjande 

av de nordiska förarbetena samt den gemensamma nordiska tidskriften Nordiskt Imma-

teriellt Rättsskydd (NIR).
24

  

Rättslikheten mellan de nordiska länderna ska dock inte tas för given. Vissa lagregler 

motsvarar inte våra nordiska grannländers regleringar och även om det till stor del rör 

sig om detaljer kan det medföra stora skillnader i den praktiska tillämpningen.
25

 

Av det ovan anförda lämpar sig de nordiska länderna väl för en komparativ studie inom 

upphovsrätten även om hänsyn måste tas till detaljskillnader i ländernas regleringar. 

Till sist förs en diskussion huruvida en reglering för kompensation till rättighetshavarna 

avseende privatkopiering överhuvudtaget behövs p.g.a. den ökande användningen av 

digitala tjänster där konsumenten aldrig erhåller ett fysiskt exemplar av verket. Ersätt-

ningen innefattar i regel både utnyttjande av verken och rätten att kopiera dessa för 

privat bruk i form av ett licensavtal med företaget som tillhandahåller tjänsten. Diskuss-

ionen tar utgångspunkt i frågan om det de facto uppstår en skada för rättighetshavarna 

vid användning av sådana digitala tjänster. 

                                                 
21

 Zweigert & Kötz s. 284. 
22

 Med de nordiska länderna avses Danmark, Norge, Sverige och Finland. Island valde att stå utanför 

samarbetet med en gemensam nordisk upphovsrättslag. Se Petri s. 107. 
23

 Se Olsson (2009) s. 26 f och Rosén, Jan, De nordiska upphovsrättslagarnas framtida struktur, NIR, 

6/2012, s. 587, s. 589 f. 
24

 Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal: regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databaspro-

ducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, 3 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 59 

f. 
25

 Rosén s. 60. 



 

 10 

1.5 Avgränsningar 

En översikt av upphovsrätten som rättsområde med därtill hörande rättigheter och in-

skränkningar har givits för att läsaren ska få en förståelse för rättsområdet som sådant. 

Det finns flera inskränkningar i upphovsmännens ensamrätt men jag har endast behand-

lat rätten att kopiera verk för privat bruk i 12 § URL ingående. Därtill har upphovsmän-

nens rätt att bli kompenserad för privatkopiering i 26 k § URL behandlats grundligt. 

Många olika organisationer har som uppgift att värna om upphovsmännens rättigheter 

men jag har endast redogjort för Copyswede eftersom det är den organisationen som är 

central avseende PKE. Det är den organisation som ansvarar för att samla in avgifterna 

från tillverkare och importörer samt distribuera ersättningen till berörda upphovsmän, 

både direkt och indirekt genom andra organisationer. Hur ersättningen fördelas mellan 

de olika kategorierna av rättighetshavare kommer dock inte att behandlas. 

Vid komparationen med de nordiska länderna har endast dessa länders system för PKE 

behandlats eftersom URL är ett resultat av ett nordiskt samarbete och de nordiska upp-

hovsrättslagarna är därför i många avseenden överensstämmande.  

1.6 Disposition 

Framställningen inleds med ett kapitel om upphovsrätt för att ge en övergripande bild av 

rättsområdet (kapitel 2). I kapitlet behandlas även inskränkningen om framställning av 

verk för privat bruk. Därefter utförs en genomgång av det svenska systemet för PKE 

tillsammans med en diskussion om hur systemet bör tillämpas samt dess överensstäm-

melse med Infosocdirektivet (kapitel 3). Kapitlet avslutas med några sammanfattande 

slutsatser angående det nuvarande systemet för PKE och dess tillämpning. I nästa kapi-

tel undersöks det Norska respektive Finska systemet för PKE samt förs en diskussion 

om dess för- och nackdelar (kapitel 4). I det avslutande kapitlet sammanfattas framställ-

ningens slutsatser och en diskussion förs huruvida PKE överhuvudtaget behövs p.g.a. 

den tekniska utvecklingen och dess påverkan på vårt sätt att konsumera upphovsrättsliga 

verk (kapitel 5). 



 

 11 

2. Upphovsrätt och de närstående rättigheterna 

2.1 Bakgrund 

Den första svenska regleringen inom upphovsrättens område uppkom genom 1810 års 

tryckfrihetsförordning, vari föreskrevs att ”Hwarje Skrift ware Författarens eller des 

lagliga rätts Innehafwares egendom”.
26

 Stadgandet medförde en tidsmässigt obegränsad 

ensamrätt för skaparen av ett verk att mångfaldiga verket.
27

 Mycket har hänt på upp-

hovsrättens område sedan denna första lagstiftning på området, inte minst genom grän-

söverskridande samarbeten. 

Det finns en lång tradition av samarbete mellan de nordiska länderna på det upphovs-

rättsliga området vilket sträcker sig tillbaka ända till början av 1870-talet.
28

 Arbetet med 

den nuvarande upphovsrättslagen startade på 1930-talet vid ett möte med det Nordiska 

Författarrådet i Stockholm. Det beslutades att ländernas författarorganisationer skulle gå 

till sina respektive regeringar och föreslå en gemensam nordisk upphovsrättsreglering, 

något som mottogs väl i alla länder utom Island.
29

 Sakkunnigutredningar tillsattes som i 

Sverige antog namnet auktorrättskommittén. Därefter följde ett antal nordiska sakkun-

nigkonferenser under 30-, 40- och 50-talen
30

 vilket, för Sveriges del, till slut utmynnade 

i betänkandet Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk.
31

 Åren 1960-1961 

infördes i de nordiska länderna helt nya, och i princip identiska, lagar på det upphovs-

rättsliga området.
32

 

URL har reviderats och uppdaterats ett flertal gånger sedan införandet för drygt 50 år 

sedan liksom motsvarande lagar i övriga nordiska länder. På senare år har EU-rätten 

haft ett stort inflytande inom upphovsrätten och ett antal direktiv har implementerats på 

                                                 
26

 1 § 8 st. i 1810 års tryckfrihetsförordning. 
27

 Bernitz m.fl. s. 39. 
28

 Petri s. 75. 
29

 Island valde att inte delta direkt i arbetet men var intresserad av att följa utvecklingen, se Petri s. 107. 

Fortsättningsvis avses endast Sverige, Norge, Danmark och Finland när det talas om de nordiska länder-

na. 
30

 Norges medverkan under andra världskriget begränsades dock av Tysklands ockupation av landet. 
31

 SOU 1956:25. För en mer ingående genomgång av reformarbetet, se Petri s. 107-112. 
32

 Olsson (2009) s. 26. 
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området. Trots detta har man försökt bibehålla den nordiska rättslikheten genom ge-

mensamt nordiskt utredningsarbete.
33

 

Det främsta syftet med upphovsrättslig lagstiftning är ursprungligen att främja nyskap-

ande och kulturell mångfald genom att ge de enskilda upphovsmännen möjlighet att 

erhålla ett ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. Det är och har alltid varit en viktig 

princip i lagstiftningen. Idag spelar upphovsrätten även en mycket viktig ekonomisk roll 

i samhället vilket till stor del beror på teknikens utveckling, främst inom media- och 

informationsteknik. Det är ofta multinationella företag som gör stora investeringar i 

utvecklingen av ny teknik och inte sällan förändrar vårt sätt att konsumera upphovsrätts-

liga verk. Detta medför att upphovsrättsindustrin har ett enormt ekonomiskt värde och 

det ställer höga krav på ett effektivt rättsskydd.
34

 

2.2 Internationell reglering 

Nästintill alla länder har en upphovsrättslig lagstiftning. Denna kan se väldigt olika ut 

men gemensamt för alla länder är att lagstiftningen endast har tillämpning inom det 

egna landets gränser. Det innebär att skydd främst ges åt inhemska upphovsmän och 

deras verk.
35

 URL ger skydd åt verk som har skapats i Sverige (en territorialitetsprincip) 

eller av någon som är medborgare eller bor i Sverige (en nationalitetsprincip), 60 § 

URL.
36

 Det har länge funnits ett behov av att ge upphovsrättsligt skydd oaktat nations-

gränser och med dagens teknik är behovet större än någonsin.
37

 Därför finns en regel i 

62 § URL som stadgar att ”regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet eller om 

det följer av ett sådant avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation 

som riksdagen godkänt, meddela föreskrifter om denna lags tillämpning med avseende 

på andra länder”. Det finns ett antal internationella konventioner och överenskommelser 

vilka Sverige har anslutit sig till och dessa har giltighet i Sverige genom den internat-

ionella upphovsrättsförordningen (1994:193) (IURF). 

Den viktigaste internationella regleringen på det upphovsrättsliga området är Bernkon-

ventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk av år 1886, reviderad i Paris 

                                                 
33

 Olsson (2009) s. 26. 
34

 För mer information om upphovsrättens ekonomiska betydelse, se bl.a. Olsson s. 28 och Levin s. 67. 
35

 Olsson (2009) s. 22. 
36

 Levin s. 70 f. 
37

 Olsson (2009) s. 22. 
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1971. Sverige är ett av totalt 178 länder som är bundna av konventionen.
38

 Utöver 

Bernkonventionen finns även Världskonventionen om upphovsrätt som tillkom år 1952, 

reviderad i Paris 1971. De främsta skillnaderna mellan dessa är att Bernkonventionen 

ger ett mer omfattande och detaljerat skydd än Världskonventionen samt att Bernkon-

ventionen kräver att skydd ges utan några formaliteter, t.ex. i form av registrering.
39

 

Världskonventionen har fått minskad betydelse p.g.a. att Bernkonventionen numera är 

integrerad i Världshandelsorganisationens (World Trade Organization, WTO) im-

materialrättsliga regelverk.
40

 

WTO antog år 1994 en viktig immaterialrättslig överenskommelse, det s.k. TRIPs-

avtalet.
41

 EU och samtliga medlemsländer är parter i överenskommelsen som numera 

har en i princip global omfattning. Anledningen till att TRIPs-avtalet antogs var indu-

striländernas missnöje med det bristande immaterialrättsliga skyddet i många utveckl-

ingsländer. Det medförde en omfattande handel med piratkopior och varumärkesför-

falskade varor, vilket inte var möjligt att komma tillrätta med inom det befintliga inter-

nationella regelverket. TRIPs-avtalet innehåller därmed ett omfattande regelverk om det 

skydd som ska upprätthållas i medlemsländerna. Bernkonventionens skydd gäller som 

en slags miniminivå för medlemsländerna medan TRIPs-avtalet kräver ett mer omfat-

tande skydd på flera punkter samt innehåller möjlighet till handelssanktioner vid bris-

tande uppfyllelse.
42

 

Gemensamt i den internationella regleringen är principen om nationell behandling. Den 

innebär att utländska upphovsrättsinnehavare ska ha samma skydd som svenska rättsin-

nehavare i Sverige. Enligt 1 § IURF gäller detta alltid fysiska och juridiska personer 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men för att personer från övriga 

länder ska erhålla samma skydd krävs materiell reciprocitet. Det innebär att det ska 

finnas ett motsvarande skydd i ursprungslandet som det finns i Sverige.
 43

 

                                                 
38

 WIPO:s hemsida, http://www.wipo.int/treaties/en/ActResults.jsp?act_id=26 (2015-11-25). 
39

 Olsson (2009) s. 549. 
40

 A.a. s. 550. 
41

 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. På svenska: Avtalet om handelsrelaterade 

aspekter av immaterialrätter. 
42

 Bernitz m.fl. s. 14 f. För mer information om TRIPs-avtalet, se Bernitz m.fl. s. 14 ff. 
43

 Levin s. 71. 
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Inom ramen för TRIPs-avtalet gäller ytterligare en princip om mest-gynnad-nations-

behandling. Den innebär att en förmån som ett medlemsland ger till ett annat medlems-

land måste ges även till alla andra medlemsländer, med vissa undantag.
44

 

En viktig del av det internationella regelverket är de EU-direktiv som alla medlemslän-

der är skyldiga att implementera. På upphovsrättsområdet förekommer ett antal direktiv 

även om upphovsrätten inte är helt harmoniserad inom EU. Ett av de viktigaste direkti-

ven är Infosocdirektivet som behandlar upphovsrätten i informationssamhället.
45

 

2.3 Upphovsrättens innehåll 

2.3.1 Allmänt 

Grunden i upphovsrätten är att skaparen av ett verk har ensamrätt till detta. Ensamrätten 

kan vidare delas upp i två funktioner, en positiv och en negativ funktion. Upphovsman-

nens rätt att utnyttja sitt verk hör till den positiva funktionen och upphovsmannens rätt 

att förbjuda andra att utnyttja verket hör till den negativa funktionen.
46

 

Definitionen av ett verk i 1 § URL är oerhört bred men den huvudsakliga kategorise-

ringen är uppdelningen i litterära och konstnärliga verk. Vidare följer i nämnda para-

graf en exemplifierande uppräkning av diverse verkskategorier.
47

 Lagstiftaren har med-

vetet valt att ange verksbegreppet och övriga formuleringar i URL i allmänna ordalag 

för att lagen ska kunna behålla sin giltighet och tillämpbarhet trots teknikutvecklingen.
48

 

I förarbetena till URL anges att ”själva grundbegreppen därinom utformas på sådant 

sätt, att de kan antagas behålla sin giltighet och användbarhet under så lång tid som 

möjligt”.
49

 

Upphovsrättsligt skydd uppstår omedelbart vid skapandet av verket. Det krävs inga 

formaliteter, såsom registrering eller liknande, för att erhålla skydd.
50

 Verket behöver 

inte heller vara helt färdigställt för att skyddas, vilket innebär att ett verk kan erhålla 

                                                 
44

 Bernitz m.fl. s. 15 f. 
45

 Levin s. 56 f. 
46

 Godenhielm, Berndt, Verkshöjd såsom allmän förutsättning för upphovsrättsligt skydd, NIR 1981 s. 

278-295. 
47

 Att den är exemplifierande visas av den sista punkten ”verk som har kommit till uttryck på något annat 

sätt”. 
48

 Bernitz m.fl. s. 34. 
49

 Prop. 1960:17, Förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk m.m., s. 48. 
50

 Bernitz m.fl. s. 35. 
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skydd stegvis under skapandeprocessen. Omedelbart när verket har uppnått tillräcklig 

verkshöjd
51

 erhålls upphovsrättsligt skydd.
52

 

Vidare är upphovsmannens syfte eller ändamål med ett verk irrelevant för bedömningen 

huruvida det bör tillerkännas upphovsrättsligt skydd eller inte. Ett verk kan vara menat 

att framkalla känslor, uppmana till brott, ge instruktioner etc. men alldeles oavsett syfte 

erhålls upphovsrättsligt skydd såvida även övriga krav för skydd uppnås.
53

 

Det finns däremot vissa alster som, även om de i och för sig mycket väl kan uppnå 

verkshöjd, ändå inte kan erhålla upphovsrättsligt skydd. I 9 och 10 §§ URL stadgas att 

upphovsrätt inte gäller till bl.a. författningar, myndighetsbeslut, domar eller kretsmöns-

ter för halvledarprodukter. Inte heller översättningar av dessa skyddas av upphovsrätt. 

2.3.2 De ekonomiska befogenheterna 

Det upphovsrättsliga skyddet består av en ensamrätt till verket för upphovsrättshavaren. 

Innehållet i ensamrätten preciseras i 2 § URL och består av två förfoganderätter, en 

uteslutande rätt att framställa exemplar av verket samt att göra det tillgängligt för all-

mänheten. De är de enda två förfoganderätter som tillkommer en upphovsrättshavare, 

varken mer eller mindre. Ensamrätten omfattar i bägge fallen en rätt till verket i både 

ursprungligt och ändrat skick.
54

 

Rätten att framställa exemplar av verket, exemplarrätten,
55

 är en oerhört viktig förfo-

ganderätt för möjligheten att erhålla ekonomiskt utbyte för sin kreativa insats. Den 

innebär att upphovsrättshavaren har en uteslutande rätt att mångfaldiga verket där det 

praktiskt och ekonomiskt viktigaste utnyttjandet består i att massproducera verket till 

olika medier, t.ex. böcker, CD- och DVD-skivor.
56

  

Teknikens utveckling medför att de fysiska kopiorna allt mer ersätts av digitala kopior 

av verk. Verket förlorar därmed sin fysiska existens och ingår endast i datasystemets 

binära uppsättning av ettor och nollor. Det påverkar inte det upphovsrättsliga skyddet 

utan digitala kopior har samma skydd som fysiska kopior. Det medför emellertid pro-

blem för upphovsmännen att kontrollera utnyttjandet av sina verk eftersom det är lättare 

                                                 
51

 Se nedan avsnitt 2.4. 
52

 Levin s. 72. 
53

 Bernitz m.fl. s. 60. 
54

 Levin s. 136 f. 
55

 Benämns även mångfaldiganderätten, se Bernitz m.fl. s. 77. 
56

 Levin s. 137. 
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att ändra och mångfaldiga verket med digital teknik. Den klassiska upphovsrätten riske-

rar därmed att urholkas. EU har dock sökt råda bot på problemet genom Infosocdirekti-

vet som kompletterar upphovsrätten med regler anpassade för det digitala samhället.
57

 

Avseende den andra förfoganderätten, rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten, 

preciseras det i 2 § 3 st. URL fyra olika sätt på vilket offentliggörandet kan ske: 

o rätt att överföra verk till allmänheten – överföringsrätt 

o rätt att framföra verk offentligt – framföranderätt 

o rätt att visa exemplar av verk offentligt – visningsrätt 

o rätt att sprida exemplar av verk till allmänheten – spridningsrätt
58

 

 

Överföringsrätten är den nyaste formen av tillgängliggörande vilken infördes genom 

implementeringen av Infosocdirektivet 2005. Den reglerar tillgängliggörandet av ett 

verk från en annan plats än där allmänheten tar del av verket. Bestämmelsen är teknik-

neutral och innefattar även ”överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få 

tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer”.
59

 Den sist-

nämnda formuleringen syftar främst på streamingtjänster där verken är tillgängliga 

konstant och kunderna kan ta del av verken när som helst. Formuleringen är allmänt 

hållen för att även innefatta framtida typer av överföringar som inte är möjliga med 

dagens teknik.
60

 

Framföranderätten kräver, å andra sidan, att de som utnyttjar verket är närvarande på 

samma plats som där verket framförs, annars är det överföring till allmänheten. Framfö-

randet kan ske med eller utan tekniska hjälpmedel. Exempel på offentligt framförande 

är när musik spelas upp på en nattklubb eller en restaurang.
61

 Tidigare innefattade fram-

föranderätten även det som nu kategoriseras som överföring till allmänheten. Genom 

implementeringen av Infosocdirektivet har således framföranderätten begränsats till att 

endast avse framföranden där åhörarna är på samma plats som där verket framförs.
62

 

                                                 
57

 Levin s. 138 f. 
58

 Bernitz m.fl. s. 77. 
59

 2 § 3 st. 1 p. 2 men. URL. 
60

 Levin s. 140 f. 
61

 A.a. s. 141. 
62

 Bernitz m.fl. s. 80. 
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Många gånger kan ett tillgängliggörande vara både offentligt framförande och överfö-

ring till allmänheten.
63

 

Offentlig visning förutsätter att ett verk görs tillgängligt i exemplarform för att direkt 

iakttas utan några tekniska hjälpmedel, t.ex. när en tavla visas på en offentlig utställ-

ning. Används något tekniskt hjälpmedel är det istället fråga om offentligt framfö-

rande.
64

 

Spridningsrätten är en komplettering till exemplarrätten och är en rätt för rättighetshava-

ren att utbjuda fysiska exemplar av verket till försäljning, uthyrning, utlåning eller 

någon annan typ av spridning till allmänheten.
65

 När de fysiska exemplaren har bjudits 

ut till försäljning inom EES försvinner däremot rätten till de sålda exemplaren, sprid-

ningsrätten konsumeras. Denna konsumtionsprincip är en viktig begränsning i upp-

hovsmannens ensamrätt och innebär att en köpare av ett lovligt utgivet exemplar har rätt 

att ge bort, låna ut etc. exemplaret oaktat upphovsmannens rätt till verket. Viktigt att 

påpeka är att köparens rätt endast hänför sig till det aktuella exemplaret som denne köpt, 

rätten till verket kvarstår fortfarande hos upphovsmannen.
66

 

2.3.3 Den ideella rätten 

Upphovsrätten har en stark koppling till det kreativa och personliga skapandet.
67

 Det 

medför att upphovsmannen ofta får ett speciellt band till sitt verk som har ansetts sär-

skilt skyddsvärt. I motiven beskrivs det som att upphovsmän är mycket känsligare än 

andra producenter för vad som händer med ”deras andes barn”.
68

 På grund av detta 

speciella förhållande mellan upphovsman och verk infördes i 3 § URL den ideella rät-

ten, eller droit moral som den även kallas efter den franska terminologin.
69

 

3 § URL innefattar två olika rättigheter. I första stycket stadgas rätten för upphovsman-

nen att bli namngiven vid utnyttjande av verket på det sätt som god sed kräver. I andra 

stycket stadgas upphovsmannens respekträtt, d.v.s. en rätt att inte behöva tåla kränkande 

ändringar av verket. Det innefattar även att verket inte får göras tillgängligt för allmän-

                                                 
63

 Levin s. 141. 
64

 A.a. s. 141. 
65

 A.a. s. 142. 
66

 Bernitz m.fl. s. 87 samt 19 och 20 §§ URL. 
67

 Se bl.a. kraven för upphovsrättsligt skydd i avsnitt 2.4. 
68

 SOU 1956:25, Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk, s. 85. 
69

 Levin s. 160. 
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heten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens 

litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

En viktig skillnad jämfört med de ekonomiska befogenheterna är att den ideella rätten 

inte är överlåtbar. Det medför att även om upphovsrätten till ett verk har överlåtits 

kvarstår upphovsmannens respekträtt samt rätt att bli namngiven enligt 3 § URL.
70

 

Den ideella rätten är som sagt främst av moralisk art men det kan ha en avsevärd eko-

nomisk betydelse för upphovsmannen att bli namngiven när allmänheten tar del av 

verket. Det kan vara viktigt för en upphovsman för att bygga upp sitt anseende inom 

vissa kretsar och det kan öka ett verks marknadsvärde om dess upphovsman blir upp-

märksammad. Det kan även utkrävas ekonomisk ersättning för intrång i ideell rätt.
71

 

2.4 Skyddsobjektet 

Kraven för att uppnå upphovsrättsligt skydd är förhållandevis lågt ställda
72

 och definit-

ionen av vad som kan utgöra ett verk i 1 § URL är bred. I förarbetena sägs dessutom att 

begreppen litterära och konstnärliga verk ska tolkas i sin mest vidsträckta bemärkelse.
73

 

Det medför att många olika typer av verk kan erhålla upphovsrättsligt skydd samtidigt 

som lagtexten inte ger särskilt mycket vägledning för bedömningen huruvida skydd 

uppnåtts eller inte. Svaren hittas istället i lagens syften och i rättspraxis.
74

 

Inom patenträtten ställs det krav på objektiv nyhet, d.v.s. att något är nytt i förhållande 

till vad som tidigare var känt samt väsentligen skiljer sig därifrån.
75

 Inom upphovsrätt-

en, å andra sidan, ställs det endast krav på subjektiv nyhet, d.v.s. att någon har skapat 

något genom en självständig och personlig insats. Det är irrelevant att verket är likt 

någonting annat så länge skapandet har skett oberoende av det likartade verket.
76

 

Det grundläggande kravet för upphovsrättsligt skydd är att verket uppnår en tillräcklig 

nivå av självständighet och originalitet.
77

 Ett rent återgivande av någon annans verk 

                                                 
70

 Bernitz m.fl. s. 95 samt 3 § 3 st. URL. 
71

 Levin s. 160 f. samt 54 § URL. 
72

 Se bl.a. NJA 1990 s. 499 (Gotlandskartan). 
73

 SOU 1956:25 s. 65. 
74

 Levin s. 80. 
75

 Se 2 § patentlagen (1967:837). 
76

 Levin s. 81 f. 
77

 Prop. 1960:17 s. 42. 
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eller något rent mekaniskt frambringat medför således inte upphovsrättsligt skydd.
78

 

Utifrån kraven på upphovsrätt ska det vara näst intill omöjligt att skapa två av varandra 

oberoende identiska verk. En i svensk praxis tillämpad hjälpnorm för att bedöma ett 

verk är det s.k. dubbelskapandekriteriet. HD har använt kriteriet i ett flertal fall.
79

 I NJA 

2004 s. 149 (Golvskivan) uttalade HD dock att kriteriet inte har någon självständig 

funktion i upphovsrättsbedömningen men kan fungera som en hjälpnorm. 

Ett sammanfattande uttryck som länge använts i svensk rättspraxis för vad som fordras 

för upphovsrättsligt skydd är verkshöjd.
80

 Det betecknar en slags miniminivå av själv-

ständighet och originalitet för att erhålla skydd. Genom Datorprogramdirektivet,
81

 

Databasdirektivet
82

 samt Skyddstidsdirektivet
83

 har däremot begreppet originalitet 

introducerats för att avgöra vad som krävs för upphovsrättsligt skydd. Begreppet syftar 

på att verket ska vara ett resultat av en personlig, skapande insats och definieras som att 

det ska vara ”originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella 

skapelse”.
84

 Direktiven har berört specifika verkstyper men i och med EUD:s dom i 

Infopaq-målet
85

 har begreppet numera allmän giltighet inom hela det upphovsrättsliga 

området.
86

 

Det förs en diskussion inom den nordiska upphovsrättsliga doktrinen huruvida begrep-

pet verkshöjd fortfarande har giltighet eller om endast begreppet originalitet bör använ-

das. Somliga menar att originalitet bör användas eftersom EUD har fastställt dess gil-

tighet inom hela det upphovsrättsliga området. Andra menar istället att verkshöjd är ett 

sammanfattande begrepp där originalitet inbegrips samt att begreppet verkshöjd fortfa-

                                                 
78

 Levin s. 81 och Bernitz m.fl. s. 55. 
79

 Se bl.a. NJA 1994 s. 74 (Smultron), NJA 1995 s. 256 (Nummerbanken) och NJA 2002 s. 178 (Dräng-

arna). 
80

 För en utförlig genomgång av begreppet, se t.ex. Ljungman, S, Något om verkshöjd, NIR 1970 s. 21-35 

och Godenhielm, Berndt, Verkshöjd såsom allmän förutsättning för upphovsrättsligt skydd, NIR 1981 s. 

278-295. 
81

 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram. 
82

 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. 
83

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för 

upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 
84

 Art. 1.3 Datorprogramdirektivet. 
85

 Dom av den 16 juli 2009 i mål C-5/08, Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening, 

EU:C:2009:465. 
86

 För mer information om EU-rättens originalitetskrav se bl.a. Eidsvold Tøien I., Originalitetskriteriet i 

EU-retten – ny kurs?, NIR 2012, s. 403 f. 
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rande tillämpas av HD vilket medför att begreppet fortfarande har giltighet i nordisk 

upphovsrätt.
87

 

Vidare krävs inte att verket uppnår viss kvalitet för att erhålla upphovsrättsligt skydd. 

Med kvalitet avses att det är irrelevant för verkshöjdsbedömningen huruvida en tavla 

anses fin eller ett musikstycke anses vackert. Det avgörande är att verket uppnår kraven 

för verkshöjd.
88

 Det ställs inte heller krav på att verket ska vara avancerat till sin ut-

formning, således kan även enkla och banala verk erhålla upphovsrättsligt skydd.
89

 

Vidare fordras dessutom inte att verket har fixerats i ett permanent exemplar; även 

liveframträdanden, improviserade musikstycken och andra tillfälliga alster kan erhålla 

upphovsrättsligt skydd.
90

 

Upphovsrätt kan enligt 5 och 18 §§ URL även erhållas genom att sammanställa redan 

befintliga verk eller delar av verk, t.ex. ett uppslagsverk. Sammanställarens upphovsrätt 

påverkar dock inte de ursprungliga verkens skydd och verkshöjdsbedömningen för 

samlingsverk är densamma som för övriga verk.
91

 

Slutligen ska poängteras att verkshöjdsbedömningen inte aktualiseras förrän vid tvist 

om intrång i upphovsrätten, d.v.s. vid utnyttjande av den negativa funktionen av ensam-

rätten. Svaranden i en tvist om upphovsrätt kan anföra att verkshöjd inte föreligger för 

alstret ifråga och att något skydd därmed inte existerar. Domstolen har i dessa fall att ta 

ställning till om upphovsrätt föreligger och om intrång har skett. Det medför att upp-

hovsmannen inte med säkerhet kan förbjuda andra att utnyttja verket förrän en domstol 

har konstaterat att verkshöjd föreligger.
92

 

 

                                                 
87

 Se bl.a. Bernitz m.fl. s. 55, Levin s. 85 f. samt Ljungman, S, Något om verkshöjd, NIR 1970 s. 21-35. 

För tillämpning av begreppet i praxis, se bl.a. NJA 1994 s. 74 (Smultron) och NJA 2004 s. 149 (Golv-

skiva). Trots dessa meningsskiljaktigheter används begreppet verkshöjd som sammanfattande krav på 

upphovsrättsligt skydd fortsättningsvis i uppsatsen eftersom det är ett erkänt begrepp inom den svenska 

upphovsrätten. 
88

 Levin s. 83 
89

 Se t.ex. NJA 1990 s. 499 (Gotlandskartan). 
90

 Bernitz m.fl. s. 54. 
91

 A.a. s. 56-57. 
92

 Godenhielm, Berndt, Verkshöjd såsom allmän förutsättning för upphovsrättsligt skydd, s. 281. 
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2.5 Skyddssubjektet 

En grundläggande princip inom upphovsrätten är att ”den som har skapat ett litterärt 

eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket” (min kursivering).
93

 Den ursprungliga 

upphovsrätten tillfaller således alltid den författare, konstnär etc. som åstadkommit 

verket.
94

 Detta medför ett krav på att en upphovsman alltid är en fysisk person. En 

juridisk person kan således aldrig vara upphovsman till ett verk. Inte heller djur kan 

tillerkännas upphovsrätt för sina skapelser. I övrigt finns inga krav, även minderåriga 

och psykiskt sjuka människor kan vara upphovsmän.
95

 Upphovsrätt kan även tillerkän-

nas flera personer tillsammans. Enligt 6 § URL tillkommer upphovsrätten två eller flera 

upphovsmän gemensamt om deras respektive bidrag inte ensamt utgör ett självständigt 

verk. De har dock rätt att beivra intrång i upphovsrätten var för sig.
96

 

I 7 § URL stadgas att den vars namn eller allmänt kända pseudonym som angivits ge-

nom underskrift på verket eller annars i samband med tillgängliggörandet ska anses som 

upphovsman till detta. Detta är en presumtionsregel och gäller därmed endast såvida 

inget annat visas. 

Upphovsrätten kan enligt 27 § URL överlåtas av upphovsmannen, helt eller delvis, med 

den begränsningen att den ideella rätten enligt 3 § URL aldrig kan överlåtas eller in-

skränkas. Värt att notera är att överlåtelse av exemplar inte medför överlåtelse av upp-

hovsrätten, se 27 § 1 st. 2 men. URL. 

2.6 Varaktighet 

Den första svenska regleringen om upphovsrätt gav en tidsmässigt obegränsad rättighet 

för upphovsmannen.
97

 Numera är upphovsrätten tidsbegränsad och det finns många skäl 

för detta. Ett av de starkare skälen är att betydelsefulla verk efter en tid anses ingå i den 

allmänna kulturskatten och därför bör få användas fritt av var och en. Skyddet får dock 

inte vara alltför kort eftersom ett viktigt syfte med upphovsrätten är att ge incitament till 

                                                 
93

 1 § URL. 
94

 Prop. 1960:17 s. 50 f. 
95

 Levin s. 82, 115. 
96

 Bernitz m.fl. s. 69. 
97

 Se 1 § 8 st. i 1810 års tryckfrihetsförordning samt avsnitt 2.1. 
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nyskapande och kreativitet genom att skapa förutsättningar för att erhålla ekonomiskt 

utbyte för sitt skapande.
98

 

Huvudregeln i 43 § URL är att skyddet upphör vid utgången av det sjuttionde året efter 

upphovsmannens död. Angående verk med gemensam upphovsrätt enligt 6 § URL 

gäller att skyddet upphör vid utgången av det sjuttionde året efter den sist avlidne upp-

hovsmannens död. Motsvarande gäller enligt 43 § 2 st. URL för filmverk och musika-

liska verk för vissa specifikt angivna medskapare. 

Till huvudregeln finns vissa anknutna undantag. För anonyma verk, d.v.s. verk som 

offentliggjorts utan att upphovsmannen angivits, uppgår skyddstiden till utgången av 

det sjuttionde året efter det att verket offentliggjordes enligt 44 § URL. Om upphovs-

mannen tillkännager sig inom skyddstiden gäller dock huvudregeln i 43 §. Vidare stad-

gas i 44 a § URL att om ett verk inte har offentliggjorts inom den tid som avses i 43 

eller 44 § har den som offentliggör verket därefter skydd i 25 år efter offentliggörandet 

som motsvarar de ekonomiska befogenheterna. 

2.7 Inskränkningar i upphovsrätten 

2.7.1 Allmänt om 2 kap URL 

I 2 kap URL behandlas inskränkningarna i upphovsmannens ensamrätt enligt 2 § URL. 

Enligt 11 § URL inskränks inte upphovsmannens ideella rätt, utöver vad som gäller 

enligt 26 c § avseende ägare av byggnad och bruksföremål. Dessa regler, liksom regler-

na om begränsad skyddstid, är resultatet av en avvägning mellan upphovsmännens rätt 

till skydd och samhällets rätt att utnyttja kultur. Lagen innehåller en uppräkning av 

diverse inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt som i många fall syftar till att alla i 

samhället ska ha möjlighet att ta del av kulturen.
99

  

Katalogen av inskränkningar i upphovsrätten som räknas upp i lagen har delvis olika 

uppbyggnad och omfång. Vissa brukar betecknas som rena inskränkningar vilket inne-

bär att utnyttjande av verken får ske utan förhandsöverenskommelse med samt utan 

direkt ersättning till rättsinnehavaren.
100

 Till de rena inskränkningarna hör bl.a. privat-

                                                 
98

 Olsson, Henry, Copyright: svensk och internationell upphovsrätt, 9 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2015, s. 229. 
99

 Se bl.a. 14 och 17 §§ URL om framställning av exemplar för undervisningsändamål respektive till 

personer med funktionshinder.  
100

 Bernitz m.fl. s. 101. 
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kopieringsundantaget i 12 § URL
101

 och citaträtten i 22 § URL. Andra inskränkningar 

föreskriver en tvångslicens, vilket innebär en rätt att utnyttja verket enligt lagreglernas 

rekvisit mot att man betalar ersättning till rättsinnehavaren. Det finns tre inskränkningar 

i URL som har formen av tvångslicens: rätten till framställning av samlingsverk för 

undervisningsändamål (18 § URL), biblioteks och organisationers rätt att sprida eller 

överföra verk till funktionshindrade (17 § 4 st. URL) samt rätten till återgivning av verk 

i vissa allmänna handlingar (26 a § URL).
102

 

2.7.2 Särskilt om privatkopiering i 12 § URL 

2.7.2.1 Inledning 

I 12 § URL stadgas följande: 

”12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av of-

fentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarfram-

ställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av be-

gränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk. 

   Första stycket ger inte rätt att  

1. uppföra byggnadsverk, 

2. framställa exemplar av datorprogram, eller 

3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form. 

   Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående  

1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, 

2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller 

3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk. 

   Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar 

som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i 

strid med 2 §.” 

 

I 12 § URL regleras en praktiskt betydelsefull inskränkning i upphovsmannens ensam-

rätt. Regeln stadgar att var och en har rätt att framställa ett eller några få exemplar av 

verk för privat bruk. Regelns förekomst motiveras av framför allt två olika behov. Det 

första är att privatpersoner många gånger har ett legitimt behov av att kopiera verk för 

privat bruk. Det andra är att det är praktiskt taget omöjligt för upphovsmännen att kon-

trollera och beivra privatkopiering. Tidigare ansågs det även utgöra ett obetydligt in-

grepp i upphovsmannens ensamrätt.
103

 I och med teknikens utveckling anses numera 

undantaget utgöra ett reellt och betydelsefullt ingrepp i ensamrätten vilket 2005 med-

                                                 
101

 Se mer nedan i avsnitt 2.7.2. 
102

 Bernitz m.fl. s. 102 f. 
103

 Olsson (2015) s. 148. 
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förde att möjligheten till kopiering inskränktes något genom implementeringen av 

Infosocdirektivet.
104

 

Paragrafen innehåller fyra olika bestämmelser uppdelade i varsitt stycke. Huvudregeln 

att var och en får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat 

bruk anges i första stycket. Första stycket innehåller även en särskild regel avseende 

litterära verk i skriftlig form. Kopiering av sådana verk får endast avse begränsade delar 

av verk eller verk av begränsat omfång. Andra stycket stadgar ett undantag från huvud-

regeln genom ett totalförbud att privatkopiera vissa typer av verk. Ytterligare ett undan-

tag från huvudregeln stadgas i det tredje stycket. Bestämmelsen anger att det för vissa 

typer av verk är förbjudet att uppdra åt utomstående att framställa exemplar av dessa.
105

 

Det är således tillåtet att på egen hand framställa exemplar av dessa verk för sitt eget 

privata bruk. Kravet på lovlig förlaga i fjärde stycket infördes vid implementeringen av 

Infosocdirektivet 2005, vilket innebär att förlagan som används till privatkopiering ska 

ha framställts eller gjorts tillgänglig antingen med rättsinnehavarens samtycke eller med 

stöd av någon bestämmelse i URL. Anledningen till ändringen var möjligheterna till 

nedladdning av olovligen tillgängliggjort material på olika webbsidor för fildelning på 

internet.
106

 

De allra flesta människor i Sverige har någon gång kopierat ett upphovsrättsligt verk för 

privat bruk. För många framstår det som en självklarhet att ha rätt till det. Trots detta är 

det inte självklart att avgöra vad som i praktiken innebär privatkopiering i den mening 

som avses i 12 § URL. Typexemplet för privatkopiering är att man köper en CD- eller 

DVD-skiva som sedan kopieras till ett annat medium, t.ex. en extern hårddisk. Denna 

typ av privatkopiering är dock inte den enda som innefattas inom 12 § URL:s tillämp-

ningsområde. Med dagens teknik är det vanligt att man inte erhåller ett fysiskt exemplar 

vid köp av ett verk utan man erhåller endast ett digitalt exemplar av verket. Så är fallet 

bl.a. vid köp via Apples iTunes Store. I dessa fall köper du rätten att erhålla ett exem-

plar av verket på din hårddisk i datorn eller liknande. Privatkopieringen består i dessa 

fall av att verket laddas ned på fler enheter än den som användes vid köpet. I villkoren 

för iTunes Store stadgas att en köpare har rätt att ladda ned köpt iTunes innehåll på upp 

                                                 
104

 Prop. 2004/05:110 s. 2. Se vidare nedan avsnitt 2.7.2.2 samt 2.7.2.3. 
105

 Bl.a. musikaliska verk, filmverk, bruksföremål och skulpturer. 
106

 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 12 §, Lexino 2015-

01-01. 
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till tio enheter.
107

 Detsamma gäller vid nedladdning av filmer, tv-serier och musik i 

offlineläge vid användning av streamingtjänster som Viaplay respektive Spotify. 

Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de viktigaste rekvisiten i undantaget för 

privatkopiering. Först förklaras vad som menas med privat bruk och därefter preciseras 

innebörden av ett eller några få exemplar. 

2.7.2.2 Privat bruk 

Med privat bruk avses kopiering i den rent privata sfären, d.v.s. i hemmet samt för den 

närmaste familje- och vänkretsen.
108

 Genom implementeringen av Infosocdirektivet 

inskränktes privatkopieringsundantaget i 12 § URL. Bland annat ersattes den tidigare 

lydelsen enskilt bruk med privat bruk. Ändringen genomfördes p.g.a. artikel 5.2 b i 

Infosocdirektivet som stadgar en mer restriktiv tillämpning av undantaget för privatko-

piering än den tidigare lydelsen i URL. Direktivet stadgar att kopiering inte får ske om 

syftet med den direkt eller indirekt är av kommersiell natur. I förarbetena sägs att detta 

bland annat innebär att det inte längre är tillåtet att kopiera verk till kollegor på arbets-

platsen.
109

 

Gränserna för den tillåtna sfären för privatkopiering är inte helt klar. I förarbetena till 

2005 års lagändringar anges att tillämpningsområdet för familje- och vänkretsen enligt 

den ursprungliga bestämmelsen inte förändrats. Därmed behåller uttalanden i tidigare 

förarbeten sin giltighet i denna del.
110

 I förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen 

om privatkopiering anges bl.a. att mångfaldigande av snapsvisor till en privat middag 

samt mångfaldigande inom en mindre sluten förening är inom tillåtet område.
111

 Ex-

emplen är utformade för drygt femtio år sedan men behåller sin praktiska tillämplighet 

än idag trots att tekniken för mångfaldigande har utvecklats. Det är svårt att precisera 

rekvisitet ytterligare. Bedömningen huruvida kopieringen är avsedd endast för privat 

bruk eller inte får i de flesta situationer göras utifrån omständigheterna i varje enskilt 

fall. 

                                                 
107

 Se iTunes Store användarvillkor, hämtat från http://www.apple.com/legal/internet-

services/itunes/se/terms.html (2016-02-27). 
108

 Levin s. 198. 
109

 Prop. 2004/05:110 s. 383. 
110

 A. prop. s. 108. 
111

 SOU 1956:25 s. 181. 
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Av rekvisitet att det endast får ske för privat bruk framgår även att det endast är fysiska 

personer som kan utnyttja undantaget. En juridisk person kan således aldrig åberopa att 

kopiering endast sker för privat bruk.
112

 

2.7.2.3 Ett eller några få exemplar 

Endast ett eller några få exemplar av ett verk får kopieras för privat bruk. Det tillåtna 

antalet kopior varierar från fall till fall beroende på vilken typ av verk det är frågan om. 

Utgångspunkten för bedömningen är vad som behövs för att tillgodose det rent person-

liga behovet.
113

 Det kan exempelvis vara att man vill kopiera en låt till flera olika enhet-

er för att använda vid olika tillfällen. Innan lagändringen 2005 användes begreppet 

enstaka istället för den nuvarande formuleringen. I förarbetena stadgas att syftet med 

ändringen av lydelsen var att begränsa antalet kopior som får göras. Bestämmelsen har 

således inskränkts även i denna bemärkelse. Något exakt antal tillåtna kopior angavs 

däremot inte utan lagstiftaren valde i stället att understryka uttalandena i den ursprung-

liga propositionen om att antalet kopior beror på vilken typ av verk det är fråga om. Det 

ansågs lämpligare att avgöra den närmare gränsdragningen genom rättspraxis.
114

 

2.8 De närstående rättigheterna 

2.8.1 Inledning 

De närstående rättigheterna är precis vad namnet utger sig för att vara. Det är rättigheter 

som inte kan inrymmas inom den egentliga upphovsrätten men har ett nära samband 

med denna och anses skyddsvärda efter liknande principer. Det är prestationer som 

påminner om en upphovsmans skapande, t.ex. någon som framför någon annans verk 

offentligt. Det är även fråga om rättigheter som är rent ekonomiska, t.ex. radio- och tv-

företags utsändningar.
115

 De närstående rättigheterna har placerats i ett eget kapitel i 

URL, 5 kap, som p.g.a. kompletterande lagstiftning genom åren blivit svåröverskådligt 

med en mängd hänvisningar till andra bestämmelser i lagen.
116

 

De närstående rättigheternas betydelse har vuxit enormt p.g.a. den digitala teknikut-

vecklingen och dessa rättighetshavares problem sammanfaller numera ofta med upp-

                                                 
112

 Olsson (2015) s. 152. 
113

 Levin s. 199. 
114

 Prop. 2004/05:110 s. 112. 
115

 Olsson (2015) s. 293. 
116

 Levin s. 169. 
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hovsmännens problem. Det är främst problem med att kunna kontrollera och styra hur 

alster utnyttjas med hjälp av ny teknik.
117

 

2.8.2 Skyddet enligt 5 kap. URL 

I 45 § URL ges ett skydd till utövande konstnärer. Det är en närstående rättighet som 

har ett nära samband med upphovsrättens personliga och kreativa sida. Skyddet gäller 

för personer som framför ”ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folk-

lore”, t.ex. musiker, skådespelare och sångare. Rättigheten är utformad som en ensam-

rätt att förfoga över framförandet genom att ta upp framförandet på en anordning genom 

vilken det kan återges, framställa exemplar av en upptagning av framförandet samt göra 

framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmänheten. Det är således 

främst fixering av framförandet som den utövande konstnären har en ensamrätt till.
118

 

Utöver dessa ekonomiska befogenheter har utövande konstnärer även ett ideellt skydd 

för sina framföranden genom hänvisningen i 45 § 3 st. URL till 3 § URL. Skyddstiden 

är 50 år från det att ett framförande ägde rum. Om framförandet upptagits på en anord-

ning inom 50 år från framförandet gäller skyddet 50 år efter det år upptagningen gavs ut 

eller offentliggjordes. För ljudupptagningar är skyddstiden 70 år efter det år upptag-

ningen gavs ut eller offentliggjordes.
119

 

I 46 § URL ges ett skydd till framställare av ljud- eller bildupptagningar. Det innebär 

en uteslutande rätt för producenter av ljud och rörliga bilder att framställa exemplar av 

upptagningen samt att göra den tillgänglig för allmänheten. Det gäller t.ex. musik- och 

filmproducenter.
120

 Det är endast den ansvariga personen för upptagningen som tiller-

känns skydd, inte de tekniker eller liknande som medverkar vid tillkomsten.
121

 Skydds-

tiden är 50 år efter det år upptagningen gjordes. Om en upptagning av rörliga bilder 

gavs ut eller offentliggjordes inom denna tid är skyddstiden 50 år efter det år upptag-

ningen först gavs ut eller offentliggjordes. Angående ljudupptagningar gäller skyddet i 

70 år.
122

 

I 47 § URL finns regler om rätt att använda ljudupptagningar vid ett offentligt framfö-

rande eller en överföring till allmänheten utan att enskilda kan ta del av upptagningen 
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på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, d.v.s. inte överföring genom inter-

net. En utövande konstnär respektive producent av en ljudupptagning har däremot rätt 

till ersättning för utnyttjandet.
123

 

I 48 § URL ges ett skydd till radio- och tv-företag. Skyddet innebär en uteslutande 

ensamrätt för företagen att förfoga över sina utsändningar på vissa i lagen angivna sätt, 

bl.a. genom att ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges samt 

framställa och sprida exemplar av denna upptagning. Det är utsändningen i sig som 

skyddas, inte innehållet i det som sänds ut.
124

 Skyddstiden är 50 år efter det år utsänd-

ningen ägde rum.
125

 

I 49 § URL ges ett skydd till framställare av kataloger och icke-originella databaser 

m.m. Katalogskyddet medför en ensamrätt att offentliggöra och framställa exemplar av 

”en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har 

sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering”, t.ex. tidtabeller och 

databaser. Skyddstiden är 15 år efter det år arbetet framställdes eller offentliggjordes. 

I 49 a § URL ges ett skydd för fotografer. Den som har framställt en fotografisk bild, 

d.v.s. en bild som saknar verkshöjd, har en ensamrätt att framställa exemplar av bilden 

samt att offentliggöra den. Skyddet gäller även om bilden används i ändrat skick och 

oavsett vilken teknik som används vid framställandet. Skyddet för fotografer är väldigt 

likt skyddet för upphovsmän genom hänvisningen i fjärde stycket till 2 § 2-4 st. och 3 § 

URL. Hänvisningen innebär att fotografer innehar samma ekonomiska befogenheter och 

ideella rätt som upphovsmän.
126

 Skyddstiden är 50 år efter det år då bilden framställ-

des.
127

 

2.9 Intrång i upphovsrätten 

För att ett rättssystem ska vara effektivt krävs att det finns garantier för att reglerna 

efterlevs. Upphovsrätten är inget undantag. I 7 kap URL finns därför ett antal sanktions-

regler för att säkerställa upphovsrättens effektivitet. Trots att upphovsrätten är ett i 

huvudsak civilrättsligt system där upphovsmännen själva har ansvar för att tillvarata 
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sina intressen krävs även straffrättsliga sanktioner för vissa typer av intrång. Det motiv-

eras av att stöld av en immateriell rättighet bör beivras på samma sätt som stöld av 

fysiska föremål. Dessutom fordrar upphovsrättens kulturpolitiska, ekonomiska och 

handelspolitiska betydelse att straffrättsliga sanktioner existerar.
128

 

I 53 § URL återfinns den centrala straffrättsliga bestämmelsen vilken stadgar att den 

som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar åtgärder som innebär intrång i någons 

upphovsrätt döms till böter eller fängelse i högst två år. Straffansvar kan endast bli 

aktuellt vid intrång i någon av rättigheterna enligt 1 och 2 kap., 41 § 2 st. samt 50 § 

URL. 2 a kap. URL om rätt till särskild ersättning faller således utanför bestämmelsens 

tillämpningsområde. 

Den andra grundbulten i det upphovsrättsliga sanktionssystemet är skadeståndsbestäm-

melsen i 54 § URL. Det är givet att den som har skadat upphovsmannen ekonomiskt 

genom intrång också är ansvarig för att ersätta denna skada. Bestämmelsen stadgar att 

den som utnyttjar ett verk i strid med URL ska betala skälig ersättning till upphovsman-

nen eller dennes rättsinnehavare. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning 

även betalas för den ytterligare skada som intrånget medfört. Första stycket stadgar en 

skyldighet att betala ersättning för utnyttjande av verket oberoende av uppsåt eller 

oaktsamhet. Det är således fråga om ett strikt skadeståndsansvar. Är det däremot fråga 

om ett uppsåtligt eller oaktsamt intrång ska ytterligare ersättning erläggas enligt andra 

stycket. Vid bestämmande av ersättningen ska i detta fall särskild hänsyn tas till bl.a. 

utebliven vinst, intrångsgörarens vinst p.g.a. intrånget samt skada på verkets anseende 

eller annan ideell skada.
129

 

Utöver dessa centrala sanktionsbestämmelser finns ett antal andra kompletterande regler 

om bl.a. förverkande av egendom p.g.a. brott i 53 a §, vitesföreläggande i 53 b § samt 

förstöring eller återkallande från marknaden av olagliga exemplar i 55 §. 
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3. Privatkopieringsersättning 

3.1 Bakgrund och skäl för införande av kassettersättning 

Undantaget i upphovsmannens ensamrätt för privatkopiering existerade redan innan 

införandet av upphovsrättslagen. Den har länge betraktats som en självklar del av den 

nordiska upphovsrätten och ansågs tidigare utgöra ett obetydligt ingrepp i upphovsman-

nens ensamrätt p.g.a. den tidens tekniska begränsningar av att kopiera verk.
130

 I och 

med teknikens utveckling har privatkopieringen däremot ökat enormt.
131

 År 1982 inför-

des lag (1982:691) om skatt på vissa kassettband på oinspelade ljud- och videokassetter, 

s.k. blankmedia, för att kompensera upphovsmän och andra rättsinnehavare för deras 

intäktsförluster. Lagen upphävdes dock den 1 januari 1993.
132

 

Under mitten av 1990-talet återupptogs diskussionerna om att ersätta rättighetshavare 

för deras intäktsförluster till följd av den omfattande privatkopieringen. Det var inte 

endast tekniken vid den tidpunkten som ökade incitamenten för en ersättning utan fram-

för allt den framtida teknikens möjligheter. Med den digitala CD-kopieringstekniken 

kunde man enkelt framställa kopior av mycket hög kvalitet.
133

 Den 1 januari 1999 

infördes sedermera kassettersättningen i 26 k § URL. Lagen ändrades något vid imple-

menteringen av Infosocdirektivet 2005 avseende ersättningsnivåerna men lämnades i 

övrigt oförändrad.
134

 

Det grundläggande syftet med införandet av PKE var att i viss mån kompensera upp-

hovsmän och andra rättighetshavare för den inkomstförlust de drabbas av till följd av 

privatkopieringsundantaget i 12 § URL. I förarbetena angavs vikten av att göra en av-

vägning mellan de olika parternas intressen, d.v.s. upphovsmännens rätt till ersättning 

och konsumenternas rätt till privatkopiering. Det betonades att det är viktigt att systemet 

inte innebär en orimlig belastning på konsumenterna. Av vikt var även att undvika ett 

byråkratiskt system som uppställer onödigt betungande föreskrifter för parterna. Det 
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ansågs därför bättre att utforma ersättningen enligt en civilrättslig modell istället för en 

offentligrättslig modell som gjorts i vissa andra länder. Det skulle ge parterna frihet att 

själva avtala om rättigheter respektive skyldigheter enligt lagen. Genom detta ansågs ett 

kostnadseffektivt och obyråkratiskt system ha uppnåtts där nyttan för samhället övervä-

ger kostnaderna.
135

 

Vidare angavs att det är viktigt att behålla traditionen av nordisk rättslikhet på området. 

Det skapar bättre förutsättningar för en starkare gemensam marknad inom norden. Vid 

den närmare utformningen av systemet har de nordiska ländernas system använts som 

förebild, framför allt Danmark och Finland med anledning av deras EU-medlemskap. 

Om de nordiska länderna står samlade finns det även bättre förutsättningar för att på-

verka arbetet på det upphovsrättsliga området inom EU.
136

 Norge och Finland tillämpar 

däremot numera ett annat kompensationssystem genom vilket ersättningen finansieras 

genom en post i statsbudgeten.
137

 

3.2 Allmänt om 26 k § URL 

I 26 k § URL stadgas följande: 

”När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller till landet in-

för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt 

ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk, har upphovsmän till 

skyddade verk som därefter har sänts ut i ljudradio eller television eller som har 

getts ut på anordningar genom vilka de kan återges rätt till ersättning av nä-

ringsidkaren. 

Upphovsmännen har dock inte rätt till ersättning, om de tillverkade eller införda 

anordningarna skall 

1. användas till annat än framställning av exemplar av verk för privat bruk, 

2. föras ut ur landet eller 

3. användas till framställning av exemplar av verk till personer med funktions-

hinder.”
138 

26 k § URL medför en skyldighet för näringsidkare, som i sin yrkesmässiga verksamhet 

tillverkar eller importerar anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp, att 

betala ersättning till upphovsmän vars verk därefter har sänts ut i radio eller TV eller 

givits ut på anordningar genom vilka de kan återges. Ersättningen tar sikte på alla kate-

gorier av skyddade verk. Det gäller således även litterära verk som har visats i TV, även 
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om det i praktiken främst rör sig om musik- och filmverk.
139

 Genom rekvisitet att det 

ska ske i näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet faller privatimport utanför bestäm-

melsen. Privatpersoner som köper anordningar utomlands och för in dem i Sverige är 

således inte skyldiga att utge ersättning. Principiellt sett anses konsumenterna ersätt-

ningsskyldiga eftersom det är de som utför kopieringen och orsakar den faktiska skadan 

för rättighetshavarna. En sådan ordning ansågs dock praktiskt omöjlig att genomföra 

varför tillverkare och importörer har ålagts ersättningsskyldigheten.
140

 Det lades däre-

mot vikt vid att företagen har möjlighet att överföra kostnaderna på konsumenterna 

genom priset på produkterna.
141

 

För att omfattas av ersättningen krävs vidare att privatkopieringen görs med stöd av 12 

§ URL.
142

 EUD har fastställt att PKE inte får utnyttjas i syfte att utgöra ersättning även 

för olagliga kopior. Med olagliga kopior menas både kopior från lagliga förlagor som 

överstiger tillåtet antal och kopior från olagliga förlagor.
143

 

Med upphovsmän jämställs utövande konstnärer, framställare av ljudupptagningar och 

upptagningar av rörliga bilder samt fotografer. I propositionen anges att det är viktigt att 

behandla alla rättighetshavare på det upphovsrättsliga området så lika som möjligt och 

därför bör rättighetshavare av närstående rättigheter erkännas samma skydd som upp-

hovsmän. Radio- och televisionsföretag har däremot inte rätt till någon ersättning ge-

nom deras utsändningsrätt i 48 § URL eftersom de inte har rätt till själva innehållet i 

programmen utan endast sändningen som sådan. Därmed kan inte de skäl som motiverar 

ersättningsrätt göras gällande med samma styrka. Radio- och tv-företag kan dock givet-

vis erhålla ersättning som rättighetshavare enligt någon av de andra bestämmelserna i 

URL.
144

 

3.3 Privatkopieringsersättning i praktiken 

Enligt 26 m § URL har endast en organisation som företräder ett flertal ersättningsberät-

tigade upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter på området rätt att kräva in 

ersättningen och träffa avtal om nedsättning av densamma. Rättighetshavare som inte 
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företräds av organisationen ska vara likställda med sådana som organisationen företrä-

der. Organisationen har således skyldighet att samla in och dela ut ersättningen även till 

dessa rättighetshavare. Det finns inget hinder mot att det finns flera organisationer som 

administrerar ersättningen men om ett företag har betalat ersättning till en organisation 

behöver ersättning givetvis inte betalas för samma anordningar till en annan organisat-

ion.
145

 Av andra stycket i 26 m § framgår det att företag som är ersättningsskyldiga ska 

anmäla sig hos organisationen. Företagen ska på begäran redovisa antalet anordningar 

som omfattas av PKE, deras upptagningstid eller lagringskapacitet, om de kan användas 

för digital upptagning upprepade gånger samt när de tillverkades eller importerades. Det 

ska även framgå hur många anordningar som inte omfattas av ersättningen p.g.a. undan-

tagen i 26 k § 2 st. URL. 

I Sverige är det paraplyorganisationen Copyswede som administrerar PKE. Det är en 

ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar vilka består av fjorton olika kulturs-

kaparorganisationer.
146

 Copyswede är således motparten till elektronikföretagen i för-

handlingar om och avtal angående PKE. I praktiken uppgår inte avgiftsnivåerna till vad 

som stadgas i 26 l § URL utan det varierar beroende på vilken produkt som avses.
147

 

Det är även Copyswede som samlar in ersättningen från företagen och fördelar den 

vidare till de berörda rättighetshavarna. Fördelning direkt till rättighetshavarna sker för 

ersättning som är hänförlig till medverkan i program som sänts i vissa tv-kanaler
148

 

samt för ljudböcker utifrån en årlig topplista. I övrigt fördelar Copyswede ersättningen 

till berörda organisationer, bl.a. Stim och Filmproducenternas rättighetsförening.
149

 År 

2014 inbringade Copyswede drygt 118 miljoner kronor avseende PKE och cirka 86,5 

miljoner kronor av dessa delades ut till rättighetshavarna.
150
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3.4 Ersättningspliktiga anordningar 

3.4.1 Allmänt 

För att omfattas av ersättningsskyldigheten i 26 k § URL krävs att anordningen kan ta 

upp ljud eller rörliga bilder samt är särskilt ägnade för privatkopiering. Det rör sig 

således endast om upptagningsanordningar, d.v.s. anordningar som kan lagra de kopie-

rade verken. Inspelningsapparatur som gör själva kopieringen möjlig omfattas inte av 

ersättningsskyldigheten.
151

 I förarbetena angavs att denna ordning valdes för att det är 

ett effektivt sätt att anpassa ersättningen efter det faktiska utnyttjandet av verken, d.v.s. 

ersättning i förhållande till anordningarnas lagringskapacitet. Det framhölls även att 

upptagningstekniken är irrelevant, både analog och digital teknik omfattas av bestäm-

melsen. Några exempel på anordningar som det betalas ersättning för är analoga ljud-

kassetter, VHS-kassetter, CD-r Audio, CD- och DVD-skivor, MP3-spelare samt TV och 

DVD-spelare med inbyggd hårddisk.
152

 

I 26 k § 2 st. URL stadgas undantag från ersättningsskyldigheten för anordningar som i 

och för sig är ersättningspliktiga men ska användas till annat än privatkopiering med 

stöd av 12 § URL. Ersättning utgår inte för anordningar som används endast i profess-

ionella sammanhang, d.v.s. av företag eller i offentlig verksamhet. Även användning för 

undervisningsändamål omfattas av undantaget. Utöver detta ska ersättning inte betalas 

för anordningar som ska föras ut ur landet eftersom det faktiska utnyttjandet i dessa fall 

inte sker i Sverige. Till sist undantas även ersättning för anordningar som ska användas 

för framställning av exemplar av verk till personer med funktionshinder.
153

 

I förarbetena diskuterades om möjligheten till återbetalning för anordningar som kom-

mit till annat bruk borde införas i lagen istället för specifika undantag. En sådan regel 

har införts i några andra länder inom EU, bl.a. i Danmark. Det ansågs däremot utgöra en 

alltför byråkratisk ordning som orsakar kostnader som inte står i proportion till inbespa-

rade kostnader och den nuvarande ordningen valdes istället. Det följer dessutom av 

allmänna obligationsrättsliga principer att felaktigt erlagd ersättning ska återbetalas på 

                                                 
151

 Det finns dock andra länder inom EU som utgår från inspelningsapparatur avseende ersättning för 

privatkopiering, bl.a. Belgien och Spanien. 
152

 Olin, Anders, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 26 k §, Lexino 2015-

01-01. 
153

 Prop. 1997/98:156 s. 26 f. 



 

 35 

begäran av den som erlagt betalningen, vilket eliminerar behovet av specifika regler om 

återbetalningsskyldighet i lagen.
154

 

3.4.2 Särskilt ägnade 

3.4.2.1 Inledning 

Utöver kravet på att anordningen kan ta upp ljud eller rörliga bilder krävs även att den 

är ”särskilt ägnad för framställning av exemplar av verk för privat bruk” (min kursive-

ring).
155

 I förarbetena uttalas att ersättning endast ska utgå på anordningar som faktiskt 

är särskilt ägnade för privatkopiering enligt 12 § URL. Det är inte tillräckligt att anord-

ningarna kan användas i detta syfte.
156

 Därmed utesluts anordningar som i praktiken inte 

alls eller mycket sällan används för privatkopiering.
157

 Att den faktiska användningen 

av en anordning tillmäts betydelse innebär att en förändring av användandet kan på-

verka ersättningsskyldigheten för anordningen ifråga. Det faktum att den i hög utsträck-

ning används också till annat än privatkopiering innebär dock inte automatiskt att den 

inte omfattas av ersättningsskyldigheten.
158

 

Det finns ingen uppräkning av vilka anordningar som medför ersättningsskyldighet. 

Reglerna är allmänt utformade för att de ska behålla sin giltighet under så lång tid som 

möjligt och de är ämnade att även innefatta nya typer av anordningar som introduceras 

på marknaden.
159

 I propositionen anges dock några anordningar som typiskt sett medför 

ersättningsskyldighet, t.ex. ljudkassetter och inspelningsbara CD-skivor. Det preciseras 

inte ytterligare vilka anordningar som omfattas av ersättningen eller hur rekvisitet sär-

skilt ägnad ska tolkas. Det är en uppgift som överlämnats till de rättstillämpande orga-

nen att utveckla och avgöra. 

3.4.2.2 EU-rätt 

Vid införandet av kassettersättningen i Sverige 1999 fanns inga krav från EU på att ett 

sådant system ska finnas. Det finns fortfarande ingen harmonisering av området inom 

EU men artikel 5.2 b i Infosocdirektivet stadgar att rättighetshavarna har rätt till rimlig 

kompensation vid en inskränkning om privatkopiering. Några närmare krav på hur 
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systemet ska vara utformat finns emellertid inte. Vid implementeringen av Infosocdirek-

tivet fördes en diskussion huruvida en inskränkning av rätten att kopiera verk för privat 

bruk eller en utvidgning av kassettersättningen borde ske. Anledningen var att den 

tekniska utvecklingen har ökat möjligheterna till digital privatkopiering kraftigt. Den 

valda lösningen blev att inskränka rätten att kopiera verk för privat bruk. Därmed an-

sågs den svenska regleringen uppfylla kraven enligt Infosocdirektivet och ersättnings-

skyldighetens omfång ändrades inte i sak.
160

 I propositionen om lagändringen till följd 

av implementeringen av Infosocdirektivet uttrycktes däremot en oro för systemets ut-

formning i och med den snabba teknikutvecklingen, framför allt den framtida utveckl-

ingen. Det anfördes att tillämpningen av lagstiftningen riskerade att försvåras. Bl.a. 

uttalades följande: ”Regeringen gör följande bedömning. Det är inte möjligt att utforma 

ett generellt ersättningssystem som i varje enskilt fall träffar rätt för den mångfald och 

variation av produkter som finns på marknaden i dag. Till det kommer den snabba 

utvecklingen av denna mångfald och variation. Vidare är det, precis som anfördes i 

promemorian, svårt att förutsäga utvecklingen vad gäller användning av tekniska 

skyddsåtgärder och betalsystem för licensiering av rätt till exemplarframställning.”
161

 

I och med implementeringen av Infosocdirektivet i svensk lagstiftning påverkar EUD 

tolkningen av bestämmelserna om PKE. EUD har tolkat begreppet rimlig kompensation 

i artikel 5.2 b i Infosocdirektivet i ett antal fall. Det s.k. Padawan-målet
162

 gällde frågan 

huruvida CD-r-, CD-rw- och DVD-r-skivor samt mp3-spelare skulle omfattas av den 

spanska lagstiftningen om privatkopieringsavgift. EUD uttalade i målet att begreppet 

rimlig kompensation är ett självständigt begrepp i unionsrätten och ska tolkas enhetligt i 

alla medlemsländer.
163

 Domstolen uttalade vidare angående ersättningsskyldigheten att 

det är upphovsmannens skada till följd av privatkopieringen som ska vara utgångspunk-

ten för den rimliga kompensationen samt att en fysisk persons privatkopierande ska 

anses vara ägnat att skada upphovsmannen. Det är därmed principiellt sett den kopie-

rande fysiska personen som ska ersätta upphovsmannen.
164

 På grund av de praktiska 

svårigheterna med att kräva in ersättning från enskilda personer får medlemsländerna 

dock införa ett system där ersättning tas ut från företag som tillhandahåller anordningar 
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som används till privatkopiering. Domstolen betonar dock möjligheten för företagen att 

överföra kostnaden på de principiellt ersättningsskyldiga konsumenterna genom priset 

på produkterna.
165

 

Ett viktigt uttalande i Padawan-målet är att det endast krävs att anordningarna kan 

användas till privatkopiering för att de ska omfattas av ersättningsskyldigheten. I det 

fallet föreligger en presumtion om att produkten faktiskt används till detta ändamål och 

en avgift är därmed befogad. Det krävs inte att det visas att det faktiskt görs några ko-

pior. Det krävs däremot att produkten sålts till en fysisk person i egenskap av privatan-

vändare.
166

 

I det s.k. VG Wort-målet
167

 konstaterade EUD att det inte har någon betydelse för er-

sättningen huruvida en rättighetshavare har tillåtit kopieringen av sina skyddade verk 

eller inte. Inskränkningen om privatkopiering fråntar rättighetshavarna deras ensamrätt 

att mångfaldiga sina verk i detta avseende vilket medför att ett tillstånd från dem inte 

har någon rättsverkan.
168

 I ytterligare ett fall har domstolen fastställt att det i princip 

saknar betydelse om en anordning endast har en funktion eller om den är multifunktion-

ell. Detta gäller även om kopieringsfunktionen är av underordnad betydelse jämfört med 

anordningens övriga funktioner eftersom konsumenterna antas utnyttja anordningens 

alla funktioner. Det kan däremot påverka storleken på den rimliga kompensationen.
169

 

Domstolen konstaterar att likabehandlingsprincipen
170

 kräver att anordningar som har 

samma funktion behandlas lika även om de ingår som en integrerad del av en anordning 

med ytterligare funktioner.
171

 

EUD har i det nyligen avgjorda HP-målet
172

 gjort nya uttalanden angående begreppet 

rimlig kompensation och när ersättning får tas ut. Fallet gällde bland annat frågan om 

hur systemet får vara utformat för att vara förenligt med artikel 5.2 b i Infosocdirektivet. 

Domstolen hänvisar till uttalandena i Padawan-målet om att det endast krävs att pro-
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 Dom av den 5 mars 2015 i mål C-463/12, Copydan Båndkopi mot Nokia Danmark A/S, 

EU:C:2015:144, p. 26-29. 
170

 Likabehandlingsprincipen utgör en allmän princip i unionsrätten och stadgas i artikel 20 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 
171

 Mål C-463/12, Copydan Båndkopi, p. 30-41. 
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dukten kan användas till privatkopiering. De förtydligar därefter detta uttalande genom 

att säga att även om det föreligger en presumtion om att produkten används till privat-

kopiering innebär det inte att den utnyttjas maximalt för detta ändamål. Det är den 

faktiska kopieringen som ska vara avgörande för beräkningen av upphovsmännens 

skada.
173

 

EUD har i det s.k. Amazon-målet
174

 gjort uttalanden om vilka administrativa krav på 

rätten till återbetalning som ställs på ett system där tillverkare och importörer utan 

åtskillnad krävs på en avgift för anordningar som används för privatkopiering. Domsto-

len uttalar först att ett sådant system måste motiveras av de praktiska svårigheterna med 

att ta ut avgiften från varje fysisk person som faktiskt utnyttjar den aktuella anordningen 

för privatkopiering. Om den nationella domstolen anser att ett sådant system är motive-

rat krävs det att det finns ett system för återbetalning där avgiftens uttagande slår fel, 

d.v.s. när avgift tas ut på anordningar som används till annat än privatkopiering. Dom-

stolen uttalar vidare att systemet måste vara tillräckligt effektivt för att personer med 

framgång ska kunna göra sin rätt gällande samt att det inte är orimligt svårt att erhålla 

återbetalning.
175

 

3.4.2.3 Svensk rättspraxis 

Frågan om vilka anordningar som ska anses särskilt ägnade för privatkopiering och 

därmed ersättningsgrundande har även prövats i några svenska fall. Det första fallet är 

en skiljedom från 2012.
176

 Ursprunget till tvisten var att Copyswede och elektronikföre-

tagen inte kunde komma överens om huruvida externa hårddiskar och USB-minnen 

skulle anses särskilt ägnade för privatkopiering i den mening som avses i 26 k § URL 

och därmed omfattas av PKE. Ett skiljedomsavtal slöts därför mellan Copyswede och 

UMA-företagen.
177

 Skiljenämnden fastslog att produkterna är särskilt ägnade för privat-

kopiering i den mening som avses i 26 k § URL. Nämnden menade att begreppet sär-

skilt ägnad ska tolkas extensivt vilket även följer av EUD:s uttalanden i Padawan-

målet.
178

 Vidare uttalade nämnden att Copyswede visat att de aktuella produkterna ”i 
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sådan utsträckning typiskt sett används för privatkopiering att de redan av detta skäl får 

anses vara särskilt ägnade för detta ändamål, men också att anordningarnas beskaffen-

het genom sin tekniska kapacitet, relativa användarvänlighet, pris och lättillgänglighet 

på marknaden är särskilt ägnade i bestämmelsens mening”.
179

 Skiljenämnden uttalar 

sammanfattningsvis att de aktuella produkterna är särskilt ägnade för privatkopiering 

med eller utan stöd av EUD:s tolkning.
180

 

Frågan om hur begreppet särskilt ägnad ska tolkas har även prövats år 2015 av Svea 

hovrätt i mål T6515-14.
181

 Fallet gällde TeliaSoneras import av ett antal iPhone-

modeller.
182

 HovR fastställde att den språkliga innebörden av uttrycket särskilt ägnad är 

kvalificerande på det viset att det krävs något mer än att anordningen endast kan använ-

das för privatkopiering. Redan ordet ägnad ger uttryck för att anordningen ska vara 

avsedd för privatkopiering eller att den ändå är lämplig för privatkopiering. Ordet sär-

skilt ger således en ännu högre tröskel än endast ordet ägnad. Domstolen ansåg att 

ytterligare ledning inte ges utifrån den rent språkliga tolkningen och förarbetena till 

bestämmelsen ger inte heller ett tydligt besked om hur begreppet ska tolkas. Enligt 

förarbetena krävs det även att anordningen faktiskt används för privatkopiering i viss 

utsträckning för att anses särskilt ägnad i lagens mening. Parterna i målet var oense om 

i vilken utsträckning iPhone-modellerna faktiskt använts för privatkopiering men 

Copyswede anförde ett antal marknadsundersökningar till stöd för sin talan.
183

 En 

undersökning handlade specifikt om iPhone och av denna framgick att 51 % av de 

tillfrågade någon gång hade använt sin iPhone för att lagra privatkopierat material. De 

övriga undersökningarna visade liknande resultat.
184

 Därmed ansåg domstolen att 

Copyswede visat att användarna i praktiken utnyttjar anordningen för privatkopiering i 

en omfattning som uppgår till mer än nästan aldrig. Domstolen uttalade vidare att 

svenska domstolar är skyldiga att tolka bestämmelsen direktivkonformt i och med im-

plementeringen av Infosocdirektivet. Tolkningen får dock inte vara alltför vidsträckt 

enligt den svenska bestämmelsen eller strida mot bestämmelsens ordalydelse. Därefter 

                                                 
179

 Skiljedomen s. 31. 
180

 Skiljedomen s. 31. 
181

 Målet är överklagat till HD som har beviljat prövningstillstånd, se mål nr T 2760-15. 
182

 Det är modellerna iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S och 

iPhone 5C som är föremål för prövningen. 
183

 Det ska uppmärksammas att de aktuella undersökningarna inte tar hänsyn till vissa aspekter av bety-

delse, bl.a. huruvida privatkopiering skett av ett verk vid ett enskilt tillfälle eller om personen privatkopie-

rar upphovsrättsliga verk regelbundet. Domstolen lade däremot ingen vikt vid detta. 
184

 TNS SIFO:s marknadsundersökning om iPhone-användande från mars 2014, bilaga 12 till Solna 

tingsrätts dom i mål nr T 5537-14. 



 

 40 

tillämpade HovR EUD:s resonemang i Padawan-, VG Wort- och Nokia-domen. Sam-

mantaget uttalade HovR att iPhone-modellerna uppfyller kraven för att anses vara sär-

skilt ägnade för privatkopiering i den mening som avses i 26 k § URL. 

I mål T 1383-14 från Hovrätten över Skåne och Blekinge
185

 ansågs musiktelefonen 

Sony W715 Walkman omfattas av privatkopieringsersättning. Den aktuella telefonen 

hade en intern lagringskapacitet på endast 80 MB men marknadsfördes tillsammans 

med ett minneskort på 8 GB. Minneskortet gick att montera i telefonen för att öka lag-

ringskapaciteteten men telefonen fungerade i övrigt lika bra utan minneskortet. Minnes-

kortet var inte heller speciellt tillverkat för telefonen utan var en standardiserad produkt 

som kan användas till andra produkter, bl.a. datorer, digitalkameror och andra telefoner. 

HovR ansåg däremot, likt TR, att de två produkterna skulle bedömas som en anordning 

p.g.a. marknadsföringen och att telefonen levererats tillsammans med minneskortet och 

kom därmed fram till slutsatsen att den omfattas av PKE. 

Ytterligare ett fall är Solna tingsrätts dom i mål T 5537-14
186

 vilket avsåg Samsungs 

import av ett antal modeller av datorer och surfplattor. Domstolen förde i detta fall ett 

liknande resonemang som i det refererade fallet från Svea hovrätt och kom fram till att 

de aktuella produkterna omfattas av privatkopieringsersättning. 

3.4.3 Kommentarer 

3.4.3.1 Allmänt 

Först och främst bör det konstateras att bestämmelserna om PKE utformades innan 

millennieskiftet. Det innebär att de anordningar som låg till grund för lagen vid den 

tiden till stor del har förändrats. I propositionen angavs visserligen att lagstiftningen 

utformades för att vara teknikneutral så att den skulle ha giltighet även vid en föränd-

ring och utveckling av de avgiftsbelagda anordningarna. Däremot är jag övertygad om 

att lagstiftaren inte förutsåg den oerhört snabba teknikutvecklingen som har skett de 

senaste femton åren. De bedömningar som var aktuella för tidigare produkter kan där-

med vara irrelevanta för dagens mer avancerade produkter. Hänsyn måste tas till att 

avvägningar, exempel och andra uttalanden i förarbetena gjordes under andra förutsätt-

ningar.  
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Upptagningsanordningarna som fanns på marknaden innan millennieskiftet hade betyd-

ligt lägre lagringskapacitet än dagens produkter.
187

 Lagringskapaciteten ökar samtidigt 

som priset på produkterna sjunker. Risken med denna utveckling är att avgiften för 

privatkopiering kommer att utgöra en väldigt stor del av priset på anordningen, vilket 

kan innebära en orimlig belastning på konsumenterna. Dessutom hade aktuella anord-

ningar tidigare i huvudsak endast en funktion som dominerade användandet, t.ex. in-

spelningsbara CD-skivor, VHS och kassettband. Numera är många av de produkter som 

är aktuella för PKE multifunktionella, d.v.s. de har en mängd olika funktioner som alla 

används i olika utsträckning beroende av användarens preferenser. Möjligheten att lagra 

privatkopierade verk är endast en funktion bland många andra. EUD har emellertid 

uttalat i Nokia-målet att det faktum att en anordning är multifunktionell inte är relevant 

för bedömningen om anordningen ska omfattas av ersättningen. Därmed är den nuva-

rande lagstiftningen illa anpassad för dagens teknik eftersom den vid tillämpningen av 

PKE förutsätter att en anordning ska vara särskilt ägnad för privatkopiering. Det inne-

bär ett krav på att anordningen ska vara utvecklad eller i övrigt speciellt lämpad för 

privatkopiering. Dagens anordningar är däremot knappt särskilt ägnade till något speci-

fikt användningsområde överhuvudtaget. Därmed är den svenska lagen illa anpassad till 

de tekniska möjligheter som de anordningar som finns på marknaden idag möjliggör. 

Ytterligare en faktor som indikerar att lagstiftningen är förlegad är det faktum att lag-

stiftarens avsikt var att parterna på marknaden själva skulle avgöra vilka anordningar 

som skulle omfattas samt hur stor ersättningen skulle vara. Det var tänkt att vara en 

smidig lösning för alla parter och tanken var förvisso god. I och med den tekniska ut-

vecklingen har produkterna dock blivit mer och mer avancerade och multifunktionella 

vilket har medfört att det inte är lika uppenbart vilka anordningar som bör omfattas av 

avgiften. Det avspeglas idag i de rättsfall där Copyswede har stämt importörer av di-

verse anordningar för att kräva dem på privatkopieringsavgiften. Redan det faktum att 

dessa tvister har uppstått och tagits till domstol visar på att lagstiftningen inte längre 

uppfyller syftet med frivilliga överenskommelser som avsågs vid införandet av lagen. 

Systemet bidrar numera till ökade kostnader för parterna istället för den kostnadseffek-

tiva och smidiga lösningen som avsågs. 
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3.4.3.2 Lagtextens ordalydelse 

Utifrån en ren bokstavstolkning av begreppet särskilt ägnad ges intrycket att lagen 

ställer upp någon slags tröskel för att en produkt ska omfattas av PKE. Redan ordet 

ägnad uttrycker att anordningen ska vara lämpad att användas för privatkopiering. Det 

innebär enligt vardagligt språkbruk att den ska vara utvecklad, marknadsföras eller på 

annat sätt vara avsedd att utnyttjas för detta ändamål. Tillägget särskilt innebär dessu-

tom ett krav på att produkten ska vara speciellt lämpad för privatkopiering. Det medför 

att vissa anordningar som var menade att utnyttjas för privatkopiering trots detta inte 

bör omfattas av avgiften p.g.a. att de inte är speciellt lämpade för det. Det kan exempel-

vis handla om anordningens lagringskapacitet, användarvänlighet eller pris. Trots att det 

inte går att fastställa några exakta gränser för vilka anordningar som bör omfattas av 

PKE är det tydligt att lagtextens ordalydelse ger uttryck för en tröskel för avsikten med 

produkten som i alla fall är högre än enbart det faktum att anordningen rent tekniskt har 

kapaciteten att lagra privatkopierat material. 

Vid en närmare granskning av propositionen till lagen kan det konstateras att lagstifta-

ren inte ger särskilt mycket ledning för hur begreppet särskilt ägnad ska tolkas. I propo-

sitionen anges endast några exempel på anordningar som, trots att de har den tekniska 

kapaciteten, inte omfattas av ersättningen, bl.a. diktafonband med kort speltid och an-

ordningar som i praktiken mycket sällan används för privatkopiering, t.ex. disketter för 

hemdatorer och videofilm för hemvideokameror. Exemplen är inte längre aktuella om 

man ser till dagens produkter och hänsyn måste tas till att exemplen formulerades för 

drygt femton år sedan. De belyser likväl det viktiga faktum att det krävs något utöver att 

anordningen har den rent tekniska kapaciteten att lagra privatkopior för att omfattas av 

PKE. Även utifrån detta perspektiv krävs det således någon slags tröskel för att anord-

ningen ska omfattas av PKE. 

Avsaknaden av uttalanden om hur begreppet särskilt ägnad ska tolkas belyser att lag-

stiftaren ansåg att marknadens parter själva skulle avtala om vilka produkter som skulle 

omfattas av avgiften. Därmed fanns inget behov av att närmare ange hur begreppet ska 

tolkas. Anordningarna som fanns på marknaden när lagen instiftades gav dessutom inte 

lika svåra avgränsningsproblem som dagens produkter. Systemet fungerade till en bör-

jan men i och med produkternas utveckling har det blivit svårare och svårare för mark-

nadens parter att komma överens eftersom intressena ställs på sin spets och rättskipande 

myndigheter behöver klarlägga gränsdragningen. 
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3.4.3.3 Lagstiftningens ändamål 

Ändamålet med lagstiftningen var ursprungligen att endast i viss mån kompensera 

rättighetshavarna för deras inkomstförlust till följd av 12 § URL. Ersättningen var såle-

des ursprungligen endast tänkt att kompensera en del av inkomstförlusten. Det är utifrån 

detta ändamål som lagtexten är formulerad. Infosocdirektivet föreskriver däremot att 

ersättningen ska ge full kompensation till rättighetshavarna. Vid implementeringen av 

direktivet ansågs det att den befintliga regleringen om kassettersättning inte behövde 

ändras p.g.a. att man valde att inskränka 12 § URL och höja avgiften istället. Lagstifta-

rens avsikt var således inte att ändra tillämpningen av systemet, d.v.s. vilka anordningar 

som ska omfattas av ersättningsskyldigheten. En inskränkning av möjligheterna till 

privatkopiering samt en höjning av avgiften ansågs som tillräckliga åtgärder för att 

anpassa lagstiftningen till EU:s krav på att systemet ska ge full kompensation till rättig-

hetshavarna. Uttalandena i propositionen till den ursprungliga regleringen om kassetter-

sättning behåller därmed principiellt sin giltighet, däribland de knapphändiga uttalan-

dena om hur begreppet särskilt ägnad ska tolkas. Däremot måste det som tidigare 

nämnts beaktas att anordningarna har förändrats i betydande mån sedan införandet av 

lagstiftningen och att uttalandena i förarbetena måste tolkas och tillämpas utifrån dagens 

förutsättningar.  

Upphovsrätten har alltid haft ett starkt skyddsintresse i Norden. Man har värnat om 

upphovsmännen och ansett att de är viktiga att skydda för att främja kulturskapandet i 

samhället. För att uppnå detta ändamål är det viktigt att ge ekonomiska incitament för 

skapandet av upphovsrättsliga verk. Utifrån den inställningen har upphovsmän och 

närstående rättighetshavare alltid givits ett starkt skydd i lagstiftningen. Däremot har 

även privatkopieringsundantaget i 12 § URL en stark tradition i nordisk upphovsrätt och 

undantaget fanns inom upphovsrätten redan innan den nuvarande lagens införande 

1961. Det har alltid ansetts naturligt att en ägare av ett exemplar av ett verk har rätt att 

fritt förfoga över detta för att tillgodose sitt personliga behov. Tidigare ansågs undanta-

get i ensamrätten dessutom inte utgöra någon nämnvärd inkomstförlust för rättighetsha-

varen eftersom de tekniska möjligheterna att kopiera verk var begränsade. Under 1990-

talet ökade däremot möjligheterna för privatpersoner att snabbt, billigt och enkelt kopi-

era verk i hemmet. Därmed uppstod ett behov av att kompensera rättighetshavarna för 

deras förhållandevis omfattande inkomstförlust p.g.a. den ökande privatkopieringen. Av 

den anledningen infördes lagstiftningen om kassettersättning år 1999. Det primära syftet 
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med lagstiftningen är således att rättighetshavarna erhåller tillräcklig ersättning för att 

kompenseras för den skada som de orsakas till följd av inskränkningen i ensamrätten i 

12 § URL. Upphovsrätten fyller en viktig funktion i samhället genom att möjliggöra för 

upphovsmän att tjäna pengar på sitt skapande och med tanke på upphovsmännens starka 

ställning i svensk lagstiftning är det självklart att all privatkopiering som orsakar eko-

nomisk skada för rättighetshavarna ska kompenseras på något sätt. Det är däremot 

oerhört svårt att fastställa exakt hur mycket som privatkopieras och vilka anordningar 

som faktiskt används för att lagra kopiorna. Det medför att ett till viss del schablonartat 

system är oundvikligt. Därmed är domstolarnas tolkning att alla produkter som kan 

lagra privatkopierade verk också är avgiftspliktiga förståelig utifrån lagstiftningens 

ändamål.  

Produkternas multifunktionalitet har även påverkat tolkningen av begreppet särskilt 

ägnad. Det är naturligt att tröskeln för vilka produkter som anses särskilt ägnade blir 

lägre när allt fler produkter har den tekniska kapaciteten att lagra privatkopierat material 

eftersom ändamålet med lagstiftningen är att rättighetshavarna ska erhålla full ersättning 

för all privatkopiering som görs. Det ställer krav på lagstiftningen att de anordningar 

som används till privatkopiering faktiskt omfattas av systemet och genererar ersättning 

till rättighetshavarna. 

Oavsett vilka anordningar som är ämnade att omfattas av PKE står det tämligen klart att 

EUD har påverkat bedömningen genom sina uttalanden i främst Padawan-målet om att 

alla anordningar som kan användas för privatkopiering omfattas av kravet på den rim-

liga kompensationen. Utifrån dessa uttalanden är det vid en första anblick inte förvå-

nande att de svenska domstolarna har sänkt kravet på vilka anordningar som ska omfat-

tas av ersättningen. Den tolkningen svenska domstolar har gjort är däremot inte den 

enda tolkningsmöjligheten som finns och det är rimligtvis inte heller rätt tolkning uti-

från hur den svenska lagen är utformad. Vad EUD uttalar är att den rimliga kompensat-

ionen ska omfatta all privatkopiering som görs i praktiken och därmed är alla anord-

ningar som kan användas till privatkopiering principiellt omfattade av systemet. EUD 

säger däremot inte att alla produkter ska avgiftsbeläggas. I HP-målet förtydligar dom-

stolen även att det är den faktiska kopieringen som ska ligga till grund för kompensat-

ionen. Så länge avgiftssystemet uppfyller kravet på att rättighetshavarna erhåller rimlig 

kompensation för den faktiska privatkopiering som sker finns det inga krav från EU om 

hur den rimliga kompensationen indrivs. Detta bekräftas av att EU har lämnat ett stort 
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utrymme för utformningen av avgiftssystemet i de enskilda medlemsländerna och att 

flera olika system för ersättningen tillämpas inom EU.
188

 Det krävs endast att begreppet 

rimlig kompensation tillämpas och tolkas likadant i alla medlemsländer. 

3.4.3.4 Direktivkonform tolkning 

Infosocdirektivet innefattar ett krav på att rättighetshavare erhåller rimlig kompensation 

för den skada de drabbas av till följd av ett undantag om privatkopiering som införts i 

nationell lagstiftning. Det innebär att svenska domstolar är skyldiga att tolka den 

svenska regleringen direktivkonformt, d.v.s. utifrån direktivets ordalydelse och ändamål 

samt EU-rätten i övrigt. Principen om direktivkonform tolkning har däremot vissa 

begränsningar. EUD har uttalat att en tolkning inte får innebära att allmänna rättsprinci-

per åsidosätts, däribland rättssäkerheten. Det är av yttersta vikt för rättssäkerheten att 

enskilda har möjlighet att förutse rättstillämpningen och de rättsliga följderna av en 

lagregel. För att det ska vara möjligt krävs att lagstiftning inte tillämpas och tolkas 

alltför vidsträckt eller rentav i strid med lagtextens ordalydelse. Det medför att kravet på 

direktivkonform tolkning aldrig kan medföra en tillämpning av en nationell bestäm-

melse contra legem.
189

 

Bestämmelserna om PKE uppställer ett villkor för att en anordning ska omfattas av 

regleringen i form av att den ska vara särskilt ägnad för privatkopiering. Lagtextens 

ordalydelse utformades i huvudsak innan millennieskiftet och vid den tidpunkten fanns 

inget krav från EU på att en sådan reglering skulle finnas. EU införde ett krav på rimlig 

kompensation för upphovsmännen p.g.a. privatkopiering genom Infosocdirektivet, 

vilket implementerades i Sverige 2005. Det innebär att den svenska lagens ordalydelse 

har utformats oaktat EU:s krav. Vid implementeringen konstaterades att den svenska 

lagen ansågs uppfylla den EU-rättsliga regleringen efter några mindre justeringar. Rek-

visitet särskilt ägnad lämnades däremot orört. Med anledning av detta uppkommer ett 

problem för svenska domstolar. De är skyldiga att tolka bestämmelserna om PKE direk-

tivkonformt, d.v.s. utifrån direktivets ordalydelse och ändamål samt EUD:s uttalanden 

härom, trots att lagtexten inte har formulerats utifrån direktivet. Med hänsyn till detta är 

det naturligt att uttalanden i de svenska förarbetena som står i strid med direktivet kan 

åsidosättas av domstolarna för att uppnå en direktivkonform tolkning av 26 k § URL. 

EUD har också konstaterat att detta ligger inom de nationella domstolarnas kompetens. 
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Däremot får tolkningen inte vara alltför vidsträckt utifrån den svenska lagen och den får 

definitivt inte strida mot lagtextens ordalydelse. Det skulle innebära ett alltför allvarligt 

ingrepp i förutsebarheten, en viktig aspekt av rättssäkerheten. Införandet av begreppet 

särskilt ägnad i 26 k § URL är, utifrån ovanstående resonemang,
190

 ett tydligt uttryck 

för att det krävs någonting mer än endast det faktum att anordningen har den tekniska 

kapaciteten att lagra privatkopierat material. Det är inte heller ett tillräckligt högt ställt 

krav utifrån lagtextens ordalydelse att endast undanta anordningar som i princip endast 

används för andra syften än privatkopiering. De svenska domstolarnas tillämpning av 

26 k § URL utgör således en tolkning av lagen contra legem. Det medför att förutsebar-

heten av tillämpningen minskar vilket påverkar rättssäkerheten negativt. Det är oerhört 

viktigt att lagstiftningens tillämpning kan förutses av samhället för att ett rättssystem 

ska vara effektivt och rättssäkert. Den aktuella tolkningen går därmed längre än vad 

som är både nödvändigt och tillåtet vid en direktivkonform tolkning.  

3.4.3.5 Den svenska regleringens överensstämmelse med Infosocdirektivet 

Artikel 5.2 b i Infosocdirektivet ställer endast ett allmänt krav på att rättighetshavarna 

erhåller rimlig kompensation för den skada de drabbas av till följd av privatkopiering. 

EUD har i ett antal mål preciserat detta allmänna krav till viss del men det lämnas fort-

farande stort utrymme för hur medlemsländerna utformar systemet i praktiken. EUD har 

även uttalat att ett marknadsbaserat system där tillverkare och importörer av vissa an-

givna anordningar är ersättningsskyldiga är principiellt tillåtet, givet att vissa krav är 

uppfyllda. Ett av kraven som ställs vid tillämpning av artikel 5.2 b är att det är den 

faktiska kopieringen som ska vara utgångspunkten vid beräkning av ersättningen, även 

om en schabloniserad beräkning till viss del är ofrånkomlig. Den svenska regleringen 

utgår ifrån en anordnings maximala lagringskapacitet vilket var en naturlig ordning vid 

införandet innan millennieskiftet eftersom anordningarna vid den tiden endast hade en 

funktion som dominerade användandet. Dagens produkter är däremot i de flesta fall 

multifunktionella. Det medför att ett system som utgår ifrån en anordnings maximala 

kapacitet inte speglar den faktiska användningen av anordningen eftersom lagringsut-

rymmet kan tas i anspråk även av någon av de andra funktionerna. För att komma till-

rätta med detta problem infördes en jämkningsregel vid implementeringen av In-

fosocdirektivet 2005 vilken möjliggör nedsättning av ersättningen för anordningar som 

används även till annat än privatkopiering. I propositionen angavs att jämkningsregeln 
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är menad att inte endast användas i undantagsfall utan ska vara en reell möjlighet till 

nedsättning. De svenska domstolarna tycks även utnyttja jämkningsregeln som en fak-

tisk möjlighet till nedsättning, även om tillämpningen i vissa fall kan diskuteras.
191

 

Därmed får den svenska regleringen anses uppfylla Infosocdirektivets krav i detta hän-

seende. 

Ett annat krav som uppställts av EUD i Amazon-målet vid tillämpning av ett system där 

tillverkare och importörer utan åtskillnad krävs på en avgift för anordningar som an-

vänds för privatkopiering är att det finns ett system för möjlighet till återbetalning av 

avgiften om anordningen används till något annat ändamål än privatkopiering. Det 

krävs även att det finns en reell möjlighet att nå framgång med sin begäran om återbe-

talning samt att denna möjlighet inte är orimligt svår. Det får anses medföra ett krav på 

att det ska finnas ett specifikt administrativt system för att hantera eventuella återbetal-

ningar på ett relativt enkelt och effektivt vis. Det svenska systemet innehåller ingen 

specifik regel om rätt till återbetalning. I propositionen till den ursprungliga regleringen, 

d.v.s. innan Infosocdirektivet fanns, diskuterades om en möjlighet till återbetalning 

borde införas i lagen. Lagstiftaren valde dock istället att införa en ordning med specifika 

undantag till avgiftsskyldigheten vilka återfinns i 26 k § 2 st. URL. Det uttalades dessu-

tom att det redan följer av allmänna obligationsrättsliga principer att felaktigt erlagd 

ersättning ska återbetalas på begäran av personen som erlagt betalningen. Visserligen 

innebär inte det svenska systemet att tillverkare och importörer krävs på avgift helt utan 

åtskillnad i och med kravet på att anordningen ska vara särskilt ägnad för privatkopie-

ring. De svenska domstolarnas tillämpning av lagen medför däremot i praktiken att alla 

anordningar som kan användas för privatkopiering även anses särskilt ägnade för detta 

ändamål. Det innebär att företagen mer eller mindre krävs på avgift utan åtskillnad 

vilket ställer krav på ett system för återbetalning i linje med uttalandena från EUD. 

Eftersom det svenska systemet inte innehåller något specifikt system för återbetalning 

finns det således risk för att Infosocdirektivets krav på rätt till återbetalning för anord-

ningar som används för något annat ändamål än privatkopiering inte uppfylls. 
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3.5 Ersättningen 

3.5.1 Ersättningsnivåerna 

Ersättningens storlek framgår av 26 l § URL. Avgiften är utformad efter produkternas 

maximala tekniska kapacitet, d.v.s. produkternas totala lagringskapacitet. För analoga 

anordningar är avgiften två och ett halvt öre för varje möjlig upptagningsminut. Digitala 

produkter är uppdelade i två kategorier, dels sådana där upptagning kan ske upprepade 

gånger, dels sådana där upptagning endast kan ske en gång. För digitala produkter där 

upptagning kan ske flera gånger är avgiften 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme
192

 

och för övriga digitala produkter är avgiften 0,25 öre per megabyte lagringsutrymme.
193

 

T.ex. påkallar en extern hårddisk på 500 GB således principiellt en avgift på 2 000 kr 

och en mobiltelefon med 64 GB lagringsutrymme en avgift på 256 kr.
194

 

Vid implementeringen av Infosocdirektivet förändrades inte regleringen avseende ana-

loga produkter avsevärt mycket. Avgiften höjdes från två till två och ett halvt öre och 

den tidigare maxgränsen på sex kronor per anordning togs bort, i övrigt lämnades be-

stämmelsen som den var. Den stora nyheten var att ersättning för digitala anordningar 

infördes. Digitala anordningar som endast kan användas en gång motsvarar i princip 

analoga anordningar i aktuellt hänseende och avgiften har därför bestämts till en lik-

nande nivå.
195

 Digitala anordningar som kan användas flera gånger har behandlats 

särskilt eftersom dessa anordningar potentiellt kan orsaka upphovsmännen betydligt 

större skada än övriga anordningar. Av den anledningen bestämdes avgiften till en 

högre nivå som i princip ska motsvara den upprepade användningen. Inte heller för 

digitala anordningar finns någon maxgräns för avgiften.
196

 

3.5.2 Jämkningsregeln 

Istället för en maxgräns för ersättningen valde lagstiftaren vid implementeringen av 

Infosocdirektivet istället att införa en jämkningsregel. Det behövs en säkerhetsventil för 

att inte ersättningen ska bli alltför betungande för företagen och konsumenterna ef-

tersom produkterna blir mer avancerade och lagringskapaciteten ökar. Lagstiftaren 
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framhäver även att regeln inte endast ska användas i undantagsfall. Den ska ses som en 

reell möjlighet att anpassa ersättningen efter de aktuella marknadsförhållandena.
197

 

Jämkningsregeln återfinns i andra stycket av 26 l § URL. Nedsättning av ersättningen 

kan ske om upphovsmännen kompenseras för privatkopiering på något annat sätt eller 

om ersättningen med hänsyn till anordningen eller förhållandena på marknaden är oskä-

ligt hög. Ett exempel på att upphovsmännen erhåller ersättning på annat sätt anges i 

propositionen vara att konsumenten även betalar för att framställa ett visst antal kopior 

vid köp av ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk. Lagstiftaren framhäver 

möjligheten för parterna att avtala om lämplig nivå på ersättning t.ex. med utgångspunkt 

i marknadsundersökningar som visar att upphovsmännen tar betalt för kopior vid för-

säljningen av deras verk.
198

 Syftet med den andra nedsättningsgrunden om att ersätt-

ningen är oskäligt hög är främst att avgiften ska stå i rimlig proportion till priset på 

produkten. Priset på dessa produkter sjunker medan lagringskapaciteten ökar vilket kan 

medföra att det blir oskäligt betungande för företagen och konsumenterna. Möjligheten 

att jämka ersättningen p.g.a. att produkten används främst till annat än privatkopiering 

framhävs även som en anledning att tillämpa nedsättningsgrunden.
199

 

Jämkningsregeln har tillämpats av domstol i mål T 1383-14 från hovrätten över Skåne 

och Blekinge angående Sonys musiktelefon Walkman W715. Båda instanserna fast-

ställde att telefonen var särskilt ägnad för privatkopiering enligt den mening som avses 

i 26 k § URL. Vid avgörande av storleken på avgiften hade däremot TR och HovR olika 

uppfattning. TR anförde att eftersom produkten är multifunktionell kan lagringsutrym-

met i telefonen antas tas i anspråk även av de andra funktionerna i telefonen. Som ex-

empel angavs bilder och videor som tagits med telefonens kamera. Däremot har telefo-

nen marknadsförts som en musiktelefon vilket kan antas medföra att köparna av denna 

modell i högre utsträckning än andra mobiltelefonanvändare utnyttjar lagringsutrymmet 

för musik. TR ansåg att det var skäligt att sätta ned ersättningen på grund av detta med 

50 % av den lagstadgade avgiften på 4 kr per GB. Därefter konstaterade TR att även om 

hälften av lagringsutrymmet utnyttjas för musik av något slag är det inte säkert att all 

musik är privatkopierad enligt 12 § URL. En del av musiken får antas vara av annat 

slag, bl.a. piratkopierad musik, som inte ska ingå i ersättningen enligt 26 k § URL. 
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Ytterligare nedsättning av ersättningen ansågs därför påkallad till 1/8 av den lagstad-

gade avgiften, d.v.s. till 50 öre per GB. HovR, å andra sidan, fokuserade på telefonens 

likheter med en mp3-spelare eftersom telefonen marknadsförts som en musiktelefon. 

Ersättningen för mp3-spelare är enligt branschavtal 3,50 kr per GB. Däremot ansåg 

HovR att ersättningen skulle sättas ned något eftersom telefonen är multifunktionell och 

därmed kan användas även till andra ändamål. Av dessa anledningar, samt att ersätt-

ningen bör vara högre än för anordningar där digital upptagning endast kan ske en gång, 

bestämdes ersättningen till 3 kr per GB. 

3.5.3 Kommentarer 

Till en början ska det konstateras att lagens avgiftsnivåer inte är de som tillämpas i 

praktiken. Marknadens parter avtalar om vilken nivå som ska gälla för respektive pro-

duktgrupp.
200

 Denna ordning har gällt sedan lagen trädde i kraft innan millennieskiftet 

och var ett viktigt argument för systemets smidighet och kostnadseffektivitet. Ursprung-

ligen fanns ingen lagstadgad möjlighet till nedsättning av avgiften utan det ansågs 

tillräckligt att ge frihet till marknadens parter att avtala om avgiftsnivåerna. Vid imple-

menteringen av Infosocdirektivet 2005 infördes däremot den nuvarande jämkningsre-

geln i 26 l § 2 st. URL mot bakgrund av att det behövdes en säkerhetsventil p.g.a. pro-

dukternas ökande komplexitet och lagringskapacitet tillsammans med prissänkningar på 

produkterna. Införandet av jämkningsregeln ger uttryck för att lagstiftaren accepterat en 

mer nyanserad tillämpning av systemet där produkter kan vara mer eller mindre särskilt 

ägnade för privatkopiering bl.a. p.g.a. deras multifunktionalitet. Även uttalandena i 

förarbetena till lagändringen 2005 om att regeln ska användas mer än i undantagsfall 

samt att en nedsättningsgrund är att anordningen används främst till annat än privatko-

piering tyder på att lagstiftaren avser att multifunktionella produkter kan bli föremål för 

avgiftsskyldighet, om än inte med fullt uttag av avgiften. Lagens tillämplighet kan 

därmed ha utökats p.g.a. den tekniska utvecklingen trots att ordalydelsen i lagen inte 

ändrats eller några tydliga uttalanden gjorts härom. 

Angående de tvister som har varit uppe till prövning i domstol kan sägas att fokus inte 

har varit att avgöra ersättningens storlek. Fallen har dominerats av frågan huruvida 

produkterna ska omfattas av PKE överhuvudtaget. Om HD fastställer underinstansernas 

domar i det fallet som har fått prövningstillstånd och bekräftar deras tolkning av EUD:s 
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uttalanden kommer det säkerligen att bli nya förhandlingar och/eller tvister om avgif-

tens storlek. Vad som kan sägas om domstolarnas tillämpning av jämkningsregeln är 

dock att den tycks vara förhållandevis godtycklig. I mål T 1383-14 ansåg exempelvis 

TR att Sonys musiktelefon Walkman W715 påkallade en avgift på 50 öre per GB me-

dan HovR ansåg att telefonen påkallade en avgift på 3 kr per GB. De två instanserna 

anförde dessutom till stor del olika argument för att bestämma avgiften. TR fokuserade 

på telefonens multifunktionalitet samt att lagringsutrymmet kan antas användas även för 

piratkopierat material vilket inte ska ingå i ersättningen. HovR fokuserade däremot på 

telefonens likheter med en mp3-spelare och utgick därför utifrån avgiftsnivån för mp3-

spelare. 

Den stora skillnaden i avgiftsstorlek tillsammans med de olika argumentationslinjerna 

mellan instanserna tyder på att det inte finns tillräcklig ledning om hur jämkningsregeln 

ska tillämpas. Domstolarnas resonemang bygger till stor del på antaganden om produk-

tens användning och användarnas preferenser. Väldigt lite av argumentationen under-

byggs av faktiska siffror eller annan fakta. Därmed framstår slutsatsen om avgiftsnivån 

som godtycklig i båda fallen. Skillnaden mellan instanserna är ett problem eftersom 

stort utrymme lämnas åt subjektiva bedömningar utifrån bedömarens egna preferenser. 

Det kan leda till att avgiften på vissa produkter inte står i proportion till vad som motiv-

eras med hänsyn till den faktiska användningen. Det kan även medföra att förhållande-

vis likadana produkter har olika avgiftsnivåer vilket strider mot likställighetsprincipen 

inom EU-rätten. Det leder i slutändan till att systemets trovärdighet och effektivitet 

undermineras. 

3.6 En utblick 

3.6.1 Danmark 

Danmark har i 12 § ophavsretsloven (LBK nr 1144 af 23/10/2014 Gældende) en be-

stämmelse om rätt att kopiera verk för privat bruk. I första stycket stadgas att det är 

tillåtet för en person att framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk till sig själv 

och andra som personen har personliga band till, d.v.s. familj och vänner. För digitala 

kopior är omfattningen dock snävare. Enligt 12 § 2 st. 5 p. ophavsretsloven får sådan 

kopiering endast ske för framställarens personliga bruk eller dennes hushåll. Enligt 

paragrafens tredje stycke får digital kopiering inte heller göras med hyrda eller lånade 
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exemplar. All privatkopiering måste ske från en lovlig förlaga, d.v.s. en förlaga som har 

gjorts tillgänglig i enlighet med 2 § ophavsretsloven.
201

 

För att kompensera rättighetshavarna för deras skada till följd av inskränkningen om 

privatkopiering har Danmark ett liknande system som Sverige. I 39 § 1-2 st. ophavsrets-

loven stadgas att den som i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller importerar ljud- 

eller videoband eller andra anordningar på vilka ljud eller bilder kan tas upp, och som är 

ägnade
202

 till framställning av exemplar av verk för privat bruk, ska betala ersättning till 

upphovsmännen. Ersättning ska endast betalas för verk som har sänts ut i radio eller tv, 

eller som är utgivna på någon anordning på vilken de kan återges. Ersättning ska betalas 

både för analoga upptagningsanordningar som kassett- och videoband och för digitala 

upptagningsanordningar som CD- och DVD-skivor och USB-minnen. Lagringsmedier 

som är inbyggda i andra produkter omfattas dock inte av ersättningen.
203

 

Vid två tillfällen har den danska lagstiftaren övervägt möjligheten att utvidga lagstift-

ningen så att även inbyggda lagringsmedier som är särskilt ägnade
204

 för privatkopie-

ring ska omfattas.
205

 Således var det tänkt att tröskeln för att omfatta sådana anordning-

ar skulle vara högre än för övriga anordningar. Det hänvisades till att bl.a. Sverige hade 

en sådan ordning med en högre tröskel. Lagstiftaren valde dock att inte utvidga omfatt-

ningen av ersättningen med hänvisning till svårigheterna med att i framtiden avgöra 

vilka produkter som kan anses särskilt ägnade för privatkopiering till följd av den tek-

niska utvecklingen. Det ansågs att ersättningen därmed riskerade att bli alltför omfat-

tande.
206

 

Administrationen av ersättningen ska enligt 39 § 3 st. ophavsretsloven skötas av en 

organisation som företräder en väsentlig del av upphovsmännen och de närstående 

rättighetshavarna. Denna organisation är Copydan Båndkopi. Ytterligare administrativa 
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 11 § 3 st. ophavsretsloven. 2 § ophavsretsloven motsvarar den svenska bestämmelsen i 2 § URL och 

reglerar de ekonomiska befogenheterna. 
202

 På danska: egnet. 
203

 2005/1 LSF 166, Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revis-

ion af blankbåndsordningen), 3.1 Den gældende ordning. 
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 På danska: særligt dedikerede. 
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 2005/1 LSF 166, Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revis-

ion af blankbåndsordningen), 2003/1 LSF 17 Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Revision af 

blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v.). 
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 2005/1 LSF 166, Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revis-

ion af blankbåndsordningen), 3.3.2. Indbyggede lagringsmedier. 
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regler återfinns i 40-46 a §§ ophavsretsloven. Bl.a. finns det en återbetalningsregel i 44 

§ ophavsretsloven för anordningar som använts till annat än privatkopiering. 

3.6.2 Kommentarer 

Den danska lagstiftningen kräver att en anordning är ägnad för privatkopiering för att 

omfattas av ersättningsskyldighet. Rent språkligt innebär detta en lägre tröskel än i 

Sverige, vilket rimligtvis borde innebära att fler produkter omfattas av ersättningen. Så 

är däremot inte fallet. I Danmark är det betydligt färre produkter som omfattas trots att 

den språkliga tröskeln är lägre. T.ex. anses inte inbyggda lagringsmedier vara ägnade 

för privatkopiering. Vid två tillfällen har det övervägts att ändra lagstiftningen så att 

även inbyggda lagringsmedier ska omfattas av systemet. Den danska lagstiftaren valde 

dock att inte utvidga systemet med hänvisning till att bedömningssvårigheterna med att 

avgöra vilka produkter som ska omfattas skulle bli alltför stora. Att det danska systemet 

tillämpas betydligt mer restriktivt än det svenska bevisar att begreppet rimlig kompen-

sation i Infosocdirektivet och EUD:s uttalanden härom är allmänna och övergripande. 

Det krävs således att de tolkas och tillämpas utifrån hur det nationella systemet är upp-

byggt. 

3.7 Sammanfattande diskussion 

Den svenska lagstiftningen om PKE har sedan dess införande 1999 fyllt en viktig funkt-

ion för upphovsmän och andra rättighetshavare. Regleringen har möjliggjort en kom-

pensation till rättighetshavarna för framställning av exemplar för privat bruk enligt 12 § 

URL. Behovet av kompensation är en följd av den tekniska utvecklingen som har skett 

de senaste decennierna. Vid införandet av lagstiftningen hade de aktuella anordningarna 

främst en enstaka funktion för konsumenten. Därmed var det naturligt att utforma lag-

stiftningen som ett krav på att anordningen skulle vara särskilt ägnad för privatkopie-

ring eftersom det var förhållandevis tydligt om produkten var speciellt lämpad att ut-

nyttjas för detta ändamål eller inte. Anordningarna vid tidpunkten hade främst ett an-

vändningsområde som dominerade användandet av produkten. Det faktum att anord-

ningen hade möjligheten att lagra privatkopierat material sammanföll därmed inte sällan 

med att produkten faktiskt var särskilt ägnad för detta ändamål, även om så inte alltid 

var fallet.
207

 Det är en naturlig följd av att tekniken vid tidpunkten begränsade anord-

ningarnas användningsområde till främst ett sorts nyttjande. Lagstiftningen infördes 
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däremot för drygt femton år sedan. Idag finns en helt annan mångfald och variation av 

produkter på marknaden som alla har den tekniska möjligheten att framställa exemplar 

av verk för privat bruk, ofta tillsammans med ett antal andra funktioner. Därmed måste 

andra avvägningar göras utifrån dagens förutsättningar jämfört med vad som var fallet 

för bara några år sedan.  

Ändamålet med lagstiftningen är att kompensera rättighetshavarna för den privatkopie-

ring som görs med stöd av 12 § URL. I och med implementeringen av Infosocdirektivet 

i svensk lagstiftning ställs ett krav på rimlig kompensation till rättighetshavarna vilket 

återfinns i artikel 5.2 b. EUD har i ett antal fall stadgat hur detta begrepp ska tolkas och 

tillämpas inom EU. I Padawan-målet uttalade domstolen att begreppet är ett självstän-

digt begrepp inom EU och ska tolkas enhetligt i alla medlemsländer. Därmed tydliggör 

EUD att dess uttalanden i frågan måste tas hänsyn till oavsett vilken typ av kompensat-

ionssystem som tillämpas i landet. Domstolen har vidare uttalat att det är den faktiska 

skadan för rättighetshavarna som är utgångspunkten för beräkning av ersättningen och 

därmed är det den faktiska kopieringen som är avgörande. I ett annat fall konstaterade 

domstolen att det är irrelevant för bedömningen om anordningen omfattas av systemet 

om en anordning endast har en funktion eller om den är multifunktionell, även om 

kopieringsfunktionen är av underordnad betydelse.
208

 

Utifrån ovanstående uttalanden och mot bakgrund av ändamålet med lagstiftningen är 

det vid en första anblick lätt att förstå att de svenska domstolarna har dömt som de gjort. 

Om det faktum adderas att upphovsmän och andra rättighetshavare alltid har haft ett 

starkt skydd inom den svenska och nordiska upphovsrätten är det naturligt att ersätt-

ningen bör omfatta alla anordningar som kan bidra, och i viss utsträckning faktiskt 

bidrar, till rättighetshavarnas skada. 

Införandet av jämkningsregeln vid implementeringen av Infosocdirektivet tyder också 

på att lagstiftaren avser att även multifunktionella produkter kan bli aktuella för PKE. 

Det angavs särskilt i propositionen inför implementeringen att en nedsättningsgrund för 

ersättningen är att produkten i stor utsträckning används även för andra ändamål än 

privatkopiering. Den svenska lagstiftaren tydliggör med detta uttalande sin avsikt att 

multifunktionella produkter kan omfattas av lagstiftningen men att storleken på avgiften 

kan jämkas. Därmed är det inte sagt att sådana produkter automatiskt ska omfattas 
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enbart av den anledningen att de har kapacitet att lagra privatkopierat material. En 

prövning huruvida de kan anses särskilt ägnade för privatkopiering måste göras i sed-

vanlig ordning. 

Jag anser däremot att den tolkning som de svenska domstolarna applicerat i de ovan 

refererade fallen går alltför långt och därmed inte är förenlig med den svenska lagens 

ordalydelse. Klart är att hänsyn måste tas till de uttalanden om tolkningen av In-

fosocdirektivet och begreppet rimlig kompensation som EUD gjort eftersom det upp-

ställs ett krav på att inhemsk lagstiftning som bygger på direktiv från EU tolkas direk-

tivkonformt. En fråga som däremot diskuterats länge inom EU är hur långt medlems-

länderna är bundna att tolka inhemsk lagstiftning utifrån ett direktivs ordalydelse och 

ändamål. EUD har i flera fall konstaterat att medlemsländerna är tvungna att tolka 

inhemska bestämmelser utifrån ett direktivs ordalydelse och ändamål så långt det är 

möjligt med hänsyn till den inhemska bestämmelsens ordalydelse. Det innebär att kra-

vet på direktivkonform tolkning aldrig kan medföra en tillämpning av den inhemska 

bestämmelsen contra legem. Svensk lagstiftning får därmed inte tillämpas i strid med 

sin ordalydelse oavsett vilka krav som uppställs av EU, däribland begreppet särskilt 

ägnad i 26 k § URL. Begreppet särskilt ägnad medför att lagen uppställer en tröskel för 

att en anordning ska omfattas av ersättningssystemet som i varje fall är högre än att 

anordningen endast har den tekniska kapaciteten att lagra privatkopierat material. Detta 

stöds även av tillämpningen av den danska lagstiftningen som rent språkligt uppställer 

en lägre tröskel än den svenska men i praktiken uppställer ett högre krav för att omfattas 

av ersättningsskyldighet. Betydligt färre produkter omfattas av ersättningsskyldighet i 

Danmark. De svenska domstolarnas tolkning av 26 k § URL är därmed inte förenlig 

med lagtextens ordalydelse. 

Den svenska lagen står däremot inte för den sakens skull i strid med EU-rätten i detta 

avseende. Uttalandena i Infosocdirektivet samt EUD:s uttalanden är i regel väldigt 

allmänna och övergripande. Det enda krav som ställs på ett kompensationssystem i 

direktivet är att rättighetshavarna ska erhålla rimlig kompensation för den inkomstför-

lust de drabbas av till följd av att en inskränkning om rätt att kopiera verk för privat 

bruk införts i nationell lagstiftning. EUD:s uttalanden hänför sig således i regel endast 

till hur begreppet rimlig kompensation ska tolkas i medlemsländerna. Inga krav ställs på 

hur systemet ska utformas i praktiken och EUD:s uttalanden härom utgör endast förslag 

eller exempel på sätt att uppfylla kravet på rimlig kompensation. Det krävs därmed 
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endast att ersättningen till rättighetshavarna är tillräckligt stor för att omfatta all privat-

kopiering som sker för att uppfylla kravet på rimlig kompensation. Att det finns ett 

förhållandevis stort tolkningsutrymme av EUD:s uttalanden visas även av den restrik-

tiva tillämpningen av begreppet ägnad i den danska lagstiftningen. Den svenska lagstif-

taren har valt att utforma lagstiftningen så att endast produkter som är särskilt ägnade 

för privatkopiering ska omfattas av systemet. Av ovan anförda skäl innebär detta inte att 

alla produkter som kan lagra privatkopierat material ska avgiftsbeläggas. Det innebär att 

dessa särskilt ägnade anordningar är ämnade att inbringa tillräcklig ersättning för all 

privatkopiering som sker. Den svenska lagstiftaren har således valt att avgiftsbelägga ett 

fåtal särskilt ägnade produkter för att kompensera rättighetshavarna för all privatkopie-

ring som sker oavsett anordning. Vid beräkning av storleken på avgiften ska alla anord-

ningar som kan utnyttjas för privatkopiering omfattas men vid bedömningen av vilka 

anordningar som ska avgiftsbeläggas ställs ett krav på att de är särskilt ägnade för detta 

ändamål. Den frågan som bör ställas är istället huruvida avgiftsnivån är tillräckligt hög 

för att kompensera all privatkopiering som sker oavsett anordning. 

EUD har i ett mål uttalat ett mer specifikt administrativt krav om rätt till återbetalning 

vid tillämpning av ett ersättningssystem som utan åtskillnad avgiftsbelägger tillverkare 

och importörer av anordningar som kan användas för privatkopiering. Det krävs att det 

finns ett system för återbetalning av ersättningen när anordningar används till något 

annat ändamål än privatkopiering. Systemet måste innebära en reell möjlighet för den 

berörda att nå framgång med sin begäran samt att denna möjlighet inte är orimligt svår. 

Den svenska regleringen innehåller inget specifikt system för återbetalning men syste-

met innebär inte heller ett krav på avgift utan åtskillnad i och med kravet på att anord-

ningen ska vara särskilt ägnad för privatkopiering. De svenska domstolarnas tillämp-

ning av regleringen medför däremot mer eller mindre ett krav på avgift av anordningar 

som kan användas för privatkopiering utan åtskillnad vilket ställer högre krav på rätten 

till återbetalning. Därmed finns en risk att det svenska systemet inte uppfyller In-

fosocdirektivets krav avseende rätten till återbetalning för anordningar som används till 

annat än privatkopiering. 

Det faktum att fler och fler produkter blir multifunktionella innebär ytterligare problem 

för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen. Lagen förutsätter att anordningen 

ska vara särskilt ägnad för privatkopiering. Det innebär ett krav på att anordningen ska 

vara utvecklad eller i övrigt speciellt lämpad för privatkopiering vilket är svårt att till-
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lämpa på multifunktionella produkter som har många mer eller mindre dominerande 

användningsområden beroende av användarens preferenser. Redan vid införandet av 

Infosocdirektivet uttryckte lagstiftaren en oro för att ersättningssystemet riskerade att 

”träffa fel” p.g.a. den mångfald och variation av produkter som är en följd av den 

snabba tekniska utvecklingen. Lagstiftaren utlyste även en önskan om en mer genom-

gripande översyn av ersättningssystemet, vilket det dock inte fanns tid för vid imple-

menteringen av direktivet. Produkterna idag är både fler och mer avancerade än de var 

för drygt tio år sedan när uttalandet gjordes. Därmed torde behovet av att se över lag-

stiftningen vara ännu större idag. 

Vidare var avsikten med lagstiftningen att parterna själva skulle avtala om vilka produk-

ter som skulle omfattas samt hur stor ersättningen skulle vara. Ett viktigt argument för 

den valda lösningen var att den skulle vara smidig och kostnadseffektiv för aktörerna på 

marknaden. Produkternas multifunktionalitet har däremot orsakat att avgränsningen av 

vilka produkter som ska omfattas av systemet numera är betydligt svårare, vilket av-

speglas i de tvister som har prövats i domstol de senaste åren. Lagens utformning bidrar 

numera till ökade kostnader för parterna istället för den kostnadseffektiva lösningen 

som avsågs. Produkternas multifunktionalitet har således bidragit till att göra systemet 

både svårtillämpat och ineffektivt vilket kräver förändring för att lagens ändamål ska 

kunna upprätthållas. 

Förhoppningsvis kommer HD:s prövning av Telia-fallet att bringa klarhet i frågan om 

hur begreppet särskilt ägnad i 26 k § URL ska tolkas i förhållande till EU-rätten. Pro-

blemet är att det riskerar att endast bli en tillfällig lösning eftersom det inte går att för-

utse vilka produkter som kommer att utvecklas i framtiden. Risken finns att nyutveck-

lade produkter kräver andra avvägningar och tolkningar än dagens produkter på samma 

sätt som dagens produkter kräver andra avvägningar jämfört med produkterna för fem-

ton år sedan. Det är viktigt att komma ihåg att den tekniska utvecklingen till stor del styr 

hur vi utnyttjar upphovsrättsliga verk och det finns inget som tyder på att denna utveckl-

ing kommer att avta. Lagstiftningen om PKE kommer därmed även fortsättningsvis med 

största sannolikhet att vara beroende av teknikens och anordningarnas utveckling. 

Utifrån ovanstående resonemang anser jag att det finns ett klart behov av att göra en 

genomgripande översyn av regleringen om PKE så att den på ett bättre sätt kan anpassas 

till aktuella förutsättningar, hantera framtida utveckling samt säkerställa lagens överens-
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stämmelse med Infosocdirektivet. Därmed kan lagstiftningen bättre uppfylla ändamålet 

att rättighetshavarna ska erhålla tillräcklig kompensation för den skada de orsakas till 

följd av privatkopieringsundantaget i 12 § URL samtidigt som regleringen inte medför 

en orimlig belastning på konsumenterna. 

 



 

 59 

4. Ett statsbudgetfinansierat kompensationssystem 

4.1 Inledning 

Infosocdirektivets krav på rimlig kompensation till rättighetshavarna är väldigt allmänna 

och övergripande. Det ställs inga krav på hur systemet ska vara utformat i praktiken. 

Det viktiga är att det säkerställs tillräcklig ersättning för rättighetshavarna för den pri-

vatkopiering som sker. Det finns flera olika system som tillämpas i Europa. Ett exempel 

är att finansiera ersättningen via statsbudgeten, vilket tillämpas i bl.a. Norge och Fin-

land. Nedan kommer dessa länders reglering att redogöras för samt en diskussion föras 

om för- och nackdelar med ett sådant system. 

4.2 Finland 

Finland har i 12 § upphovsrättslagen (8.7.1961/404) ett undantag för framställning av 

exemplar av verk för enskilt bruk som i princip motsvarar den svenska bestämmelsen 

om kopiering för privat bruk. I och med att Finland är medlem i EU är även de bundna 

av Infosocdirektivet och dess bestämmelser om rimlig kompensation. Därmed krävs det 

att de har ett kompensationssystem för upphovsmännen till följd av den skada de drab-

bas av p.g.a. privatkopiering. Tidigare tillämpade Finland ett marknadsbaserat kompen-

sationssystem där tillverkare och importörer ålades att erlägga en avgift på inspelnings-

medier som i ”betydande grad används” till privatkopiering. Återförsäljare ålades även 

ett subsidiärt ansvar att betala avgiften. Avgift togs ut på både analoga och digitala 

upptagningsanordningar samt digitala inspelningsmedier, t.ex. MP3-spelare, inspel-

ningsbara digitalboxar och externa hårddiskar.
209

 

Åren 2011-2013 minskade den årliga kompensationen till upphovsmännen kraftigt. 

Anledningen var att teknikutvecklingen medförde att allt fler anordningar blev multi-

funktionella och användes främst till annat än privatkopiering. Därmed föll anordning-

arna utanför den finska lagstiftningen.
210

 Det övervägdes att utvidga systemet så att fler 

anordningar omfattades men de ökade administrativa kostnaderna för ett sådant utvid-

gande avskräckte.
211

  Det ansågs istället att systemet behövde reformeras för att bättre 
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överensstämma med EU:s krav på rimlig kompensation samt för att ”säkra de ekono-

miska förutsättningarna för verksamheten inom branschen under förhållanden då den 

tekniska utvecklingen är snabb”.
212

  

Den 1 januari 2015 infördes det nya finska statsbudgetfinansierade systemet för kom-

pensation till upphovsmännen p.g.a. privatkopiering i 26 a § i den finska upphovs-

rättslagen. Ersättningen finansieras genom ett ramtillägg i statsbudgeten vilket ska 

motsvara Infosocdirektivets krav på rimlig kompensation. De två första åren ska ett i 

förarbetena stipulerat belopp ligga till grund för storleken på avgiften men från och med 

beredningen av statsbudgeten för 2017 ska en utredning om privatkopieringens omfatt-

ning ligga till grund för avgiftens storlek.
213

 Utredningen ska göras av ett oberoende 

forskningsinstitut som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet för att trygga 

tillförlitligheten och förutsebarheten i systemet. Utvecklingen av privatkopieringens 

omfattning ska även bedömas av en rådgivande delegation tillsatt av statsrådet.
214

 Dele-

gationen ska bestå av representanter för berörda myndigheter och intressegrupper, bl.a. 

Konkurrensverket, Kommunikationsministeriet, rättsinnehavarna samt kollektiva för-

valtningsorganisationer.
215

 De främsta fördelarna med det nya systemet sades vara att 

administrationen skulle förenklas avsevärt och därmed kostnadseffektiviteten samt att 

lagstiftningen skulle förenklas och bli tydligare.
216

 

Enligt 26 b § i den finska upphovsrättslagen ska kompensationen betalas dels direkt till 

berörda upphovsmän, dels som indirekt kompensation för ändamål som är gemensamma 

för alla upphovsmän, enligt en dispositionsplan från undervisnings- och kulturministe-

riet. Kompensationen förmedlas av en organisation som företräder ett flertal upphovs-

män till använda verk inom ett visst område. Organisationen ska behandla upphovsmän 

som inte företräds av organisationen på samma vis som övriga upphovsmän. Undervis-

nings- och kulturministeriet ska även övervaka så att användningen och redovisningen 

av dispositionsplanen är riktig. 
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4.3 Norge 

I 12 § lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) finns ett undantag om rätt 

för var och en att kopiera enstaka exemplar av offentliggjorda verk, såvida det endast 

sker för privat bruk och inte i kommersiella syften. Regleringen motsvarar i princip den 

svenska motsvarigheten i 12 § URL. I andra och tredje styckena av 12 § åndsverkloven 

finns vissa begränsningar i rätten att privatkopiera verk. 

Norge har, likt Finland, ett statsbudgetfinansierat system för att kompensera rättighets-

havarna för deras skada till följd av privatkopiering. Systemet infördes 2005 som en 

konsekvens av Infosocdirektivet. I 12 § 1 st. 2 men. åndsverkloven stadgas att upp-

hovsmännen har rätt till rimlig kompensation genom ett årligen beviljat belopp i stats-

budgeten. Norge är därmed det enda nordiska land som har med begreppet rimlig kom-

pensation i lagtexten. Vid införandet av lagstiftningen lades två alternativ till kompen-

sationssystem fram, dels det marknadsbaserade systemet som vi har i Sverige,
217

 dels 

det statsbudgetfinansierade systemet. Norge valde den senare lösningen p.g.a. att det 

ansågs lättare att administrera ett system som finansierades via statsbudgeten jämfört 

med ett marknadsbaserat system. Administrationskostnaderna uppskattades även bli 

lägre med ett statsbudgetfinansierat system.
218

 

Ersättningen administreras och utdelas till upphovsmännen på två olika vis. Dels genom 

en kollektiv kompensation som betalas ut genom fonden för ljud och bild, dels genom 

en individuell kompensation där ersättningen betalas ut till de enskilda upphovsmännen 

vars verk har kopierats. Den kollektiva kompensationen avser alla upphovsmän vars 

verk har kopierats för privat bruk medan den individuella kompensationen avser endast 

rättighetshavare till ljud- och filmupptagningar.
219

 

4.4 Kommentarer 

Både Norge och Finland tillämpar ett statsbudgetfinansierat system för att kompensera 

upphovsmän och andra rättighetshavare för den inkomstförlust de drabbas av till följd 

av ett privatkopieringsundantag i deras ensamrätt. Ersättningen distribueras till rättig-

hetshavarna genom en post i statsbudgeten. Ersättningens underlag utgörs således av 
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 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005), Om lov om endringer i åndsverkloven m.m., avsnitt 3.4.2.6 Rimelig kom-

pensasjon for kopiering til privat bruk. 
219

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005), avsnitt 3.4.2.6 Rimelig kompensasjon for kopiering til privat bruk. 
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skatt. Storleken på ersättningen ska bestämmas utifrån en marknadsundersökning som 

ska genomföras av en oberoende part. Till en början kan konstateras att Infosocdirekti-

vets krav på rimlig kompensation är väldigt allmänna och övergripande och medför 

endast ett krav på att rättighetshavarna faktiskt erhåller tillräcklig ersättning. Några krav 

på hur systemet är utformat i övrigt finns inte. Det medför att ett statsbudgetfinansierat 

system principiellt är tillåtet, givet att rättighetshavarna kompenseras i tillräcklig mån. 

EUD har uttalat att utgångspunkten för beräkningen av ersättningens storlek är den 

faktiska kopieringen oavsett på vilken anordning det görs, d.v.s. rättighetshavarna har 

endast rätt att erhålla ersättning för den faktiska skada de åsamkas. Detta ska bestämmas 

utifrån marknadsundersökningar. En stor fördel med ett statsbudgetfinansierat system är 

att det är irrelevant vilka anordningar som privatkopieringen utförs på. Därmed försvin-

ner problematiken med att avgöra vilka produkter som faktiskt utnyttjas för privatkopie-

ring och den svåra gränsdragningen om vilka produkter som ska anses särskilt ägnade 

som tillämpas i Sverige blir också irrelevant. Lagstiftningen blir därmed fullständigt 

teknikneutral. Administrationen av ett system där det först måste avgöras vilka anord-

ningar som ska omfattas av ersättningen och därefter driva in ersättningen för dessa 

produkter riskerar att bli omfattande och dyr. Detta gör sig än mer gällande vid dagens 

tillämpning av systemet eftersom det ska krävas in olika stor avgift på många olika 

produkter, i flera fall även retroaktivt. Ett statsbudgetfinansierat system underlättar 

administrationen, och minskar kostnaden härför, markant i och med att det är irrelevant 

vilka anordningar privatkopieringen utförs på. Det medför att tillämpningen och admi-

nistrationen av systemet underlättas avsevärt samt att lagstiftningen har möjlighet att 

behålla sin giltighet under betydligt längre tid. 

En viktig fråga vid Sveriges nuvarande marknadsbaserade system är hur stor avgiften på 

varje anordning ska vara. Ju fler anordningar som omfattas av ersättningen desto lägre 

ersättning är påkallad för varje anordning för att ersättningens storlek ska spegla den 

faktiska kopieringen som sker på varje anordning. Det är en avvägning som av uppen-

bara skäl är mycket svår att göra. Vid ett statsbudgetfinansierat system behöver några 

avgiftsnivåer per anordning inte fastställas eftersom systemet inte utgår från vilka an-

ordningar som kopieringen sker på. Dessutom uppdateras underlaget för hur stor ersätt-

ningen ska vara löpande genom årliga marknadsundersökningar vilket medför en mer 

dynamisk lagstiftning som anpassas efter teknikens och privatkopieringens utveckling. 
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Därmed underlättas tillämpningen av systemet avsevärt även i denna del samt har be-

tydligt större möjligheter att spegla verkligheten på ett tillfredsställande vis. 

En problematik som däremot uppstår är att utforma tillförlitliga marknadsundersökning-

ar som speglar privatkopieringen på ett tillfredsställande vis. Det är givet att det inte går 

att fastställa exakt hur många som privatkopierar och hur många kopior som görs. Där-

med ställs oerhört höga krav på att rätt frågor ställs, att de ställs på rätt sätt samt att de 

som tillfrågas är representativa för samhället i stort. Det är visserligen en svårighet som 

måste tas i beaktning även avseende det nuvarande svenska systemet. 

Syftet med lagstiftningen är att säkerställa kompensation till rättighetshavarna för deras 

inkomstförlust. Ett problem med att ersättningen samlas in från skattebasen är att de inte 

från början är öronmärkta för PKE. En statsbudget är inte statisk, d.v.s. den ser inte 

likadan ut från år till år. Den varierar utifrån situationen i samhället, låg- eller högkon-

junktur, invandring, klimat och väldigt många andra faktorer. Den beror även till stor 

del av politiska skillnader utifrån det regerande partiets preferenser. Därmed finns det 

risk för att kravet på att rättighetshavarna ska erhålla full kompensation för all privatko-

piering som görs inte upprätthålls, framför allt inte om det händer något oförutsett i 

samhället. 

Sammantaget kan konstateras att ett statsbudgetfinansierat system underlättar tillämp-

ningen såtillvida att det är teknikneutralt. Det innebär att det inte behöver avgöras vilka 

produkter som faktiskt utnyttjas för privatkopiering, en gränsdragning som skapar stora 

problem i Sverige i dagsläget. Att systemet är teknikneutralt medför att lagstiftningen 

inte blir obsolet även om tekniken fortsätter att utvecklas. Den underlättade tillämp-

ningen bidrar även till att de administrativa kostnaderna minskar kraftigt.  Svårigheterna 

med systemet är däremot att utforma tillförlitliga marknadsundersökningar samt säker-

ställa att en tillräckligt stor post i statsbudgeten avsätts för den ersättning som rättig-

hetshavarna har rätt till. 
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5. Avslutande diskussion och slutsatser 

Den svenska lagstiftningen angående PKE har fyllt en viktig funktion för upphovsmän 

och andra rättighetshavare sedan införandet i slutet på 1990-talet. Det har möjliggjort att 

rättighetshavarna har kunnat kompenseras för den inkomstförlust de drabbats av till 

följd av de tekniska framsteg som gjorts de senaste decennierna. Vid införandet av 

lagstiftningen var det naturligt att utforma avgiftsskyldigheten utifrån ett krav på att 

anordningen skulle vara särskilt ägnad för privatkopiering eftersom de flesta produkter 

innan millennieskiftet hade endast en funktion som dominerade användandet. Därmed 

var det tydligt om produkten var särskilt ägnad för privatkopiering eller inte. Idag ser 

däremot verkligheten annorlunda ut. De tvister som har prövats i domstol bevisar att 

gränsdragningen är oerhört svår och att syftet med frivilliga överenskommelser som 

avsågs vid införandet av lagen inte längre uppfylls. Systemet bidrar numera till ökade 

kostnader för parterna istället för den kostnadseffektiva och smidiga lösningen som 

avsågs. Lagstiftningen uppfyller således inte längre de ändamål som avsågs vid införan-

det och det råder inga tvivel om att den behöver reformeras för att bättre anpassas till 

aktuella, och framtida, förutsättningar och avvägningar. 

Ett alternativt system för kompensation till rättighetshavare är det som tillämpas i bl.a. 

Norge och Finland. I dessa länder har ett statsbudgetfinansierat system valts, vilket 

innebär att ersättningen finansieras av skatteintäkter. Det pågår en debatt om att även 

Sverige bör införa ett sådant kompensationssystem för att undvika ett flertal av de pro-

blem och brister som finns med dagens reglering. Det finns flera fördelar med ett stats-

budgetfinansierat system. En av dessa är att det blir irrelevant vilka produkter som 

utnyttjas för privatkopiering. Detta eftersom ersättningens storlek bestäms av årliga 

marknadsundersökningar som utvisar omfattningen av all privatkopiering som görs, 

oavsett anordning. Den gränsdragning som orsakar stora problem och kostnader för 

parterna i Sverige undviks därmed på ett effektivt sätt. Systemet blir även helt teknikne-

utralt vilket är en oerhörd fördel eftersom den snabbt föränderliga tekniken till stor del 

styr hur upphovsrättsliga verk konsumeras. Det medför att regleringen har möjlighet att 

behålla sin giltighet under betydligt längre tid. En av nackdelarna med ett statsbudgetfi-

nansierat system är däremot den svåra uppgiften att utforma tillförlitliga marknadsun-

dersökningar. Därutöver är det svårt att säkerställa att en tillräckligt stor post avsätts i 

statsbudgeten för att kompensera rättighetshavarna i tillräcklig mån. 
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Den tekniska utvecklingen styr till stor del hur upphovsrättsliga verk utnyttjas. Det 

gäller även kopiering av verk för privat bruk. Ett exempel på detta är att tillgång till 

lagliga streamingtjänster har ökat kraftigt det senaste decenniet. I dessa fall betalar 

användaren i regel en månatlig avgift för att erhålla tillgång till allt material som finns 

på den aktuella plattformen. Rättighetshavaren som tillåter verket att vara tillgängligt 

via streamingtjänsten erhåller i sin tur ersättning genom ett licensavtal med företaget 

som tillhandahåller plattformen. Vid streaming förfogar användaren aldrig över en 

faktisk förlaga av verket. I dessa fall elimineras behovet av privatkopiering fullständigt i 

och med att användaren aldrig erhåller någon förlaga från vilken privatkopiering kan 

ske.
220

 Tas det ut en avgift på den anordning som används vid nyttjande av streaming-

tjänsten innebär detta en dubbelersättning till rättighetshavarna. Vid en ökad använd-

ning av streamingtjänster minskar därmed behovet av en rätt till kompensation för 

rättighetshavare till följd av privatkopiering. 

Utöver en ökad användning av streamingtjänster är det även vanligt att köpa upphovs-

rättsliga verk från olika digitala plattformar, t.ex. iTunes Store. Inte heller i dessa fall 

erhålls ett fysiskt exemplar av verket utan köpet medför endast en rätt att ladda ned 

verket till hårddisken på datorn eller liknande. Ett köp via iTunes Store medför även en 

rätt att ladda ned verket till uppemot tio andra enheter vilket innebär privatkopiering 

inom ramen för 12 § URL. Trots att rättighetshavarna har tillåtit privatkopieringen har 

de fortfarande rätt till kompensation för denna, vilket har uttalats av EUD i VG Wort-

målet. Rättighetshavarna erhåller däremot ersättning för privatkopieringen genom li-

censavtalet med Apple. Det medför att någon ytterligare ersättning inte ska betalas till 

rättighetshavarna genom ett system för PKE eftersom det skulle medföra en dubbeler-

sättning, trots att förfarandet medför privatkopiering som det principiellt ska utgå er-

sättning för. Anledningen till detta är att EUD har fastslagit att det är rättighetshavarnas 

skada p.g.a. privatkopiering som är utgångspunkten för rätten till kompensation, vilket 

medför att PKE inte ska utgå om de har kompenserats för den aktuella privatkopiering-

en på något annat sätt. Erhålls ersättning för privatkopiering inom ramen för ett licens-

avtal uppstår ingen skada för rättighetshavaren till följd av den aktuella privatkopiering-

en och ingen ersättning är därmed påkallad. En förutsättning för detta är givetvis att 

ersättning faktiskt erhålls inom ramen för licensavtalet. 
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 Ett undantag till detta är vid utnyttjande av möjligheten att ladda ned innehåll offline till en enhet från 

bl.a. Viaplay och Spotify. Förfarandet innebär privatkopiering i 12 § URL:s mening men rättighetshava-

ren erhåller i regel ersättning genom licensavtal med det företag som erbjuder tjänsten. 
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De marknadsundersökningar som hänvisats till i domstol visar, trots sina brister, att det 

fortfarande förekommer privatkopiering som inte ersätts på något annat sätt i åtminstone 

inte obetydlig omfattning.
221

 Behovet av något slags system för att kompensera rättig-

hetshavarna torde därmed kvarstå än så länge men tekniken utvecklas konstant. Det 

medför att det är mycket svårt att förutspå hur upphovsrättsliga verk kommer att utnytt-

jas i framtiden samt i vilken utsträckning personer kommer att privatkopiera i framtiden. 

För att lagstiftning om PKE ska ha möjlighet att behålla sin giltighet under en längre tid 

och inte medföra ökade kostnader för parterna är ett grundläggande krav att den är 

teknikneutral såtillvida att det är irrelevant vilka anordningar privatkopieringen utförs 

på. Ytterligare en grundläggande förutsättning är att ersättningens storlek regelbundet 

kan anpassas efter i vilken utsträckning privatkopiering faktiskt sker så att ersättningen 

motsvarar den skada som uppstår för rättighetshavarna i detta avseende.  

Utifrån en samlad bedömning står det klart att ett statsbudgetfinansierat system, likt de 

som tillämpas i Norge och Finland, uppfyller kraven för ett effektivt och teknikneutralt 

system. En sådan reglering gör det även lättare att anpassa avgiften efter den ökande 

användningen av olika digitala tjänster som inte påkallar någon ytterligare ersättning till 

rättighetshavarna. Därmed undviks risken för dubbelersättning till rättighetshavarna. 

Utifrån en samlad bedömning anser jag att ett statsbudgetfinansierat system medför att 

rättighetshavarna tillförsäkras ersättning för den skada som uppstår till följd av privat-

kopieringsundantaget i 12 § URL samtidigt som systemet inte medför en orimlig belast-

ning på konsumenterna. 

Även om vi inte är där än behöver det inte dröja länge förrän i princip all konsumtion av 

upphovsrättsliga verk sker digitalt där rättighetshavaren inte drabbas av någon skada, 

antingen p.g.a. att denne erhåller ersättning genom en licensavgift eller p.g.a. att ingen 

privatkopiering överhuvudtaget sker. Fram till dess är frågan vilket kompensationssy-

stem som kan säkerställa att rättighetshavarna erhåller tillräcklig ersättning för den 

privatkopiering som sker oavsett anordning samtidigt som systemet inte medför en 

orimlig belastning på konsumenterna. Ett statsbudgetfinansierat system är svaret på den 

frågan och därför bör ett sådant system införas i Sverige. 
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Bilaga 1 

Avgiftsnivåer
222

 

För datorer med inbyggt lagringsminne, lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar, 

surfplattor med inbyggt lagringsminne, spelkonsoler med inbyggt lagringsminne och 

usb-minnen gäller följande ersättningsnivåer: 

Lagringskapacitet Ersättning/st i kr 

>2 GB – 80 GB 1 kr/GB 

> 80 GB 80 kr 

 

För mp3-spelare, settopbox med inbyggd hårddisk, dvd-spelare med inbyggd hårddisk, 

tv med inbyggd hårddisk och övriga mediaspelare med inbyggd hårddisk gäller följande 

ersättningsnivåer: 

Lagringskapacitet Ersättning/st i kr 

0 – 320 GB 1 kr/GB 

>320 GB 320 kr 

 

För mobiler med lagring: 

Produkt Ersättning st/i kr  

Mobiler med lagring  3,50 kr/GB 

 

För inspelningsbara cd- och dvd-skivor gäller följande ersättningsnivåer: 

Produkt Lagringskapacitet Ersättning/st i kr 

Cd-r Samtliga upp till 900 MB 0,60 kr 

Cd-rw Samtliga upp till 900 MB 0,95 kr 

Dvd-r/+r 4,7 GB 2,65 kr 

Dvd-rw/+rw 4,7 GB 4,25 kr 

Dvd-ram 4,7 GB 4,25 kr 

Dvd-r/+r Double Layer 8,5 GB 4,80 kr 

                                                 
222

 Informationen är hämtad från Copyswedes hemsida, 

http://www.copyswede.se/privatkopieringsersattning/vad-betalar-elektronikbranschen-for-2/ (2016-02-

06) 
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För analoga ljudkassetter (C-kassetter), vhs-kassetter (E-kassetter), minidisc och cd-r 

Audio gäller en minuttariff med följande ersättningsnivåer: 

Produkt Ersättning 

C-Kassett 2,5 öre 

Minidisc 2,0 öre 

Cd-r Audio 2,0 öre 

E-Kassett (vhs) 2,5 öre 

 

 

 

 


