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Sammanfattning 
Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnär-

ligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad pri-

vatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller 

några få exemplar för privat användning. Verket får dock inte spridas vidare. När ett verk görs 

tillgängligt för allmänheten har upphovsmannen rätt att få ekonomisk ersättning när verket 

nyttjas. Vid kopiering för privat bruk utges dock ingen sådan ersättning. Istället läggs en av-

gift på priset till sådana anordningar som anses vara särkilt ägnade för privatkopiering. Denna 

avgift kallas privatkopieringsersättning och är till för att kompensera det inkomstbortfall upp-

hovsmännen lider då privatkopiering sker av deras verk. Ersättningen ska vara “rimlig” i en-

lighet med EU-rättslig lagstiftning. Avgiften ska betalas av näringsidkaren som tillverkar eller 

importerar anordningen. I slutändan är det dock konsumenten som betalar avgiften när denne 

betalar för anordningen. 

 

I 26 k § URL anges att privatkopieringsersättning ska utgå för anordningar som är särskilt 

ägnade för privatkopiering. Vilka anordningar som ska anses vara “särskilt ägnade” är dock 

rättsligt inte helt klarlagt. Hur begreppet ska tolkas har tagits upp till avgörande ett fåtal gång-

er. I samtliga fall har fastslagits att begreppet ska tolkas brett och även innefatta anordningar 

där privatkopieringsfunktionen inte är huvudsaklig, så kallade multifunktionella anordningar. 

Det senaste avgörandet har dock beviljats prövningstillstånd i HD men har i skrivande stund 

ännu inte tagits upp till prövning. 

 

I denna uppsats undersöks vad begreppet ”särskilt ägnad” innebär, om iPhone ska falla in un-

der begreppet och i så fall hur stor privatkopieringsersättningen för iPhone rimligen bör vara. 

Av analysen i uppsatsen framkommer att begreppet ”särskilt ägnad” ska ges en vid tolkning. 

På grund av att begreppet ska tolkas brett ska iPhone anses vara särskilt ägnad för privatko-

piering och således utgöra underlag för privatkopieringsersättning. En rimlig kompensation 

härför bör inte överstiga 80 kr, vilket är takbeloppet för både surfplattor och externa hårddis-

kar.   
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EU  Europeiska unionen 
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HovR  Hovrätten 

 

MB  megabyte 

 

prop.  proposition 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

TR  Tingsrätten 

 

URL  lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
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Definitioner 

 

Anordning – Vi har valt att använda oss av detta begrepp som ett samlingsbegrepp för samtli-

ga apparater och produkter som privatkopieringsersättning ska, eller eventuellt ska, utgå för.  

 

Copyswede – Är en ekonomisk förening som ägs av fjorton medlemsorganisationer. Copys-

wede har i uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning.
1
  

 

IDG-medierna – IDG är världens största databas- och eventdrivna mediehus inom it, teknik 

och affärer.
2
 

 

Smart telefon – En mobil definieras som smart telefon om den exempelvis innehar följande 

egenskaper: pekskärm, tangentbord och något av operativsystemen iOS, Android, Windows 

Mobile eller Blackberry OS.
3
  

 

Streamade tjänster – På svenska “strömning”. Att titta på film eller lyssna på musik direkt via 

internet, till exempel via Spotify eller Youtube.
4
  

 

TNS SIFO – Marknadsundersökningsföretag som utför undersökningar inom olika områden.
5
  

 

UMA-företagen – Ett antal företag som gått ihop och bildat Universal Media Allians (UMA) 

och står som motpart till Copyswede i tvisten som avgjordes i skiljedom 23 oktober 2012.
6
 

 

  

                                                           
1
Copyswede, Om Copyswede, www.copyswede.se/om-copyswede/detta-ar-copyswede – 2016-04-11. 

2
 IDG, vårt företag, www.idgmedia.idg.se/2.3796/ - 2016-04-26. 

3
 Mediavision, smarta telefoner förändrar mediekonsumtionen, www.mediavision.se/nyhet/smarta-telefoner-

forandrar-mediekonsumtionen – 2016-03-11. 
4
 Svenska datatermgrupppen, ordlista, www.datatermgruppen.se/ordlista.html#a160 – 2016-04-13. 

5
TNS SIFO,  www.tns-sifo.se/ – 2016-04-13. 

6
 Skiljedom mellan Copyeswede och UMA-företagen, www.copyswede.se/wp-

content/uploads/2013/06/skiljedom-UMA121023.pdf – 2016-04-11. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

En person har upphovsrätt till de litterära eller konstnärliga verk som denne har skapat, enligt 

1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Upphovsrätten 

innebär en ensamrätt till det skapade verket. Denna ensamrätt inskränks emellertid enligt 12 § 

URL, genom så kallad kopiering för privat bruk. Detta innebär att en enskild person får kopie-

ra ett verk och framställa ett eller några få exemplar av verket för privat användning, dock inte 

för att sprida det vidare. När ett verk görs tillgängligt för allmänheten innebär detta en rätt för 

upphovsmannen att få ekonomisk ersättning då verket nyttjas. Vid kopiering för privat bruk 

utges dock ingen sådan ekonomisk ersättning.  

 

År 2005 implementerades Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG
7
, det så kallade 

Infosocdirektivet, i svensk rätt.
8
 Genom denna implementering infördes bestämmelserna i 26 

k § URL i enlighet med direktivet. I direktivets art. 5.2.b stadgas att upphovsmannen har rätt 

till “rimlig kompensation” i och med att dess verk privatkopieras.  

 

Bestämmelsen i 26 k § 1 st. URL stadgar att: 

 

“När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller till landet inför anord-

ningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställ-

ning 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 näringsidkaren.” 

 

En näringsidkare som tillverkar eller importerar en anordning som är särskilt ägnad för pri-

vatkopiering måste således betala privatkopieringsersättning, vilken vanligtvis läggs till det 

pris konsumenten betalar för varan. Denna ersättning utges till “en organisation som företrä-

der ett flertal ersättningsberättigade upphovsmän” enligt 26 m § URL.  

 

                                                           
7
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
8
 Lag (2005:359) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
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I dagsläget tar den ekonomiska föreningen Copyswede ut en sådan privatkopieringsavgift för 

anordningar som kan användas för privatkopiering, till exempel USB-minnen och mobiltele-

foner. Copyswede företräder tredje part, det vill säga upphovsmännen och verksamma konst-

närer, i fall då privatkopieringsersättning ska utges. Huruvida den smarta telefonen iPhone
9
 är 

en sådan anordning som ska anses vara “särskilt ägnad” för privatkopiering har tidigare inte 

prövats rättsligt, men har tagits upp i ett mål som nyligen
10

 meddelats prövningstillstånd i 

HD.
11

  

 

De olika intressegrupperna har delade meningar angående frågan om privatkopieringsersätt-

ning ska utgå, eftersom eventuellt erläggande av ersättning påverkar dem på olika sätt. Dessa 

intressegrupper är framförallt upphovsmän, näringsidkare som tillhandahåller sådana anord-

ningar vilka utgör underlag för privatkopieringsersättning och konsumenter av dessa anord-

ningar.  

1.2 Problemformulering 

 Vad innebär begreppet ”särskilt ägnad” för privatkopiering enligt 26 k § URL?  

 Ska den smarta telefonen iPhone anses vara särskilt ägnad för privatkopiering och så-

ledes utgöra underlag för privatkopieringsersättning?  

 Hur ska i så fall begreppet “rimlig kompensation” i art. 5.2.b Infosocdirektivet tolkas i 

samband med utgivande av privatkopieringsavgift för iPhone? 

1.3 Syfte 

Syftet är i första hand att klargöra rättsläget för frågan om iPhone ska anses vara sådan att den 

är särskilt ägnad för privatkopiering och således om privatkopieringsersättning härför ska 

utgå. I andra hand ska utredas vad en rimlig kompensation kan anses vara. Denna uppsats 

riktar sig främst till juridikstuderande och verksamma jurister, men även till andra berörda 

parter inom området. 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi avgränsa oss till svensk rätt, med undantag för viss EU-

lagstiftning, bland annat Infosocdirektivet, framförallt art. 5.2.b. Vi har för avsikt att undersö-

ka den smarta telefonen iPhone och jämföra med andra tekniska anordningar för att nå fram 

                                                           
9
 Se förklaring av ”smart telefon” under Definitioner. 

10
 2015-11-16. 

11
 Mål T 6515-14. 
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till en slutsats huruvida iPhone är särskild ägnad för privatkopiering. Vi kommer således inte 

klargöra rättsläget för andra anordningar än just iPhone. 

1.5 Material och metod 

I denna uppsats har vi främst utgått från svensk lagstiftning. Vi har även använt vissa EU-

rättsliga regler, bland annat Infosocdirektivet. Detta direktiv införlivades i svensk lag 2005 

och reglerar harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i in-

formationssamhället. EU-rätten har företrädesrätt framför svensk rätt på de harmoniserade 

områdena. Vid bedömning av svensk rätt har exempelvis förarbeten högre auktoritet än dom-

stolsavgöranden. Detta är dock inte fallet i EU-rätten där EU-domstolens avgöranden väger 

tyngst.  

 

Den svenska lagstiftning vi undersökt är URL, framförallt 12 och 26 k §§. Vid tolkningen av 

lagtexten har vi tagit hjälp av kommentarer till paragraferna. Vi har även studerat förarbeten, 

så som propositioner och utredningar till de olika lagstiftningarna för att på ett tydligare sätt 

förstå deras syfte. Vi har vidare undersökt svensk praxis och mål från EU-domstolen för att 

med hjälp av deras uttalanden kunna genomföra en fullvärdig analys.  

 

Både bokstavstolkning och ändamålsenlig tolkning har förekommit i diskussioner om hur 

lagtexten bör förstås och vidare tillämpas korrekt. Dessa två tolkningsmetoder har vi sedan 

gjort en avvägning av i analysen. Vi har undersökt EU-rätten och hur dess regler har imple-

menterats i svensk rätt och även studerat hur direktivkonform tolkning har tillämpats i aktuel-

la fall.  

 

Vidare har vi sammanställt olika statistiska undersökningar och marknadsundersökningar för 

att få en klarare bild av hur allmänheten uppfattar de gällande reglerna avseende privatkopie-

ringsersättning och hur den i praktiken påverkar konsumenter. Vi har använt oss av ett histo-

riskt perspektiv när vi tittat på syftet till lagen och syftet avseende bestämmelserna angående 

privat bruk och införandet av privatkopieringsersättning.  

 

Vi har undersökt praxis, exempelvis mål om huruvida andra anordningar än en iPhone tidiga-

re bedömts utgöra underlag för privatkopieringsersättning. Här har framförallt domstolarnas 

uttalanden om vilka kriterier och användningsområden för en specifik anordning som ansetts 

utgöra underlag för att privatkopieringsersättning ska utgå varit av stor vikt. 
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Även de nordiska ländernas olika system för privatkopieringsersättning har undersökts. I syfte 

att jämföra med alternativa system till det svenska.  

 

I uppsatsen har användning av doktrin inte förekommit i någon större utsträckning. Detta på 

grund av att ämnet är aktuellt i dagsläget och att mycket av den information vi ansett vara 

nödvändig funnits att hitta i till exempel rättsfall, lagkommentarer och uttalanden kring do-

mar. Teknikens förhållandevis snabba utveckling gör att det inte finns mycket doktrin eller 

andra tryckta rättskällor att tillgå, vilket har medfört att många andra källor, framförallt på 

internet, använts. Detta har gjort att källkritik har blivit en relativt stor del av arbetet utöver 

arbetet att finna relevant information. Till viss del har även information hämtats från en mas-

teruppsats inom samma område, framförallt till avsnittet där vi beskrivit avgiftssystemen i de 

övriga nordiska länderna.
12

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Detta första kapitel är ett inledande kapitel där problem-

bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsningar, material och metod samt disposition 

behandlas. 

 

Kapitel två behandlar inledningsvis allmänt vad upphovsrätt innebär. Här tas bland annat upp 

vad upphovsrätten innefattar för rättigheter för upphovsmannen och vilka olika typer av upp-

hovsrättsliga verk som finns. Hur ett verk tillgängliggörs och sprids till allmänheten behandlas 

även i detta kapitel.  

 

I kapitel tre definieras 12 § URL och vad kopiering för privat bruk innebär. Kopiering för 

privat bruk får ske av ett eller några få exemplar av ett skyddat verk, och vad detta innebär 

utreds i detta kapitel. Vilka krav och begränsningar kopiering för privat bruk medför för den 

som privatkopierar tas upp. Här behandlas även Infosocdirektivet och dess definition av privat 

bruk. 

 

Kapitel fyra inleds med en allmän redogörelse för innebörden av företeelsen privatkopierings-

ersättning. Därefter behandlas två EU-domar för att klargöra vissa begrepp. Vilka de berörda 

intressegrupperna är klargörs genom att redogöra för syftet bakom lagtexten. Även svenska 

                                                           
12

 Se avsnitt 4.5. 
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domar tas upp för att på så sätt utreda vad begreppet “särskilt ägnad” innebär. Till domarna 

ges även en kort sammanfattning av uttalanden som gjordes i samband med målen. Kapitel 

fyra avslutas med en kortare redogörelse av hur internationell rätt tillämpar bestämmelserna 

om privatkopieringsersättning. Det är främst de nordiska länderna som undersökts.  

 

Statistiska undersökningar läggs fram i kapitel fem för att tydligare ge en blick av hur privat-

kopieringsersättning tillämpas i praktiken. Här ges exempel och statistik på exempelvis vilka 

funktioner i en smart telefon som värderas högst av användarna, samt hur köp av musik, digi-

talt eller fysiskt, har utvecklats de senaste åren. Dessa undersökningar har sammanfattats kort 

i text och med hjälp av diagram. 

 

Uppsatsen avslutas med det sjätte kapitlet som innehåller analys, våra slutsatser och svar på 

problemformuleringarna.  
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2. Allmänt om upphovsrätten 

2.1 Allmänt 

Upphovsrätten är en immateriell rättighet. Enligt 1 § URL, har den som “skapat ett litterärt 

eller konstnärligt verk [...] upphovsrätt till verket”. Upphovsrätten innebär att den som skapat 

verket har ensamrätt till verket, genom att “framställa exemplar [...] och göra det tillgängligt 

för allmänheten”. Upphovsrätten skyddar således litterära och konstnärliga verk och kan sägas 

vara en ensamrätt till en intellektuell prestation i olika former.
13

 Upphovsmannens ensamrätt 

till ett verk delas upp i en förfoganderätt enligt 2 § URL och en ideell rätt enligt 3 § URL. 

 

Upphovsrätten tillkommer den som skapat verket. Denna person kallas upphovsman. Det är 

endast fysiska personer som kan vara upphovsmän och således inneha ensamrätten till ett 

verk. Trots att det endast är fysiska personer som kan vara upphovsmän skyddas även verk 

som framställts med hjälp av till exempel en dator eller andra tekniska utrustningar.
14

 Upp-

hovsmannen eller upphovsmännen har rätt till skydd för föremålets form, det vill säga hur en 

idé eller ett motiv presenteras och den individuella utformning, som upphovsmannen har till-

fört verket.
15

 Skyddet uppkommer per automatik då det konstnärliga verket skapas. Någon 

registrering hos myndighet behöver således inte göras.
16

  

 

För att en upphovsman ska erhålla upphovsrätt måste verket vara skapat av någon och det 

måste dessutom uppvisa en självständighet och originalitet. Termen verkshöjd används ofta 

som ett uttryck för att beskriva vad ett verk ska uppfylla för att skyddas upphovsrättsligt.
17

 

För att verket ska anses ha verkshöjd krävs att det ska vara ett resultat av en intellektuell ska-

pande verksamhet och ha en sådan individualitet och självständighet att två eller flera perso-

ner inte skulle kunna åstadkomma exakt samma resultat, detta är det så kallade dubbelskapan-

dekriteriet.
18

 Bedömningen av detta kriterium görs således utifrån om det föreligger en risk att 

någon annan, oberoende av verket, kan skapa ett överensstämmande eller snarlikt verk.
19

 Vad 

som i praktiken avgör om ett verk har verkshöjd eller inte är skillnaden i allt tidigare skapat 

                                                           
13

 Patent- och registreringsverket, upphovsrätt, www.prv.se/sv/upphovsratt/ – 2016-04-08. 
14

 Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-01-01 - 2016-04-08. 
15

 SOU 1956:25 s. 68. 
16

 Patent- och registreringsverket, upphovsrätt, www.prv.se/sv/om-oss/press/kortfakta-om-

immaterialratt/upphovsratt/ – 2016-04-08. 
17

 Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars, Sandgren Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 

13, Jure förlag, Stockholm, 2013, s. 54-55. 
18

 Bernitz m.fl. s. 55. 
19

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 1 §. 
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och till sådant som kan tänkas bli skapat i framtiden. Prövningen av om ett verk har verkshöjd 

sker utifrån de konkreta förutsättningarna i varje specifik situation.
20

   

2.2 Upphovsrättsliga verk 

2.2.1 Litterära verk 

Ett litterärt verk är språkligt och beskriver, anger, sammanställer eller åskådliggör något, det 

vill säga skönlitterära och andra beskrivande framställningar. Beskrivande verk räknas till 

litterära verk och är exempelvis kartor, samt även andra i teckning, grafik eller i plastisk form 

utförda verk. Kravet på verkshöjd är lågt för dessa typer av verk.
21

 Ett verk som inte klassas 

som typisk “litteratur” kan således också anses vara litterärt verk, det kan till exempel röra sig 

om protokoll, vetenskapliga verk och uppslagsverk.
22

  

 

Datorprogram är skyddade som litterära verk
23

 enligt URL. Även förberedande designmaterial 

för datorprogram är skyddade. Exempel på förberedande designmaterial är grafiska ritningar, 

matematiska beräkningar och tekniska bevisningar.
24

 Det kan vara svårt att bestämma vad i 

datorprogrammet som ska vara skyddsföremålet och hur det ska definieras, till exempel huru-

vida det är källkoden eller det grafiska gränssnittet som ska skyddas.
25

  

2.2.2 Konstnärliga verk 

Lagmotiven till URL anger att ett verk ska anses vara konstnärligt om det är skapat “med en 

konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan”.
26

 Verket kan framstå i både 

litterär och konstnärlig form och enligt lagmotiven kan verket även framträda i bild, rörelse 

eller i toner. Lagen gör skillnad på musikaliska verk, filmverk, sceniska verk och konstverk. 

Brukskonst är en form av konstnärligt verk och avser olika former av bruksföremål som möb-

ler, kläder, textilier och industridesign. Variationen över hur dessa typer av verk kan ta form 

är stora och kravet på verkshöjd är därför relativt lågt.  

                                                           
20

 Bernitz m.fl. s. 58. 
21

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 1 §. 
22

 Bernitz m.fl. s. 51. 
23

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 1 §.  
24

 Ibid.  
25

 Ibid. 
26

 SOU 1956:25 s. 65. 



15 
 

2.3 Ensamrätt 

2.3.1 Förfoganderätten (den ekonomiska rätten) 

Förfoganderätten kan sägas reglera den ekonomiska sidan av upphovsrätten och ger upp-

hovsmannen en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det 

samt göra det tillgängligt för allmänheten.
27

 Denna uteslutande rätt innebär att upphovsman-

nen har en ensamrätt till förfogandet och kan således hindra andra från att förfoga över ver-

ket.
28

 Rätten att fritt sprida och mångfaldiga sitt verk kallas exemplarrätt.
29

  

 

Den ekonomiska rätten innebär att upphovsrättsinnehavararen har rätt att erhålla ekonomisk 

ersättning då verket görs tillgängligt för allmänheten
30

  och har då möjlighet att göra verket 

tillgängligt i ett kommersiellt sammanhang.  

2.3.2 Ideella rätten 

Den ideella rätten kan sägas innebära två slags rättigheter, rätt till namngivelse och 

respekträtt, och skyddar främst upphovsmannens personliga intressen. Rätten till namngivelse 

innebär att upphovsmannen innehar en rätt att bli namngiven med namn eller känd pseudo-

nym. Detta ska ske i enlighet med vad god sed kräver och när exemplar av verk framställs 

eller görs tillgängligt för allmänheten. Respekträtten innebär att upphovsmannen inte kommer 

behöva se sitt verk ändrat, framställt eller tillgängliggjort på ett sådant sätt att det upplevs som 

kränkande.
31

  

 

Den ideella rätten till ett verk kan inte överlåtas. Rätten kan sägas inneha en viss typ av för-

mögenhetsvärde i form av att intrång i rätten ger upphovsmannen rätt till ersättning.
32

  

2.4 Tillgängliggörande för allmänheten 

2.4.1 Tillgängligt för allmänheten enligt 2 § URL 

När ett verk lovligen görs tillgängligt för allmänheten har det offentliggjorts. Detta sker då 

verket överförs till allmänheten, framförs eller visas offentligt och då det saluförs. För att ver-

ket ska anses vara offentliggjort för allmänheten gäller att det har tillgängliggjorts för en obe-

                                                           
27

 Se avsnitt 2.4. 
28

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 2 §. 
29

 Bernitz m.fl. s.77. 
30

 Ibid. s. 35. 
31

 Ibid. s. 95. 
32

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 3 §. 
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stämd grupp individer.
33

 Huruvida individerna sedan tillgodogör sig verket har ingen betydel-

se för om det ska anses vara offentliggjort, det räcker att möjligheten finns.
34

  

2.4.2 Överföring till allmänheten 

Överföring till allmänheten innebär att ett verk som först inte har varit tillgängligt för allmän-

heten överförs, antingen på trådbunden eller på trådlös väg, och tillgängliggörs.
35

 När och var 

den enskilde kan ta del av verket ska hen själv kunna välja och det har ingen betydelse för 

huruvida verket ska anses vara överfört till allmänheten, enligt 2 § 3 st. 1 p. URL. Det finns 

alltså inget krav på att verket ska framföras i samband med att allmänheten tar del av det, utan 

det kan till exempel röra sig om ett videoklipp som lagts upp på internet som vem som helst 

kan titta på när som helst.
36

 

2.4.3 Offentligt framförande  

För att ett verk ska anses vara offentligt framfört måste verket ha framförts, med eller utan 

hjälp av teknisk utrustning, på en plats där allmänheten kan ta del av verket, enligt 2 § 3 st. 2 

p. URL. Distansöverföringar ses inte som offentligt framförande, utan sådana överföringar 

räknas som överföring till allmänheten.
37

 Ett verk framförs offentligt till exempel då en film 

visas på en biograf eller då en artist uppträder inför en publik. 

2.4.4 Offentlig visning 

Bestämmelsen om när ett verk visas offentligt har snävare tillämpning. Det innefattar endast 

fall då exemplar av ett verk görs tillgängligt i fysisk form
38

 för allmänheten, utan tekniska 

hjälpmedel, på samma plats som allmänheten kan ta del av verket, enligt 2 § 3 st. 3 p. URL. 

Detta gäller exempelvis då ett verk visas på en utställning och allmänheten direkt, utan mel-

lanhand, kan ta del av verket. Om något hjälpmedel behövs för att verket ska kunna bli till-

gängligt för den enskilde ska verket istället anses vara offentligt framfört.
39

 

2.4.5 Spridning   

Ett verk som bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning ska anses vara offentliggjort. 

Även spridning på annat sätt till allmänheten räknas som offentliggörande, enligt 2 § 3 st. 4 p. 

                                                           
33

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 2 §. 
34

 Ibid.  
35

 Bernitz m.fl. s. 79. 
36

 Prop. 2004/05:110 s. 378. 
37

 Ibid. s. 379. 
38

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 2 §. 
39

 Prop. 2005/05:110 s. 379. 
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URL. Ett verk som överförts eller framförts till eller inför en större, sluten krets, ska också 

anses offentliggjort om det anordnas inom ett företags förvärvsverksamhet.
40

 

2.5 Offentliggörande enligt 8 § URL 

Om ett verk lovligen har tillgängliggjorts för allmänheten på ett av de sätt som redogörs i av-

snitt 2.3 ska det anses ha offentliggjorts.
41

 Ett verk som inte har offentliggjorts, utan således 

olovligen tillgängliggjorts för allmänheten omfattas inte av privatkopieringsundantaget i 12 § 

URL. 

2.6 Exemplarframställning 

För att exemplarframställning för privat bruk enligt 12 § URL ska få göras måste verket vara 

offentliggjort. Detta innebär att ett verk som gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 § 

URL inte omfattas av privatkopieringsundantaget. Således är all exemplarframställning för 

privat bruk av olovligt tillgängliggjorda verk otillåten. Privatkopiering får inte heller ske i 

större utsträckning än att “ett eller några få exemplar” framställs samt att dessa används en-

dast för privat bruk.
42

 

  

                                                           
40

 2 § 4 st URL och Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 2 §. 
41

 8 § URL. 
42

 12 § URL och se vidare avsnitt 3.2. 
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3. Kopiering för privat bruk  

3.1 12 § URL 

3.1.1 Allmänt om 12 § 

12 § URL är en inskränkning i upphovsrätten i form av en rätt för varje enskild individ att 

kopiera ett upphovsrättsligt skyddat verk och skapa en eller ett fåtal kopior för privat bruk. 

Detta gäller verk som lovligen
43

 är offentliggjorda
44

. För litterära verk gäller att endast en del 

av verket får kopieras och i fall som rör datorprogram är dessa helt undantagna rätten till pri-

vatkopiering. 

3.1.2 Infosocdirektivet och begreppet privat bruk 

Den 1 juli 2005 implementerades Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG45, det så 

kallade Infosocdirektivet, vilket medförde att dåvarande 11 § URL blev 12 §. I samband med 

förändringen byttes formuleringen “enskilt bruk” ut mot “privat bruk”, vilket innebar en be-

gränsning av inskränkningens omfattning. Privat bruk innebär att kopiering inte får ske vare 

sig i direkt eller i indirekt kommersiellt syfte. I direktivet framgår explicit att inskränkningen i 

art. 5.2.b endast gäller fysiska personer. Att det endast rör sig om fysiska personer framgår 

inte ordagrant i 12 § URL, men begreppet privat bruk ska anses innefatta endast fysiska per-

soner.
46

  

 

Denna inskränkning, som ger privatpersoner tillåtelse att kopiera upphovsrättsligt skyddade 

verk, kan ha stora, negativa, ekonomiska konsekvenser för upphovsmännen, varför en så kal-

lad privatkopieringsersättning ska utgå.
47

 Art. 5.2.b i direktivet anger att, om medlemsstaten 

föreskriver det, en person får kopiera ett verk under förutsättning att upphovsrättsinnehavaren 

får rimlig kompensation härför.
48

  

                                                           
43

 Se avsnitt 3.2.2. 
44

 Se avsnitt 2.5. 
45

 Lag (2005:359) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
46

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 12 §.  
47

 26 k § URL. 
48

 Se kapitel 4.2.2. 

https://pro-karnovgroup-se.e.bibl.liu.se/document/abs/CLX_3_2001_L_0029?src=document
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3.2 Krav och begränsningar  

3.2.1 Ett eller några få exemplar 

I 12 § URL stadgas att endast ett eller några få exemplar får kopieras för privat bruk. Före 

Infosocdirektivets implementering i svensk lag var lagens lydelse “enstaka exemplar”. I fö-

rarbetena till lagtexten definieras vad som skulle anses vara “enstaka exemplar” och det fram-

går att antalet tillåtna exemplar kan variera beroende på vad det är för slags verk som kopie-

ras. En bedömning i det enskilda fallet skulle alltså vara nödvändig. I förarbetena antyddes 

dock att begreppet “enstaka” inte kunde vara fler än i vart fall några tiotal exemplar.
49

  

 

Syftet med ändringen av lydelsen var att begränsa antalet exemplar som får framställas. I och 

med ändringen angavs dock inte någon gräns på hur många exemplar det kan vara fråga om, 

utan detta överlämnades till rättspraxis att fastställa.
50

 I förarbeten till lagen har uttalats att “ett 

fåtal”, som är det nu rådande uttrycket, inte kunde uppfattas som något annat än som just en-

dast några få exemplar. Detta innebar att den nya lydelsen tillåter avsevärt färre exemplar som 

får framställas för privat bruk än den gamla enligt motivuttalanden till lagens tillkomst.
51

  

3.2.2 Lovlig förlaga 

I samband med att Infosocdirektivet implementerades infördes även ett krav på att kopiering 

för privat bruk endast får ske om det som kopieras är en lovlig förlaga. Bestämmelsen finns i 

12 § 4 st. URL och innebär att ett verk som framställts eller gjorts tillgänglig i strid med be-

stämmelsen i 2 § URL inte är en lovlig förlaga. Motiven till ändringen var att möjligheterna 

att via fildelningsprogram ladda upp och ladda ner filer olovligen från internet ökat.
52

 En lov-

lig förlaga innebär att den framställts och gjorts tillgänglig för allmänheten i enlighet med 

lagen eller att upphovsmannen har lämnat sitt samtycke till att tillgängliggöra verket för all-

mänheten.
53

 

3.2.3 Privatkopiering med hjälp av utomstående 

Grundregeln enligt 12 § URL innebär att den som önskar kopiera för privat bruk är den som 

utför kopieringen. Det är dock tillåtet att låta någon annan göra det åt en. Det är således utan 

betydelse om man anlitar någon att framställa exemplar. Det är vidare utan betydelse om den 

utomstående framställer kopior yrkesmässigt eller inte. Rättsligt sett är det dock alltid den 

                                                           
49

 SOU 1956:25 s. 182. 
50

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren 12 §.  
51

 Prop. 2004/05:110 s. 112. 
52

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 12 §. 
53

 Ibid. 
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person som önskar privatkopiera som ses som framställare och bär ansvaret för att framställ-

ningen är tillåten.
54

 Även i samband med implementeringen av Infosocdirektivet ansågs det 

godkänt att kopiering för privat bruk framställdes av utomstående.
55

  

 

I 12 § 3 st. URL anges att vissa verkstyper inte får kopieras för privat bruk om någon utom-

stående utför kopieringen. Det gäller bland annat filmverk och musikaliska verk. Med utom-

stående avses personer utanför den krets där privatkopiering är tillåten, det vill säga någon 

utanför familje- eller umgängeskretsen.
56

  

3.3 Sammanfattning 
12 § URL ger privatpersoner rätt att kopiera ett upphovsrättsligt skyddat verk. Verket som 

kopieras får dock endast framställas i ett eller några få exemplar. Kopian måste även härröra 

från en lovlig förlaga. Inskränkningen i ensamrätten till verket kan medföra stora negativa 

ekonomiska konsekvenser för upphovsmannen, varför en privatkopieringsersättning ska utgå.   

                                                           
54

 SOU 1956:25 s. 182 f.  
55

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 12 §.  
56

 Ibid. 
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4. Privatkopieringsersättning 

4.1 Allmänt 

4.1.1 Disposition 

I detta kapitel kommer privatkopieringsersättning att behandlas. Det inleds med en översikt av 

begreppet. Därefter ges en redogörelse för vad den ekonomiska ersättningen innebär och hur 

den beräknas. Vidare kommer begreppet ”rimlig kompensation” i Infosocdirektivet att klargö-

ras med hjälp av två avgöranden från EU-domstolen. Vilka de berörda intressegrupperna är 

kommer att tydliggöras genom att lagmotiven till URL behandlas. Därefter följer en redogö-

relse för begreppet “särskilt ägnad”. Även det begreppet kommer att klargöras med hjälp av 

avgöranden. Kapitlet avslutas med att några av de nordiska ländernas olika system för privat-

kopieringsersättning gås igenom. 

4.1.2 Inledning 

Upphovsrätten ger upphovsmannen rätt till ekonomisk ersättning då verket satts i ett kommer-

siellt sammanhang. I vissa fall kan det dock vara svårt att ersätta upphovsmannen direkt, ex-

empelvis då kopiering för privat bruk görs enligt 12 § URL. I URL har därför införts ett antal 

ersättningsanordningar för att kompensera upphovsmännen för det inkomstbortfall de lider 

vid privatkopiering. Denna bestämmelse infördes i URL den 1 januari 1999 och benämndes 

då som “kassettersättning” och senare även “privatkopieringsersättning”.
57

 Före denna re-

glering användes en så kallad kassettskatt som infördes i början av 1980-talet men togs ur 

bruk 1992. Efter detta fanns ingen reglering avseende ersättning för privatkopiering utan detta 

infördes, som tidigare nämnts, först år 1999.
58

 Ersättningen avser inte att ge ekonomisk kom-

pensation för annat än just inkomstbortfall i samband med att kopiering för privat bruk sker. 

Den är inte menad att ersätta inkomstbortfall på grund av så kallad piratkopiering.
59

  

 

Reglerna om privatkopieringsersättning finns i 26 k-m §§ URL och syftet med dessa är såle-

des att kompensera för det inkomstbortfall upphovsmannen lider då kopiering för privat bruk 

sker.  

  

                                                           
57

 Bernitz m.fl. s. 90. 
58

 Mål nr T 9826-13. 
59

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 26 k §.  
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I 26 k § stadgas att: 

“När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller till landet inför anord-

ningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställ-

ning 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 näringsidkaren.” 

 

Den ekonomiska ersättningen kan, enligt 26 m § URL, endast utges av en organisation som 

företräder upphovsmännen. I Sverige är denna organisation Copyswede.
60

 Bestämmelsen 

gäller gentemot den näringsidkare som tillverkat eller infört anordningen i Sverige. Den gäller 

dock inte för verk som framställts till annat än för privat bruk, det vill säga för anordningar 

som ska användas i professionella eller yrkesmässiga sammanhang.
61

  

4.1.3 Copyswede  

Copyswede är en ekonomisk förening och ägs av fjorton medlemsorganisationer.
62

 Dessa or-

ganisationer är sådana som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer. Copyswede har 

i uppdrag att sköta det svenska systemet för privatkopieringsersättning. Syftet med den eko-

nomiska föreningen är att en legal privatkopiering utan att upphovsmännen står utan ersätt-

ning möjliggörs. Målet hos Copyswede är att upphovsmännen så långt som möjligt, ekono-

miskt och administrativt, ska fördelas inkasserade ersättningar individuellt, antingen av Co-

pyswede eller av dess medlemsorganisationer.
63

 

4.2 Den ekonomiska ersättningen 

4.2.1 Ersättningens storlek 

Storleken på den ekonomiska ersättningen varierar beroende på vad det är för anordning pri-

vatkopieringen hänförs till. I 26 l § URL stiftas att ett visst antal öre per kapacitet tids- eller 

lagringsutrymme ska anses motsvara ersättningen. Det anges även att näringsidkaren har rätt 

till nedsättning av ersättningsbeloppen om upphovsmannen kompenseras på annat sätt än vad 

                                                           
60

 Bernitz m.fl. s. 91. 
61

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 26 k §.  
62

 Copyswede, medlemsorganisationer, Bildupphovsrätt i Sverige, Dramatikerförbundet, Föreringen Svenska 

Tecknare, Föreningen Konstnärernas Riksorganisation/Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Nor-

disk Copyright Bureau, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, Svenska fotografers förbund, 

Svenska Journalistförbundet, Svenska Musikerförbundet, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, Sveri-

ges Författarförbund, Sveriges Läromedelförfattares Förbund, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Teaterförbun-

det/ för scen och film – www.copyswede.se/om-copyswede/medlemsorganisationer/ - 2016-05-25 
63

 Copyswede, detta är Copyswede, www.copyswede.se/om-copyswede/detta-ar-copyswede – 2016-04-11. 
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som följer av 26 k § URL, eller om ersättningen anses vara oskäligt hög i förhållande till öv-

riga marknaden. Att ersättningen ska vara rimlig är i samklang med Infosocdirektivets be-

stämmelse i art. 5.2.b. Tröskelvärdena som stadgas i lagen är de som sedan ska betalas till 

Copyswede.  

 

I och med svårigheten att avgöra vilka verk som har kopierats, samt hur ofta verken har kopie-

rats, är det komplicerat att rättvist bestämma och fördela ersättning mellan upphovsrättsha-

varna. Copyswede utgår därför från marknadsundersökningar av vad som har kopierats och i 

vilken omfattning kopiering har skett.
64

  

 

Copyswede har sammanställt hur ersättningen ska utgå för olika anordningar enligt följande 

tabeller:  

Lagringskapacitet Ersättning kr/st. 

> 2 GB – 80 GB 1 kr/GB 

> 80 GB 80 kr 

Tabell 1: Datorer med inbyggt lagringsminne, lösa interna och externa hårddiskar, surfplattor, USB-minnen. 

 

Tabell 2: Inspelningsbara CD- och DVD-skivor.
65

 

 

Lagringskapacitet Ersättning kr/st. 

1-320 GB 1 kr/GB 

> 320 GB 320 kr 

Tabell 3: Mp3-spelare, TV med inbyggd hårddisk och övriga mediaspelare med inbyggd hårddisk. 

  

                                                           
64

 Olin, Upphovsrättslagen, kommentaren till 26 k §.  
65

 De olika beteckningarna på produkterna i tabell 1 står för olika sätt och möjligheter att lagra media. 

Produkt Lagringskapacitet Ersättning kr/st. 

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/+rv/ram 4,7 GB 4,25 kr 

DVD/r/+r Double Layer 8,5 GB 4,80 kr 
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Produkt Ersättning kr/st. 

Mobiltelefoner med lagring 3,50 kr/GB 

Tabell 4: Mobiltelefoner med lagring. 

 

Produkt Ersättning/minut 

Ljud- och VHS-kassett 2,50 öre 

Minidisk och CD-r audio  2,00 öre  

Tabell 5: Analoga ljud- och VHS-kassetter. 

Materialet till samtliga tabeller är hämtade från Copyswedes hemsida.
66

 

 

Dessa bestämmelser om ersättningsnivåer ger exempelvis att en iPhone med 16 GB lagrings-

utrymme ges ett tillägg på 56 kr per telefon. Följaktligen läggs 112 kr till priset om en iPhone 

istället har 32 GB lagringsutrymme och så vidare.  

4.2.2 Rimlig kompensation enligt art. 5.2.b Infosocdirektivet  

4.2.2.1 Allmänt 

Av art. 5.2.b Infosocdirektivet
67

 framgår att undantag från ensamrätten för upphovsmannen 

till mångfaldigande får föreskrivas under förutsättning att hen får rimlig kompensation härför.  

 

I art.5.2.b Infosocdirektivet stadgas att:  

 

”Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar från den rätt till mång-

faldigande som avses i artikel 2 i följande fall:  

 

För mångfaldigande på alla typer av medier utfört av en fysisk person för privat bruk och där 

syftet varken direkt eller indirekt är kommersiellt, under förutsättning att rättsinnehavarna får 

rimlig kompensation varvid hänsyn skall tas till huruvida de tekniska åtgärder som avses i 

artikel 6 har tillämpats på det berörda verket eller alstret eller inte.” 

 

Något exakt belopp och vad som anses vara rimligt framgår dock inte av lagtexten. EU-

domstolen har därför prövat vad begreppet “rimlig kompensation” ska anses vara. Domstolen 
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 Copyswede, produkter och ersättningsnivåer, www.copyswede.se/elektronikbranschen/produkter-och-

ersattningsnivaer/ – 2016-04-11. 
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har slagit fast ett antal principer som bör följas då begreppet “rimlig kompensation” ska tol-

kas.
68

 Dessa fall redovisas härnäst.  

4.2.2.2 Padawan-målet69  

Padawan-målet rörde frågan om ersättning ska utgå till följd av försäljning av cd-r-, cd-rw- 

och DVD-skivor samt mp3-spelare. EU-domstolen fann till en början att begreppet ”rimlig 

kompensation” ska tolkas enhetligt inom de medlemsstater som har infört ett undantag för 

privatkopiering. Det ska utgöra ett självständigt begrepp, trots att någon hänvisning till natio-

nell rätt inte ges i direktivet. Att begreppet ska tolkas enhetligt ska gälla oberoende av med-

lemsstaternas möjlighet att inom de gränser som uppställs i unionsrätten införa bestämmelser 

angående den rimliga kompensationen avseende dess form, finansiering, uppbörd och nivå. 

Vidare slogs även fast att den rimliga kompensationen måste beräknas med utgångspunkt från 

den skada som upphovsmännen till de skyddade verken lider till följd av privatkopiering. Den 

som ska betala den rimliga kompensationen ska anses vara den som ställer produkten till för-

fogande i den mån dessa personer kan föra den faktiska kostnaden för finansiering vidare på 

privatanvändarna.
70

  

 

Slutligen fastställdes att art. 5.2.b Infosocdirektivet ska tolkas utifrån en presumtion om att 

anordningen ska användas för mångfaldigande för privat bruk. Det ska även finnas ett sam-

band mellan mångfaldigandet och ersättningen. Det ska inte anses förenligt med direktivets 

bestämmelser att tillämpa avgiften för privatkopiering på anordningar som inte tillhandahålls 

för konsumenter och som uppenbart inte ska användas till privatkopiering.
71

  

 

I domen gavs inget svar på hur den ekonomiska skadan som upphovsmännen lider till följd av 

privatkopiering ska beräknas. Medlemsstaterna får därför utrymme för egna bedömningar när 

det gäller utformningen av och storleken på den eventuella nivån som den rimliga kompensa-

tionen ska anses ha. Den rimliga kompensationen som föreskrivs i direktivet har implemen-

terats i svensk rätt genom att bestämmelserna om privatkopieringsersättning infördes och be-

stämmelsen ska således tolkas direktivkonformt.
72
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4.2.2.3 Copydan Båndkopi73 

Målet gällde parterna Copydan
74

 och mobiltelefonförsäljaren Nokia. Ett förhandsavgörande 

begärdes angående ett antal frågor rörande Infosocdirektivet, däribland art. 5.2.b, och vilka 

faktorer som ska anses påverka den rimliga kompensationens storlek. I domen fastställdes 

bland annat att en anordnings multifunktionalitet, mångfaldigandefunktion och privatkopie-

ringsfunktionens underordnade karaktär kan påverka kompensationens storlek. EU-domstolen 

påpekade att det bör vara de behöriga myndigheterna, till exempel Copydan, som ska faststäl-

la vad det faktiska kompensationsbeloppet ska vara. Bedömningen av beloppet ska göras ut-

ifrån en specifik anordnings relativa betydelse av ett mediums mångfaldigandekapacitet för 

privat bruk. Domstolen uttalade även att huruvida en anordnings privatkopieringsfunktion är 

huvudsaklig eller underordnad kan påverka den rimliga kompensationens storlek. Om den 

skada som upphovsmännen orsakas i och med privatkopiering kan anses vara obetydlig ska 

det inte ge upphov till någon skyldighet att betala kompensation.
75

  

4.2.2.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas, med utgångspunkt i de två nyss nämnda domarna, att begrep-

pet ”rimlig kompensation” inte har specificerats till ett exakt belopp. Däremot ska begreppet 

tolkas enhetligt inom alla medlemsstater som infört bestämmelser om privatkopieringsersätt-

ning. Beloppet ska beräknas med utgångspunkt från den skada upphovsmannen lidit till följd 

av privatkopiering. Det måste vidare finnas ett samband mellan ersättningens storlek och 

mångfaldigandet. Medlemsstaterna ges också utrymme för egna bedömningar av beloppets 

storlek. En anordnings multifunktionalitet, mångfaldigandefunktion och privatkopieringsfunk-

tionens underordnade karaktär är dock sådana saker som kan påverka beloppets storlek. Det är 

upp till de behöriga intresseorganisationer, till exempel Copydan och Copyswede, att faststäl-

la vad beloppet ska vara. 

4.3 Berörda intressegrupper 

I propositionen, där det utreddes om bestämmelser avseende kassettersättning skulle införas, 

anges att syftet med bestämmelserna var att i viss mån kompensera upphovsmännen för det 

inkomstbortfall som sker i och med den tillåtna privatkopieringen. Det angavs att ersättningen 

skulle betalas för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som anses vara 

särskilt ägnade för detta ändamål. Ersättningen skulle betalas av de näringsidkare som i sin 

yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller importerar anordningarna. Rätten till ersättningen 
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skulle endast kunna göras gällande genom en organisation, vars uppgift är att företräda upp-

hovsmännen.
76

   

 

I skälen till regeringens förslag angavs bland annat att rätten till att få kopiera för privat bruk 

enligt 12 § URL är ett av de grundläggande inslagen i den svenska upphovsrätten. Regeringen 

angav vidare att inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt till exemplar av det skyddade 

verket borde göras mer restriktiv endast om det finns goda skäl för det. I propositionen fram-

hölls att vissa upphovsmän förlorar inkomster till följd av rättigheten för privatpersoner att 

kopiera för privat bruk enligt 12 § URL, men att detta inte skulle utgöra anledning att ändra 

bestämmelsen i 12 § URL. Konsumentverket och Svenska Kommunförbundet har i proposi-

tionen låtits framhålla sina åsikter. De menade att marknadspriset på till exempel CD-skivor 

allmänt sett kunde påverkas av att möjligheten till privatkopiering fanns och att upphovsmän-

nen därför skulle kunna lida ett inkomstbortfall. Därför skulle upphovsmännen kunna anses 

vara berättigade att få en ersättning för kopieringen genom det pris som konsumenten betalar. 

Det framhölls vidare i propositionen att mycket talade för att även EU-kommissionen (då EG-

kommissionen) troligtvis skulle lägga fram ett förslag om harmonisering av de olika ersätt-

ningsanordningar som fanns i EU:s medlemsstater.
77

 

 

I regeringens proposition fastslogs därvid att det är viktigt att en balans upprätthålls mellan de 

olika intressen som fanns. Intressena ansågs vara upphovsmännens individuella intressen och 

samhällets intressen, och att hänsyn vidare behövde tas till konsumenterna. Det ansågs extra 

viktigt att det under inga förhållanden fick utformas ett ersättningssystem som skulle innebära 

en för hög ekonomisk belastning på konsumenterna. Vidare framhölls att den grundläggande 

tanken med en upphovsrättsligt stadgad ersättningsrätt för framställning av exemplar av verk 

för privat bruk är att kompensera upphovsmannen för tillåten användning av hens verk. Det 

ansågs även vara betydande att utformningen på ersättningsanordningen inte var av offentlig-

rättslig ordning utan att den istället borde ha en civilrättslig karaktär. Detta innebar en re-

glering av de enskildas rättsförhållanden och att systemet skulle utformas så att de enskilda 

personerna genom avtal själva kan bestämma innebörden av sina rättigheter och skyldigheter. 

Det ansågs även vara viktigt att utformningen av bestämmelsen skulle vara klar och enkel och 

passa in i dåvarande dagsläges upphovsrättsliga system och att en byråkratisk ordning på sy-

stemet undveks. Att systemet inte skulle vara byråkratiskt ansågs viktigt ur ett samhällsper-
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spektiv, eftersom krav uppställdes på kostnadseffektivitet och att kostnader och förväntade 

intäkter stod i proportion till varandra.
78

  

 

Syftet med införandet av kassettersättningen, som senare kom att kallas privatkopieringser-

sättning, var således att ersätta upphovsrättshavarnas inkomstbortfall i och med den, enligt 12 

§ URL, tillåtna privatkopieringen. I praktiken är det ofta konsumenten som betalar avgiften i 

slutändan då en anordning, som avgift tas ut för, betalas av konsumenten. Avgiften betalas av 

näringsidkaren då anordningen tillverkades eller då den infördes till Sverige och läggs sedan 

till priset som konsumenten betalar för anordningen. Tre intressegrupper går att urskiljas i 

dagens läge; upphovsrättshavarna som företräds av Copyswede, näringsidkarna vilka är er-

sättningsskyldiga enligt lag samt konsumenten som indirekt betalar för de ersättningspliktiga 

anordningarna. Sammanfattningsvis kan sägas att lagen vill skydda både konsumentens rätt 

till privatkopiering, 12 § URL, och upphovsmannens rätt till ersättning, 26 k § URL.  

4.4 Begreppet “särskilt ägnad” 

4.4.1 Allmänt om begreppet 

I lagen ges inte någon uppräkning av anordningar för vilka privatkopieringsersättning ska 

utgå. Anordningarna benämns endast som “särskilt ägnade för framställning av exemplar av 

verk för privat bruk”.
79

 När bedömningen av vad som ska anses vara “särskilt ägnat” görs är 

det inte tillräckligt att anordningen kan användas till privatkopiering, utan bedömningen mås-

te även göras utifrån om den faktiskt används till detta. I förarbetena anges dock att rätt till 

ersättning typiskt sett föreligger för till exempel ljudkassetter, videoband och inspelningsbara 

CD-skivor.
80

   

 

I samband med att Infosocdirektivet införlivades uttalades att även mp3-spelare och inspel-

ningsbara DVD-spelare måste anses vara särskilt ägnade för kopiering för privat bruk. Vidare 

framgick att anordningar som saknade lagringsenhet inte kunde anses vara särskilt ägnade. I 

förarbetena uttalades inte i övrigt vilka exakta produkter som skulle omfattas av privatkopie-

ringsersättningsanordningen och lagens egentliga utformning ändrades inte heller i samband 

med att Infosocdirektivet införlivades. Frågan om en viss produkt är av det slag att ersättning 

ska utgå anses således vara upp till rättstillämpningen att avgöra.
81

 Av propositionen till 26 k 
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§ URL framgår dock att uttrycket även ska kunna innefatta anordningar som i framtiden kan 

användas för privatkopiering, eftersom det i princip är omöjligt för lagstiftaren att lagstifta i 

takt med utvecklingen av sådan teknik.
82

  

4.4.2 Praxis 

4.4.2.1 Inledning 

Begreppet “särskilt ägnad” har diskuterats i praxis. Tvisterna som nedan kommer behandlas 

rör huruvida vissa anordningar ska falla in under 26 k § URL och utgöra underlag för privat-

kopieringsersättning. 

4.4.2.2 Skiljedom mellan Copyswede och UMA-företagen83 

Denna tvist rör huruvida USB-minnen och externa hårddiskar skulle anses vara särskilt ägna-

de för privatkopiering, enligt 26 k § URL, och således falla under ersättningsskyldigheten. 

Skiljenämnden angav att för att en anordning ska anses vara särskilt ägnad för privatkopiering 

krävs bland annat att den “kan kopiera ljud och rörliga bilder” samt att “anknytningen till pri-

vatkopiering inte är närmast försumbar”. Vidare anfördes att det inte har någon betydelse hu-

ruvida en anordning faktiskt används för privatkopiering, det är möjligheten till kopiering som 

är ersättningsbelagd. På uppdrag av Copyswede genomförde TNS SIFO
84

 en undersökning 

om hur stor andel av konsumenterna som använde externa hårddiskar eller USB-minnen till 

privatkopiering. 62 respektive 57 % angav att de använde dessa anordningar i sådant syfte. 

Detta medförde att undantaget
85

, om dessa anordningar mycket sällan i praktiken används för 

privatkopiering och således skulle undgå ersättningsskyldighet, inte var tillämpligt.
86

  

 

Skiljenämnden jämförde 26 k § URL med förarbeten till andra lagar där begreppet “särskilt 

ägnad” förekommer. Slutsatsen skiljenämnden drog härav var att begreppet syftar på sådana 

föremål eller anordningar som inte uteslutande kan användas för, eller är anpassade till, det 

specifika ändamål som anges i lagen. En särskilt ägnad anordning behöver alltså inte endast 

vara anpassad till privatkopiering, utan begreppet kan sägas ha en relativt vid tolkning. Med 

hänvisning till dessa slutsatser fastslog skiljenämnden att privatkopieringsersättning skulle 

utges för USB-minnen samt för externa hårddiskar.
87
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4.4.2.3 Copyswede mot Sony Mobile88 

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom från den 26 juni 2015 beslutat om frågan 

huruvida mobiltelefoner med modellbeteckningen 715 Walkman skulle avgiftsbeläggas med 

privatkopieringsersättning. 

 

HovR undersökte förarbeten till annan lagstiftning, till exempel brottsbalken. Där definieras 

begreppet “särskilt ägnad” utförligare än i förarbeten till URL. HovR ansåg dock att brotts-

balken var alltför skild från aktuellt lagstiftningssammanhang, varför dessa inte togs i beakt-

ning vid bedömning av begreppet. I förarbeten till URL ges ingen direkt definition av begrep-

pet, men den tekniska utvecklingen gör att de anordningar som ska anses vara särskilt ägnade 

förändras över tid, och begreppet borde därför tolkas relativt brett. Vidare fastställde HovR 

att, med tanke på att mobiltelefonen av aktuellt slag hade ett minneskort där media kunde lag-

ras och att lagring av data kunde ske utan svårigheter för användare, samt att den inte uteslu-

tande användes för andra ändamål än privatkopiering, skulle mobiltelefonen anses vara sär-

skilt ägnad för privatkopiering och därmed utgöra underlag för privatkopieringsersättning.
89

  

4.4.2.4 Copyswede mot Telia90 

I Södertörns tingsrätts dom 13 juni 2014, rörande iPhone, iPhone 3G, 3Gs, 4, 4s, 5, 5S samt 

5C, diskuterades hur begreppet “särskilt ägnad” skulle tolkas. Svarande (Telia) hänvisade till 

definitionen av “ägnad” och “särskilt” ur Svenska Akademiens Ordlista. “Ägnad” kan ersättas 

med “lämpad”, “anpassad” eller “av beskaffenhet att”. Vidare gavs förklaringen “av något 

som är skilt i rummet eller tiden från något av samma slag, som har ett annorlunda innehåll 

eller som inte kan bytas ut mot något annat” för ordet “särskilt”. Ulf Bernitz uttalade sig i 

målet och antydde att multifunktionella anordningar, som en smart telefon, inte kunde klassas 

som “särskilt ägnad”. Jan Rosén indikerade raka motsatsen.
91

 

 

TR fortsatte med att se till hur begreppet användes i allmänt språkbruk. Nyss nämnda term 

användes sällan av gemene man, varför en bedömning härför inte kunde göras. Viss vägled-

ning kunde dock fås av hur begreppet användes i annan lagtext. I domen hänvisade Copyswe-

de till två tidigare avgjorde domar (skiljedom den 23 oktober 2012 mellan Copyswede och 

UMA-företagen
92

 och Lunds TR dom den 8 april 2014 mellan Copyswede och Sony Mobile, 
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vars dom överklagades till HovR
93

) där man i båda fall kommit fram till att begreppet “sär-

skilt ägnad” används så att det som åsyftas inte uteslutande kan nyttjas för den specifika an-

vändning som anges i lagen. Att något är särskilt ägnat skulle alltså inte tolkas så att anord-

ningen i praktiken endast är avsedd för det angivna ändamålet och inte kan användas för något 

annat. I båda de fall Copyswede hänvisade till kom man fram till slutsatsen att lagstiftaren 

inte kunde ha velat avvika från tolkningen av “särskilt ägnad” i övrig lagstiftning vid införan-

de av 26 k § URL.
94

  

 

Slutsatsen TR drog var att begreppet skulle tolkas vitt, då endast de anordningar som inte 

lämpar sig för privatkopiering skulle falla utanför paragrafen. Med hänvisning till nyss sagda 

var iPhones särskilt ägnade åt privatkopiering och en privatkopieringsersättning skulle ut-

ges.
95

 

4.4.2.5 Copyswede mot Telia96 

Utöver vad TR anförde i mål nr T 9826-13, förstods, enligt Svea hovrätt, “särskilt ägnad” med 

att en anordning vid tillverkning ska ha ändamålet att användas för privatkopiering, eller i alla 

fall att den är lämplig för privatkopiering. Förutom att en anordning inte bara ska vara ägnad, 

utan också särskilt ägnad, uttalade HovR att anordningen inte bara ska vara tämligen okom-

plicerad för en privatperson att använda för privatkopiering, utan också att den ska ha tillräck-

ligt med lagringsutrymme för kopior. HovR fastställde således TR:s dom. Målet har beviljats 

prövningstillstånd i HD, men har i skrivande stund inte tagits upp för prövning.
 97

 

4.4.2.6 Slutsats 

De fyra avgörandena kommer fram till i stort sett samma slutsats vad gäller tolkning av be-

greppet “särskilt ägnad”, nämligen att en anordning som kan användas till privatkopiering ska 

utgöra underlag för privatkopieringsersättning. Det spelar ingen roll vad anordningen faktiskt 

används till. Endast i de fall anordningen uteslutande används till annat än privatkopiering ska 

privatkopieringsersättning inte utgå. 
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4.4.3 Diskussion 

I målet T 9826-13 mellan Copyswede och Telia framfördes olika åsikter om hur begreppet 

“särskilt ägnad” ska tolkas. I målet har professor Jan Rosén och Ulf Bernitz uttalat sig om sina 

ståndpunkter. 

 

Jan Rosén menade att privatkopiering med få undantag alltid skadar upphovsrättshavaren. 

Privatkopieringsersättning finns för att ersätta det ekonomiska bortfall upphovsrättshavaren 

lider vid privatkopiering av det upphovsrättsligt skyddade verket. Privatkopiering kan ske 

med hjälp av ett antal olika anordningar. Flera av dessa anordningar innehar en rad olika 

funktioner och användningsområden och är inte enbart anpassade för privatkopiering. En pro-

dukt som faktiskt kan användas för privatkopiering bör falla inom begreppet “särskilt ägnad” 

och bestämmelsen om privatkopieringsersättning i 26 k § URL. 

 

Rosén pekade även på bestämmelsen i Infosocdirektivet som anger att det föreligger en skyl-

dighet för medlemsstaterna att utge särskild kompensation. I och med att teknikutvecklingen 

till slut kan komma att låta gemene man använda endast en anordning för all slags privatko-

piering, en så kallad multifunktionell anordning, måste även nationell lagstiftning innefatta 

sådana anordningar för att inte avvika från gemenskapsdimensionella regler. Det är således 

inte endast anordningar som enbart är anpassade för privatkopiering som ska utgöra underlag 

för att privatkopieringsersättning ska utgå utan även multifunktionella anordningar ska falla in 

under begreppet “särskilt ägnad”. Bara sådana anordningar där det är ostridigt att anordningen 

inte i något fall kan eller ska användas för privatkopiering omfattas inte av bestämmelsen om 

privatkopieringsersättning i 26 k § URL. Syftet med ersättningen är som nämnts att ersätta 

upphovsrättshavarna så långt som möjligt för den ekonomiska skada de lider vid privatkopie-

ring. Begreppet “särskilt ägnad” bör således tolkas ändamålsenligt, då de skyddsintressen som 

finns kräver en vid tolkning av begreppet. 

 

Rosén menade vidare att, för att en snedvridning av marknaden inte ska uppstå, kan en pröv-

ning av möjlighet till nedsättning av ersättningsbeloppet vara aktuell gällande så kallade mul-

tifunktionella anordningar. Roséns slutliga kommentar var dock att multifunktionella anord-

ningar, så som en iPhone, “tämligen självklart måste anses vara sådana anordningar som kan 
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omtalas som särskilt ägnade för privatkopiering i den mening som uttrycket används i 26 k § 

1 st. URL.”
98

 

 

Bernitz menade istället att med “särskilt ägnad anordning” förstås en anordning vars huvud-

sakliga användningsområdet är ljud- och/eller bildåtergivning och att med denna ha möjlighet 

att privatkopiera media. En multifunktionell anordning, så som iPhone, borde således inte 

falla in under begreppet “särskilt ägnad”. Vidare menade Bernitz att direktivskonform lag-

tolkning inte ska innebära ett avsteg från lagstiftningen avseende ersättningsplikt för anord-

ningar som är “särskilt ägnade” i 26 k § URL. Att avgiftsbelägga iPhone, som är en multi-

funktionell mobiltelefon och alltså inte skulle falla under begreppet “särskilt ägnad” anord-

ning, skulle innebära ett avsteg från bestämmelsens ordalydelse. Om privatkopieringsersätt-

ning ska utgå för sådana multifunktionella anordningar behöver den svenska lagstiftningen på 

området härför justeras.
99

 

 

Som avslutande kommentar kan sägas att Rosén tolkade begreppet ändamålsenligt och således 

vitt, medan Bernitz såg till ordalydelsen och ville tillämpa en snävare tolkning av begreppet. 

4.4.4 EU-rätt 

I målet mellan Copydan och Nokia
100

 begärdes i EU-domstolen ett förhandsavgörande av ett 

antal frågor rörande Infosocdirektivet, däribland art 5.2.b.
101

 Domstolen uttalade i domen att 

det inte spelar någon roll huruvida privatkopieringsfunktionen i en anordning är av huvudsak-

lig karaktär, eller om det är en av flera funktioner i en multifunktionell anordning. Så länge 

det finns möjlighet att använda en anordning för privatkopiering, och även om denna funktion 

är underordnad andra funktioner, ska anordningen utgöra underlag för privatkopieringsersätt-

ning. Endast i fall då kopieringsfunktionen i det närmaste aldrig används blir inte upphovs-

rättsinnehavarna lidande och således ska heller ingen privatkopieringsersättning utgå. Frågan 

om funktionen avseende privatkopieringen är underordnad samt lagringskapaciteten kan i sin 

tur leda till att ersättningen sätts ned, vilket behandlats ovan.
102
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4.5 Privatkopieringsersättning i de nordiska länderna 

4.5.1 Allmänt 

I de flesta nordiska länderna finns liknande lagstiftning för privatkopieringsersättning som i 

Sverige. Skillnaderna mellan de övriga europeiska ländernas regler är dock ganska stora och 

rekvisiten för att ersättning för kopiering för privat bruk ska utgå varierar. I Sverige utgår er-

sättning endast för anordningar som kan ta upp ljud eller rörliga bilder och som är särskilt 

ägnade för privat bruk.
103

 

4.5.2 Danmark 

I Danmark har termen ”privat bruk” delats upp i två delar. En del avser kopiering för privat 

bruk av digitala kopior och en del avser kopiering för privat bruk av analoga kopior. Digitala 

kopior begränsas till kopiatorns personliga bruk eller bruk inom dennes hushåll, medan för 

analoga kopior tillåts spridning till en bredare krets och sträcker sig till kopiatorns närmaste 

bekantskapskrets. För att kopiering för privat bruk ska vara tillåtet krävs, i likhet med svensk 

lag, att kopian är hänförlig till en lovlig förlaga. 

 

I Danmark är ersättningen som ska betalas ut bestämd enligt lag och justeras en gång per år.
104

 

Danmark har även en motsvarande organisation till Copyswede, Copydan, och det är den or-

ganisationen, precis som Copyswede, som sköter utgivningen av ersättning till upphovs-

män.
105

 Tillverkare och importörer är skyldiga att betala ersättningen till Copydan. Ersätt-

ningen utgår för föremål som är ägnade för privatkopiering. Från vilka föremål som ska anses 

vara ägnade för privatkopiering undantas datorer, mp3-spelare och hårddiskar.
106

  

4.5.3 Norge  

Till skillnad från Sverige har Norge ett avgiftssystem som är statsfinansierat.
107

 I Norge delas 

en total privatkopieringsersättning lika mellan tre olika grupper av rättighetsinnehavare. Dessa 

grupper är konstnärer, författare och producenter. Efter att den totala ersättningen delats lika 

mellan dessa grupper fördelas andelen av ersättningen ytterligare. Andelarna fördelas till de 

olika organisationer som företräder de olika rättighetsinnehavarna. Uppdelningen av ersätt-

ningen baseras på ett resultat från en årlig undersökning och lista över verk. Den årliga under-
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sökningen visar mönstren för hur norska konsumenter framställer kopior för privat bruk.
108

 

Det är den norska organisationen Norwaco som utför undersökningen och sedan fördelar er-

sättningen.
109

 

4.5.4 Finland 

I Finland finns den finska organisationen Teosto, liknande Copyswede. Denna organisation 

företräder upphovsmän och har rätt att förhandla och avtala om till exempel användande av 

upphovsmännens verk. Den finska regeringen bestämmer storleken på privatkopieringsersätt-

ningen, men förhandlar före beslut om beloppets storlek med tillverkare, importörer och andra 

organisationer som företräder upphovsmän. Det är organisationen Teosto som bjuder in par-

terna till förhandling. Beslutet om privatkopieringsersättning måste enligt finsk lag baseras på 

tillgänglig information och det är bland annat därför den gemensamma förhandlingen äger 

rum.
110

 Denna ersättning finansieras av staten, likt Norge.
111

 De anordningar som avgiftsbe-

läggs är de som anses användas i betydande omfattning. I Finland kan dock inte privatkopie-

ringsersättning ges för anordningar såsom mobiltelefoner, datorer, GPS:er, surfplattor, spel-

konsoler och USB-minnen.
112

  

4.6 Sammanfattning 
Syftet med privatkopieringsersättning är att ersätta det inkomstbortfall upphovsrättshavarna 

lider i och med den tillåtna privatkopieringen. Av dagens system för privatkopieringsersätt-

ning är det inte bara upphovsmännen som påverkas, utan även konsumenter och näringsidka-

re. Näringsidkarna är ersättningsskyldiga enligt lag, men i slutändan är det konsumenterna 

som betalar privatkopieringsavgiften när de köper en avgiftsbelagd anordning. 

 

Den ekonomiska ersättningens storlek varierar beroende på vad det är för anordning privatko-

pieringen hänförs till. Vad ersättningen ska vara bestäms enligt lag, 26 l § URL, och utges till 

den ekonomiska föreningen Copyswede som sedan fördelar medlen mellan de olika upp-

hovsmännen. Ersättningen ska vara rimlig i enlighet med EU-rätt. 

 

I de nordiska länderna finns olika system för hur privatkopieringsersättning ska utgå. I Norge 

och Finland används ett statsfinansierat system. Danmark, i likhet med Sverige, har däremot 
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ett system där privatkopieringsersättning i första hand betalas av näringsidkarna, och sedan 

läggs till det pris konsumenterna betalar för de anordningar som anses vara underlag för pri-

vatkopieringsersättning.  

 

I tvisterna mellan Copyswede och UMA-företagen, Copyswede och Sony Mobile samt Co-

pyswede och Telia fastslås att begreppet ”särskilt ägnad” inte ska tolkas endast så att anord-

ningar med privatkopiering som huvudsaklig funktion ska falla in under begreppet. Att sådana 

anordningar som har privatkopiering som underordnad funktion ska utgöra underlag för pri-

vatkopieringsersättning framgår även i avgörandena från EU-domstolen. Där diskuteras vad 

rimlig kompensation bör anses vara och det fastställs bland annat att den rimliga kompensa-

tionen ska baseras på om privatkopieringsfunktionen är under- eller överordnad andra funk-

tioner i anordningen. Härav kan slutsatsen dras att även en multifunktionell anordning ska 

utgöra underlag för privatkopieringsersättning. 
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5. Statistik och undersökningar 

5.1 Inledning 
För att bestämma storleken på privatkopieringsersättningen för en specifik anordning ska hän-

syn tas till den faktiska användningen av privatkopieringsfunktionen. I detta kapitel presente-

ras tre olika undersökningar. Två av dessa är konsumentundersökningar rörande de viktigaste 

funktionerna i en smart telefon och vad som lagras på externa hårddiskar. Den tredje är en 

statistisk undersökning som visar hur försäljning av musik sker idag. Vidare belyses kort vil-

ket politiskt stöd privatkopieringsersättningen har. 

5.2 Mediavisions undersökning av de viktigaste funktionerna i en 

smart telefon 

I målet mellan Copyswede och Telia
113

 lade Telia fram en undersökning, gjord av Mediavi-

sion, gällande vilka funktioner i en smart telefon användarna anser viktigast. På första plats 

och med stor marginal kom funktionen ringa. 69 % av användarna ansåg att det var den vikti-

gaste funktionen. Efter det rangordnades SMS med 9 % följt av Internet med 4 %. De funktio-

ner som sedan följer enligt undersökningen, och har 2 % eller mindre, är appar, larm, kalen-

der och e-post. Funktioner som under 1 % av användarna ansåg vara viktigast är bland annat 

lyssna på ljudklipp och titta på TV-program. 

Diagram 1: Den smarta telefonens viktigaste funktioner.  
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5.3 IFPI - musikförsäljningsstatistik 

88 % av all musikförsäljning sker idag digitalt. Av den totala digitala musikförsäljningen sker 

95,4 % via streamade tjänster, så som Spotify. Endast 12 % av den totala försäljningen sker 

fysiskt och denna siffra minskar kontinuerligt.
114

 2006 stod den digitala försäljningen för 6,6 

% av den totala musikförsäljningen. Sedan dess har musikförsäljning som sker digitalt ökat 

med drygt 1300 %.
115

  

Diagram 2: Fördelning av hur dagens musikförsäljning sker. 

Diagram 3: Fördelning av vad dagens digitala musikförsäljningen avser. 

5.4 Novus statistik om vad externa hårddiskar används till 

Den 1 september 2011 presenterades en undersökning gjord av Novus vad svenskar främst 

lagrade på sina externa hårddiskar. Denna undersökning gjordes i samband med att Copyswe-

de införde privatkopieringsavgift på externa hårddiskar. Det enskilt största användningsområ-

det var för privatpersoner att lagra egna bilder på den externa hårddisken, vilket 37 % av de 

tillfrågade uppgav, 11 % uppgav att de lagrade privata dokument på hårddisken, följt av fil-

mer, jobbdokument, musik och spel i fallande ordning. 
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Drygt hälften av de tillfrågade i undersökningen ansåg att avgiften inte var befogad. 14 % 

tyckte dock att privatkopieringsersättningen är lämplig för externa hårddiskar. Nästan en tred-

jedel uppgav att privatkopieringsersättningen som läggs på priset på externa hårddiskar kom-

mer medföra att de blir mindre angelägna att köpa externa hårddiskar.
116

  

 

Diagram 4: Vad som lagras på en hårddisk (2011). 

5.5 Politiskt stöd  

I en enkätundersökning gjord av IDG-medierna
117

 påvisades ett stort stöd av de politiska par-

tierna för det svenska systemet för privatkopieringsersättning. Undersökningen gjordes med 

anledning av att avgift för hårddiskar nyligen införts.
118

 I undersökningen frågade IDG parti-

erna om åsikter och synpunkter på att USB-minnen och externa hårddiskar ska omfattas av 

privatkopieringsersättning. Av undersökningen framkom att de politiska partierna generellt 

sett stödjer det nuvarande privatkopieringsersättningssystemet, och att det är mycket viktigt 

att upphovsmännen ges ekonomisk kompensation när deras verk sprids genom privatkopie-

ring. De flesta partierna var positiva till det system som används i Sverige. Ett fåtal partier 

tyckte att systemet var bra, dock att det behövde ses över och undersökas om det fanns annan 

möjlig form av privatkopieringsersättning. Tre partier motsatte sig ersättning för USB-minnen 

och externa hårddiskar.  

  

                                                           
116

 ComputerSweden, motvind i opinionen för hårddiskavgifter,  

www.computersweden.idg.se/2.2683/1.401350/motvind-i-opinionen-for-harddiskavgifter - 2016-04-13. 
117

 IDG är världens största databas- och eventdrivna mediehus inom it, teknik och affärer. 
118

 2011-06-01. 



40 
 

Dessa tre partier var Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sverigede-

mokraterna angav som skäl för deras kritiska inställning att införandet av privatkopieringser-

sättning för USB-minnen och externa hårddiskar kan verka provocerande för konsumenten. 

Centerpartiet angav ingen specifik orsak mer än att de inte var positiva till det, och Kristde-

mokraterna påpekade att det är viktigt att upphovsmännen erhåller en kompensation men att 

den inte bör höjas.
119

 

5.6 Diskussion  

Av Medivisions undersökning framgår att de tillfrågade anser att ringa är den viktigaste funk-

tionen hos en telefon. Det framgår dock inte av undersökningen om det faktiskt är ringa som 

är den funktion som används mest eller om det bara är den som anses viktigast. Det är således 

möjligt att till exempel privatkopiering används, men att det inte anses lika viktigt som en 

smart telefons andra funktioner. Vidare värt att beakta är att funktionen privatkopiering eller 

liknande typ av lagring inte fanns som ett svarsalternativ i undersökningen. IFPI:s undersök-

ning stödjer att privatkopiering, av i vart fall musik, inte sker i stor utsträckning då undersök-

ningen visar att digital musikförsäljning via streamade tjänster ökar kontinuerligt. 

 

Av Novus undersökning kan utläsas att en hårddisk skulle kunna vara en anordning som an-

vänds för privatkopiering. Det framgår inte direkt, men till exempel den musik, de spel eller 

de filmer som anges utgöra en del av det som lagras på en hårddisk skulle kunna vara privat-

kopierade. Det talar för att en privatkopieringsersättning bör utgå för hårddiskar. Dessa medi-

er måste dock härröra från en lagligt framställd förlaga, vilket kanske inte alltid är fallet. Lag-

ring av exempelvis en olagligt nedladdad film är inte en sådan funktion som ska leda till att 

privatkopieringsersättning ska utgå. Vidare bör noteras att drygt hälften av de tillfrågade i 

undersökningen angav att de inte tyckte att privatkopieringsersättning var befogat, vilket skul-

le kunna vara en indikation på att hårddiskar inte används till privatkopiering. Det skulle ock-

så kunna bero på att konsumenter inte gärna vill prata om privatkopiering då det av vissa upp-

fattas vara tabu. Av Novus undersökning och Mediavisions undersökning kan det således ut-

läsas att det är relativt troligt att en hårddisk är en anordning som används till privatkopiering 

medan det är mer osäkert i vilken utsträckning en smart telefon faktiskt används till detta.  
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Något som bör tas i beaktning är att Novus undersökning är fem år gammal. Den bör dock 

fortfarande kunna utgöra underlag för bedömning av vad en hårddisk används till, en hård-

disks funktion kan antas vara den samma som för fem år sedan. I jämförelse med IFPI:s un-

dersökning skulle slutsatsen att lagringen av musik har minskat sedan 2011 kunna dras. Detta 

är en indikation på att användningen av privatkopieringsfunktionen hos externa hårddiskar 

eventuellt har minskat. Funktionen i sig är dock oförändrad.  

 

IDG-mediernas undersökning visar att politiskt stöd för systemet kring privatkopieringsersätt-

ning finns. Dock påpekar Sverigedemokraterna att ett sådant system kan verka provocerande 

för konsumenterna. Det är troligt att systemet kan upplevas som detta om en konsument inte 

använder sin iPhone till privatkopiering, vilket många gånger kan vara fallet.  
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6. Analys 

6.1 Inledning 

6.1.1 Inledande kommentar 

Det som står i fokus i denna analys är huruvida iPhone ska anses vara en anordning särskilt 

ägnad för privatkopiering. I målet mellan Copyswede och Telia har denna fråga aktualise-

rats.
120

 Den ekonomiska föreningen Copyswede tar i dagsläget ut en privatkopieringsavgift på 

bland annat USB-minnen och mobiltelefoner. Copyswede företräder tredje part, det vill säga 

upphovsmän och verksamma konstnärer. I det aktuella målet har Telia åberopat att avgiften 

Copyswede tar ut för den smarta telefonen iPhone inte är berättigad, eftersom iPhone inte är 

en anordning särskilt ägnat för privatkopiering.  

6.1.2 Varför har HD beviljat prövningstillstånd? 

Med tanke på nuvarande praxis, där samtliga domstolar fastslagit att begreppet ”särskilt äg-

nad” även bör innefatta anordningar där privatkopieringsfunktionen inte är huvudsaklig, kan 

frågan ställas varför HD beviljat prövningstillstånd för tvisten.
121

 Förmodligen beror det inte 

på att tidigare domslut är osäkra eller felaktiga, utan antagligen beviljar HD prövningstillstånd 

för att slutligt fastslå och klargöra hur begreppet ”särskilt ägnad” ska tolkas. HD kommer tro-

ligtvis finna, i likhet med TR och HovR, att iPhone ska omfattas av begreppet ”särskilt ägnad” 

och således utgöra underlag för privatkopieringsersättning. Genom en dom från HD skapas ett 

prejudikat som är vägledande för framtida tvister. Ett sådant prejudikat kommer förmodligen 

innebära att, inte bara iPhone, utan även andra smarta telefoner, ska anses omfattas av 26 k § 

URL. 

6.1.3 Disposition 

För att utreda och kunna föra en tydlig diskussion avseende huruvida iPhone är en anordning 

särskilt ägnad för privatkopiering är analysen uppdelad i olika avsnitt. I avsnitt 6.2 klargörs 

vad begreppet “särskilt ägnad” innebär enligt 26 k § URL. I avsnitt 6.3 utreds huruvida den 

smarta telefonen iPhone ska anses vara en anordning särskilt ägnad för privatkopiering. I av-

snitt 6.4 utreds vad en rimlig kompensation ska vara i det fall iPhone ska anses falla in under 

bestämmelsen i 26 k § URL. Avslutningsvis ges en slutlig kommentar i avsnitt 6.5. 
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6.2 Begreppet “särskilt ägnat” 

6.2.1 Bakgrund 

Det finns olika sätt att tolka begreppet “särskilt ägnad” i 26 k § URL. Framförallt förekommer 

diskussion om huruvida begreppet ska tolkas ändamålsenligt eller bokstavsenligt. Två skilda 

ståndpunkter härom har Jan Rosén och Ulf Bernitz. De uttalade sig i målet mellan Copyswede 

och Telia
122

. Rosén pekade på de bakomliggande grunderna för begreppet. Han menade att det 

bör tolkas vitt, bland annat eftersom den nationella lagstiftningen bör förstås i samklang med 

gemenskapsdimensionella regler. Enligt dessa regler ska inte bara anordningar som endast är 

tillverkade för att utföra privatkopiering inräknas, utan även så kallade multifunktionella an-

ordningar där en privatkopieringsfunktion utgör en av flera funktioner. Bernitz å andra sidan 

såg till ordalydelsen och menade att “särskilt ägnad” inte bör förstås på annat sätt än att an-

ordningens, för att falla in under begreppet, huvudsakliga funktion är privatkopiering. 

 

Samtliga mål som behandlats i denna uppsats kommer i princip fram till samma slutsats som 

Rosén. Begreppet “särskild ägnad” ska tolkas brett. Vidare ska det vid bedömningen av om en 

anordning ska anses vara “särskilt ägnad” för privatkopiering inte läggas stor vikt på om dess 

huvudsakliga syfte är att privatkopiera eller inte. Det som avgör om privatkopieringsersätt-

ning ska utgå är konsumentens möjlighet till privatkopiering med hjälp av anordningen. 

 

I förarbetena till URL anges bland annat att den snabba teknikutvecklingen gör det näst intill 

omöjligt för lagstiftaren att uppdatera och omformulera lagtexten kontinuerligt, varför ingen 

specifik anordning anges i lagtexten. Det är upp till rättstillämpningen att avgöra om en viss 

anordning ska falla in under bestämmelsen i 26 k § URL eller inte.   

6.2.2 Diskussion 

Det finns motiv både för en snäv och för en vid tolkning av begreppet “särskilt ägnad” i 26 k 

§ URL. En vid tolkning till skillnad från en snäv tolkning resulterar i att fler anordningar in-

kluderas i begreppet.  

 

Om begreppet tolkas snävt, med andra ord bokstavsenligt, skulle förmodligen endast de an-

ordningar som har privatkopiering som huvudsaklig funktion falla in under 26 k § URL. Detta 

leder till svårigheter vid bedömningen av när en anordning ska anses ha privatkopiering som 
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primär funktion. Skulle i så fall privatkopieringsfunktionen vara den enda funktionen anord-

ningen har, eller räcker det med att den är överordnad andra funktioner? I hur mycket större 

utsträckning skulle i så fall privatkopieringsfunktionen vara avsedd för anordningen i förhål-

lande till andra funktioner? Det underlättar vid rättsskipning om begreppet tolkas så att även 

multifunktionella anordningar räknas in. Vid denna vida tolkning måste således inte privatko-

pieringsfunktionen vara överordnad de andra funktionerna, utan det är tillräckligt att möjlig-

het till privatkopiering finns.  

 

Å andra sidan kommer en vid tolkning leda till att anordningar som har privatkopiering som 

underordnad funktion kommer utgöra underlag för privatkopieringsersättning. Avgiften för 

dessa anordningar skulle kunna vara irrelevant då privatkopieringsfunktionen sällan eller ald-

rig används av vissa konsumenter.
123

 Detta kan komma att uppfattas provocerande och skapa 

missnöje bland dessa konsumenter, vilka kan anse sig betala avgiften “i onödan”. Vidare visar 

statistik att marknaden för streamade tjänster har ökat kraftigt de senaste åren och dessutom 

fortsätter öka.
124

 Ökningen av de streamade tjänsterna leder till att privatkopiering sker i allt 

mindre utsträckning. Detta talar för en kraftigt minskad användning, eller att användningen 

helt upphör, av privatkopieringsfunktionen i multifunktionella anordningar. Även detta skulle 

skapa ett system där privatkopieringsersättning utges för anordningar där privatkopiering inte 

sker.  

 

Ett motiv för att en vid tolkning av begreppet ska tillämpas är upphovsmännens rätt till eko-

nomisk kompensation för det inkomstbortfall de lider till följd av privatkopieringen. Vid en 

snäv tolkning av begreppet kommer väsentligt färre anordningar utgöra underlag för privatko-

pieringsersättning. Detta skulle kunna leda till att anordningar som kan användas till, och an-

vänds till, privatkopiering inte kommer generera någon ersättning till upphovsmännen. För att 

kompensera för de avgifter som faller bort, kommer troligtvis de få anordningar som fortfa-

rande faller in under 26 k § URL beläggas med en högre avgift. Detta skulle i sin tur leda till 

en, till viss del, snedvriden marknad och en större risk för näringsidkarna som säljer sådana 

anordningar som utgör underlag för privatkopieringsavgift. Detta eftersom konsumenterna 

förmodligen blir mindre angelägna att köpa dessa anordningar, då avgiften skulle utgöra en 

väsentlig del av priset. 
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I förarbeten till annan lagstiftning, till exempel brottsbalken, har begreppet “särskilt ägnad” 

definierats som ett begrepp som inte bör tolkas alltför snävt. Även i avgöranden där begreppet 

ifrågasatts, har domstolen valt att tillämpa en vid tolkning. Att tolka begreppet på annat sätt än 

brett skulle därför strida mot principen om förutsebarhet i rättssystemet. Detta talar för att 

begreppet bör tolkas vitt även i 26 k § URL.  

 

I EU-domstolen anges vissa riktlinjer vid beräkning av den rimliga kompensationen. En avgö-

rande faktor vid fastställandet av rimlig kompensation är om privatkopiering är en under- eller 

överordnad funktion i anordningen. Ju mindre privatkopieringsfunktionens syfte i anordning-

en är, desto lägre ska den rimliga kompensationen anses vara. Härav kan slutsatsen dras att 

även multifunktionella anordningar ska utgöra underlag för privatkopieringsersättning, efter-

som det indirekt sägs att privatkopiering inte behöver vara huvudfunktionen i en anordning 

för vilken en privatkopieringsavgift ska utgå. Det är således förenligt med, och kanske till och 

med påbjudet av EU-rätten, precis som Rosén uttalade
125

, att multifunktionella anordningar, 

så som den smarta telefonen iPhone, ska falla in under 26 k § URL. 

6.2.3 Slutsats 

Med hänvisning främst till att förutsebarhet ska råda i rättssystemet, samt svårigheten att lag-

stifta i takt med den rådande teknikutvecklingen, anser vi att begreppet “särskilt ägnad” bör 

tolkas så att inte endast anordningar som har den uteslutande funktionen att privatkopiera ska 

falla in under begreppet. Även sådana anordningar som är så kallade multifunktionella och 

där en av funktionerna är att utföra privatkopiering bör inkluderas i begreppet. Privatkopie-

ringsfunktionen behöver således inte vara huvudfunktionen i anordningen. Det räcker att möj-

ligheten att privatkopiera med hjälp av anordningen finns. 

6.3 Är iPhone särskilt ägnat för privatkopiering? 

6.3.1 Diskussion 

I och med att begreppet “särskilt ägnad”, enligt vad vi anser utgöra den rådande och mest än-

damålsenliga tolkningen, ska tolkas vitt bör således den smarta telefonen iPhone anses vara en 

anordning särskilt ägnad för privatkopiering. Detta på grund av att iPhone är en så kallad mul-

tifunktionell anordning. iPhone har en lagringskapacitet och en inbyggd funktion som möjlig-

gör privatkopiering. Även om denna funktion är underordnad andra funktioner i telefonen, är 

det möjligheten till användning för privatkopiering som är avgörande huruvida anordningen 
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ska anses vara särskilt ägnad för privatkopiering. Den faktiska användningen av privatkopie-

ringsfunktionen är oväsentlig. Det räcker att möjligheten att utnyttja funktionen finns för att 

26 k § URL ska bli tillämplig. Enkelheten för konsumenterna att använda iPhone till privat-

kopiering är ett ytterligare skäl till att privatkopieringsersättning bör utges. 

 

Skulle den smarta telefonen iPhone inte anses särskilt ägnad för privatkopiering krävs en lag-

ändring där begreppet istället definieras och en uppräkning av anordningar som ska anses vara 

särskilt ägnade för privatkopiering. Den rådande teknikutvecklingen går fort framåt och en 

lagändring skulle därför i princip vara omöjlig att kontinuerligt hålla uppdaterad. Dagens lag-

lydelse och begreppet “särskilt ägnad” är neutral i förhållande till teknikens utveckling och 

innefattar således alla typer av anordningar, däribland iPhone.  

 

Av Mediavisions undersökning uppges att ringa anses vara den överlägset viktigaste funktio-

nen i en smart telefon.
126

 Vid en första anblick talar undersökningen mot att en privatkopie-

ringsavgift bör belasta iPhone. Av undersökningen kan dock utläsas att inget av svarsalterna-

tiven rör någon funktion med privatkopiering, varför vi inte av utfallet av undersökningen kan 

dra slutsatsen att privatkopiering inte förekommer. Detta är också en undersökning av vilken 

funktion som är den viktigaste i en smart telefon, inte vilken funktion som faktiskt används 

mest. 

 

En anledning till att iPhone inte ska anses vara särskilt ägnad för privatkopiering är att det 

finns risk för att dubbelersättning ges till upphovsmännen. Denna dubbelersättning kan kom-

ma att drabba vissa konsumenter. En privatkopieringsersättning betalas i och med köpet av 

anordningen. Därefter finns möjligheten för konsumenten att köpa exempelvis musik via stre-

amade tjänster, så som Spotify. Ersättningen för de streamade tjänsterna går till viss del till 

upphovsmännen. Detta leder till att upphovsmännen får dubbel ersättning, samtidigt som kon-

sumenterna betalar, direkt eller indirekt, för verken både via privatkopieringsersättningen och 

via avgiften för den streamade tjänsten. Något som tyder på att dubbelersättning föreligger i 

många fall är att användningen av streamade tjänster ökar och används i stor utsträck-

ning.
127

  Även om detta talar emot att privatkopieringsersättning ska utges för iPhone, finns 

fortfarande lagringskapacitet och möjlighet att privatkopiera. Streamade tjänster minskar fö-

rekomsten av privatkopiering av musik och film, men utesluter inte att det förekommer. 
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6.3.2 Slutsats 

I och med att begreppet “särskilt ägnad” ska tolkas vitt, och således innefatta multifunktionel-

la anordningar där en privatkopieringsfunktion finns, ska iPhone inkluderas i begreppet. Detta 

på grund av att lagringen i den smarta telefonen, samt enkelheten för gemene man att använda 

sig av funktionen, är av den kapaciteten att privatkopiering fortfarande är möjlig i sådan mån 

att den bör utgöra underlag för privatkopieringsersättning. 

6.4 Vad är rimlig kompensation? 

6.4.1 Bakgrund 

Begreppet ”rimlig kompensation” härrör från art. 5.2.b Infosocdirektvet och återspeglas i 26 l 

§ URL. Privatkopieringsersättningen får inte vara oskäligt hög i förhållande till hur markna-

den ser ut. Vad som ska anses vara en rimlig kompensation för det inkomstbortfall upphovs-

männen lider i och med att deras verk privatkopieras är inte alltid bestämt till ett exakt belopp. 

 

I avgöranden från EU-domstolen har det fastslagits att den rimliga kompensationen ska tolkas 

enhetligt inom alla medlemsstater som infört bestämmelser om privatkopieringsersättning. 

Beloppets storlek ska ha sin utgångspunkt i hur stor skada upphovsmännen lider till följd av 

att deras verk privatkopieras. Det ska även finnas ett samband mellan ersättningens storlek 

och hur stort mångfaldigande av ett verk det rör sig om. Anordningens multifunktionalitet, 

mångfaldigandefunktion och privatkopieringsfunktionens underordnade karaktär är sådana 

faktorer som ska påverka beloppets storlek. Enligt EU-domstolen är det vidare upp till de en-

skilda medlemsstaterna att bestämma vad den rimliga kompensationen ska vara. I Sverige 

bestäms vad den rimliga kompensationen ska vara dels i 26 l § URL och dels av Copyswede. I 

andra nordiska länder används även andra system för att ta ut en rimlig kompensation. I Nor-

ge och Finland tillämpas till exempel ett statsfinansierat system.  

 

Hur den rimliga kompensationen avseende den smarta telefonen iPhone ska bestämmas kan 

således ha olika utgångspunkter.  

6.4.2 Diskussion 

Privatkopieringsersättningen för en iPhone beräknas i dagsläget med hänsyn till lagringskapa-

citeten. Ersättningen uppgår till 3,50 kr per GB lagringsutrymme.
128

 Privatkopieringsersätt-

ningen för en iPhone med ett lagringsutrymme på 128 GB uppgår således till 448 kr. I jämfö-
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relse med en extern hårddisk med ett lagringsutrymme på 1 TB
129

, vars privatkopieringsavgift 

är 80 kr, kan den stora skillnaden mellan ersättningarnas storlek ifrågasättas.
130

  

 

Enligt EU-domstolen ska privatkopieringsfunktionens karaktär vara avgörande i bedömningen 

av vad den rimliga kompensationen ska vara. Är den överordnad bör beloppet vara högre än 

om den är underordnad och vice versa. För det första kan sägas att en extern hårddisks privat-

kopieringsfunktion är, om inte huvudsaklig, en av huvudfunktionerna för en sådan anordning. 

Det är ostridigt att privatkopieringsfunktionen i den multifunktionella telefonen iPhone inte är 

av huvudsaklig karaktär utan snarare underordnad många andra funktioner, såsom till exem-

pel ringa och skicka sms. Privatkopieringsavgiften, som kan skilja så mycket som 370 kr an-

ordningarna emellan, måste således anses vara orimlig. För det första är lagringskapaciteten 

på en iPhone väsentligt mindre. För det andra är, som nämnt, privatkopieringsfunktionen i en 

iPhone underordnad andra funktioner. 

 

Privatkopieringsersättningen för en surfplatta beräknas till 1 kr per GB lagringsutrymme. Om 

lagringsutrymmet är eller överstiger 80 GB sätts ersättningen till 80 kr. I jämförelse med en 

mobil med lagring, där avgiften, som nämnt, är 3,50 kr per GB, blir skillnaden i privatkopie-

ringsersättning relativt stor. Exempelvis utges en avgift på 32 kr för en surfplatta med 32 GB 

lagring, medan avgiften är 112 kr för en mobil med samma lagringskapacitet. Användningen 

av privatkopieringsfunktionen i en mobil jämfört med en surfplatta anser vi vara likvärdig, om 

inte mindre. En mobil används till, förutom det en surfplatta används till, att ringa och skicka 

sms med. Med hänsyn till det bör privatkopieringsfunktionen anses vara än mer underordnad 

än vad den är i en surfplatta. 

 

Enligt EU-domstolen ska även ersättningen bestämmas med hänsyn till hur stor skada upp-

hovsmannen lider till följd av privatkopieringen. Ersättningen ska återspeglas i hur stor ut-

sträckning mångfaldigande genom privatkopiering sker. För en iPhone kan det vara svårt att 

exakt bestämma hur stor ekonomisk skada upphovsmannen lider genom att den smarta telefo-

nen innehar en privatkopieringsfunktion. De statistiska undersökningarna talar dock för att 

skadan troligtvis inte är särskilt stor.
131

 Det framstår således att privatkopieringsersättningen 
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rimligen inte bör vara speciellt hög i förhållande till exempelvis en extern hårddisk, vilken 

mer troligt används till privatkopiering.
132

  

 

Något som hade förenklat beräkningen av privatkopieringsersättningen hade varit att se till 

den faktiska användningen av funktionen i de olika anordningarna. Det är dock svårt att be-

räkna i hur stor utsträckning privatkopiering faktiskt sker. Via konsumentundersökningar kan 

ett hum fås om i vilken omfattning det sker, men undersökningarna är långt ifrån fullständiga. 

Vilka verk som privatkopieras och hur många exemplar som framställs är i princip omöjligt 

att få information om.  

 

Om ersättningssystemet hade varit statsfinansierat skulle det innebära att avgiften inte läggs 

till det pris konsumenterna betalar för de avgiftsbelagda anordningarna. Avgiften skulle istäl-

let betalas genom staten i form av skattepengar. Bestämmelser om vilka anordningar som ska 

anses utgöra underlag för privatkopieringsersättning hade i detta fall inte varit nödvändiga. 

Det hade undanröjt tvister om huruvida en viss anordning ska anses utgöra underlag för pri-

vatkopieringsersättning. Ett statsfinansierat system hade medfört att konsumenterna inte be-

lastas ekonomiskt med en extra avgift vid köp av en anordning som är ägnad för privatkopie-

ring. Privatkopieringsersättningen skulle istället tas ut vid betalning av skatt och således berö-

ra envar som betalar skatt i Sverige. Detta system kan uppfattas orättvist, då även de som inte 

äger eller nyttjar en anordning ägnad för privatkopiering ändå blir ersättningsskyldiga gent-

emot upphovsmännen. 

6.4.3 Slutsats 

Med tanke på privatkopieringens underordnade funktion hos en iPhone bör en rimlig kompen-

sation anses vara lägre än den avgift som tas ut idag. Med hänvisning till privatkopieringsav-

giften som läggs till hårddiskar och surfplattor, samt ovan nämnda skillnader i privatkopie-

ringsfunktionens karaktär i jämförelse med en hårddisk bör avgiften för den smarta telefonen 

iPhone inte överstiga avgiften för varken en hårddisk eller en surfplatta. Avgiften bör rimligt-

vis utgå med samma belopp per GB som en surfplatta, och även ha samma takbelopp på 80 kr. 

 

Vidare anser vi att ett statsfinansierat privatkopieringsersättningssystem inte är aktuellt i dags-

läget, eftersom många troligtvis hade uppfattat systemet som orättvist och skapa missnöje. 
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Privatkopieringsavgiften bör även i fortsättningen läggas till priset på anordningen som utgör 

underlag för privatkopieringsersättning. 

6.5 Slutlig kommentar 

I 26 k § URL ska “särskilt ägnad” inte innebära att anordningen endast uteslutande ska an-

vändas för, eller är anpassad för, privatkopiering. Begreppet bör med andra ord ges en vid 

tolkning. Det är tillräckligt att privatkopieringsfunktionen är en av flera funktioner i en multi-

funktionell anordning för att 26 k § URL ska bli tillämplig. Även med hänsyn till praxis bör 

en vid tolkning av begreppet tillämpas för att upprätthålla rättssystemet. 

 

Den smarta telefonen iPhone är en så kallad multifunktionell anordning, där en av funktioner-

na är privatkopiering och lagring av privatkopierat material. Även om denna funktion kan 

anses vara underordnad andra funktioner i telefonen, ska iPhone vara en särskilt ägnad anord-

ning för privatkopiering och således utgöra underlag för privatkopieringsersättning i enlighet 

med 26 k § URL. 

 

Dagens privatkopieringsavgift för iPhone uppgår till 448 kr för en telefon med 128 GB lag-

ringsutrymme. I jämförelse med andra avgiftsbelagda anordningar kan denna avgift inte anses 

vara rimlig. Med hänsyn till både det knappa lagringsutrymmet och den underordnade privat-

kopieringsfunktionen bör beloppet sättas ned betydligt. En rimlig kompensation bör räknas ut 

på samma sätt som för surfplattor, det vill säga 1 kr per GB lagringsutrymme, och i vart fall 

inte överstiga det takbelopp som är satt för surfplattor och externa hårddiskar, det vill säga 80 

kr. 

  



51 
 

Källförteckning 

EU-rätt 

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

vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosocdi-

rektivet) 

Svensk lag 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1997/98:156, Kassettersättning 

Prop. 2004/05:110, Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 

2001/29/EG, m.m. 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1956:25, Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk  

Rättsfallsregister 

EU-domstolen 

Dom av den 21 oktober 2010 i mål C-467/08, Padawan SL mot Sociedad General de Autores 

y Editores de España (SGAE), EU:C:2010:620 

Dom av den 5 mars 2015 i mål C-463/12, Copydan Båndkopi mot Nokia Danmark A/S, 

EU:C:2015:144 

Hovrätt 

Svea hovrätt, 2015-04-30, mål nr T 6515-14 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2015-06-26, mål nr T 1383-14 

Tingsrätt 

Södertörns tingsrätt, 2014-06-13, mål nr T 9826-13 



52 
 

Skiljedomstol 

Skiljedom mellan Copyswede och UMA-företagen, 23 oktober 2012 

Litteratur och artiklar 

Litteratur 

Bengtsson, Fredrik, Privatkopieringsersättning – Ett analogt rättsystem tillämpat i en digital 

värld, Linköpings Universitet, Filosofiska Fakulteten, 2016, http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:916374/FULLTEXT01.pdf  

 

Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars, Sandgren Claes, Immaterialrätt och otillbörlig 

konkurrens, uppl.13, Jure Förlag, 2013 

 

Lundgren, Sara, Privatkopieringsersättning, ett förlegat system i den svenska rätten?, Lunds 

universitet, juridiska fakulteten, 2012, 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2431152&fileOId=2596

624  

Lagkommentarer 

Olin, Anders, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 

2016-01-01 - 2016-04-08 

Olin, Anders lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 

2016-01-01 

Olin, Anders lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 3 §, Lexino 

2016-01-01 

Olin, Andres lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 12 §, Lexino 

2016-01-01 

Olin, Anders lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 26 k §, Lexi-

no 2016-01-01 

  



53 
 

Internet 

IDG, http://idgmedia.idg.se/2.3796/ (2016-04-26) 

Mediavision, http://www.mediavision.se/nyhet/smarta-telefoner-forandrar-

mediekonsumtionen/ (2016-03-11) 

Patentverket, https://www.prv.se/sv/upphovsratt/ (2016-04-08)   

Patentverket, https://www.prv.se/sv/om-oss/press/kortfakta-om-immaterialratt/upphovsratt/ 

(2016-04-08) 

Copyswede, http://www.copyswede.se/om-copyswede/detta-ar-copyswede/ (2016-04-09) 

WIPO, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1037/wipo_pub_1037_2013.pdf 

(2016-04-09) 

Copyswede, http://www.copyswede.se/elektronikbranschen/produkter-och-ersattningsnivaer/ 

(2016-04-11) 

Copyswede, http://www.copyswede.se/om-copyswede/medlemsorganisationer/  (2016-05-25) 

IFPI, http://www.ifpi.se/dokument-och-statistik/musikforsaljningsstatistik (2016-04-12) 

Copyswede, http://www.copyswede.se/2011/03/stort-politiskt-stod-for-

privatkopieringsersattning/ 2016-04-12) 

Norwaco, http://www.norwaco.no/Privatkopiering (2016-05-25) 

PC för alla, http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.375740/har-ar-partierna-som-vill-stoppa-

harddisksskatten (2016-04-12) 

Definition av streaming, http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html#a160 (2016-04-13) 

Definition av SIFO, http://www.tns-sifo.se (2016-04-13) 

  


