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Sammanfattning 

Upphovsmän och rättsinnehavare har alltid haft intresse av att skydda sina verk. In-

tresset har dock vuxit sig starkare under senare år. Detta beror på den tekniska ut-

vecklingen, som lett till att enskilda individer börjat ladda hem och fildela upphovs-

skyddat material via Internet.  

Den svenska upphovsrätten påverkas i stor utsträckning av internationell rätt, både 

EU-rättslig och Utom-EU-rättslig. Konventioner och avtal mellan internationella orga-

nisationer har som mål att harmonisera lagen i unionsländerna.  

Den svenska upphovsrättslagen är en omfattande lag som ger upphovsmän och rätts-

innehavare långtgående rättigheter. De regler som inte kommer till uttryck i lagen 

finns i praxis och propositioner. Det är viktigt att respektera både den ideella och eko-

nomiska rätten. Om rätterna kränks kan intrånget leda till allvarliga sanktioner, exempel-

vis fängelse, skadestånd, vite och förverkande av egendom. Sanktionerna blir aktuella 

i olika situationer beroende på vilket och hur allvarligt brott som har begåtts. 

I upphovsrättslagen finns tre undantag: fritt utnyttjande/rena inskränkningar, tvångslicenser 

samt avtalslicenser. Utnyttjandet av dessa måste följa god sed. Det viktigaste men också 

mest omdiskuterade undantaget är det för privat bruk. Det råder delade meningar om 

hur detta begrepp skall tolkas samt vad som skall inrymmas i det. Den stora frågan är 

om privat bruk skall omfatta endast en person, eller om också familj och nära vänner 

skall intolkas i begreppet.  

År 2009 infördes IPRED i Sverige. Lagens främsta syfte är att stoppa den illegala fil-

delningen. Lagen är dock kontroversiell och åsikterna om den är delade. Anhängare i 



 

 

Piratpartiet motsätter sig lagen samtidigt som Antipiratbyrån vill öka skyddet. IPRED är 

ännu så pass ny så att reglerna ännu inte tillämpats praktiskt av svensk rätt. Istället 

har Högsta Domstolen lämnat över det första IPRED-fallet till EU-domstolen, där 

ärendet nu skall avgöras.  

När upphovsrättslagen och IPRED studeras måste hänsyn tas till den så kallade pro-

portionalitetsprincipen.  Denna princip syftar till att skapa rättvisa mellan parterna genom 

att se till att ingen döms till högre straff än vad som egentligen är nödvändigt för att 

uppnå syftet med bestämmelsen. 
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Abstract 

Contrivers and holders of copyright material have always had an interest to protect their 

work. This interest has become more important these days, because the technical devel-

opment has given people opportunities to download and file-share copyright protected 

material through the Internet.  

The Swedish Copyright law is influenced by international law, law from the European 

Union but also law from other countries outside the union. Conventions and agree-

ments from international organizations tend to harmonize the law in the member states.  

The Swedish Copyright law is comprehensive. In addition to the Swedish law book, 

there are also copyright rules in propositions and cases. It is important to respect both 

non-profit and economical rights. If someone breaks these rights, he or she can be exposed 

for several sanctions, e.g. imprisonment, damage, fines, or forfeiture of property. They are 

used in different situations according to the crime committed.  

The Swedish’s Copyright law has three exemptions: free use, compulsory licenses and agree-

ment licenses. The use of these exemptions must follow a good custom. The most impor-

tant exemption is that for private use. It is controversial what this term shall include, and 

the question is whether this only shall include one person or also family and close 

friends.  

In 2009 IPRED was introduced in Sweden. The law refers to stop illegal file sharing. 

The law is however controversial and there are different opinions on how this law shall 

be framed. Members of The Pirate Party oppose the law, and The Swedish Anti-Piracy Bu-



 

 

reau would rather like to enhance the copyright law. IPRED is however a new law and 

the rules therein have not been used practically in Sweden. Instead, the Supreme Court 

has handed over the case to the European Court of appeal in order to get a preliminary 

decision from this instance.  

When the author studies the law, the proportional principle must be observed. This prin-

ciple tend to achieve justice between the parties to make sure that nobody is judged by a 

higher penalty than what is necessary to achieve the objective with the regulation.  
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Begrepp  

Här beskrivs några av de begrepp som senare används i uppsatsen. Författaren förklarar 

begreppen tidigt, för att läsaren skall få en förståelse av senare framställning.  

 

COPYRIGHT              

Betyder ”att mångfaldiga.” I denna uppsats syftas dock på upphovsrätt, eftersom copy-

right är det engelska ordet för detsamma.  

 

FILDELARE  

En fildelare gör sina filer tillgängliga för andra, genom spridning av dessa, exempelvis  

via Internet. Fildelning kan ske både legalt och illegalt. I uppsatsen skall olika typer av 

fildelning diskuteras.  

 

FOLKRÄTT   

Internationell rätt som påverkar flera stater.   

 

INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD  

Sådana rättigheter inom immaterialrätten som inte omfattas av upphovsrätt. Dessa är 

patent, mönsterskydd och designskydd. 

          

PROPORTIONALITET    

En allmän offentligrättslig princip som betyder att ingripandet av en stat skall stå i rimlig 

proportion till det lagstiftaren vill uppnå. Ett straff skall exempelvis vara proportionellt 

till brottet och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med bestäm-

melsen. 

 

RÄTTSINNEHAVARE      

En person som bär en viss rätt, vilken ges och definieras genom lagstiftning. I denna 

uppsats syftas på upphovsrätt. En rättsinnehavare får automatiskt ekonomiska rättighe-

ter till ett verk, men ej ideella sådana.  

                            

TRAKTAT(ER)  

Internationell överenskommelse, exempelvis ett avtal mellan två eller flera stater.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Internet är inte ett laglöst land.” 1 

Under senare årtionden har både datorn och Internet utvecklats i snabb takt. Tekniken blir 

allt mer avancerad och med den följer möjligheter för både företag och individer att hitta 

information virtuellt. Utvecklingen skapar även möjligheter att dela med sig av detta mate-

rial genom så kallad fildelning. I Statistiska Centralbyråns undersökningar kan läsas att det är 

en stor del av den svenska befolkningen, speciellt i den yngre generationen, som laddat ner 

olika sorters verk från Internet.2 Denna trend får konsekvenser för både upphovsmän och 

rättsinnehavare, eftersom de i och med Internet i allt mindre grad kan skydda sina verk. I 

och med den tekniska utvecklingen förändras också den juridiska lagstiftningen.  

Internet är som sagt inte ett laglöst land. Här förekommer istället en hel del upphovsrättsli-

ga regler, vilka användaren bör vara insatt i. Det har under senare år tillkommit en rad ny-

heter inom det upphovsrättsliga området. Ny teknik bidrar till att många upphovsmän an-

ser att behovet av en utvidgad skyddslagstiftning ökar.3 Dels har ny lagstiftning kommit till, 

dels har äldre lag arbetats om. Den svenska rätten har under lång tid påverkats av Utom- 

EU-rättslig internationell rätt, såsom konventioner och andra överenskommelser länder emel-

lan. Det är viktigt att också vara insatt i denna internationella rätt, eftersom den har ett vik-

tigt tolkningsvärde för den svenska rätten.  

För att förstå vårt egna rättssystem skall denna uppsats också belysa internationell rätt. I 

och med Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) 1995, påverkas landet i hög ut-

sträckning av Europeisk rätt (EU-rätt).4 Ett mål inom Europeiska Unionen är att harmoni-

sera lagstiftningen i Europa, för att på så sätt skapa ett gemensamt skyddsnät för upp-

                                                 
1 Lundgren Johan, Upphovsrätt och Internet, Docendo, 2006, sid 5.  

2 Informations och kommunikationsteknik, Statistiska Centralbyråns Årsbok 2010.  

3 Koktvedgaard Mogens, Levin Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 2007, sid 

21.  

4 Det skall här nämnas att den Europeiska Unionen (EU) ersatte Den Europeiska Gemenskapen (EG) i och med  

Lissabonfördraget (2007/C 306/01) om ändring av fördraget om Europeiska Unionen och om upprättandet 

av Europeiska Gemenskapen som började gälla den 1 december 2009. På grund av dessa förändringar, hänvi-

sar författaren nu till EU-rätt, istället för tidigare benämning, EG-rätt. Direktiv som ej omarbetats behåller 

dock sina ursprungliga namn, EG-diektiv.  
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hovsmän inom unionen. Som läsaren snart kommer att upptäcka är dock en harmonisering 

mellan länder en lång process som kan innebära en hel del problem, inte minst på grund av 

att den juridiska kulturen skiljer sig åt i olika länder. Andra problem är att lagen inte alltid 

implementerats i rätt tid eller på rätt sätt i de olika staterna. 

Lagstiftningen inom det upphovsrättsliga området är omfattande och kan uppfattas som 

komplicerad för en lekman. Få svenskar är insatta i hur de upphovsrättsliga reglerna prak-

tiskt fungerar och vad illegal fildelning sanktionsmässigt kan leda till. Trots att Internetan-

vändande kan verka anonymt och oskyldigt kan det nämligen vid vårdslöshet och uppsåt 

leda till allvarliga rättsliga konsekvenser för gärningsmannen. Reglerna har också blivit 

strängare genom att upphovsrättslagen5 (URL) förnyats under senare år bland annat genom 

införandet av IPRED6 år 2009. Reglerna, som härstammar från ett EG-direktiv7, syftar till 

att stoppa den illegala fildelningen genom att utöka upphovsmännens rättigheter. Kort sagt 

tillåter lagen upphovsmannen att spåra en persons IP-adress om upphovsrättsintrång kan 

misstänkas.8  

Införandet av IPRED har dock lett till en stor debatt i Sverige och åsikterna om lagen är 

motstridiga. Upphovsmän, upphovsrättsorganisationer (exempelvis Antipiratbyrån)9 och 

lagstiftare främjar upphovsrätten och arbetar för att behålla och försvara skyddet. Anhäng-

are i Piratpartiet har motsatta åsikter och de anser att vi lever i ett kontrollsamhälle, som 

riskerar att kränka enskilda individers integritet.10 Piratpartiet utger sig för att ”bygga kun-

skapssamhället” och sympatisörerna vill bland annat införa ”fri fildelning för privat bruk”. 

Vidare motsätter de sig ett alltför långtgående upphovsrättsligt skydd. Partiet säger sig 

främja en så kallad deltagarkultur där kulturen skall vara tillgänglig för alla, även via nedladd-

ning på Internet.11  

                                                 
5 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  

6 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – Genomförande av direktiv 2004/48 EG, också kal-

lad IPRED.  

7 Direktiv 2004/48 EG.  

8 53 c § URL.  

9 För mer information hänvisas till Antipiratbyråns hemsida: http://www.antipiratbyran.com/.  

10 Se exempelvis Piratpartiets hemsida: http://www.piratpartiet.se/deltagarkultur eller Rydell, Piraterna – Hi-

storien om The Pirate Bay, Piratpartiet och Piratbyrån, Ordfont förlag, Stockholm 2009 sid 121.  

11 http://www.piratpartiet.se/deltagarkultur.  

http://www.antipiratbyran.com/
http://www.piratpartiet.se/deltagarkultur
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Ämnet upphovsrätt och fildelning är idag högst aktuellt. I skrivande stund behandlas ett av 

de största målen inom området, Pirate-Bay målet, av Svea Hovrätt. Författaren kommer se-

nare i denna uppsats att diskutera utgången i målet.12  

1.2 Syfte 

I den här uppsatsen skall författaren analysera hur upphovsrätt och fildelning är uttryckt i 

lagtext och andra rättskällor idag.  

Syftet blir således för det första att fastställa gällande rätt inom området, och för det andra 

att analysera denna lagstiftning. Den primära frågeställningen blir att utreda huruvida URL 

och IPRED är proportionerlig eller om lagstiftningen istället är alltför långtgående och 

därmed riskerar att inkräkta på det allmännas intresse. Uppsatsen skall alltså utforska balan-

sen mellan intresset av att skydda upphovsrätten kontra det motstående intresset av fri fil-

delning via Internet.   

1.3 Metod 

Metoden i denna uppsats kommer att vara tredelad. Uppsatsen kommer dels att utreda de 

lege lata - alltså vad lagen är, i förhållande till de sententia ferenda - hur lagen bör tolkas och slut-

ligen de lege ferenda – vilka regler ett land borde ha.13   

För att kunna tillämpa denna tredelade metod och komma fram till en slutsats, kommer ett 

flertal olika källor att användas.  Författaren väljer att främst fästa vikt vid primärkällor, men 

för att få en djupare förståelse kommer också vissa sekundärkällor att användas - detta dock 

med försiktighet.14 För att få en nyanserad och uppdaterad syn på rätten används alltid den 

senaste upplagan av verken.15 

                                                 
12 Se uppsatsens kap. 7.2.2. sid 54,  Rättegången gentemot f ildelningssajten The-Pirate Bay.   

13 Holm Anders, Kjellgren Jan, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och ref lektioner, Studentlitteratur, 2007 sid 

32.  

14 En primärkälla är en ny källa, exempelvis en artikel eller doktorsavhandling. En sekundärkälla är en omarbe-

tad sådan, exempelvis en uppslagsbok. De senare används med fördel för ren förståelse, men har inte ren  

juridisk relevans. Inom juridiken använder man ibland begreppet primärkälla för de rent juridiska källorna,  

medan all doktrin räknas in i sekundärkällorna.  

15 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare,  ämne, material, metod och argumentation, Nord-

stedts 2007, sid 106.  
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Enligt majoriteten av metodförfattare är åsikten att författningstext har störst rättsvärde. 

De är dock överens om att det är viktigt att också ta del av andra rättskällor.16  

I denna uppsats skall rättsdogmatisk metod tillämpas och därmed kommer först svensk lag så-

som Upphovsrättslagen (URL) att utforskas. Genom att beskriva lagen, utforska dess mål 

och mening skapas en förståelse för hur den fungerar i praktiken.  

Uppsatsen utgår ifrån ett svenskt perspektiv, men eftersom ämnet i hög grad påverkas av 

internationell rätt, belyser den också relevanta internationella aspekter som påverkat svensk 

rätt. Ofta härstammar enskilda nationella lagbestämmelser från internationell rätt, såsom 

konventioner och andra överenskommelser. Dessa internationella traktater måste analyse-

ras eftersom den internationella rätten har ett viktigt tolkningsvärde för att förstå den 

svenska rätten.17 För att förstå den svenska lagen, diskuteras även bakomliggande EG-

rättsliga direktiv till denna.18  

I uppsatsen används även förarbeten, exempelvis propositioner och Statens Offentliga Ut-

redningar, för att förstå motiven och bakgrunden till URL och IPRED.19 Rättspraxis är yt-

terligare en viktig rättskälla, som konsulteras då lagarna är ofullständiga eller när författaren 

vill få en förståelse för hur reglerna rent praktiskt skall tillämpas.20  

I en uppsats som denna är det oundvikligt att inte också fästa vikt vid relevant doktrin. 

Doktrinen är skriven av fackmän inom området, vilka har en viktig kunskap att ta del av.21 

De böcker som används består av väl utvald facklitteratur med författare som bland andra 

Koktvedgaard, Levin och Bernitz, vilka anses ha god kännedom om ämnet. Författaren tar i 

sitt arbete också del av artiklar från myndigheter och media eftersom de ger en bredare bild 

av forskningen och utvecklingen inom området.22  

                                                 
16 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep, Victorin, Vogel, Finna rätt – Juristens källmaterial 

och arbetsmetoder, Nordstedts Juridik AB 2008, sid 83.   

17 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 59.  

18 Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter/Det 

Civilrättsliga sanktionsdirektivet.   

19 Bernitz m fl., 2008  sid 101.  

20 Bernitz m fl., 2008,  sid 124.   

21 Jensen, Rylander,  Lindblom, Att skriva juridik – Regler och råd, Iustus Förlag, 2006, sid 87.  

22 Se till exempel Hillvesson, Sju enkla steg till en färdig uppsats – En handbok för studenter på högskola och universitet, 

sid 58.  
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Eftersom syftet med denna uppsats är att utreda URL och IPRED:s proportionalitet, anser 

författaren att det är intressant att också genomföra ett par intervjuer om dessa spörsmål. 

För att passa in i en rättsvetenskaplig uppsats är det dock väsentligt att dessa intervjuer ba-

seras på juridiska aspekter och byggs på diskussion om lag och andra rättskällor. Rent ideo-

logiska tankar är intressanta, men författaren kommer inte att lägga någon vikt vid dessa  i 

analys och slutsats.   

1.4 Avgränsningar 

En uppsats om upphovsrätt och fildelning kan bli obegränsad i sitt omfång. Det blir därför 

nödvändigt att göra en del avgränsningar.  

Författaren kommer huvudsakligen att diskutera området upphovsrätt. Övriga delar inom 

immaterialrätten skulle bli alltför omfattande att ta upp i detalj och diskuteras bara för att få 

en bakgrund till upphovsrätten. Endast det andra kapitlet i uppsatsen berör immaterialrät-

ten som helhet. Övriga kapitel avgränsas till att beröra endast upphovsrätten och inte det 

industriella rättsskyddet. 

Huvudfrågan i uppsatsen är att ta ställning till URL:s och IPRED:s proportionalitet med 

tonvikt på frågan om fildelning. Det förekommer idag flera EG-direktiv inom upphovsrät-

tens område.23 I denna uppsats skall dock endast de direktiv som rör sanktioner och fildel-

ning behandlas. Dessa är Infosocdirektivet 24 och Det civilrättsliga sanktionsdirektivet 25. Störst vikt 

läggs på det senaste, eftersom det är detta som gett upphov till den svenska IPRED.  

Författaren avgränsar vidare sin uppsats till att endast kort nämna regleringen om närstående 

rättigheter för att jämföra dessa med de upphovsrättsliga reglerna. Reglerna om upphovs-

mannens rätt till ersättning vid försäljning av verk (så kallad följerätt) tas inte heller upp.  

Sist skall nämnas att köprättsliga och avtalsrättsliga frågor inom upphovsrätten ej kommer att 

behandlas i denna framställning.  

 

                                                 
23 Koktvedgaard nämner hela åtta EG-direktiv, se Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 54.  

24 Direktiv 2001/29/EG om upphovsrätt och närstående rättigheter i inform ationssamhället.  

25 Rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen består av olika kapitel där olika juridiska områden berörs och diskuteras: 

1. I den första delen återfinns en traditionell Inledning innehållande Bakgrund, Syfte, Me-

tod, Avgränsningar och Disposition. Efter detta kapitel följer resterande avsnitt innehål-

lande fakta, analysdel samt slutsats.  

2. Kapitel två behandlar immaterialrätten utifrån ett svenskt perspektiv. Immaterialrät-

tens historiska utveckling, dess mål och dagens lagstiftning tas upp. Författaren dis-

kuterar vad som är specifikt med rättsområdet immaterialrätt samt utreder viktiga 

begrepp. I slutet av kapitlet skiljs upphovsrätten från immaterialrätten.  

3. I det tredje kapitlet blir läsaren bekant med några tekniska termer som är relevanta 

att känna till för förståelse av den senare framställningen. Dels utreds historien 

bakom Internet och det så kallade informationssamhället. Författaren utreder också vad 

begreppen fildelning och piratkopiering egentligen innebär.  

4. För att kunna tolka den svenska lagstiftningen, måste också den internationella rät-

ten diskuteras. Av detta faktum är kapitel fyra internationellt. Viktiga termer inom 

internationell rätt, såsom dualism och monism förklaras. I kapitlet utreds hur och i 

vilken utsträckning EU-rätten påverkar nationell rätt. Såväl viktiga artiklar i EU-

fördraget 26 som rättsfall från Europeiska Unionens domstol27 tas upp till diskus-

sion. För att förstå EU- lagstiftningen analyseras relevanta bakomliggande doku-

ment, så kallade Grönböcker. Kapitlet innehåller även ett stycke om Utom- EU-rättslig 

internationell rätt eftersom också den i hög grad påverkar den svenska upphovs-

rättslagen. De grundläggande konventionerna Bern-, Paris- och Romkonventionen om-

nämns, liksom andra viktiga samarbetsavtal och organisationer som påverkat den 

svenska upphovsrätten.  

5. Kapitel fem behandlar upphovsrätten utifrån ett svenskt perspektiv och utgår där-

för från URL. Begreppen ideell och ekonomisk upphovsrätt diskuteras. För att tolka 

dessa begrepp diskuteras de två rättsfallen Gunilla Rudling och Galenskaparna. Vidare 

beskrivs hur upphovsrätt uppkommer, vad den omfattar, hur länge den varar samt vem 

                                                 
26 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om Europeiska Unionens Fun k-

tionssätt (2010/C 83/01) hädanefter EU-fördraget.  

27 Även EG-domstolen bytte namn i och med i kraftträdandet av Lissabonfördraget. Domstolen benämns 

numera Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen) istället för tidigare EG-domstolen. Författaren 

kommer dock hänvisa till EG-domstolen i mål som avgjordes före ikraftträdandet av Lissabonfördraget.  
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som kan klassas som upphovsman till ett verk. Kapitlet innehåller även ett stycke om da-

torprogram och databaser, eftersom dessa områden är både komplexa och omdiskute-

rade. Kapitlet tar även upp de undantag till upphovsrätt som finns i URL. Författa-

ren reder också ut begreppet bearbetat verk samt vad som krävs för att ett verk skall 

kunna klassas som självständigt. Till sist diskuteras också i vilka situationer flera upp-

hovsmän kan komma ifråga.  

6. Kapitel sex behandlar inskränkningar i upphovsrätten. De tre grupperna av in-

skränkningar tas upp och diskuteras:  

1.) Fritt utnyttjande/Rena inskränkningar,  

2.) Tvångslicenser, samt 

3.) Avtalslicenser.  

Relevanta paragrafer i varje grupp kommer att tas upp och exemplifieras med hjälp 

av praktiska exempel.  

7. Det sjunde kapitlet är kärnan i uppsatsen och tar upp sanktionerna vid överträdelse 

av upphovsrätten.  I kapitlet återkommer författaren till proportionalitetsfrågan och 

diskussionen huruvida det svenska sanktionssystemet är rättvist eller om det är för 

långtgående och därmed och riskerar att kränka det allmännas intresse. För att be-

svara frågan kommer relevanta rättsfall att diskuteras, exempelvis det högst aktuella 

Pirate-Bay målet och det så kallade e-phonefallet. Författaren kommer även att diskutera 

lösningar på problemet samt om hur lagstiftaren bör ställa sig de lege ferenda till illegal 

fildelning.  

8. Det sista kapitlet knyter ihop uppsatsen och består således av en slutsats.  Här åter-

ger författaren sin syn på rättsläget om frågan huruvida URL och IPRED är pro-

portionerliga eller om de riskerar att kränka det allmännas intresse.  Författaren tar 

även ställning till hur lagen bör tolkas – de sententia ferenda samt vilka regler Sverige 

borde ha – de lege ferenda.  

 

Det skall här även nämnas att författaren har valt att lägga sin analys efter varje ka-

pitel. Uppsatsen disponeras på detta sätt eftersom rättsområdet är komplext.  En 

gemensam analys för alla kapitel i slutet av uppsatsen skulle bli alltför tung att läsa.   
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2 Immaterialrätt 

2.1 Inledning 

I detta kapitel får läsaren en viss inblick i den historiska utvecklingen av immaterialrätten. 

De olika delarna av immaterialrätt beskrivs och författaren utreder vad som skiljer upp-

hovsrätt från den andra sidan av immaterialrätten – det industriella rättsskyddet.  

2.2 Historiska aspekter 

Konstnärer, musiker och författare har funnits sedan urminnes tider, och det har alltid fun-

nits ett intresse för dessa personer att skydda sina verk. Varje människa som arbetat hårt 

för att åstadkomma något, har en önskan om att få någon typ av erkännande. Redan under 

forntiden ansågs exempelvis målningar tillhöra varje enskild skapare. Detta visar att också 

denna tids upphovsmän var noga med att värna om sina konstverk. Det fanns samtidigt en 

vilja från upphovsmännen att lära ut, inspirera och fascinera andra med sin konst och all-

mänheten hade i sin tur ett stort intresse av att ta del av verken. Redan på denna tid var det 

därför viktigt att få en slags balansgång, om vad som var värt att avslöja för allmänheten, 

gentemot vad som skulle hållas hemligt.28  

Immaterialrättsliga sedvänjor har funnits sedan forntiden och antiken, men dessa har ut-

vecklas allt mer genom åren. Under forntiden och antiken fanns det dock inte någon möj-

lighet att trycka eller mångfaldiga verk. I och med detta var behovet för ett immaterialrätts-

ligt skydd inte så stort. Under medeltiden skulle dock bilden förändras, inte minst därför att 

det blev möjligt att trycka böcker under denna epok. Det så kallade privilegiesystemet uppstod, 

ett system som har vissa likheter med dagens immaterialrättsliga skydd. Enligt privilegiesy-

stemet fick upphovsmannen ensamrätt till sitt verk. Denna bestämdes dock inte enligt rätts-

liga principer. Istället byggde systemet på godhjärtenhet från någon högre makt, exempelvis 

genom beslut från en kung eller någon annan överman. Idag är lagarna inom immaterialrät-

ten omfattande och skyddet har utökats till skillnad mot hur systemet tidigare var upp-

byggt.29 

Trots att tanken på ett skyddsnät har funnits mycket länge, dröjde det ända in på 1800-talet 

innan detta kom till uttryck i den svenska lagen. I jämförelse med andra rättsområden, ex-

                                                 
28 Koktvedgaard, Levin, 2007 sid 25.  

29 SOU 1956:25 sidorna 34-35.   
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empelvis avtals- och köprätt, beskrivs immaterialrätten därför som en ganska ny lagstift-

ning.30  

Under industrialismen på 1800-talet kom intresset för en immaterialrättslig lagstiftning 

igång på allvar. Denna utveckling gav upphov till skapandet av de första immaterialrättsliga 

konventionerna: Paris- och Bernkonventionen. 31 För upphovsrätten skulle även Romkonventio-

nen32  få stor betydelse.33  

2.3 Upphovsrätten - en del av immaterialrätten  

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten.  För att förstå immaterialrätten är det väsentligt 

att först reda ut betydelsen av begreppet immateriell tillgång. En immateriell tillgång är något 

abstrakt, som inte går att ta på. Det handlar inte om något materiellt ting, utan istället om 

en rättighet för något som skapats - exempelvis en sång, en dikt eller en målning – med 

andra ord ett verk. En immateriell tillgång kan också bestå av ett övervärde, goodwill.34  

Den immateriella rätten skall skiljas från den materiella, som rör rätten om konkreta ting. 

Ett mål med immaterialrätt är att främja forskning, utveckling och kultur för att resultaten 

av detta skall kunna framhållas för allmänheten.35 Det blir då väsentligt att människan bak-

om verket - upphovsmannen eller rättsinnehavaren - kan känna sig säker i sitt arbete och få 

ett visst skydd mot olaga intrång. Skyddet byggs upp och utvecklas genom immaterialrätts-

lig lagstiftning. Lagen bestämmer också hur och när rättigheter får utnyttjas. Lagarna inom 

immaterialrätten skiljer sig åt beroende på vilket immaterialrättsligt område det rör sig om.  

Immaterialrätt delas ofta upp på fyra olika områden: Upphovsrätt, Varumärkesskydd, Patent 

och Designskydd.36 De tre senare benämns gemensamt ofta för det Industriella rättsskyddet. De 

                                                 
30 Rehncrona, 2008 sid 14.   

31 Bernkonventionen (BK) av 1886 inom upphovsrätten och Pariskonventionen (PK) av 1883 inom det in-

dustriella rättsskyddet.  

32 Internationella konventionen (RomK) av 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fono-

gram och radioföretag.  

33 Dessa konventioner diskuteras och analyseras nedan under 4.3.3. (Bern och Världskonventionen) samt u n-

der 4.3.5 (Romkonventionen.) 

34 RH 2002:69.  

35 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Handelsbolaget Immateriellt  

Rättsskydd i Stockholm, 2009 sid 6.  

 
36 http://www.prv.se/Immaterialratt/.  

http://www.prv.se/Immaterialratt/
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immaterialrättsliga områdena har gemensamt att de är till för att skydda rättsinnehavarens 

verk, genom att ge upphovsmannen en ensamrätt till dessa.37 Bernitz beskriver ensamrätten 

som en balans mellan en investering och efterfrågan på ett verk.38 

Ensamrätten har olika betydelser beroende på vilken del av immaterialrätten vi rör oss 

inom. Inom upphovsrätten innebär ensamrätten att enbart upphovsmannen har rätt att be-

stämma hur ett verk skall användas. I upphovsrättsliga sammanhang delas rätten också upp 

i en ekonomisk och en ideell rätt.39 Ensamrätten inom varumärkesskyddet innebär att endast in-

nehavaren i näringsverksamhet får använda märket.40 Inom patenträtten kan ensamrätten be-

skrivas som en exklusiv rätt till ekonomiska vinster för en viss uppfinning. Det ställs vissa 

krav på uppfinningen: att den är ny, har uppfinningshöjd och kan användas inom indu-

strin.41Designrätt, också kallad mönsterskydd, innebär en ensamrätt till skaparens design. En-

samrätten förbjuder andra från att importera, försälja, tillverka eller hyra ut en artikel som 

har liknande design som upphovsmannens. För att erhålla designskydd krävs att produkten 

är ny och har särprägel.42 

Ensamrätterna kan av upphovsmannen säljas vidare. I lagen sägs då att upphovsmannen 

helt eller delvis överlåter sin rätt att förfoga över verket. Med detta syftas på den ekonomiska 

rätten.43 De ideella rättigheterna kan i princip inte överlåtas, med undantag av att upphovs-

mannen under särskilda förhållanden kan efterge den ideella rätten. Förvärvaren blir rättsin-

nehavare och står som ny ägare till rätten. Det är viktigt att respektera ensamrätten.44 Den 

som överträder reglerna om ensamrätt kan bli dömd för immaterialrättsligt intrång, vilket är ett 

allvarligt brott. Sanktionerna kan vid överträdelse resultera i bland annat skadestånd, för-

budspåföljd, vitesförbud eller fängelse.45  

                                                 
37 Se t.ex. Bernitz m.fl. 2009, sidorna 193, 130, 62 och 255.  

38 Bernitz m.fl. 2009, sid 32.  

39 Begreppen ekonomisk respektive ideell upphovsrätt utreds mer under 5.2.3., sid 29.  

40 4 § Varumärkeslag (1960:644) 

41 1 och 2 § § Patentlag (1967:837) 

42 1 a § och 2 § samt 5 § Mönsterskyddslag (1970:485)  

43 Den ekonomiska rätten beskrivs  mer under 5.2.3., sid 29.  

44 SOU 1956:25 sid 275.   

45 En utförlig beskrivning om upphovsrättens sanktioner återfinns i uppsatsens kap. 7, sid 47.  
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IP-rätt (Intellectual Property), eller IPR (Intellectual Property Rights) som det också kallas, 

är det moderna namnet för immaterialrätt. Termen härstammar som så många andra juri-

diska termer från det tyska språket, nämligen ordet Immaterialgüterrecht.46 

2.4 Att särskilja upphovsrätt från begreppet immaterialrätt  

För att bringa klarhet i de olika områdena av immaterialrätt, är det väsentligt att upphovs-

rätten skiljs från det industriella rättsskyddet. Till det sistnämnda området hör som tidigare 

nämnts de andra immateriella rättigheterna: patent, designskydd och varumärkesskydd. 

Dessa rättigheter skall dock inte diskuteras mer här. Istället är det upphovsrätten - skyddet för 

kulturella skapelser – som kommer att analyseras och utvärderas.47 

Det är viktigt att redan här klargöra att upphovsrätten markant skiljer sig från land till land. 

Varje land har sin nationella lagstiftning som medborgarna måste rätta sig efter. Under se-

nare år har dock ökad handel och globalisering skapat ett större behov av internationell 

immaterialrättslig reglering. Ländernas lagstiftning har därför i stor utsträckning kommit att 

påverkas av denna gemenskapsrätt – såsom internationella konventioner och avtal.48  

2.5 Analys 

Som läsaren säkert har uppmärksammat har lagstiftningen inom immaterialrätten, inte 

minst inom upphovsrätten, kommit att förändras under senare år, detta på grund av den 

tekniska utvecklingen. Rättsområdet immaterialrätt är komplext och innehåller en rad lagar 

och principer. Alla områden har dock ensamrätten gemensamt och det är viktigt att denna 

respekteras, annars kan sanktionerna bli aktuella.  

Det är tydligt att det har varit svårt att harmonisera immaterialrätten på grund av att varje 

land är unikt och har byggt upp sitt eget rättsystem. Trots detta faktum har stora framsteg 

gjorts och idag är rättsområdet immaterialrätt betydligt mer harmoniserat än tidigare.  

Av kapitlet kan man dra slutsatsen att ensamrätten är en väsentlig del av upphovsrätten, 

vilken i sin tur påverkar lagstiftningen om fildelning.  

                                                 
46 Koktvedgaard, Levin, 2007 sid 22.  

47 Olsson Henrik, Copyright, Svensk och internationell upphovsrätt, Nordstedts Juridik, 2009 sid 19.  

48 Internationella aspekter av upphovsrätten behandlas i uppsatsens kap 4,  sid 19.  
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I kommande kapitel skall författaren gräva djupare i begreppet upphovsrätt. Det är den 

svenska upphovsrättslagstiftningen som främst kommer att diskuteras, men för att förstå 

denna, analyseras också EU-rätt och bakomliggande Utom-EU-rättslig internationell lagstift-

ning.  

Eftersom huvudsyftet med uppsatsen är att diskutera hur upphovsrätten ger sig till känna 

på Internet, inte minst genom lagarna om fildelning, är det väsentligt att läsaren känner till 

något om bakgrunden till dessa fenomen. I nästa kapitel skall författaren därför först göra 

sig bekant med fenomenet Internet och därefter reda ut hur och varför fildelning har uppstått. 

Författaren kommer även att beskriva hur samhället har förändrats under senare år och hur 

det så kallade informationssamhället uppstått.  
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3 Internet, informationssamhället och fildelning 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer begreppen Internet, informationssamhälle och fildelning att utredas. Det 

är väsentligt att känna till dessa begrepp innan lagtexten analyseras, eftersom de där kom-

mer att användas utan förklaring. För att få en förståelse för dagens tekniska samhälle, 

kommer författaren först att skriva något om historien bakom Internets utveckling, för att se-

dan diskutera informationssamhället och till sist fildelning.  

3.2 Kort historik om Internet 

Tanken på Internet påbörjades redan under 1960-talet, då några amerikanska forskare på 

försvarsministeriet ARPANET49 började använda sig av tekniken. Under denna tid använ-

des tekniken dock främst i försvarssyfte. Målet med tekniken var att kommunicera med en 

annan dator genom att skicka över inloggningsuppgifter från en dator till en annan. Det 

första ”e-postmeddelandet” förlorade dock viss information på vägen, och av ordet 

”LOGIN” var det endast de två första bokstäverna, ”LO” som nådde mottagaren. Trots 

ett misslyckat första försök var detta början till något mycket stort.50 

Det skulle dock dröja till 1980-talet innan fenomenet Internet verkligen slog igenom. År 

1988 gav en samling professorer på UCLA (University of California, Los Angeles) i Kali-

fornien ut en rapport om målet om ett globalt nätverk, en början till det vi idag kallar In-

ternet. Rapporten, vars namn var ”Toward a National Research Network” väckte genast intres-

se hos uppsatta politiker, vilka såg Internet som en stor möjlighet. En man som hade en 

stor vilja av att satsa på Internet var Al Gore, USA:s vice president 1993.51 

År 1987 togs det första steget mot nuvarande Internet i Sverige. Detta år tog fysikern Björn 

Eriksson emot det första e-postmeddelandet från European Unix Network och därmed 

fanns Internet även i Sverige.52  

I början av 90-talet drabbades Sverige av en svår ekonomisk kris. Människan längtade efter 

något nytt efter en tid av dålig ekonomi. Internet kan därför beskrivas som en slags revolu-

                                                 
49 ARPANET står för Advanced Research Projects Agency Network.  

50 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/40-arsfest-for-internet_3705017.svd.  

51 Rydell 2009 sid 34.  

52 Rydell 2009 sid 34.  

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/40-arsfest-for-internet_3705017.svd
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tion, som något helt nytt och fantastiskt, som människan aldrig tidigare hade sett.53 Anders 

Rydell uttrycker situationen som att: ”IT tillhörde framtiden, en ljusare framtid.”54  

Den person som gick i bräschen för Internet-revolutionen i Sverige var statsminister Carl 

Bildt. Rydell beskriver honom som ”Sveriges Al Gore.” Carl Bildt hade redan under 90-

talet höga förväntningar på Internet. Han satte upp ett mål om att Sverige skulle bli det le-

dande IT-landet år 2010. Syftet bakom utvecklingen av Internet var vidlyftigt. Det skul le 

inte bara användas som ett kommunikationsmedel. Carl Bildt hade en önskan om att Inter-

net också skulle främja ideologiska målsättningar, såsom att skapa den fria marknaden och 

bli en plats för företagande och kreativitet.55 

År 1994 är ytterligare ett historiskt år för Internets utveckling. Detta år skickades det första 

e-postmeddelandet från Sverige till USA.56  

År 1995 startades projektet ”IT-generationen” vars mål var att sprida Internet över Sverige. 

Detta år tog Internet fart på allvar och spred sig till allt fler målgrupper. Enligt rapporten 

”Informations och kommunikationsteknik” från Statistiska Centralbyrån, hade 28 procent av 

Sveriges befolkning tillgång till en dator i hemmet redan år 1995.57  

Människan hade stora förväntningar på Internet. Politiker och ekonomer tog emot Internet 

med öppna armar, eftersom de såg det som en plats där de kunde utveckla sina affärer eller 

främja sina åsikter.58 

År 1997 gav Statskontoret ut utredningen ”Den svenska delen av Internet”. Detta år hade In-

ternet spridit sig enormt. Över hälften av Sveriges befolkning hade detta år tillgång till In-

ternet via ett nätverk på arbetet, i skolan eller från någon offentlig plats. Detta år framlades 

även den så kallade Hem-PC-reformen, vilken hade som mål att anställda också skulle få till-

gång till Internet från hemmet.59 

                                                 
53 Rydell, 2009 sid 31.  

54 Rydell, 2009 sid 32.  

55 Rydell, 2009 sid 35.  

56 Rydell, 2009 sid 34.  

57 Informations och kommunikationsteknik, 2010, sid 251.  

58 Rydell, 2009 sidorna 36-38.  

59 Rydell, 2009 sid 38.  
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År 1998 genomfördes Hem-PC-reformen genom ett så kallat lånedatorsystem. Reformen in-

nebar att anställda fick en chans att låna hem en dator från arbetet. Datortekniken utveck-

lades genom bredbanden, vilka bidrog till en snabbare uppkoppling. Internet blev snart 

mycket populärt och spred sig till allt fler målgrupper.60 Fenomenet skulle bli en del av det 

så kallade informationssamhället, vilket beskrivs i stycket nedan.  

3.3 Informationssamhället 

Utvecklingen av Internet är ett steg i det så kallade informationssamhället, som har utvecklats 

under senare årtionden. Informationssamhället är ett helt nytt sätt att tänka och leva. Från 

att tidigare ha arbetat med fysiska arbeten, har människan övergått till ett allt mer digitalt 

liv. Numera används datorer inom nästan alla yrkesområden, och på skolor och arbetsplat-

ser är tillgången till en dator mer en regel än ett undantag. Rätten till information har blivit 

en självklarhet, inte bara för de som vuxit upp med tekniken - den så kallade Internetgenera-

tionen - utan också för äldre åldersgrupper.61 

Trots alla framgångar med Internet under 1990-talet, skulle det under 2000-talet visa sig att 

tekniken också hade sina brister. År 2000 upplevde människan plötsligt en skepticism gent-

emot hela Internet. Från att ha varit en framgångsrik plats för ekonomi och företagande, 

skulle IT-bubblan plötsligt brista. IT-aktierna rasade på börsen. Företag gick i konkurs och 

hundratusentals människor inom IT-branschen miste sina jobb. Ett missnöje uppstod 

bland de arbetslösa. Det finns författare som anser att denna krasch var en orsak till att den 

så kallade fildelningen snart skulle uppstå.62  

3.4 Fildelning 

Begreppet fildelning innebär att användaren gör sina filer tillgängliga för andra genom ett da-

torsystem, exempelvis via Internet. Fildelning som sådan är inte illegal, denna term nämns 

inte ens i upphovsrättslagen. Istället är det spridningen av illegalt kopierat material som är för-

bjudet. Detta kallas med ett annat ord för piratkopiering.63  

                                                 
60 Rydell, 2009 sidorna 38-39.  

61 Seipel, 2004, sid 34.  

62 Rydell, 2009 sid 40.  

63 Söderberg, Allt mitt är ditt – f ildelning, upphovsrätt och försörjning, Scandbook, Falun 2008, sid 22.  
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Fildelning kan ske på olika sätt, men under senare år är nedanstående två tekniker mest an-

vända: 

- Klient-server-struktur (den äldre modellen) som består av en värddator som tillåter andra att i 

sin tur lagra (ladda upp) eller hämta (ladda ner) material. Ett praktiskt exempel på en sådan 

struktur är Napster. 64     

- Peer-to-peer-teknik sker mellan två liknande datorer, utan att en värddator krävs. Praktiska 

exempel på detta är Bit Torrent och Direct Connect.65 

I och med genombrottet av fildelningen har allt fler människor fått tillgång till material via 

Internet, också upphovsrättsskyddat sådant.66  

Fildelning är enkel att genomföra, eftersom tekniken inte kräver någon särskild utrustning. 

Det enda som krävs är en dator och anslutning till Internet.67  

Undersökningar visar att antalet Hem-PC hela tiden har stigit. År 2008 hade hela 90 pro-

cent av befolkningen tillgång till en dator i hemmet, idag är siffran ännu högre.68 Idag är ett 

liv utan Internet otänkbart för de flesta, både privat och i jobbet.  

Enligt Statistiska Centralbyrån skiljer sig utbredningen av fildelning åt, beroende på ålders-

grupp. Det tenderar att vara mest förekommande bland yngre män i åldrarna 16-24 år. Un-

der 2008 var det så hög andel som 38 procent av denna grupp som använt sig av fildelning. 

Antalet kvinnor i samma ålderspann var något lägre och uppgick till 22 procent.  Antalet 

fildelare minskar ju längre upp i åldrarna man kommer. Bland personer från 55 år och upp-

åt är användandet i stort sett obefintligt.69  

                                                 
64 Fildelningsbegreppen beskrivs i Mål B 13301-06, Tingsrättens Dom 2004-04-17, Rättegången om f ildelningssaj-

ten The Pirate Bay (härefter TPB).  

65  Mål B 13301-06, Rättegången mot f ildelningssajten TPB.  

66 Söderberg, 2008 sid 36.  

67 Söderberg, 2008 sid 21.  

68 Informations och kommunikationsteknik 2010 sid 251.  

69 Informations och kommunikationsteknik 2010 sid 250.  
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Det finns flera källor som visar att industrin förlorar mycket pengar på grund av piratkopie-

ringen. Enligt Lundgren förlorade länderna inom Europa hela 12 048 miljoner dollar på 

grund av fildelningen år 2005.70  

Undersökningar från Statistiska Centralbyrån utvisar att Internet idag används till en rad 

olika ändamål, men främst till att sända e-postmeddelanden, köpa varor och tjänster samt 

för informationssökning.71  

3.5 Analys 

Som läsaren sett har Internet utvecklats i rasande fart sedan de första stegen togs på 1960-

talet. Utvecklingen har hela tiden gått framåt, inte minst under 2000-talet. Den tekniska ut-

vecklingen har också påverkat upphovsrättslig lagstiftning. För många år sedan var målet 

med upphovsrätten att skydda upphovsmän och rättsinnehavare från större företag som 

hade resurser för att sprida eller mångfaldiga upphovsrättsskyddat material. Idag är läget ett 

annat. Upphovsmän har också ett behov att skydda sig från enskilda personer som delar 

med sig av upphovsrättsskyddat material via Internet. Den nya tekniken har gett enskilda 

en större möjlighet att fildela och piratkopiera, vilket kan upplevas som ett hot för upp-

hovsmän och rättsinnehavare.  

Internet är idag lättillgängligt för de flesta och detta har bidragit till en utökad fildelning. 

Trots detta, är det nog få personer som är insatta i de juridiska reglerna om Internet och 

fildelning. Detta faktum leder till stora problem, eftersom enskilda kan komma att begå 

brott som de egentligen inte har något uppsåt till. De flesta vet dock om att det är förbjudet 

att ladda hem och sprida upphovsrättsskyddat material. Hur långt lagen sträcker sig, vad 

som är tillåtet och förbjudet, är det dock färre som känner till. Det är också få personer 

som känner till vad illegal fildelning kan leda till och hur stor skada detta kan innebära för 

upphovsmän och rättsinnehavare. Författaren anser att det är viktigt att samhället tar an-

svar för den här typen av information och gör den lättillgänglig för privatpersoner. Det 

finns annars en risk att det uppstår en allt större klyfta mellan människor, mellan de som är 

för fildelning och de som är emot det.  

Fildelning är ett ämne som flitigt debatteras i media. Även om debatten minskat något un-

der senare tid finns det mycket information om fenomenet på Internet. Författaren anser 

                                                 
70 Lundgren, 2006, sid 34.  

71 Informations och kommunikationsteknik 2010 sid 250.  
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att var och en som avser använda Internet bör sätta sig in i reglerna och konsekvenserna av 

sitt handlande, innan han eller hon ägnar sig åt exempelvis fildelning.  Enligt undersökning-

ar gjorda av Statistiska Centralbyrån kan det dock konstateras att majoriteten av internetan-

vändare ägnar sig åt laglig verksamhet, såsom informationssökning och att skicka e-mail. 

Det är därför svårt att tala om ”det allmänna” som en helhet, eftersom människor har olika 

åsikter om Internet och fildelning. Fildelning är också mest förekommande i vissa ålders-

grupper. Därför är det främst dessa grupper som bör informeras och sätta sig in i upphovs-

rätten.   

Efter att nu ha fått en bakgrund till Internet, Informationssamhället och fildelning, skall i 

de närmaste kapitlen upphovsrättslig lagstiftning analyseras. Författaren anser att detta bäst 

sker genom att först analysera den internationella delen av upphovsrätten. Denna ligger 

bakom en stor del av regleringen i URL och den har därför ett viktigt tolkningsvärde för 

den svenska rätten.  
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4 Internationell utblick 

4.1 Inledning 

För att förstå svensk upphovsrätt är det inte möjligt att enbart studera svenska rättskällor. 

Den svenska rätten är till stor del påverkad av internationella influenser, dels från Europa 

men också från övriga delar av världen. Världen är idag globaliserad eftersom handel sker 

över landsgränser. Detta leder till ett större behov av internationella regler. På grund av 

denna internationalisering, är det relevant att dels reda ut hur systemet inom EU är upp-

byggt, men också hur och i vilken utsträckning som Sverige påverkas av Utom-EU-rättslig 

rätt. Redan i propositionen till URL sägs att lagen skall tolkas med hänsyn till internationell 

utveckling och att hänsyn bör tas till utvecklingen i jämförbara länder.72 

Det skall nämnas att Sverige har ett dualistiskt synsätt på internationella fördrag. Detta in-

nebär att folkrätt först måste godkännas och föras in i svensk lag för att kunna åberopas i vårt 

land. Motsatsen till det dualistiska synsättet kallas monism och innebär att folkrätt och natio-

nell rätt bildar ett gemensamt system.73 

Detta kapitel innehåller en rad internationella aspekter som är väsentliga att ta del av för 

förståelsen av svensk upphovsrätt. I styckena nedan kommer först EU-rättslig lagstiftning att 

diskuteras. För att förstå senare framställning kommer här också begreppet proportionalitets-

principen att förklaras. Efter detta följer en analys av övrig internationell rätt, även Utom- 

EU- rättslig. 

4.2 EU-rättens påverkan på nationell rätt 

Mycket kom att förändras i och med Sveriges anslutning till EU år 1995. I och med med-

lemskapet accepterade landet att all svensk lag skall tolkas i ljuset av EG-rätten.74 Denna 

rätt har numera företräde framför svensk lag. Den viktiga principen om EG-rättens över-

höghet slås fast i rättsfallet Costa V Enel 75 vilket är ett grundläggande rättsfall inom unio-

nen.  

                                                 
72 Prop. 1960:17 sid 49.   

73 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 44.  

74 Författaren kommer här varva begreppen EU-rätt med EG-rätt, med hänsyn till den tidspunkt källan 

kommer ifrån, före eller efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft. Före ikraftträdandet hette det EG-

rätt, numera heter det EU-rätt.  

75 Mål C-6/64 Flamino Costa V Enel [1964].  
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I EU-fördraget76 sägs att varje medlemsland skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att full-

följa de förpliktelser som följer av fördraget och andra EU-rättsliga institutioner.  77 Vidare 

skall varje land avstå från sådana aktiviteter som kan riskera att målen i fördraget inte upp-

nås.78   

I EU-fördraget79 stadgas hur varje villkor i EU-rätten skall behandlas av medlemsländerna: 

 En förordning skall ha allmän tillämpning, vara bindande i sin helhet och ha direkt ef-

fekt i alla medlemsstater.80  

 Ett direktiv syftar till att skapa gemensamma resultat i medlemsstaterna. Det är bin-

dande i varje medlemsstat som det vänder sig till. Det är upp till var lands nationella 

myndigheter att bestämma hur dessa mål skall uppnås.81 EG-domstolen har fast-

ställt att direktiv endast binder stater och inte enskilda individer.82 

 Rekommendationer och yttranden är inte bindande.83 

På grund av öppnare landsgränser och tillgång till allt mer digital teknik har upphovsrätten 

blivit en väsentlig del i EU. Det har länge funnits ett önskemål om en harmoniserad kultur-

politik.84 Det fundamentala dokumentet för en gemensam upphovsrätt är EG:s Grönbok 

av den 7.6.1988.85 Detta dokument lade grunden för en startpunkt av en europeisk harmo-

nisering.86  

                                                 
76 Konsoliderad version av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om Europeiska Unionens Fun k-

tionssätt 2010/C/83/ (EU-fördraget).  

77  EU-fördraget, artikel 4, 4 st.  

78 Artikel 4, 5 st. EU-fördraget.  

79 Artikel 288 EU-fördraget.  

80 Artikel 288, 2 st. EU-fördraget, samt C-6/64 Costa V Enel.  

81 Artikel 288, 3 st. EU-fördraget.  

82 Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich och Danila Bonifaci m.f l. mot Italienska republiken , 

[1991].  

83 Artikel 288, 5 st. EU-fördraget.  

84 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 52.  

85 EG:s Grönbok av den 7.6.1988, (COM(88)172: Green Paper on Copyright and the Challenge of  Technology).  

86 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 52.  
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4.2.1 Proportionalitetsprincipen 

I EU-fördraget återfinns den så kallade proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att 

institutionerna endast får vidta sådana åtgärder som verkligen krävs för att uppnå målen i 

fördragen. Den enskilda individens rättigheter måste respekteras, och EU skall alltid tilläm-

pa den metod som är minst betungande för den enskilde individen.87  

Proportionalitetsprincipen återkommer också på flera håll inom svensk lagstiftning. Inom 

upphovsrätten kan principen förklaras så, att inget ingripande får vara så långtgående att 

det kränker en enskild part. Då URL analyseras, kan författaren känna igen proportionali-

tetstanken i många paragrafer. Den återkommer som en röd tråd genom lagen och i näst-

kommande kapitel skall författaren diskutera hur principen kommer till uttryck i URL.88   

4.2.2 Viktiga EG-direktiv inom upphovsrätten 

Under senare år har det tillkommit ett par nya direktiv som ger upphovsmän och rättsinne-

havare större möjligheter att få upprättelse om de har utsatts för intrång.89  

Två av de viktigaste direktiven som påverkat den svenska upphovsrätten är Infosocdirektivet 

och Det civilrättsliga sanktionsdirektivet.  

Infosocdirektivet syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan länderna, med speciell fokus 

på informationssamhället.90 Det sägs i förorden till direktivet att harmoniseringen kommer 

att förebygga uppbyggandet av de fyra friheterna och en intern marknad.91 Lagen började 

gälla den 1 juli 2005 i Sverige.  

Det civilrättsliga sanktionsdirektivet syftar, liksom namnet antyder, till hårdare sanktioner gent-

emot de som bryter mot immaterialrättsliga regler. Direktivet är främst ett steg att stoppa 

den piratkopiering som förekommer i många länder i världen.92 I Sverige har direktivet 

kommit till uttryck genom IPRED. Lagen utökar skyddet för upphovsmän och rättsinne-

havare, på så sätt att de, om de kan bevisa upphovsrättsintrång, har rätt att få ut identiteten 

på personen bakom en viss IP-adress. Lagen började gälla den 1 april 2009 i Sverige, men 

                                                 
87 Artikel 5, 5 st. EU-fördraget.  

88 För relevanta paragrafer där proportionalitetsprincipen nämns, hänvisas  till uppsatsens kap. 7, sid 47.   

89 Söderberg, 2008 sid 22.  

90 Artikel 1, Direktiv 2001/29/EG. 

91 Förordet till Direktiv 2001/29/EG, punkt 3.  

92 Bernitz, 2009, sid 385.  
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den har ännu inte blivit avgjord av någon svensk domstol. Istället har HD skickat det första 

IPRED-målet för avgörande till EU-domstolen.93  

Det råder som sagt delade meningar om upphovsrätten – hur långtgående den skall vara, 

vad som skall vara lagligt samt hur sanktionssystemet skall fungera. Debatten inom upp-

hovsrätten leder också till stora splittringar inom politiken. Debatten har bidragit till att vi i 

Sverige haft svårt att komma överens om hur lagen skall utformas. Samarbetssvårigheterna 

bidrar till dröjsmål med lagstiftningen, vilket resulterat i att Sverige dömdes i EG- domsto-

len på grund av att Sverige inte implementerat vare sig Infosoc-direktivet eller Det civilrättsliga 

sanktionsdirektivet i rätt tid.94  

I skrivande stund har Sverige dock implementerat båda direktiven och i kommande kapi-

tel95 skall författaren se hur dessa kommit till uttryck i den svenska lagen. Författaren 

kommer att diskutera vad förändringarna lett till rent pratiskt och besvara frågan huruvida 

de är proportionerliga eller inte.  

4.3 Utom EU-rättsliga influenser 

4.3.1 Inledning 

Förhistorien till den svenska upphovsrätten härstammar i Utom-EU-rättslig internationell rätt. 

Bernkonventionen (BK) från 1886 och Romkonventionen (RomK) från 1961 kan sägas vara 

grundstenarna för uppbyggnaden av internationell upphovsrätt. Inom immaterialrätten som 

sådan finns också den så kallade Pariskonventionen, (PK) - en viktig konvention med ett stort 

utbredningsområde. Konventionen behandlar dock det industriella rättsskyddet, och den 

skall därför inte diskuteras mer i denna uppsats.  

Både BK och RomK är som tidigare nämnts internationella. Länderna som ratificerat för-

dragen bildar därmed en union. Ur konventionerna har det uppstått en rad olika avtal, sam-

arbeten och konventioner länderna emellan.96 Det är viktigt att förstå betydelsen av dessa, 

eftersom de påverkar varje medlemsland. Exempelvis har det uppstått så kallade TRIPS-

avtal (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ Avtal om handelsrelaterade 

                                                 
93 Fallet kallas e-phone-fallet och är HD:s Mål nr Ö 4817-09. En analys om detta fall finns uppsatsens kap. 8, 

sid 60.  

94 Bernitz m fl. 2009, sid 20.   

95 För en analys  av direktiven hänvisas till  uppsatsens kap. 5  sid 28.  

96 Rehncrona, 2008 sid 95.  
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aspekter av immaterialrätter.) Detta är avtal med förnyelser från konventionerna, vilka har 

som mål att förbättra handeln länderna emellan. TRIPS-avtal harmoniserar lagstiftningen 

på så sätt, att de bygger upp ett internationellt immaterialrättsligt skydd som aktualiseras i 

alla länder som skrivit på det. Avtalen är mer långtgående än konventionerna.97 

4.3.2 WIPO, GATT och TRIPS- avtalet 

Det är den internationella organisationen WIPO (World Intellectual Property Organiza-

tion) som etablerades 1967  i Genève, som har det yttersta ansvaret för både BK och 

RomK. Enligt WIPO:s hemsida är organisationens mål att främja en balanserad och till-

gänglig internationell immaterialrätt. Den skall stimulera kreativitet, innovation och leda till 

ekonomisk framgång, samtidigt som den ska ta till vara det allmänna intresset.98 

Sverige har ratificerat både BK (medlem sedan 1904) och RomK (medlem sedan 1962). 

Under senare år har allt fler länder anslutit sig till unionerna, vilket har lett till att samar-

betssvårigheter och ineffektivitet har uppstått mellan staterna. I nuläget (september 2010) 

är 164 länder anslutna till BK.99  

Såsom tidigare påpekats har länder olika immaterialrättsliga system eftersom deras juridiska 

kultur skiljer sig åt. Ett problem är att industri- och utvecklingsländer har haft svårt att 

komma överens. På grund av samarbetssvårigheter har vissa länder valt att mer eller mindre 

bryta sig loss från huvudorganisationen och startat egna samarbetsformer och avtal.100 

Det kan här också vara på sin plats att även nämna GATT (General Agreement on Tariffs 

and Trade) från 1947, vilket är ett internationellt handelsavtal. Detta mynnade ut i ett nytt 

TRIPS-avtal som introducerades den första januari 1995. Det nya avtalet består till stor del 

av omarbetat material från PK och BK, men det innehåller även en hel del nyheter. Avtalet 

har bland annat lett till att WIPO fått allt mindre inflytande över den internationella imma-

terialrätten. I samma skede som TRIPS-avtalet kom till stånd omvandlades GATT till 

WTO (World Trade Organization/Världshandelsorganisationen). Även denna organisation 

fick sitt säte i Genève.101   

                                                 
97 Bernitz m fl. 2009, sid 14.   

98 http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html.  

99 Se Bilaga 3,  Contracting Parties > Berne Convention, sid 74-80.  

100 Bernitz m fl. 2009, sid 13.    

101 Koktvedgards, Levin, 2007, sidorna 40-41.  

http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html
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4.3.3 Bernkonventionen och Världskonventionen om upphovsrätt 

BK var det första internationella avtalet som berörde upphovsrätt. Tanken bakom avtalet 

var att skydda konstnärers rätt till sina verk.102  

För att kunna ratificera konventionen, krävs det att varje medlemsland uppfyller vissa mini-

mikrav i sin lagstiftning. Dessa minimikrav måste alltid uppfyllas såväl nationellt som gent-

emot verk i andra konventionsländer. Principen om nationell behandling innebär att varje med-

lem i unionen skall ha rätt till samma skydd inom sitt eget land, men också i andra territori-

um inom unionen. Principen gäller för både fysiska och juridiska personer.103  

BK bygger också på territorialprincipen, vilken innebär att varje land har rätt att besluta om 

lagen inom sitt territorium. Vidare finns principen om konventionsprioritet som innebär; att om 

en immaterialrättslig ansökan görs i ett medlemsland och sedan i andra  medlemsländer, 

skall de senare ansökningarna anses vara gjorda samtidigt som den första.104  

Sist bör nämnas Självständighetsprincipen, innebärande att immaterialrättsligt skydd uppkom-

mer i varje land för sig och är därmed inte beroende av något annat land.105  

BK förbjuder länderna från att ställa upp nationella formalitetskrav för upphovsrätten. 

Samma princip skall gälla i alla länder – upphovsrätt uppstår i och med att verket skapas. 

Det skall dock nämnas att vissa länder har haft svårt att acceptera detta krav. Ett exempel 

är USA, som länge hade ett formkrav för upphovsrätten i sin lagstiftning. Det skulle dröja 

ända till 1988 innan USA accepterade BK:s krav. Landet instiftade därför dessförinnan en 

egen konvention - Världskonventionen om upphovsrätt (VK) år 1952.106  

Målet med VK var att skapa ett internationellt samarbete också för de länder som inte kun-

de leva upp till BK:s krav. VK ställer, till skillnad från BK upp ett visst formkrav för upp-

hovsrätt. Detta innebär att varje upphovsman måste sätta ut symbolen © eller ”Copyright” 

samt skaparens namn och året för publicering för att erhålla upphovsrätt.107 

                                                 
102 Söderberg, 2008, sid 29.  

103 Bernitz m.fl. 2009, sid 12.  

104 Bernitz m fl. 2009, sid 13.   

105 Bernitz m fl. 2009, sid 13.  

106 Bernitz m fl.  2009, sid 40.  

107 Bernitz m fl.  2009, sid 40.  
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VK sköts av organisationen UNESCO, vilken grundades år 1945 i Paris. UNESCO står för 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och är ett viktigt organ beståen-

de av 193 länder inom Förenta Nationerna. Organisationens mål är att främja rättvisa, 

rättssäkerhet samt mänskliga rättigheter i världen. Trots att VK har en ganska stor utbred-

ning (med en omfattning om ca 100 länder) har den idag ett ganska litet inflytande, på 

grund av att majoriteten av världens länder istället valt att ansluta sig till BK. Sverige har 

anslutit sig till både BK och VK.108 

4.3.4 WCT - WIPO Copyright Treaty 

Som tidigare nämnts, har tekniken (bland annat Internet och datorteknik) väsentligen ut-

vecklats under senare år. Inom upphovsrätten har detta uppmärksammats genom WCT 

(WIPO Copyright Treaty) som år 1996 blev ett viktigt komplement till BK.  

Genom detta avtal slogs det fast att även datorprogram och databaser omfattas av upp-

hovsrätten.109 Andra nyheter i avtalet är att termen framförande fick ett mer omfattande an-

vändningsområde. Avtalet stadgar nämligen att framförande också innefattar de situationer 

då en person själv väljer tid och plats för användning av verk.110  

4.3.5 Romkonventionen 

Romkonventionen (RomK) från 1961 är en viktig konvention för upphovsrätten. Idag är ca 80 

länder anslutna till konventionen. Sverige valde att gå med 1962. Konventionen innefattar 

skydd för konstnärer, fonogramframställare och radioföretag. Det har som tidigare nämnts 

varit en ganska svår uppgift att harmonisera upphovsrätten internationellt och detta förkla-

rar varför RomK har ett betydligt snävare medlemstal än BK.  

Det har ur RomK uppstått nya WIPO-avtal. Ett sådant är WPPT (WIPO Performances 

and Phonograms Treaty). Detta uppställer ett skydd för konstnärer inom ljudupptagning 

och fonogramframställare. Vidare kan nämnas Fonogramkonventionen från 1971 vars syfte är 

att förhindra illegal kopiering av ljudupptagningar.111 Begreppet fonograf är brett och hit 

räknas både analoga och digitala ljudupptagningar. Liksom de andra konventionerna har 

                                                 
108 Bernitz m fl. sid 12 och sid 41.   

109 Artikel 4 och 5 WIPO Copyright Treaty. I Svensk lag är detta uttryckt  i 1 §  URL.  

110 Koktvedgard, Levin, 2007, sidorna 40-41.  

111 Konvention rörande skydd för framställare av fonogram mot olovlig kopiering av deras fonogram.  
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framställaren till ljudupptagningen skydd i alla länder som har skrivit under konventio-

nen.112 

4.3.6 NIR - Nordiskt samarbete för upphovsrätt och det Nordiska Rå-
det 

Det skall nämnas att också de nordiska länderna samarbetar för att främja upphovsrätten. 

Eftersom dessa länder ligger varandra nära både språkligt och kulturellt, har det ansetts 

fördelaktigt med en samverkan. De nordiska länderna har bland annat en gemensam TV- 

och bokmarknad. Vidare samarbetar länderna ofta inom både juridik och teknik, bland an-

nat genom att satsa på arbetstillfällen över gränserna. Ytterligare ett skäl till ett nordiskt 

samarbete är att länderna tillsammans får ett större inflytande internationellt sett.113 

Exempel på nordiska satsningar inom immaterialrätten är tidskriften Nordiskt Immateriellt 

Rättsskydd (NIR) samt det Nordiska Rådet, vars uppgift är att stifta gemensamma lagar för 

Norden.114 I propositionen115 till URL har det uttryckts att då immaterialrätt studeras är det 

väsentligt att ta hänsyn också till utvecklingen i andra länder, eftersom rättsområdet har en 

stark internationell anknytning. Inte minst de nordiska rättsfallen är av stor betydelse för 

Sverige.116  

Det skall dock nämnas att det nordiska samarbetet på senare år har eftersatts. Från att tidi-

gare ofta ha konsulterat annan nordisk rätt, påverkas Sverige nu i högre grad av EU-rätten. 

I förarbetena till 2005 års URL saknas det konkreta hänvisningar till annan nordisk rätt.117  

4.4 Analys 

Immaterial- och upphovsrätt inte längre enbart en nationell företeelse. Istället samarbetar 

länderna i världen för att uppnå ett förbättrat skydd. Det är dock ingen lätt uppgift att har-

monisera den upphovsrättsliga lagstiftningen i Europa. Varje land har olika uppfattning om 

hur lagarna skall se ut, och medlemsländerna har inte alltid varit villiga att implementera 

                                                 
112 Olsson 2009, sid 554.   

113 Bernitz m fl. 2009, sid 6.  

114 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 58.  

115 Prop. 1960:17 sid 49.   

116 Bernitz m fl. 2009, sid 6.  

117 Bernitz m fl. 2009, sid 39.   
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EG-direktiven fullt ut. Upphovsrätten som sådan är också ett kontroversiellt rättsområde, 

som ofta ger upphov till debatt, inte minst på grund av att det berör så många människor.  

Det internationella samarbetet tar sig till uttryck på olika sätt. Historiskt sett är BK och 

RomK betydelsefulla konventioner. WIPO har också en viktig del i detta samarbete, efter-

som det är denna organisation som har som uppgift att ansvara för konventionerna. BK är 

dock den viktigaste konventionen för harmoniseringen av internationell immaterialrätt.  I 

och med att den ställer upp vissa minimikrav som varje land måste uppnå för att vara en 

konventionsstat, bildas en gemensam laglig bas för upphovsrätt. På detta sätt harmoniseras 

lagstiftningen och det upphovsrättsliga skyddet ökar.  En internationell reglering torde ju 

bidra till ett starkare skydd för både upphovsmän och rättsinnehavare och den skapar också 

en större förståelse för upphovsrätt.   

Samtidigt som det är viktigt med en harmoniserad lagstiftning, kan det som författaren sett 

också vara svårt att samarbeta. Länderna inom unionerna har alla olika historia, kultur och 

rättssystem och detta ger inte sällan upphov till konflikter länderna emellan. Det är till ex-

empel svårt att uppnå ett effektivt samarbete mellan I- och U-länder, eftersom de har olika 

samhällssystem och därför svårt att enas om upphovsrättsliga lagar och principer.  

Sverige påverkas i stor utsträckning av rättsutvecklingen i andra länder. Dels sker en påver-

kan av Utom-EU-rättsliga konventioner och avtal, dels påverkas landet av EU-rätt, genom 

de nya direktiv som har uppstått inom upphovsrättens område. Direktiven är direkt till-

lämpliga i varje stat de vänder sig till, och har i Sverige implementerats URL. Hur effektiv 

den internationella regleringen är rent praktiskt återstår dock att se och senare framställning 

kommer författaren bland annat diskutera hur direktiven IPRED har påverkat Sverige.118  

Det nordiska samarbetet tycks historiskt sett ha varit av stor betydelse för Sverige, då både 

NIR och Nordiska Rådet har påverkat den svenska rätten. Under senare år har dock sam-

arbetet kommit att avmattats då förarbetarna till 2005 års URL inte hänvisar till annan nor-

disk rätt. Istället tycks den europeiska rätten få allt större betydelse.  

I nästa kapitel skall författaren utforska hur de nämnda EG-direktiven kommit till uttryck i 

den svenska lagstiftningen. Relevanta paragrafer i URL kommer att presenteras, då med 

förändringarna genom direktiven. Denna utredning kommer även att ligga till grund för 

analysen och slutsatsen huruvida lagen är proportionell eller inte.  

                                                 
118 Här hänvisas  till uppsatsens kap. 7, sid. 47.  
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5 Den svenska upphovsrätten 

5.1 Inledning 

Detta kapitel granskar den svenska upphovsrätten. Kapitlet utgår från URL. Lagen har 

gamla anor och kommer från 1960-talet119 men som tidigare nämnts har den förändras i vä-

sentlig mån under de senaste åren på grund av EG:s  Infosoc-direktiv och Det civilrättsliga sank-

tionsdirektivet.120 I följande kapitel studeras URL därför med hänsyn till bestämmelserna i di-

rektiven. Det kommer senare att föras en diskussion huruvida lagen är proportionell eller 

inte.  

5.2 Begreppet upphovsrätt ur ett svenskt perspektiv 

5.2.1 Lagkonflikter? 

Reglerna i URL syftar till att gynna artister, sångare, konstnärer och andra upphovsmän. 

Genom en utarbetad och välfungerande upphovsrättslag, vill lagstiftaren gynna ett rikare 

kulturliv i Sverige.121 

I svensk lag är upphovsrätten uttryckt i grundlagarna. Sveriges grundlagar står över alla 

andra lagar i riket. Det är svårare för riksdagen att ändra innehållet i en grundlag än en van-

lig lag. Ändring av grundlag får endast ske efter två beslut från riksdagen med allmänt val 

däremellan.122  Detta faktum visar att upphovsrätten är ett mycket viktigt rättsområde.  

I regeringsformen123 (RF) sägs att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina 

verk efter vad som stiftas i speciell lag.124 Ett liknande stadgande finns även i tryckfrihets-

förordningen125 (TF). Det hänvisas även där till ”vad i lag är stadgat” det vill säga URL.126  

                                                 
119 63 § URL.  

120 Bernitz m fl. sid 36.  

121 Prop. 2008/09: 67 sid 138.  

122 RF 8:15.  

123 Regeringsformen (1974:152).  

124 RF 2:19.   

125 Tryckfrihetsförordningen (1949:105).  

126 TF 1:8.   
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Det kan ibland uppstå en intressekonflikt mellan intresset av yttrandefrihet, tryckfrihet och 

informationsfrihet kontra intresset av upphovsrätt. Rättsläget blir då komplicerat.  

I Yttrandefrihetsgrundlagen127 (YGL) stadgas att yttrandefriheten är ett grundval för ett fritt 

samhällsskick och att principen hellre fria än fälla bör iakttas.128  

Också i praxis finns bevis på att den svenska yttrandefriheten och tryckfriheten är mycket 

viktig att ta hänsyn till. HD uttalar bland annat i NJA 1985 s 893, Manifestet att:  

”Yttrandefriheten och dess spegelbild, informationsfriheten, har i den svenska rättsordningen en hög dignitet, 

något som främst har kommit till uttryck i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen.”  

Domstolen nämner i samma fall 2 kap 13 § RF, vilken återigen betonar att det är viktigt att 

uppnå vidaste möjliga yttrande- och informationsfrihet i politiska och kulturella angelägen-

heter. Trots detta faktum, visar rättsfallet att grundlagsskyddet i vissa fall kan komma att in-

skränkas genom bestämmelser i URL. I domslutet kommer HD nämligen fram till att upp-

hovsmannen utsatts för intrång och att återgivandet av ett manifest kunde ha skett på annat 

sätt än att det inkräktade på upphovsmannens önskan att inte framställa  verket offentligt.  

5.2.2 Förordningar  

Det finns två förordningar tillhörande URL. Dessa är Upphovsrättsförordningen som innehåller 

verkställighetsföreskrifter, det vill säga föreskrifter om rent materiella bestämmelser i 

URL,129 samt Internationella upphovsrättsförordningen som innehåller föreskrifter om internatio-

nella aspekter av URL.130 I den senare sägs bland annat att reglerna i URL gäller även för 

svensk medborgare som har sin vistelseort i något annat land än Sverige inom unionen.131 

5.2.3 Ekonomisk och ideell upphovsrätt 

Upphovsrätt är en ensamrätt för skaparen. Denna rättighet delas in en ekonomisk och en 

ideell rättighet. I styckena nedan skall de två begreppen förklaras.  

Ekonomisk upphovsrätt  

                                                 
127 Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).  

128 1:5 § YGL.  

129 1 § Upphovsrättsförordning (1993: 1212).  

130 1 § Internationell Upphovsrättsförordning (1994:193).  

 
131 2 § Internationell upphovsrättsförordning (1994:193). 
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Den ekonomiska ensamrätten kan överlåtas, eventuellt i utbyte mot en så kallad royalty. 

Det är en ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det, men ock-

så att göra det tillgängligt för allmänheten. Detta kan enligt 2 § URL ske på fyra olika sätt: 

1. När verket överförs till allmänheten (på trådbunden eller trådlös väg) så de kan få 

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

2. När verket framförs offentligt med eller utan tekniskt hjälpmedel på samma plats 

som där allmänheten kan ta del av det.132 

3. När exemplar av verket visas offentligt (utan tekniskt hjälpmedel).  

4. När exemplar sprids, exempelvis genom försäljning, utlåning eller uthyrning. 133  

Med överföring till allmänheten och offentligt framförande jämställs överföringar och framföranden 

som i förvärvsverksamhet anordnas till eller inför en större sluten krets. 

Ideell upphovsrätt 

Den ekonomiska rättigheten skiljs från den ideella - droit moral- som också kallas den mora-

liska rättigheten.  Ideella rättigheter kan inte överlåtas. I och med detta kan de inte skiljas från 

upphovsmannen såsom ekonomiska rättigheter.134  

Den ideella rätten uttryckts i 3 § URL och innebär för det första att upphovsrättsmannen 

skall anges ”i den omfattning och på det sätt god sed kräver” då  exemplar framställs eller 

görs allmänt tillgängliga. Denna bestämmelse kallas i doktrin även för namnangivelserätten.135 I 

förarbetena till URL sägs att huvudregeln är att namnet på upphovsmannen skall anges. 

Det kan dock finnas vissa undantag till denna bestämmelse, då det inte är av betydelse för 

upphovsmannen eller annars inte är påkallat att namnet anges. I förarbetena finns ett så-

dant exempel: upphovsmannen behöver inte anges då musik spelas upp på kaféer och re-

stauranger eller då ett verk spelas upp under Gudtjänst. Det skulle då te sig högst opassan-

de att ange upphovsmannen. Det sägs därför att upphovsmannen skall anges i överensstäm-

                                                 
132 Det skall här nämnas att begreppet off entliggjort beskrivs i 8 §. Detta sker genom att verket gjorts tillgängligt 

för allmänheten. I samma paragraf sägs att verket är utgivet då verket med upphovsmannens samtycke förts  

ut i handeln eller spridits till al lmänheten.  

133 2 § URL.  

134 Söderberg, 2008 sid 23.  

135 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 157.   
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melse av vad god sed kräver. Hur detta skall ske kan skilja sig från fall till fall.136 Upphovsman-

nen kan också önska att vara anonym, vilket måste respekteras. 

För det andra finns det en så kallad respekträtt inom den ideella rätten.137 Denna innebär att 

upphovsmannen aldrig får kränkas vid visning av verket. Det kan vara svårt att veta när en 

handling kan klassas som kränkande. Viss ledning kan dock sökas i förarbetena, där det sägs 

att bedömningen skall ske enligt en objektiv måttstock och att bedömningen skall utgå från 

upphovsmannens synpunkt. Även i den här situationen kan bedömningen te sig olika från 

fall till fall, beroende på vilken typ av verk det är frågan om.138  

Verk får heller aldrig förändras i den mån att det litterära eller konstnärliga anseendet kränks. 

Denna bestämmelse är indispositiv, den får således inte avtalas bort.139  

Om någon överträder reglerna, kan denne komma att utsättas för rättsliga sanktioner. I 

praxis uttrycks hur lagreglerna skall tolkas i verkligheten och i stycket här nedan skall näm-

nas ett par intressanta rättsfall om ideell rätt:  

NJA 1974 s. 94, Gunilla Rudling rör bland annat frågan om namngivelserätt. I detta fall kö-

per ett företag - AB Europafilm- ett antal reproduktioner av konstnärinnan Gunilla Rud-

ling. Dessa reproduktioner används i ett högst kontroversiellt syfte, nämligen i reklam för 

en biograf som visar pornografiska filmer. Bolaget styckar upp reproduktionerna och för-

ändrar dessa, bland annat genom att klistra på fotografier på originalverket. De tar även 

bort namnet på konstnärinnan.  

I rättsfallet fastslår Högsta Domstolen (HD) att bolaget handlat otillåtet och att ingreppet 

strider mot 3 § URL. I skälen tar domstolen hänsyn till att AB Europafilm utnyttjar Gunilla 

Rudlings verk på ett sätt som är kränkande för henne. HD säger att viss beskäring måste 

tillåtas, den får dock ej vara vanställande. Bolaget gör sig också skyldigt till kränkning mot 

rätten till namnangivelse och bolaget åläggs därför att utge ersättning för förlust, lidande 

och annat förfång som drabbat konstnärinnan. HD hänvisar till sanktionsreglerna i 54 § 

URL. 

                                                 
136 SOU 1956:25 sid 116.   

137 3 § 2 st URL.  

138 SOU 1960:17 sid 65.  

139 Rehncrona, 2008, sid 97.  
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NJA 2008 s. 309, Galenskaparna, är ytterligare ett intressant rättsfall som rör kränkning av 

den ideella rätten. Fallet handlar om reklamavbrott vid TV-utsändning av spelfilm. TV 4 

har förvärvat rättigheterna till att visa Claes Erikssons film ”Hajen som visste för mycket”. Fil-

men visas på kvällstid den 22 juli 2002. Utsändningen avbryts dock av två reklaminslag, 

som sammanlagt varar i tolv minuter. Kärande Claes Eriksson väcker åtal gentemot TV 4 

och hävdar att kanalen kränker upphovsmannens konstnärliga och litterära anseende eller 

egenart. Kärande menar vidare att kanalen sänt reklamen av oaktsamhet, som orsakat ho-

nom lidande och förfång. Svarande TV 4 anser att upphovsmannen eftergivit sin ideella rätt 

i och med förvärvet av visningsrätten.  TV 4 förlorar i både Tingsrätten (TR) och Hovrät-

ten (HR) och fallet tas därför upp ända till HD.  

I HD diskuteras en rad bestämmelser och principer för att avgöra huruvida reklaminslag 

kan tänkas kränka en upphovsman. Domstolen säger att TV-tittares uppfattning om stö-

rande reklamavbrott i allmänhet inte kan beaktas. HD säger dock att rättsläget kan få olika 

utfall, beroende på vilken typ av film det rör sig om. I fallet var det frågan om film med en 

äldre 1800-tals miljö. Clas Eriksson anser att TV 4 förstört dessa miljöer genom de plötsliga 

reklamavbrotten. I domskälen tar HD hänsyn till att helhetsupplevelsen i filmen förändras 

genom reklamen. Vidare förändras filmens längd, vilken inte är oviktig för tittaren. Det 

sägs också att en spelfilm är mer känslig för reklamavbrott än andra typer av filmer, som 

med fördel kan delas upp i olika stycken. HD tar också hänsyn till syftet bakom reklamen. 

För TV 4 är syftet kommersiellt och det anses flytta tittarnas uppmärksamhet från filmen 

till reklamen. HD kommer därför, i likhet med tidigare instanser, fram till att reklaminsla-

gen är en kränkning gentemot 3 § URL. Domstolen säger att Clas Eriksson inte kan anses 

ha eftergivit sin ideella rätt och därför har intrången skett av oaktsamhet. Någon kränkning 

av upphovsrättsmannens litterära eller konstnärliga anseende anses dock inte ha skett. 

5.2.4 Upphovsrättens uppkomst, omfattning och varaktighet 

En upphovsman får enligt svensk lag automatisk upphovsrätt för sitt verk så snart detta har 

skapats. Denne behöver inte på något sätt agera för att erhålla detta skydd.140 För att vara 

säker på att få upphovsrätt för något man skapat, är det dock väsentligt att utreda vad be-

greppet verk egentligen omfattar. Verk räknas upp i 1 § URL:141  

                                                 
140 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 68.  

141 1 § punkt 1-7 URL.  
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1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,142  

2. datorprogram,* 

3.  musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk,  

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6.  alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.  

*Särskilt om datorprogram och databaser 

Den tekniska utvecklingen har under senare år lett till en utökad användning av datorprogram 

och databaser. Ett datorprogram är en serie av instruktioner som hjälper en dator att funge-

ra. En databas definieras enligt första artikeln i EG-direktiv 96/9143 som en samling av ett 

antal verk, data som inordnats i ett system och som kan nås via elektroniska medier.   

Datorprogram har under en tid varit utsatta för upphovsrättslig diskussion i hopp om att fin-

na ett utrymme för dessa i lagen. Efter en rad överläggningar har lagstiftaren ansett att da-

torprogram har störst likheter med begreppet litterärt verk. Datorprogram är därför placerat 

i punkt 2 i 1 § URL.144  

De ekonomiska rättigheterna i 2 § URL samt de ideella rättigheterna i 3 § URL gäller även 

för datorprogram. På grund av datorprogram och databasers speciella art, har det dock in-

förts vissa undantag för dessa, jämfört med andra verk. Det finns särskilda bestämmelser i 

URL om datorprogram. I 26 g § stadgas hur och i vilken omfattning ett datorprogram får 

användas och framställas. Det sägs att förvärvaren får framställa exemplar av programmet 

och göra sådana ändringar som krävs för att förvärvaren skall kunna använda programmet 

                                                 
142 Enligt praxis (NJA 1985 s. 893) kan även ett manifest vara ett verk. I NJA 1921, s. 579 fastslogs att även 

korta diktrader eller brev till  åtskilliga personer kan klassas  som verk.    

143 EG-direktiv 96/9 Rättsligt skydd för databaser.   

144 För en mer grundläggande utläggning, se EG:s Datorprogramdirektiv 91/250/EEG vari stadgas att dator-

program skall skyddas på samma sätt som litterära verk. Samma bestämmelse finns även i art. 10 TRIPS-

avtalet.  
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för dess avsedda ändamål. Det är också tillåtet att rätta fel i programmet.  Det är också tillå-

tet att framställa säkerhetsexemplar av programmet.145  

Begreppet verkshöjd och dubbelskapandekriteriet 

Det är viktigt att veta att det krävs verkshöjd för att ett verk skall kunna befattas med upp-

hovsrätt. Vad detta innebär förklaras inte i lagen och ledning måste därför sökas i doktrin. 

Verkshöjden kan jämföras med begreppet uppfinningshöjd inom patenträtten. Verkshöjd 

innebär att ett verk måste ha någon form av självständighet och originalitet för att kunna befat-

tas med upphovsrätt.146 Verket måste med andra ord vara unikt, eller som det uttryckts i 

praxis, ha särprägel.147 I likhet med övriga litterära verk krävs det originalitet och självstän-

dighet för att uppnå verkshöjd för ett datorprogram.148   

Lagstiftaren tar inte hänsyn till verkets kvalitet eller moraliska värde när verkshöjden skall 

bestämmas. Exempelvis kan en pornografisk bild eller film, också vara upphovsrättsskyd-

dad. Detsamma gäller för verk av sämre kvalité.149 I praxis150 har också en sådan kontrover-

siell bok som Adolf Hitlers ”Mein Kampf” fått upphovsrätt. I rättsfallet har fristaten Bayern 

upphovsrätten till boken och en man vid namn Karl-Erik H är åtalad för olovlig framställ-

ning och spridning i Sverige. Trots att boken har upphovsrätt i Tyskland, påminner HD om 

att URL gäller också för utländska verk om de har anknytning till Sverige.151 Domslutet blir 

därför att Karl-Erik H döms för intrång gentemot upphovsrätten.152  

I Sverige är kravet för verkshöjd lågt. Detta kommer till uttryck i praxis där också mycket 

enkla verk, exempelvis ett motiv på en ICA-kasse, kan befattas med upphovsrätt.153  

                                                 
145 26 g §  2 st.  

146 SOU 1956:25 sid 67.  

147 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 82.  

148 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 82.  

149 SOU 1956:25 sid 67.  

150 NJA 1998 sid 838,  Mein Kampf .  

151 2 § Internationella Upphovsrättsförordningen.  

152 NJA 1998 sid 838,  Mein Kampf . 

153 NJA 1990 sid 449 ICA-kassen.  



 

 
35 

Ett alster som är skapat av ett djur eller av en maskin kan aldrig befattas med upphovsrätt. 

Detsamma gäller för saker som man hittat i naturen. Om dessa fynd bearbetats och blir ett 

verk kan de dock uppnå verkshöjd och därmed kunna få upphovsrätt.154  

I praxis155 har HD använt termen dubbelskapandekriteriet för att praktiskt bestämma när ett 

verk har uppnått verkshöjd.  Detta innebär att det är näst intill omöjligt att två personer 

skapar något som ser exakt likadant ut, om de inte påverkats av varandra. För att ett verk 

skall uppnå verkshöjd krävs självständighet och originalitet.  

5.2.5 Närstående rättigheter och katalogskydd 

Det finns i URL bestämmelser om sådana rättigheter som inte har någon egentlig upphovs-

rätt, men som står denna nära. De kallas gemensamt för närstående rättigheter.156 Till skillnad 

från verk med upphovsskydd (vilka skyddas under 70 år), består skyddet för de närstående 

rättigheterna i 50 år.157 Bestämmelserna om närstående rättigheter har också de påverkats 

och förändrats genom Det Civilrättsliga Sanktionsdirektivet.158  

De närstående rättigheterna är: 

 Skydd för utövande konstnärer.159 

 Producentskydd för framställare av ljud- eller bildupptagningar (också kallat fo-

nogramframställare).160  

 Skydd för radio och TV-bolag.161  

 

Det finns även en möjlighet att erhålla ett så kallat katalogskydd enligt 49 § URL. Det ställs 

ganska höga krav på material som skall omfattas av denna paragraf. Det skall röra sig om 

en katalog eller tabell i vilken uppgifter har sammanställts, eller som är resultatet av en in-

                                                 
154 Olsson, 2009, sid 37.  

155 NJA 2004, sid 149,  Dubbelskapandekriteriet.  

156 Regler om närstående rättigheter finns i 5 kap URL.   

157 45 § 2 st. URL.  

158 För bestämmelser om sanktioner hänvisas till uppsatsens kap 7, sid 47.  

159 45 § URL.  

160 46 och 47 § § URL.  

161 48 § URL.  
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vestering som skall göras tillgänglig för allmänheten.162 Exempel på sådant material kan vara 

en karta, en försäljningskatalog eller en tidtabell. I praxis har en sammanställning av uppgif-

ter om krukväxter, så kallade krukväxtkort ansetts kunna omfattas av katalogskyddet.163  Ka-

talogskyddet varar i femton år efter det att arbetet framställts.164 Skyddet gäller, liksom 

upphovsrättsskydd, både i Sverige och i annat EES-land.165  Katalogskyddet är en bestäm-

melse som förändrats i och med införandet av EG:s databasdirektiv år 1996.166  

5.2.6 Om upphovsman och varaktighet av upphovsrätt 

Den person, vars namn, signatur eller pseudonym är angivet vid ett verk anses vara upp-

hovsman. Är namnet på upphovsmannen inte angivet handlar utgivaren eller förläggaren 

som upphovsmannens företrädare, tills dess att namnet på upphovsrättsmannen har angi-

vits.167 Det förekommer även att verk skapas genom beställningar eller inom anställningar. 

Även i dessa fall tillfaller den ideella upphovsrätten skaparen av verket. Den ekonomiska 

vinsten kan dock genom bestämmelser i avtal tillfalla arbetsgivaren eller beställaren av ver-

ket.168 Det skall observeras att denna regel inte gäller för datorprogram. På grund av deras 

speciella art presumeras de tillfalla arbetsgivaren. Det gäller både ekonomisk och ideell 

rätt.169  

Upphovsrätten är långtgående med hänsyn till tid. Den egentliga upphovsrätten varar under 

upphovsmannens livstid och fortsätter därefter under hela 70 år efter dennes död.170 

5.2.7 Undantag från vad som kan omfattas av upphovsrätt 

Det finns visst material som aldrig kan befattas med upphovsrätt. Undantagen gäller för-

fattningar, myndighetsbeslut eller myndighetsyttranden. Upphovsrätt kan heller aldrig ges 

                                                 
162 49 § 1 st. URL.  

163 NJA 1985 sid 813,  Krukväxtkort.  

164 49 § 2 st. URL.  

165 1 § 2 st. Internationell Upphovsrättsförordning.  

166 Direktiv 96/9/EG.  

167 7 § 1 och 2 st. URL.  

168 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 125.   

169 Bestämmelsen finns i 40 a § URL.  

170 43 § URL.  
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för översättningar av sådana.171 Det kan dock ges upphovsrätt till visst innehåll av sådant 

material, exempelvis om det skulle förekomma kartor, bildkonst eller andra verk i förfat t-

ningen eller myndighetsbeslutet.172 

Upphovsrätt kan även ges till ett verk som ingår i en beslutsbilaga från en myndighet, om be-

slutet innebär att allmänheten får ta del av bilagan där verket finns.173 

5.2.8 Bearbetning 

Det finns i 4 § URL bestämmelser om att en bearbetare  har rätt till verket. Denne får dock 

inte bearbeta verket på sådant sätt att det strider mot originalverket. Om en bearbetare 

handlat enligt lagen, får denne en ensamrätt till det bearbetade verket.174 Det kan även hän-

da att bearbetningen leder till att verket ses som nytt och skilt från originalverket. Detta 

medför att upphovsrätten inte längre är beroende av originalverket.175 Till dessa så kallade 

självständiga verk, hör bland annat parodier och travestier. Rekvisitet för att ett verk skall få 

klassas som självständigt, är att det bearbetade verket innehåller humoristiska drag.176  

Rättsfallet NJA 1975 s. 679, Sveriges flagga 177 fastslår huruvida en på grammofonskiva inspe-

lad sång kan vara kränkande för upphovsmannen. Skivan har spritts i 200 exemplar och en 

av sångerna, ”Sveriges flagga” av Karl-Gustaf Ossiannilsson har framförts som en kontro-

versiell propagandasång tillsammans med Hugo Alfvéns musik. Sångtexten kan inte klassas 

som en parodi eller travesti, eftersom den exakt återger den första raden i originalsången. I 

fallet var båda upphovsmännen avlidna. HD säger att domstolen i en sådan situation måste 

ta hänsyn till upphovsmannens personlighet sådan den kommit till uttryck i verket. Dom-

stolen kommer fram till att både diktens upphovsman och musikens upphovsman har 

kränkts med stöd av 3 § URL.  

                                                 
171 9 § URL.  

172 9 § 2 st. URL.  

173 Rehncrona, 2008, sid 98.  

174 4 § URL.  

175 4 § 2 st. URL.  

176 Rehncrona, 2008, sid 98.  

177 NJA 1975 sid 679,  Sveriges f lagga.  
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Detta rättsfall explicerar att en parodi måste vara humoristisk för att godkännas som själv-

ständig, och att en sådan inte får innehålla alltför allvarliga politiska inslag.178 

5.2.9 Flera upphovsmän 

Det finns situationer då det förekommer flera upphovsmän till samma verk. Några exempel 

på sådana situationer är samlingsverk och sammanställningsverk. 179  Det kan även förekomma 

en gemensam upphovsrätt om det finns flera skapare till samma verk.  180 I förarbetena till lagen 

sägs att det följer ett relativt stort ansvar då det finns mer än en upphovsman till ett verk 

och att de endast i förening äga förfoga över verket. De olika upphovsmännen måste ta hänsyn till 

varandra och ingen får förfoga över verket om någon annan motsätter sig det.181 

5.3 Analys 

När URL med dess propositioner och praxis analyseras, får författaren en uppfattning om 

att lagen är långtgående till förmån för upphovsmän och rättsinnehavare. Lagen innehåller 

en rad paragrafer som syftar till att skydda en upphovsmans rätt till sina verk.  

Det är tydligt att rättsområdet upphovsrätt har hög dignitet i svensk lag. Upphovsrätten är 

uttryckt redan i grundlagarna, där det speciellt hänvisas till URL. Också i praxis har HD ut-

talat att upphovsrätt är ett viktigt rättsområde. Den svenska upphovsrätten varar länge, hela 

70 år från upphovsrättsmannens död. Författaren anser att det är positivt att upphovsrätten 

varar så länge, i risk om att upphovsmännen annars kunde komma att kränkas.  För att få 

upphovsrätt krävs det att verket uppnår verkshöjd. Praxis visar att det inte ställs höga krav 

för ett verk skall få verkshöjd i Sverige och att också mycket enkla verk kan få det. 

Om den svenska upphovsrätten jämförs med den i andra länder, ser man både likheter och 

skillnader. Internationellt sett är det dock ganska enkelt att uppnå upphovsrätt i Sverige. 

Det ställs heller inga formkrav (som till exempel i USA) för att uppnå skyddet. I rättsfall av 

HD har vi sett att en rad olika föremål kan omfattas av upphovsrätten och det är få verk 

som undantas. Denna praxis visar att vi i Sverige värnar om upphovsrätten, att den skall 

vara relativt enkel att erhålla samt att den skall omfatta en mängd olika verk. 

                                                 
178 Rehncrona, 2008, sid 98.  

179 5 § URL.  

180 6 § URL.  

181 SOU 1956:25 sid 143.   



 

 
39 

Det finns även en möjlighet att uppnå ett skydd för sådant som inte omfattas av upphovs-

rätt, så kallade närstående rättigheter och katalogskydd, vilka får anses ha relativt starkt skydd 

enligt svensk lag. Det är positivt att sådant material som inte anses kunna befattas med 

upphovsrätt också kan erhålla visst skydd, även om detta inte är lika långtgående som upp-

hovsrätten.  

Upphovsrätten delas också in i ekonomiska och ideella rättigheter. Praxis tyder på att det är 

viktigt att respektera rättigheterna, för att undvika att sanktionerna blir aktuella. Om till ex-

empel bestämmelsen om rätten till namnangivelse eller respekträtten ignoreras, kan detta (som 

praxis vittnar om) leda till allvarliga konsekvenser.  

Det är viktigt att veta att det också ställs upp en hel del regler om hur man får bearbeta ett 

verk. Av rättspraxis kan observeras att det är viktigt att verket verkligen är bearbetat, så att 

det inte innehåller alltför mycket av originalverket. Det kan då finnas en risk att det kränker 

upphovsmannen. 

Sammanfattningsvis måste URL uppfattas som en detaljrik lag. Författaren instämmer med 

lagstiftarens åsikt om att en mer detaljrik lagstiftning gynnar det kulturella skapandet. Då 

upphovsmän och andra artister kan känna sig trygga, både ekonomiskt och ideellt, får de 

mer motivation till att skapa och ge ut verk. Om upphovsrätten å andra sidan är svag, blir 

osäkerheten större bland upphovsmän och rättsinnehavare och det bidrar till att det kultu-

rella skapandet minskar.  
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6 Inskränkningar i upphovsrätten 

6.1 Inledning 

Det finns vissa situationer då det i URL görs undantag från en absolut upphovsrätt. Dessa 

räknas upp i upphovsrättslagens andra kapitel, med en inledande allmän bestämmelse om 

inskränkningar i 11 § URL. I punkterna nedan skall var och en av dessa inskränkningar tas 

upp och diskuteras. Efter varje inskränkning beskrivs omfattningen av densamma. I varje 

punkt återges också den aktuella paragrafen till varje inskränkning.  I analysen diskuterar 

författaren även om och i vilken omfattning proportionalitetsprincipen gynnas i och med un-

dantagen i URL.   

6.2 Fritt utnyttjande/rena inskränkningar  

En ren inskränkning182  av upphovsrätten tillåts av praktiska skäl för att samhället skall 

kunna fungera.  

 Tillfälliga framställningar får göras för tekniska processer. Exemplaren måste vara 

flyktiga och får inte ha självständig ekonomisk betydelse i processen. Detta be-

tyder att det gäller för situationer när användaren inte kan påverka när eller hur 

kopian framställs. Vidare skall syftet med framställningen vara att möjliggöra 

överföring i ett tredjemansförhållande eller laglig användning med tillstånd från 

upphovsman eller dennes rättsinnehavare. Framställning av tillfälliga exemplar i 

omfattar inte rätten att framställa exemplar av litterära verk i form av datorpro-

gram och sammanställningar.183  

 Framställning för privat bruk är tillåtet.184 Detta innebär att verken används rent 

privat och därmed inte sprids till andra. Detta är ett av de viktigaste undantagen 

i URL, och reglerna är omdiskuterade. I propositionen till URL diskuteras defi-

nitionen av termen enskilt bruk.185 Med detta begrepp menas kopiering för ett 

rent personligt behov för den närmaste kretsen. Här inryms också familj och 

nära vänner. Idag har dock begreppet enskilt bruk ersatts med termen privat 

                                                 
182 Paragraferna 11 a §, 12 §, 16 §, 20 a §, 22 §, 23 §, 24 § samt 25 § URL är rena inskränkningar.  

183 11 a § 1-3 st. URL.  

184 12 § URL.  

185 Prop. 2004/05:110 sidorna 101-103.   
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bruk för att klargöra hur reglerna skall tolkas i andra sammanhang, exempelvis 

på arbetsplatsen. Det sägs att kopiering på arbetet är en gränsdragningsfråga. 

Regeln får användas till att kopiera exemplar till ett mindre antal kolleger, dock 

ej i större sammanslutningar.186  Regeringen kommer i förarbetena fram till att 

familj och nära vänner skall inrymmas i termen privat bruk. Det anses att detta 

utnyttjande inte skadar upphovsmannen. I propositionen talas också om vä-

sentligheten att uppnå en balans mellan upphovsmannens ensamrätt och det 

allmännas intresse av att få tillgång till ett verk.187 

Det skall här återigen påminnas om att databaser, datorprogram och digitala framställ-

ningar inte får framställas för enskilt bruk. Detta gäller även för uppförande av 

byggnadsverk, som inte heller de får framställas för privat bruk.188 

 Ett annat fritt utnyttjande är rätten att ändamålsenligt och på riktigt sätt citera 

offentliggjorda verk.  189 Citaträtten är en omdebatterad rätt som ofta har kommit 

att utsättas för prövning i praxis. HD har uttalat att dagstidningar i artiklar får 

lov att använda sig av citat. Detta måste dock ske på ett ändamålsenligt sätt.190  

 Avbildningar av konstverk får göras om vissa förutsättningar är uppfyllda:  Konst-

verk får avbildas om de är placerade på en stadigvarande allmän plats utomhus, 

om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av verken samt om de 

ingår i en samling eller i en katalog. I paragrafen sägs också att byggnader fritt får 

avbildas.191 

  Vissa allmänna vetenskapliga biblioteket och fackbibliotek samt för statliga och kom-

munala arkiv får framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram. Det krävs 

att dessa bibliotek eller arkiv har: 

- bevarings-, kompletterings eller forskningsändamål,  

- ändamål att tillgodose låntagarnas behov, eller  

- ändamål att användas i läsapparater.192 

                                                 
186 Prop. 2004/05:110 sid 107.  

187 Prop. 2004/05:110 sid 100.  

188 12 § 2 st. URL.  

189 22 § URL.  

190 NJA 1979 sid 352, Citaträtten.  

191 24 § URL.  

192 16 § URL.  
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 Undantag ges också för konstverk som ingår i en film, för televisionsprogram eller 

bild. Rekvisitet är att utnyttjandet av verket skall vara av underordnad betydelse 

med hänsyn till filmens innehåll.193 

 Konstverk får återges, om det sker i vetenskapliga framställningar vilka saknar för-

värvssyfte. De får också återges i kritiska framställningar som inte är digitala 

samt i tidningar i samband med redogörelse av dagshändelser. Återgivningen 

skall ske enligt god sed och endast i den omfattning som krävs för ändamålet.194 

 Ytterligare ett undantag accepteras för radio och TV, som tillåts sprida dagshän-

delser genom medierna utan att detta inkräktar på upphovsrätten.195 

6.3 Tvångslicenser  

Dessa undantag är stränga och tillåts endast i limiterad omfattning. Det är dock inte nöd-

vändigt att erhålla tillstånd från upphovsrättsmannen vid tvångslicenser.  196  De utges aldrig 

för förvärvssyfte. Istället har upphovsrättsmannen rätt till ersättning när verket används.   

 Verk får i vissa fall framställas och spridas till människor med funktionshinder. Det-

ta måste ske med ändamålet att ge en funktionshindrad möjlighet att ta  del av 

verket och får inte ske med förvärvssyfte.197 

  Samlingsverk får spridas för att användas i undervisningsändamål. Det måste dock 

ha gått fem år sedan verket gavs ut, och användningen får bara ske i begränsat 

omfång.198 

  Var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen framkommit vid offent-

liga debatter, vid utfrågningar, eller sådant som uppstått inför myndigheter eller vid statliga 

                                                 
193 20 a § URL.  

194 23 § URL.  

195 25 § URL.  

196 Paragraferna 17 §, 18 §, 26a §, 47 §  URL är tvångslicenser.  

197 17 § URL.  

198 18 § URL.  
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och kommunala representationer. 199 Detta gäller inte sådant som omfattas av 31 kap 

23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).200  

 Ljudupptagningar får användas för offentligt framförande. Ljudupptagningar får 

även användas vid överföring till allmänheten. Ett undantag finns då överfö-

ringen sker på sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från 

en plats och en tidpunkt som de själva väljer.201  

6.4 Avtalslicenser 

Till skillnad från de andra undantagen, krävs vid dessa undantag ett avtal mellan den som 

vill utnyttja verket och en organisation som företräder upphovsmannen.  202 Avtalet ger i sin 

tur användaren en rätt att utnyttja det verk på så sätt som omfattas av avtalet.203 Organisa-

tionen är tillsatt av praktiska skäl, eftersom det ibland kan vara svårt för upphovsmannen 

att avtala i vissa situationer.204 Om upphovsmannen har meddelat förbud mot avtalslicen-

sen gäller den inte.  

 Riksdag, kommunala församlingar, myndigheter och företag får framställa exemplar för 

att tillgodose den information de behöver inom sitt verksamhetsområde.205 

 Exemplar får framställas för undervisningsverksamhet om verket är offentliggjort 

och om avtalslicens gäller.206 

 Bibliotek och arkiv har möjlighet att överföra och sprida verk till låntagare. Detta 

gäller dock inte datorprogram.207 

 Utsändning i media får ske via TV eller radio om avtalslicens gäller. Undantaget 

är dock inte tillåtet om det rör sig om sceniska verk eller då upphovsmannen 

                                                 
199 26 § URL.  

200 26 § 2 st. URL.  

201 47 § URL.  

202 Paragraferna 42 a § - 42 f URL § är avtalslicenser.   

203 42 a § URL.  

204 Rehncrona, 2008, sid 103.  

205 42 b § URL.  

206 42 c § URL.  

207 42 d § URL.  
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har förbjudit mediet, eller om det finns skäl att anta att han motsätter sig ut-

sändningen av materialet.208 

 Vidaresändning till allmänheten av oförändrade verk får ske trådlöst eller genom 

kabel.209 

6.5 Analys 

I tidigare kapitel (fem) har upphovsmannens rättigheter gåtts igenom. Detta kapitel har be-

rört undantagen. Som läsaren sett är upphovsrätten inte alltid absolut och den kan i vissa 

fall undantas för att samhället skall kunna fungera rent praktiskt. För att undantaget skall bli 

tillämpligt skall det dock följa god sed. Detta innebär att verken bara får användas för speci-

ella syften och att detta utnyttjande aldrig får missbrukas. Det är positivt att paragraferna är 

så ingående, annars skulle det finnas en risk att de kunde missbrukas.  

Om upphovsrätten vore absolut i alla situationer skulle lagen inte vara proportionerlig. Då 

hade det varit omöjligt att utöva mänskliga rättigheter, som exempelvis tryckfrihet, yttran-

defrihet och rätten till information. Genom att lagstiftaren har ställt upp en rad undantag 

blir lagen mer proportionerlig i och med att undantagen ger en individ rätt att utnyttja verk 

till en rad ändamål. Ibland kan det dock vara oklart vad som inryms i paragrafen och en 

tolkning måste då ske. Tolkningen kan ge upphov till debatt, eftersom människor har olika 

åsikter om vad som skall inrymmas i begreppen och inte.  

Undantaget för privat bruk är det viktigaste men också det mest omdiskuterade undantaget. 

Efter att ha genomfört ett par intervjuer och diskuterat med personer med olika uppfatt-

ning om upphovsrätt, förstår författaren att det är kontroversiellt vad som skall inrymmas i 

begreppet privat bruk. Exempelvis anser förespråkare för upphovsrätten att utnyttjandet 

bara bör få ske rent personligt, och inte inrymma undantag för också familj och nära vän-

ner. Piratpartiet, å andra sidan, anser att undantaget skall utökas till en större krets.210 I pro-

positionen till URL211 bestämdes att termen privat bruk omfattar upphovsmannen och den 

närmaste kretsen. Det sägs i samma förarbete att hänsyn skall tas både till upphovsmanen 

                                                 
208 42 e § URL.  

209 42 f § URL.  

210 För att ta del av olika synvinklar om detta, hänvisas till Bilaga 1, sid. 69-71, Intervju med Partisekreterare Mår-

ten Fjällström i Piratpartiet, 2010-11-05 och Bilaga 2, sid 72-73, Intervju med Per Strömbäck Netopia, 2010-11-17.  

211 Prop. 2004/05 sid 100.   
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och det allmänna och att målet är att uppnå en balansgång mellan dessa intressen.  Författa-

ren kan känna igen proportionalitetstanken som syftar att skapa en rättvisa och balans mel-

lan olika intressen. I dagsläget omfattas inte heller datorprogram av begreppet privat bruk, 

ett faktum som också leder till stor debatt. Piratpartiet menar att termen privat bruk bör 

omdefinieras till att också omfatta datorprogram. Författaren förstår tanken bakom denna 

åsikt, och att lagen vid första anblick kan verka långtgående och oproportionerlig. Vid en 

närmare analys av lagen förstår författaren dock tanken bakom bestämmelsen. Det skulle 

inte vara proportionerligt att innefatta datorprogram i begreppet privat bruk, eftersom la-

gen då alltför enkelt skulle kunna missbrukas. Att kopiera ett enstaka exemplar av ett da-

torprogram kan verka oskyldigt, men tyvärr skulle nog spridningen ske i betydligt större 

omfattning än så. Den nya tekniken har också gjort det möjligt för individer att lätt kan 

komma att fildela och kopiera upphovsrättsskyddat material via Internet. Det är detta som 

lagstiftaren vill stoppa genom en mer effektiv lagstiftning.    

I URL finns förutom undantaget för privat bruk, också en hel del andra undantag. Dels har 

individen en stor möjlighet att ta del av verken på bibliotek och arkiv. I skolan har också lä-

rare, professorer och föreläsare rätt att utnyttja verk till undervisningsverksamhet. I och med att 

också radio och TV tillåts göra en rad undantag från upphovsrätten, får allmänheten del av 

verken via dessa medier. Det har även tagits hänsyn till funktionshindrade personer för att de 

skall kunna ta del av verken.  

Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av paragraferna URL syftar till en fördelaktig 

tolkning för upphovsmän och rättsinnehavare. Detta på grund av att lagen är så detaljrik 

innehåller den mycket regler till fördel för dessa parter. Trots detta starka skydd, finns det 

också en möjlighet för allmänheten att utnyttja verken genom de undantag som ställs upp i 

lagen. Undantagen är många och väl genomtänkta. Detta ger enskilda en rad möjligheter att 

kunna ta del av och utnyttja verken. Undantagen tar också hänsyn till utvecklingen av in-

formationssamhället då rätten till information blivit en mänsklig rättighet, något som alla 

förväntar sig att kunna ta del av.   

Efter att ha genomfört ett par intervjuer med representanter för- respektive emot upphovs-

rätten, förstår författaren att det finns en hel del personer som anser att upphovsrätten är 

för långtgående och att den riskerar att bygga upp ett kontrollsamhälle. Dessa åsikter har 

vuxit sig starkare under senare år, eftersom Internet ger en hel del nya möjligheter att 

komma åt upphovsrättsskyddat material. Det blir då lockande att piratkopiera och fildela 
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detta material. Författaren kan förstå denna ståndpunkt och att lagen ibland kan verka 

sträng för en lekman, speciellt om denne inte är insatt i lagstiftningen, utan endast får kon-

takt med IPRED genom media, som många gånger har en kritisk inställning till lagen.  

De personer som är kritiska till URL, har ofta starka åsikter om just sanktionsavsnittet, vi l-

ket de anser är för långtgående till förmån för upphovsmännen.  Innan författaren kan utta-

la sig mer om lagens proportionalitet med hänsyn till sanktionerna, skall dock lagens prak-

tiska tillämpning analyseras. Det är väsentligt att sätta sig in i relevanta rättsfall och analyse-

ra hur domstolarna har tolkat lagen rent praktiskt, för att sedan kunna dra en slutsats i frå-

gan. Nästa kapitel består av en redogörelse av sanktionsreglerna i den svenska upphovsrät-

ten. Lagen diskuteras liksom tidigare med hänsyn till nya EG-direktiv och rättsfall.   
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7 Upphovsrättens sanktionssystem och lagens praktiska 

tillämpning 

Upphovsrättens sanktionssystem skiljer sig i vissa delar från sanktionssystemen i de övriga 

lagarna inom immaterialrätten. Upphovsmän anses nämligen vara i större behov av samhäl-

lets stöd än övriga representanter inom det industriella rättsskyddet.212 För att finna sank-

tionsreglerna för upphovsrätt, konsulteras det sjunde kapitlet URL som behandlar regler 

om ansvar och ersättningsskyldighet.  

7.1 Sanktionssystemet i URL 

7.1.1 53 § URL – Straff 

Enligt paragrafen kan straff bli aktuellt i tre situationer: 

 Om någon begått ett intrång gentemot 1 och 2 kap URL (som tidigare nämnts be-

handlar den ekonomiska och ideella rätten.)  

 Om någon vidtar en åtgärd mot en testamentarisk föreskrift enligt 41 § andra 

stycket. I propositionen sägs att en underlåtenhet att göra något (exempelvis un-

derlåta att verkställa en utgivning enligt föreskrifter i testamente) ej föranleder 

straff. 213 Det är bara då någon handlar i strid med föreskrifterna i testamente som 

straff kan bli aktuellt.  

 Om någon bryter mot titelskyddet i 50 § URL.214  

Straffet kan (om det sker av uppsåt eller grov oaktsamhet) leda till böter eller fängelse i 

högst två år. Reglerna gäller också i de fall då någon importerar och sprider ett verk i Sve-

rige som framställts utomlands, om det i Sverige skulle vara en straffbar framställning.215 

Förutom böter och fängelse, kan också vite bli aktuellt. Det är viktigt att uppmärksamma att 

                                                 
212 Rehncrona, 2008 sid 106.  

213 Prop. 1960:17 sidorna 287-288.  

214 53 § 1 st. URL.  

215 53 § 3 st. URL.  
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både straff och vite inte kan bli aktuellt samtidigt enligt URL. Detta är en allmän uppfatt-

ning inom svensk rätt, då lagstiftaren vill undvika en orättvis dubbelbestraffning.216  

För att straff skall bli aktuellt, krävs vidare att gärningen har skett med uppsåt eller av grov 

oaktsamhet. Detta innebär att gärningsmannen haft vilja eller avsikt med sitt handlande. Om 

någon i god tro laddar ner ett upphovsrättsskyddat verk, klassas gärningen ej som grovt 

oaktsam.217 

Det finns också en regel om straffrihet som kan bli tillämplig då någon kopierar ett utgivet 

datorprogram för enskilt bruk, om detta överlåtits med upphovsmannens samtycke. Dator-

programmet får dock inte användas för kopiering i näringsverksamhet eller offentlig verk-

samhet.218  

I 53 §, 5 st. hänvisas till Brottsbalken219 (BrB). Det stadgas där att det krävs fullbordad gärning, 

försök eller förberedelse till brott för att straff skall bli aktuellt.220   

7.1.2 54 § - Skadestånd 

Den som i strid mot URL utnyttjar ett verk, kan också bli skyldig att betala skadestånd till 

upphovsmanen eller rättsinnehavaren. Denna regel kan komma att bli aktuell också vid 

oaktsamhet. Bestämmelsen omfattar dock inte utnyttjanden av ideella rättigheter. Vid uppsåt 

eller oaktsamhet skall ersättning betalas för den ytterligare skada som intrånget medfört.221  

Enligt TRIPS-avtalet222 skall käranden ersättas med fullgott skydd. Den skadelidande skall 

alltså sättas i samma situation efter, som före skadan uppstått. Om skadan inte kan bevisas, 

gäller reglerna i RB223 om att domstolen har rätt att uppskatta skadan till ett skäligt belopp.  

                                                 
216 Principen mot dubbelbestraffning är uttryckt i 9:8 Rättegångsbalk (1942:740) samt i NJA 1982 sid 633,  

Vite och dubbelbestraffning .  

217 53 § 1 st. URL.  

218 53 § URL, 2 st.  

219 Brottsbalk (1962:700).  

220 23 kap BrB, 1 och 2 § §.  

221 54 § 1 och 2 st. URL.  

222 Artikel 45.1. TRIPS- avtalet.  

223 35 kap 5 § RB.  
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7.1.3 53 a § - Förverkande av egendom 

Enligt 53 a § kan egendom bli förverkad (om straffrättsligt upphovsintrång har skett). Den 

tillfaller då staten, som tar tillvara sådant material som krävs för att förebygga att brott be-

gås. Även om ett intrång ännu inte har skett, kan en innehavare av olovlig egendom tvingas 

att lämna detta till staten, om det kan misstänkas att egendomen senare kommer att använ-

das i illegala syften. Också hjälpmedel som används vid brott beslagtas. Detta får ske om det 

krävs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.224   

Enligt 55 § får domstolen besluta att egendomen skall återkallas från marknaden, ändras, förstöras 

eller att någon annan åtgärd vidtas. Detta gäller också för de hjälpmedel som används vid ett 

intrång.225 Bestämmelserna är också tillämpliga också vid försök eller förberedelse till 

brott.226 Reglerna gäller dock inte om det olagliga förfarandet bestått i utförandet av ett bygg-

nadsverk.227  

Ett beslut får aldrig innebära att upphovsmannen eller rättsinnehavaren ställs som ansvarig 

att ersätta svaranden. Åtgärderna skall istället betalas av svaranden, om inte det finns sär-

skilda skäl mot detta.228 

7.1.4 53 b § - Vite och interimistiskt beslut  

Enligt 53 b § kan en upphovsman eller rättsinnehavare yrka att någon, som gör eller med-

verkar till intrång enligt 53 § vid vite förbjudas att fortsätta med åtgärden.  Vitesförbud 

kan ges till både fysiska och juridiska personer. Enligt TRIPS-avtalet229 skall ett vite fungera 

som ett avskräckningsmedel som syftar till att stoppa illegal verksamhet.  Här skall påmin-

nas om att den som blivit dömd för vite inte samtidigt kan dömas för straffansvar.230 

                                                 
224 53 a § 1 och 2 st. URL.  

225 55 § 1 st. URL.  

226 55 § 2 st. URL.  

227 55 § 3 st. URL.  

228 Se 55 § 4 och 5 st. URL.  

229 Artikel 61,  TRIPS- avtalet.  

230  53 § 5 st. URL.  
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Domstolar har även rätt att meddela ett så kallat interimistiskt beslut, om käranden visar 

sannolika skäl till att svaranden gör sig skyldig till eller medverkar i en gärning som strider 

gentemot 53 §. Domstolen förbjuder då svaranden att vid vite fortsätta med åtgärden.231 

Det är intressant att diskutera proportionalitetsfrågan utifrån denna paragraf. I paragrafen sägs 

att svaranden har rätt att yttra sig innan beslutet om vitet får tas. HDhar uttalat, att ju star-

kare skäl som föreligger av att ett intrång förekommer, ju mindre betydelse får proportiona-

litetsprövningen av intrånget.  232  Är kärandes sak uppenbar bör alltså ett beslut om in-

trångsundersökning meddelas. I samma rättsfall sägs att ett interimistiskt beslut inte får fat-

tas om det innebär oproportionerlig skada för svaranden i förhållande till de skäl som talar 

för ett förbud.233  

7.1.5 53 c § - Informationshandläggande 

Enligt 53 c § kan sökanden begära att få ut information om en viss IP-adress, om det finns 

sannolika skäl för att någon gjort sig skyldig till ett brott enligt 53 § URL. Det sägs i lagtex-

ten att ett sådant förläggande endast får ske om informationen kan antas underlätta en ut-

redning om ett intrång. 234 

7.1.6 56 a § - Intrångsundersökning 

I 56 a § finns regler om den så kallade intrångsundersökningen: 

”Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett intrång, eller 

gjort sig skyldig till eller medverkat till en överträdelse som avses i 53 §, får domsto-

len för att bevisning ska kunna säkras om intrånget eller överträdelsen besluta att 

en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som 

kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget eller överträdelsen (intrångs-

undersökning). 

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden 

uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som 

drabbas av den eller för något annat motstående intresse.  

                                                 
231 53 b § 2 st. URL.  

232 NJA 1995 sid 631.   

233 NJA 1995 sid 631.  

234 53 c § 1 st. URL.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM#K7P53#K7P53
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Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller 

förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §. ” 

En intrångsundersökning i en bostad får enbart ske vid allvarliga immaterialrättsintrång. 

Undersökningen görs hos den som misstänks ha gjort intrång eller som misstänkts gjort sig 

skyldig till ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång.235 Undersökningen 

får aldrig ske i trakasseringssyfte eller i syfte att finna hemlig information hos en konkur-

rent. I propositionen till lagen sägs att hemfrid och privatliv måste respekteras.236 Vidare finns 

ett tydligt exempel på proportionalitetsprincipen då det står att: 

”… en intrångsundersökning får tillgripas endast om åtgärden uppväger det intrång som åtgärden innebär 

för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.”237 

I propositionen står det också att om det framkommer så kallad överskottsinformation, (som 

inte har med intrånget att göra) skall undersökningen ske med försiktighet. Hänsyn skall tas 

till den som misstänks för intrång. Företagshemligheter och sådant som omfattas av ano-

nymitetsskyddet skall respekteras och inte avslöjas om det innebär men för svaranden.238 

Liksom många andra upphovsrättsliga regler, härstammar reglerna om intrångsundersök-

ning i internationell rätt.239  

7.1.7 56 b § - Forumsregler samt regler om vem som har rätt att fram-
ställa ett yrkande 

56 b § innehåller vissa praktiska regler om handläggningen av en intrångsundersökning. 

Behörig domstol är den domstol i vilken rättegång om ärendet pågår. Stockholm TR är 

dock exklusivt forum vilket innebär att ärendet alltid kan tas upp i denna domstol.240 

Upphovsmannen och dennes rättsinnehavare får ta upp ärendet muntligt i pågående mål. 

Om rättegång inte inletts, måste yrkandet dock framställas skriftligen.241  

                                                 
235 Prop. 1998/99:11 sid 57.  

236 Prop. 1998/99:11 sidorna 44-57.  

237 Prop. 1998/99:11 sid 65. 

238 Prop. 1998/99:11 sid 65. 

239 Se exempelvis artikel 50 i TRIPS- avtalet och artiklarna 7.1.-7.5 i  Direktiv 2004/48 EG där dessa mål ut-

trycks.  

240 58 § URL.  

241 56 b § 2 st. URL.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM#K7P56_aS1#K7P56_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM#K7P56_aS2#K7P56_aS2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM#K7P53#K7P53
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Även i denna paragraf finns en proportionalitetsregel. Det sägs att motparten skall ges till-

fälle att yttra sig, innan beslut om intrångsundersökning får fattas. Genom att lagstiftaren 

har utryckt sig på detta sätt, ges båda parter en rätt att uttrycka sig innan beslut om in-

trångsundersökning får fattas.242  

7.1.8 56 c § - Säkerhet för skada 

I 56 c § sägs att sökanden vid intrångsundersökning måste ställa säkerhet hos domstolen 

för den eventuella skada som kan drabba motparten. Det sägs dock att domstolen kan be-

fria sökanden från att ställa en sådan säkerhet om sökanden inte har möjlighet att göra det-

ta.243  

7.1.9 56 d § - Uppgifter i beslutet 

56 d § stadgar om de uppgifter som ett beslut om intrångsundersökning måste innehålla. 

Dessa är: 

1. ändamålen med undersökningen, 

2. vilka föremål och handlingar som får eftersökas, och  

3. vilka utrymmen som får genomsökas.244  

7.1.10 Närstående rättigheter 

Ovanstående paragrafer gäller också för närstående rättigheter.245  

7.1.11  59 § - Åtal påkallat från allmän synpunkt 

Brottkan i vissa fall åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. 246 

Brott mot övriga paragrafer får åtalas av åklagare endast om målsägande anger brottet till 

åtal eller om åtalet är påkallat från allmän synpunkt.247  

                                                 
242 56 b § 3 st. URL.  

243 56 c § URL.  

244 56 d § URL.  

245 57 § URL.  

246 Reglerna gäller för de brott som avses i 57 b § 2 stycket.  

247 59 § URL.  
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Tidigare krävdes alltid åtalsangivelse från målsäganden (som ofta var en enskild upphovs-

man). Idag har dock reglerna förändrats på grund av den ökade piratkopieringen och nu-

mera kan även åklagare åtala om det är påkallat i allmän synpunkt.248 

7.1.12 Bevisning 

Det är upp till käranden att bevisa att upphovsrättsintrång föreligger. Bevisbördan går se-

dan över till svarandeparten, som måste visa att hans verk är självständigt och att någon ef-

terbildning inte har skett.249 I praxis har dock en bevislättnad arbetats fram. Numera kan 

också en framträdande likhet i ett verk utgöra ett stöd för att det senare verket är en efter-

bildning. Fallet Smultron250 rörde frågan huruvida en avbildning av ett mönster utgjorde ett 

upphovsrättsintrång. Domstolen uttalar att trots att mönstren vid en granskning förefaller 

lika, har de vid en noggrann granskning inte sådan likhet att det senare mönstret kan ha in-

kräktat på mönstret.251 

7.2 Lagens praktiska tillämpning 

IPRED är en relativt ny lag och ännu har HD inte tagit något slutligt avgörande i frågan om 

hur lagen skall tillämpas. I skrivande stund behandlas istället det första IPRED-målet av 

EU-domstolen och hur utfallet kommer att bli i denna instans kan ännu inte besvaras. För 

att få en förståelse av HD:s inställning till IPRED kommer dock författaren här att nämna 

något från den bakomliggande HD-domen.252 Därefter kommer rättsfall som berör URL 

att diskuteras.  

7.2.1 e-phone-fallet  

I fallet253 består kärandeparterna av fem ljudboksföretag vilka innehar ensamrätterna till 27 

ljudböcker. Käranden hävdar intrång i ensamrätten på den grund att svaranden gjort mate-

rialet tillgängligt för allmänheten genom en så kallad FTP-server, vilken fungerar som ett 

slags fildelningsprogram. Käranden begär därför att vid vite få ut personuppgifterna bakom 

den IP-adress som delat ut det upphovsrättskyddade materialet enligt reglerna i 53 c § URL. 

                                                 
248 Koktvedgaard, Levin, 2007, sid 521.   

249 NJA 1994 sid 74, Smultron.  

250 NJA 1994 sid 74, Smultron. 

251 NJA 1994 sid 74, Smultron. 

252 e-phonefallet, Mål nr Ö 4817-04,  föredragning i HD 2010-06-02.   

253 e-phonefallet, Mål nr Ö 4817-04.  
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Svarandeparten - nätoperatören e-phone, bestrider kravet på den grund att det saknas be-

vis. De menar att ett informationsföreläggande strider gentemot Europarådets och Rådets 

direktiv 2006/24/EG254 samt att en ändring av Direktiv 2002/58/EG därför inte får till-

lämpas.  

HD väljer i detta fall att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. De frågor som 

ska avgöras är om 53 c § URL är förenlig med direktiv 2006/24 EG och om ändring av di-

rektiv 2002/58/EG kan godkännas.   

Det kommer enligt professor Ulf Bernitz att dröja ett par år innan målet avgörs och därför 

är det svårt att idag uttala sig om hur lagen fungerar rent praktiskt i Sverige.255 EG-

domstolen har dock tidigare prövat ett par mål som berörde liknande frågor. I målet C-

275/06256 konstaterades att datalagringsdirektivet inte kan anses vara ett hinder för en in-

trångsundersökning. Vidare sägs i mål C-557/07257 att också tredje man har rätt att begära 

sådana personuppgifter om intrång kan misstänkas.  

7.2.2 Rättegången gentemot fildelningssajten The Pirate Bay 

Tingsrätten 

Den 17 mars 2009 avgjordes ett av de mest omdiskuterade fallen inom upphovsrätten av 

Stockholms Tingsrätt, åtalet gentemot fildelningssajten TPB.258 Det är sällan en rättegång 

engagerar så många människor och fallet gav upphov till både demonstrationer, politiska 

splittringar och en massiv debatt i media.  

Åtalet var riktat gentemot de fyra männen Fredrik Neij, Peter Sunde Kolmisoppi, Gottfrid Swart-

holm Warg och Carl Lundström för medhjälp och förberedelse för brott mot URL. Samtliga 

personer åtalades för ett års fängelse.  

                                                 
254 Rådets Direktiv 2006/24 EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med til l-

handahållandet av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikation s-

nät.  

255 Se uttalande av professor Ulf Bernitz i artikeln: http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/tungt-bakslag-for-

ipred-1.1171556.  

256 C-275/06 (Productores de Musica  de España (Promusicae) mot Telefónica  de EspañaSAU) REG 2008 s. I-271.    

257 C-557/07 ( LSG Gesellschaf t zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH mot Tele2 TeleCoommunication 

GmbH) REG 2009 s I-1227.  

258 Mål B 13301-06, avgjort i  Stockholms TR 2009-04-17.  

 

http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/tungt-bakslag-for-ipred-1.1171556
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/tungt-bakslag-for-ipred-1.1171556
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Samtliga svarandeparter förlorade och blev dömda till ett års fängelse i likhet med URL:s 

1, 2, 46, 53 och 57 § § samt 23 kap 4 § BrB. De åtalade krävdes utöver fängelse på solida-

riskt skadestånd på över 30 miljoner kronor. Utöver dessa straff blev svarandena utsatta 

för förverkande av dator, kommunikationsutrustning samt av skriftliga handlingar. 

Åtalets punkt förberedelse till brott ogillades av domstolen.  

Hovrätten 

Den 26 november 2010 utföll HovR:s dom gentemot fildelningsajten TPB.259 TR-domen 

förändrades på ett par punkter genom att straffet i HovR sänktes till tio månaders 

fängelse och skadeståndet höjdes från 36 till 42 miljoner kronor. HovR underströk att 

fallet rörde det sig om ett medverkaransvar. För att männen skulle kunna dömas krävdes 

att huvudbrottet var brottsligt, vilket det är i detta fall. HovR uttalade även att TPB genom 

sin hemsida underlättat fildelning. Även om tjänsten inte varit nödvändig för att fildelning 

skall kunna ske, har den uppmanat till sådana straffbara gärningar enligt 23 kap 4 § BrB. 

TPB hade också undvikit de varningar de fått för att de spridit upphovsrättsskyddat materi-

al. På grund av att tjänsten inte vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder, kunde någon 

straffrihet inte bli aktuell.  

7.2.3 Hovrättsfall om påföljd och skadestånd 

I detta hovrättsfall260 åtalades en man (M.D.) för brott mot URL på följande grunder: 

 olovlig utbjudning av upphovsskyddat material i form av dator och spelpro-

gram, 

 olovlig framställning och försäljning av dessa verk, 

 tillgängliggörande av fonogram för allmänheten genom att dessa bjöds ut till 

försäljning.  

Domstolen fann att M.D hade handlat med uppsåt eftersom han agerat utan samtycke från 

upphovsman och fonografframställare. Verksamheten bedrevs i princip som näringsverk-

samhet och den var dessutom organiserad som en planerad brottsplan. Hovrätten tog dels hänsyn 

till verksamhetens omfattning, dels den skada som orsakat rättsinnehavarna till verken. HovR 

                                                 
259 Mål B 4041-09,  avgjort i Svea HovR 2010-11-26.   

260 Mål RH 2002:69.  



 

 
56 

fastslog att straffet i denna situation kan uppgå till ett års fängelse. Med hänsyn till tiden 

som verksamheten varat, bestäms straffet dock till åtta månaders fängelse.  

Skadeståndet syftade att ersätta nedgången av försäljning av lagligt tillkomna exemplar, 

uteblivna beställningar samt goodwill-förluster som drabbat rättsinnehavarna. HovR ansåg 

att omfattningen av verksamheten varit så stor att ersättningen borde överstiga det belopp 

som fastställdes av TR. På grund av principen reformatio in pejus kan dock skadeståndet inte 

öka i en högre instans och den ersättning som beslutades av tingsrätten skulle därför stå 

fast. Med ledning av hur många program som använts, bestämdes skadeståndet till 60 pro-

cent av konsumentpriset, i detta fall två miljoner kronor.261 

7.3 Alternativ till illegal fildelning? 

Som denna uppsats har utvisat är både piratkopiering och illegal fildelning idag ett stort 

problem som medför stora förluster för både upphovsmän och rättsinnehavare. Det finns 

dock alternativ till illegal fildelning och författaren har både i artiklar och i propositionen 

till URL hittat förslag hur på sådana lösningar kan se ut.  

I artikeln ”Pressad musikbransch hör glada toner på nytt”262 beskrivs hur musikindustrin har för-

ändrats genom åren på grund av nedladdningen. Enligt denna källa minskade försäljningen 

av musik med hela 40 procent under de första sex månaderna år 2000. Utvecklingen skulle 

bidra till en kraftig nedgång inom musikbranschen. Idag ser det dock ljusare ut och enligt 

artikeln beror detta på bland annat IPRED:s införande och det fällande åtalet gentemot fil-

delningssajten TPB. Ett praktiskt förslag på alternativ till illegal fildelning är musikpro-

grammet Spotify. Genom detta program kan användare lyssna på musik på ett lagligt sätt, 

samtidigt som musikindustrin gynnas i och med att rättsinnehavarna ersätts.263 

Författaren har hittat ett liknande alternativ till fildelning i propositionen till URL. Det sägs 

där att målet är att införa fler lagliga vägar att skaffa material via Internet genom att ge kon-

sumenterna som använder dessa tjänster ett starkt konsumentskydd.264  

                                                 
261 RH 2002:69.  

262 ”Pressad musikbransch hör glada toner på nytt”, Artikel i Dagens Industri (DI) 2010-11-23.  

263 DI 2010-11-23.  

264 Prop. 2008/09:67 sid 138.  
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7.4 Analys 

Sanktionssystemet i URL 

Då författaren studerar det sjunde kapitlet URL (med hänsyn till lagens förarbeten och till-

hörande rättsfall) förstås att det är viktigt att respektera upphovsrätten. Reglerna är uppsat-

ta i upphovsmäns och rättsinnehavares intresse och den som strider gentemot reglerna kan 

komma att utsättas för en rad sanktioner.   

Då förarbeten och rättsfall analyseras, skapas också en förståelse för hur URL skall tolkas 

rent praktiskt. Proportionalitetsprincipen tycks ha blivit en i det närmaste grundförutsättning, då 

den återkommer i flera paragrafer. Principen skapar rättvisa mellan parter som hamnat i 

tvist genom att den ser till att inget ingripande blir för långtgående för någon part. Varje 

sanktion som finns i  URL måste noga övervägas innan den får tillämpas rent praktiskt. 

Också e-phone-fallet visar att svenska domstolar har en restriktiv tolkning vad gäller de nya 

sanktionsreglerna och att rättsläget trots lagstiftningen inte är helt klart. Lagen är trots allt 

ganska kontroversiell och det är inte helt självklart att den inte kränker andra rättigheter e l-

ler strider gentemot andra direktiv. Istället för att komma fram till ett beslut, begär HD ett 

förhandsavgörande av EU-domstolen och det blir nu upp till denna instans att avgöra, hur 

lagen skall tolkas i Sverige.  

53 § URL beskriver vad som krävs för att straff skall bli aktuellt. Om någon gör ett intrång, 

handlar i strid mot en testamentarisk föreskrift, eller bryter mot titelskyddet kan sanktionen 

aktualiseras. Genom att paragrafen ställer upp liknande regler för import, blir lagen effektiv 

också internationellt sett. För att kunna dömas till straff krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. 

Det ställs alltså ganska höga krav för att straff skall bli aktuellt. En lekman som inte har 

uppsåt eller är grovt vårdslös skulle därför inte kunna drabbas av straff.  

Reglerna i 54 § om skadestånd är en mildare sanktion än straffet. I praxis har uttalats att 

den utsatte skall sättas i samma situation efter som före brottet. Författaren anser att detta 

är en rättvis princip. Skadeståndsreglerna kan också göra att flera personer blir solidariskt 

ansvariga att betala.  

Också reglerna om vite är effektiva, på så sätt att de fungerar som avskräckningsmedel och 

syftar till att förebygga upphovsrättsliga brott. Genom att domstolen tillåts ge interimistiska 

beslut kan också den brottsliga verksamheten tvingas upphöra, vilket är positivt.   
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Likaså är reglerna om förverkande förebyggande på så sätt att olovlig egendom tas om 

hand av staten. Författaren anser att förverkande av piratkopierade verk är ett nödvändigt 

och effektivt sanktionsmedel. Det finns annars en risk att detta material sprids på markna-

den.  

Proportionalitetsprincipen återkommer också i 56 a §, som behandlar intrångsundersök-

ningen. Efter att ha studerat lagen förstår författaren att det ställs höga krav för att en så-

dan undersökning skall få äga rum. Svaranden måste vara skäligen misstänkt. Det betyder att 

det skall föreligga konkreta, objektiva omständigheter som talar för att intrång har begåtts. 

För att ytterligare uppnå proportionalitet, har lagstiftaren infört regler om att det krävs att 

sökanden ställer säkerhet för den eventuella skada som kan drabba motparten. Denna regel 

är positiv för svaranden eftersom denne då har ett visst skydd om något oförutsett skulle 

inträffa. I 56 d § URL sägs också vilka uppgifter ett beslut om intrångsundersökningen skall 

innehålla. Detta ger svaranden skydd eftersom endast sådana intrång som verkligen skadar 

en upphovsman kan utsättas för intrångsundersökning.  

Sammanfattningsvis får författaren en uppfattning om att både URL och IPRED i hög 

grad tar hänsyn till proportionalitet. Målet med lagstiftningen tycks vara att uppnå rättvisa 

mellan kärande och svarande parterna.  

Lagens praktiska tillämpning 

Den fällande domen gentemot fildelningssajten TPB är kontroversiell och författaren för-

vånas inte över att offentliggörandet gav upphov till en livlig debatt. Domen blivit kritise-

rad av bland annat Piratpartiet för att vara alltför hård gentemot de svarande. Upphovs-

män, rättsinnehavare och representanter från musikbranschen ser istället domen som en 

framgång. Det är svårt att uttala sig i vilken utsträckning en dom påverkar människors be-

teenden, men vad den sannolikt gör är att uppmärksamma folk om upphovsrätt och fildel-

ning och kanske kan den också, om inte annat för en tid, avskräcka folk att fildela illegalt.  

Författaren inser svårigheten med att stifta effektiva skyddslagar som också accepteras av 

det allmänna. Det känns som en svår och nästintill omöjlig uppgift att få alla personer nöj-

da, på grund av att personer har så olika åsikter om hur lagen om upphovsrätt skall utfor-

mas. Det råder till exempel delade meningar om vad som skall vara tillåtet, samt om hur 

sanktionerna skall se ut. Författaren anser dock att det viktigaste är att uppnå största möjl i-

ga rättvisa mellan parterna och att uppnå proportionalitet. Detta anser författaren att lag-
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stiftaren lyckats ganska bra med genom proportionalitetsprincipen som återkommer som 

en röd tråd genom URL och IPRED.   

För att lagen rent praktiskt skall fungera och efterföljas anser författaren att det är väsent-

ligt att öka förståelsen av upphovsrättens betydelse bland privatpersoner. Det är få som 

verkligen är insatta i lagen samt hur paragraferna skall tillämpas. Lagtexten är komplex och 

ibland ganska svårbegriplig för den som inte är juridiskt utbildad.  Denna okunnighet kan 

vara en bidragande orsak till ett motstånd mot en strängare lagstiftning på upphovsrättens 

område. I media framställs ofta kritik mot lagen och det är ofta denna kritik som gemene 

man läser. Författaren anser därför att det är viktigt att sprida kunskap om upphovsrättens 

mål och mening, också med representanter som värnar om upphovsrätten. Detta kan ske 

på olika sätt, exempelvis genom media, i offentliga debatter och genom information till 

skolor och arbetsplatser. Förhoppningsvis kan informationen få människor att förstå vikten 

av att bevara upphovsrätten och att börja använda lagliga tjänster, istället för att använda 

sig av piratkopiering och illegal fildelning. Författaren anser dock att samhället börjat ta till 

sig lagstiftarens vilja och under senare år har målen i lagen börjat tillämpas rent praktiskt.  I 

propositionen till URL ställs upp ett mål om att införa lagliga vägar att lyssna på musik, 

istället för att handla illegalt. Spotify är ett praktiskt exempel på en sådan tjänst. Detta är ett 

gott exempel på hur mål i en proposition kommit till uttryck rent praktiskt i vårt samhälle.    
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8 Slutsats 

Under senare delen av 1900-talet har både samhället och sättet att leva förändrats. Datorer, 

Internet och annan teknisk utrustning har bidragit till att människan lever i en allt mer digi-

tal värld och som en följd av detta har informationssamhället uppstått. Den digitala utveckling-

en har gett upphov till en rad ny lagstiftning inom upphovsrättens område.   

För ett antal år sedan hade upphovsmän intresse av att skydda sig från illegal kopiering av 

exempelvis böcker, målningar, sånger eller andra litterära verk. Idag är problemet dock mer 

utbrett eftersom ny teknik ger nya möjligheter att kopiera och fildela upphovsrättsskyddat 

material via Internet. Trots att internetanvändande kan verka anonymt och oskyldigt kan 

författaren konstatera att fenomenet blivit ett slags maktmedel och ett forum för att kunna 

begå brottsliga förfaranden som exempelvis piratkopiering och illegal fildelning.  

En annan orsak till upphovsrättens utveckling och förändring är den ökade globaliseringen. 

Genom ökad handel med upphovsrätter och ett starkare samarbete för att bekämpa i llegalt 

missbruk, skapas ett större behov av internationell reglering. Som ett led i detta arbete har 

det uppstått ett flertal organisationer som arbetat fram internationella avtal och konventio-

ner. Trots att länderna har olika syn på upphovsrätt, och att det uppstått en hel del samar-

betssvårigheter, måste världen idag anses mer harmoniserad i jämfört med hur det såg ut 

för ett antal år sedan. Frågan om upphovsrätt är inte längre en rent nationell företeelse. Det 

faktum att reglerna är internationella och härstammar från EG-direktiv gör att de före-

kommande i flera stater. 

En ökad harmonisering av upphovsrätten bidrar till att både upphovsmäns och rättsinne-

havares skydd blir större.  Ett ökat samarbete skapar en större förståelse för upphovsrätt 

internationellt sett, eftersom det då också blir lättare att förebygga illegal aktivitet. Då upp-

hovsmän känner sig trygga, gynnas och motiveras de att skapa nya verk. På så sätt bidrar en 

utökad upphovsrätt till ett rikare kulturliv.  

Huvudfrågan i denna uppsats är att besvara frågan huruvida den svenska URL med sina 

förändringar genom IPRED är proportionerlig eller om lagen är alltför långtgående.  Förfat-

taren kan konstatera att lagen är detaljrik för att skydda upphovsmäns och rättsinnehavares 

intresse. När sanktionsavsnittet gentemot intrång analyseras får författaren en uppfattning 

om att det är väl igenomtänkt och noga utarbetat för att förebygga piratkopiering och ille-

gal fildelning på ett effektivt sätt.  
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Författaren förstår att lagen kan uppfattas som relativt långtgående för en lekman, inte 

minst på grund av att media ofta framställer kritik gentemot lagen. Vid en djupare analys av 

förarbeten och rättsfall skapas dock en djupare förståelse av lagens mening och mål. Efter 

att ha satt sig in i detta material, anser författaren att lagen är väl genomtänkt. URL är om-

fattande på så sätt att den täcker en mängd situationer, till fördel för upphovsmän, men den 

tar också stor hänsyn till det allmänna då det ställs upp en rad undantag och specialbe-

stämmelser för att skydda deras intressen. 

Författaren kan konstatera att frågan om IPRED och sanktionsavsnittets utformning i 

URL är kontroversiella spörsmål och det är inte helt enkelt att enas om hur reglerna skall se 

ut. Åsikterna om lagen går isär, vissa anser att lagen är för långtgående, andra anser att den 

är proportionerlig. Upphovsmän och rättsinnehavare vill se ett starkare skydd och motarbe-

ta illegal fildelning. Piratpartiet, å andra sidan, anser att upphovsrätten är för långtgående.  

Författaren anser att det är viktigt att göra en avvägning mellan de olika intressena som 

finns bland upphovsmän och det allmänna. Det är väsentligt att lagen inte är alltför för 

långtgående i risk om att den då kan kränka enskilda individers intresse av informations-, 

yttrande- och tryckfrihet. Det är samtidigt viktigt att lagen inte är för öppen då det idag fö-

rekommer en utbredd fildelning och privatkopiering, som kan skada upphovsrättsmän och 

rättsinnehavare. För att en lag skall vara effektiv krävs att den är detaljrik och inte innehål-

ler några luckor. Författaren anser att proportionalitetsprincipen är en viktig princip att ta hän-

syn till och att den är lösningen till att skapa en balans av de olika intressena.  

Det är ännu svårt att uttala sig om IPRED:s praktiska tillämpning, eftersom något IPRED-

fall ännu inte avgjorts av svenska domstolar. I skrivande stund befinner sig det första 

IPRED-fallet (e-phonefallet) hos EU- domstolen och det skall bli mycket intressant att se 

hur denna instans tolkar frågan. Det faktum att HD begär ett förstahandsavgörande av EU-

domstolen tyder på att det råder en osäkerhet om lagen i Sverige och att rättsläget inte är 

helt klart. Eftersom e-Phonefallet är det första som berör IPRED, kommer utgången att få 

betydelse som prejudikat för andra fall och det blir intressant att se vad domstolen kommer 

fram till. Efter att ha studerat ett par andra fall hur EU-domstolen ställt sig i frågan, kan 

dock konstateras att domstolen värnar om upphovsrätten och att intrångsundersökningen i 

dessa länder har godkänts.  Det är svårt att dra någon slutsats huruvida domstolen kommer 

följa samma linje i det svenska fallet, men förmodligen kommer de också här tolka lagen till 

upphovsrättens fördel.  
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Det får konstateras att frågan om upphovsrätt är ett kontroversiellt område, som det är 

svårt att komma överens om. Det är nog omöjligt att få alla nöjda, eftersom människor har 

så olika åsikter om hur en upphovsrättslag skall utformas. Det är viktigt att se till att skapa 

effektiva lagar för att värna om upphovsmän och rättsinnehavare. På så sätt motiveras de 

att skapa nya verk, vilket i sin tur gynnar ett rikare kulturliv. Samtidigt som det är viktigt att 

se till att syftet med lagen uppnås, får åtgärden inte kränka det allmännas intresse. Om la-

gen är alltför långtgående, finns det risk att den möter kraftigt motstånd av det allmänna 

och detta är något som bör undvikas. Lösningen får därmed bli att instifta lagar som är 

proportionerliga vilket innebär att ingen får dömas till högre straff än vad den förtjänar.  

Internet är inte något laglöst land och det är viktigt att varje användare sätter sig in i sina rättig-

heter och skyldigheter innan personen vidtar åtgärder som kränker upphovsrätten. Ett in-

trång kan som läsaren sett leda till allvarliga konsekvenser, både för användaren och upp-

hovsmannen.  
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Övrigt 

Antipiratbyråns hemsida: 

http://www.antipiratbyran.com/ 
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WIPO:s hemsida: 

http://www.wipo.int/members/en/ Hämtad: 2010-09-30 
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Bilaga 1 

Intervju med Partisekreterare Mårten Fjällström i Piratpartiet, 2010-11-05.  

Denna intervju genomfördes med Piratpartiets partisekreterare Mårten Fjällström. Syftet 

med intervjun var att ta del av åsikterna mot upphovsrätt och att ta reda på hur partiet stäl-

ler sig till frågor om URL, IPRED, proportionalitet, fildelning samt privatkopiering.  

Nedan följer frågor och svar: 

1. Är upphovsrätten alltför långtgående i Sverige, det vill säga innebär den ett 

för stort skydd för upphovsmän och rättsinnehavare så den inkräktar på det 

allmännas intresse?  

- Ja, vi anser att den är alltför långtgående. Se 6. 

 

2. Det finns en hel del undantag till upphovsrätt i lagen, bland annat för att an-

vända ett verk till privat bruk. Anser Ni att det bör finnas fler undantag, eller 

att begreppet privat bruk bör omdefinieras till att omfatta mer, exempelvis 

också datorprogram? 

- Ja, vi anser att begreppet privat bruk bör omfatta all hantering som  

inte sker i näringsverksamhet (i enlighet med gängse definitioner av  

näringsverksamhet). 

 

3. Anser ni att den nya IPRED är proportionerlig? Varför, varför inte? Hur är 

den för långtgående? 

- Ja, den är oproportionerlig. För det första genom att problemet som ska  

lösas inte är ett problem för samhället, för det andra genom att den ger  

rättsinnehavare större rättigheter att ta del av IP-uppgifter än  

rättsväsendet har och för det tredje genom att avskräckande skadestånd  

införs. 

 

4. Vad tycker Ni om sanktionsreglerna i upphovsrätten, det vill säga sjunde 

kapitlet upphovsrättslagen? Det finns ju en mängd regler för den som bryter 
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mot upphovsrätten, straff, skadestånd, vite och förverkande. Är dessa för 

stränga? 

- Avskräckande skadestånd vill vi stryka, det räcker med skadestånd för  

faktiska skador. I övrigt vill vi konsekvent byta "kommersiell skala" mot "närings-

verksamhet" och legalisera allt som inte är näringsverksamhet. 

      Med detta genomfört har vi inte mycket synpunkter på straffreglerna. 

 

5. En annan nyhet som kom med IPRED är så kallat informationsföreläggande 

och intrångsundersökning. Vad tycker ni om dessa sanktioner? 

- Illa. Se 3. 

 

6. Om lagen är för långtgående: Hur tycker ni den svenska upphovsrättslagen 

skall omformas? 

- För långt för att kopiera in, jag hänvisar till principprogrammet:  

http://www.piratpartiet.se/politik/upphovsratt och valmanifestet:  

http://www.piratpartiet.se/kultur 

 

7. Hur kan man lösa problemet med illegal fildelning? Finns det alternativa 

vägar till illegal fildelning och piratkopiering? 

- Problemet med illegal fildelning är att den är illegal. Genom att  

legalisera den försvinner problemet. 

 

Intäkterna för kultursektorn i sin helhet har inte gått ner under tiden  

vi haft fildelning, och visar inte heller tendenser till att göra det.  

Problemet för skivindustrin är att de är en mellanhand som inte längre  

är nödvändig, vilket gör att mer pengar går från konsumenterna direkt  

till producenterna. Det är bra, det är utveckling och om skivindustrin  

inte längre behövs så är det inte statens uppgift att rädda den. 

 

8. Till sist; ett par tankar om Pirate-Bay-målet som i skrivande stund behand-

las i Hovrätten. Vad anser ni om detta mål samt utfallet i Tingsrätten? 

http://www.piratpartiet.se/politik/upphovsratt
http://www.piratpartiet.se/kultur
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- Utslaget i tingsrätten är i princip ett förbud mot länkning på Internet,  

eller i alla fall ett förbud mot att länka och samtidigt ha en kaxig  

attityd. Det är absurt då det underminerar Internet som sådant, och om  

utslaget står sig hela vägen så synliggör det behovet av att reformera  

upphovsrättslagen. Skadeståndsnivåerna var också helt orimliga. 
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Bilaga 2 

Intervju med Per Strömbeck, Netopia, 2010-11-17.  

Denna intervju genomfördes med Per Strömbeck på Netopia. Syftet med intervjun är 

att få en praktisk syn på intresset för upphovsrätten, hur lagen bör utformas, om den är 

proportionerlig eller behöver omarbetas. Intervjun genomförs efter rekommendationer 

från Svenska Antipiratbyrån, som värnar och främjar upphovsrätten.  

1. Är upphovsrätten alltför långtgående i Sverige, det vill säga innebär den ett 

för stort skydd åt upphovsmän och rättsinnehavare så den inkräktar på det 

allmännas intresse?  

- Nej. Jag anser att den digitala miljön ställer högre krav på lagstiftningen. Det är 

inte fel på lagar och principer. Skyddet är inte tillräckligt i digitala miljöer.  

 

2. Det finns en hel del undantag till upphovsrätt i lagen, bland annat för att an-

vända ett verk till privat bruk. Anser Ni att det bör finnas fler undantag, eller 

att begreppet privat bruk bör omdefinieras till att omfatta mer, exempelvis 

också datorprogram? 

- Nej, det är tillräckligt med undantag.  

 

3. Anser ni att den nya IPRED är proportionerlig? Varför, varför inte?  

- Lagstiftningen måste följa med den digitala utvecklingen, annars är den inte propor-

tionerlig. Det har varit vissa problem att införa IPRED, på grund av en komplice-

rad process inom EG. Därför har Sverige skickat ett fall för avgörande till EG-

domstolen vilket ännu inte blivit avgjort.  Det går inte uttala sig om IPRED ännu, 

eftersom den inte tillämpas i praktiken.  

 

4. Vad tycker Ni om sanktionsreglerna i upphovsrätten, det vill säga det sjunde 

kap upphovsrättslagen? Det finns ju en mängd regler för den som bryter mot 

upphovsrätten, straff, skadestånd, vite och förverkande. Är dessa för stränga? 

- De är inte för stränga. Det är inte fel på lagar och principer.  
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5. Till sist; ett par tankar om Pirate-Bay målet som i skrivande stund behandlas 

i Hovrätten. Vad anser ni om detta mål samt utfallet i Tingsrätten?  

- Kan inte uttala mig om utfallet i Hovrätten, eftersom det inte är avgjort. Men det 

var inte för stränga straff i Tingsrätten. Folk hade protesterat oavsett hur lågt stra f-

fet blivit.  
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Bilaga 3 

Contracting Parties > Berne Convention (Total Contracting Parties: 164)  

Från WIPO World Intellectual Property Organization:  

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 

 

CONTRACTING PARTY  STATUS  DATE DETAILS  

Albania In Force March 6, 1994 Details 

Algeria In Force April 19, 1998 Details 

Andorra In Force June 2, 2004 Details 

Antigua and Barbuda In Force March 17, 2000 Details 

Argentina In Force June 10, 1967 Details 

Armenia In Force October 19, 2000 Details 

Australia In Force April 14, 1928 Details 

Austria In Force October 1, 1920 Details 

Azerbaijan In Force June 4, 1999 Details 

Bahamas In Force July 10, 1973 Details 

Bahrain In Force March 2, 1997 Details 

Bangladesh In Force May 4, 1999 Details 

Barbados In Force July 30, 1983 Details 

Belarus In Force December 12, 1997 Details 

Belgium In Force December 5, 1887 Details 

Belize In Force June 17, 2000 Details 

Benin In Force January 3, 1961 Details 

Bhutan In Force November 25, 2004 Details 

Bolivia (Plurinational Sta-
te of) 

In Force November 4, 1993 Details 

Bosnia and Herzegovina In Force March 1, 1992 Details 

http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=903C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=904C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1743C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=905C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=906C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=907C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=908C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=909C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=910C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=911C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=912C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1744C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=914C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=915C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=916C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=917C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=918C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1796C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=2429C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=920C
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Botswana In Force April 15, 1998 Details 

Brazil In Force February 9, 1922 Details 

Brunei Darussalam In Force August 30, 2006 Details 

Bulgaria In Force December 5, 1921 Details 

Burkina Faso In Force August 19, 1963 Details 

Cameroon In Force September 21, 1964 Details 

Canada In Force April 10, 1928 Details 

Cape Verde In Force July 7, 1997 Details 

Central African Republic In Force September 3, 1977 Details 

Chad In Force November 25, 1971 Details 

Chile In Force June 5, 1970 Details 

China In Force October 15, 1992 Details 

Colombia In Force March 7, 1988 Details 

Comoros In Force April 17, 2005 Details 

Congo In Force May 8, 1962 Details 

Costa Rica In Force June 10, 1978 Details 

Côte d'Ivoire In Force January 1, 1962 Details 

Croatia In Force October 8, 1991 Details 

Cuba In Force February 20, 1997 Details 

Cyprus In Force February 24, 1964 Details 

Czech Republic In Force January 1, 1993 Details 

Democratic People's 
Republic of Korea 

In Force April 28, 2003 Details 

Democratic Republic of 
the Congo 

In Force October 8, 1963 Details 

Denmark In Force July 1, 1903 Details 

Djibouti In Force May 13, 2002 Details 

Dominica In Force August 7, 1999 Details 

Dominican Republic In Force December 24, 1997 Details 

http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=921C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=922C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1935C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=923C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=924C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=925C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=926C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=927C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=928C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=929C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=930C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=931C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=932C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1825C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=933C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=934C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=939C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=935C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=936C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=937C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=938C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1745C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=940C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=941C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=942C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=943C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=944C
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Ecuador In Force October 9, 1991 Details 

Egypt In Force June 7, 1977 Details 

El Salvador In Force February 19, 1994 Details 

Equatorial Guinea In Force June 26, 1997 Details 

Estonia In Force October 26, 1994 Details 

Fiji In Force December 1, 1971 Details 

Finland In Force April 1, 1928 Details 

France In Force December 5, 1887 Details 

Gabon In Force March 26, 1962 Details 

Gambia In Force March 7, 1993 Details 

Georgia In Force May 16, 1995 Details 

Germany In Force December 5, 1887 Details 

Ghana In Force October 11, 1991 Details 

Greece In Force November 9, 1920 Details 

Grenada In Force September 22, 1998 Details 

Guatemala In Force July 28, 1997 Details 

Guinea In Force November 20, 1980 Details 

Guinea-Bissau In Force July 22, 1991 Details 

Guyana In Force October 25, 1994 Details 

Haiti In Force January 11, 1996 Details 

Holy See In Force September 12, 1935 Details 

Honduras In Force January 25, 1990 Details 

Hungary In Force February 14, 1922 Details 

Iceland In Force September 7, 1947 Details 

India In Force April 1, 1928 Details 

Indonesia In Force September 5, 1997 Details 

Ireland In Force October 5, 1927 Details 

Israel In Force March 24, 1950 Details 

http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=945C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=946C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=947C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=948C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=949C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=950C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=951C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=952C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=953C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=954C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=955C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=956C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=957C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=958C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=959C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=960C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=961C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=962C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=963C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=964C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=965C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=966C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=967C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=968C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=969C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=970C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=971C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=972C
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Italy In Force December 5, 1887 Details 

Jamaica In Force January 1, 1994 Details 

Japan In Force July 15, 1899 Details 

Jordan In Force July 28, 1999 Details 

Kazakhstan In Force April 12, 1999 Details 

Kenya In Force June 11, 1993 Details 

Kyrgyzstan In Force July 8, 1999 Details 

Latvia In Force August 11, 1995 Details 

Lebanon In Force September 30, 1947 Details 

Lesotho In Force September 28, 1989 Details 

Liberia In Force March 8, 1989 Details 

Libyan Arab Jamahiriya In Force September 28, 1976 Details 

Liechtenstein In Force July 30, 1931 Details 

Lithuania In Force December 14, 1994 Details 

Luxembourg In Force June 20, 1888 Details 

Madagascar In Force January 1, 1966 Details 

Malawi In Force October 12, 1991 Details 

Malaysia In Force October 1, 1990 Details 

Mali In Force March 19, 1962 Details 

Malta In Force September 21, 1964 Details 

Mauritania In Force February 6, 1973 Details 

Mauritius In Force May 10, 1989 Details 

Mexico In Force June 11, 1967 Details 

Micronesia (Federated 
States of) 

In Force October 7, 2003 Details 

Monaco In Force May 30, 1889 Details 

Mongolia In Force March 12, 1998 Details 

Montenegro In Force June 3, 2006 Details 

Morocco In Force June 16, 1917 Details 

http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=973C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=974C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=975C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=976C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=977C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=978C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=979C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=980C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=981C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=982C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=983C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=984C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=985C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=986C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=987C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=988C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=989C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=990C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=991C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=992C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=993C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=994C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=995C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1746C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=996C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=997C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1953C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=998C
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Namibia In Force March 21, 1990 Details 

Nepal In Force January 11, 2006 Details 

Netherlands In Force November 1, 1912 Details 

New Zealand In Force April 24, 1928 Details 

Nicaragua In Force August 23, 2000 Details 

Niger In Force May 2, 1962 Details 

Nigeria In Force September 14, 1993 Details 

Norway In Force April 13, 1896 Details 

Oman In Force July 14, 1999 Details 

Pakistan In Force July 5, 1948 Details 

Panama In Force June 8, 1996 Details 

Paraguay In Force January 2, 1992 Details 

Peru In Force August 20, 1988 Details 

Philippines In Force August 1, 1951 Details 

Poland In Force January 28, 1920 Details 

Portugal In Force March 29, 1911 Details 

Qatar In Force July 5, 2000 Details 

Republic of Korea In Force August 21, 1996 Details 

Republic of Moldova In Force November 2, 1995 Details 

Romania In Force January 1, 1927 Details 

Russian Federation In Force March 13, 1995 Details 

Rwanda In Force March 1, 1984 Details 

Saint Kitts and Nevis In Force April 9, 1995 Details 

Saint Lucia In Force August 24, 1993 Details 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

In Force August 29, 1995 Details 

Samoa In Force July 21, 2006 Details 

Saudi Arabia In Force March 11, 2004 Details 

Senegal In Force August 25, 1962 Details 

http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=999C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1853C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1000C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1001C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1002C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1003C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1004C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1005C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1006C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1747C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1007C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1008C
http://www.wipo.int/treaties/en/Remarks.jsp?cnty_id=1009C
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Serbia In Force April 27, 1992 Details 

Singapore In Force December 21, 1998 Details 

Slovakia In Force January 1, 1993 Details 

Slovenia In Force June 25, 1991 Details 

South Africa In Force October 3, 1928 Details 

Spain In Force December 5, 1887 Details 

Sri Lanka In Force July 20, 1959 Details 

Sudan In Force December 28, 2000 Details 

Suriname In Force February 23, 1977 Details 

Swaziland In Force December 14, 1998 Details 

Sweden In Force August 1, 1904 Details 

Switzerland In Force December 5, 1887 Details 

Syrian Arab Republic In Force June 11, 2004 Details 

Tajikistan In Force March 9, 2000 Details 

Thailand In Force July 17, 1931 Details 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

In Force September 8, 1991 Details 

Togo In Force April 30, 1975 Details 

Tonga In Force June 14, 2001 Details 

Trinidad and Tobago In Force August 16, 1988 Details 

Tunisia In Force December 5, 1887 Details 

Turkey In Force January 1, 1952 Details 

Ukraine In Force October 25, 1995 Details 

United Arab Emirates In Force July 14, 2004 Details 

United Kingdom In Force December 5, 1887 Details 

United Republic of Tan-
zania 

In Force July 25, 1994 Details 

United States of America In Force March 1, 1989 Details 

Uruguay In Force July 10, 1967 Details 
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Uzbekistan In Force April 19, 2005 Details 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

In Force December 30, 1982 Details 

Viet Nam In Force October 26, 2004 Details 

Yemen In Force July 14, 2008 Details 

Zambia In Force January 2, 1992 Details 

Zimbabwe In Force April 18, 1980 Details 
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