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Förkortningar 

ALIS= Administration av Litterära Rättigheter I Sverige. Bakom denna 
organisation står fyra organisationer; Läromedelsförfattarnas Förening, Svenska 
Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Författarförbund. 

BIBSAM= Kungliga Bibliotekets avdelning för nationell samordning och 
utveckling 

COPYSWEDE= Konstnärsorganisationernas förhandlings- och inkasse-
ringsorgan för upphovsrätt. 

DIK= Facklig yrkesorganisation för akademiker inom Dokumentation, 
Information och Kultur. 

EBLIDA= European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations. EBLIDA är en paraplyorganisation för organisationer inom biblioteks-
 och informationssektorn. 

ECUP =European Copyright User Platform. Ett projekt utfört av EBLIDA 
IFLA= International Federation of Library Associations and Institutions. 

Världsomspännande ideell biblioteksorganisation som arbetar med frågor som rör för 
yrkesarbetande inom biblioteks- och informationssektorn. 

IPA= International Publishers Association. En internationell paraplyorganisation 
för bok- och musikförlag. 

KLYS= Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 
SAB= Sveriges Allmänna Biblioteksförening 
SBS= Svenska Bibliotekariesamfundet 
STIM= Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. 
TLS= Tekniska Litteratursällskapet 
WIPO= World Intellectual Property Organization. FN: s fackorgan för 

immaterialrätt 
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Inledning 

I det moderna samhället talas det om att utvecklingen går från ett industrisamhälle 
mot ett så kallat informationssamhälle eller kunskapssamhälle, där nätet för 
kommunikation, det vill säga Internet, blir den viktigaste infrastrukturen och 
information i sig en vara bland andra handelsvaror. Den tekniska utvecklingen går 
framåt i en rasande fart och mycket information lagras idag på digital väg. Nya vägar 
för transport och lagring av information ställer nya krav på anpassning av samhället, 
exempelvis på dess lagstiftning. 

Som ett led i den Europeiska Unionens strävan efter en inre marknad har ett 
förslag lagts fram om harmonisering av upphovsrättslagarna i de Europeiska 
medlemsländerna, och samtidigt görs försök att anpassa lagstiftningen till den digitala 
miljön. Direktivförslaget väntas, efter flera förseningar, vara färdigbehandlat först år 
2001.1 

Förslaget leder troligtvis till stora förändringar för biblioteken. Det första förslaget 
innehöll exempelvis en definition av vad som är en kopia. Definitionen innebar att 
varje gång man skulle titta på ett elektroniskt dokument på en bildskärm eller till och 
med i dokumentets innehållsförteckning, skulle det ses som en framställning av en 
kopia. Detta skulle kräva ett avtal med upphovsrättsinnehavaren och alltså kosta 
pengar. Protesterna mot denna idé var omfattande och man lyckades utesluta det ur 
direktivförslaget. Det är lätt att se vilka konsekvenser detta kunde ha fått för ett 
bibliotek, allra helst för ett folkbibliotek. Biblioteken hade fått betala mycket mer för 
att kunna erbjuda allmänheten samma service som idag. De ekonomiska anslagen 
från politikerna hade behövt höjas, om inte hade den enda lösningen varit att ta ut 
avgifter från användarna eller dra ner på bibliotekets verksamhet. 

Upphovsrätten och andra närstående rättigheter är inte enbart en fråga som ska 
ses ur industri- och handelspolitisk synvinkel. Kultur- och informationspolitiska 

 
 

1 Malin Edmar, 1999, Internetpublicering, en juridisk vägledning, s. 24. 
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överväganden bör också beaktas, anser Statens kulturråd.2 I motiveringen till EU-
förslaget betonas vikten av att säkerställa att den inre marknaden fungerar 
friktionsfritt och att man skapar en miljö som skyddar och stimulerar kreativitet och 
nyskapande inom gemenskapen. Statens kulturråd framhåller dock att kreativitet och 
nyskapande också i hög grad gynnas av en generös kulturpolitik och av en öppen 
debatt. Ett fritt informationsflöde är av yttersta vikt för en demokrati. Information, 
kunskap och kultur bör göras tillgängliga för allmänheten. Det allmänna 
biblioteksväsendet, men också arkiv och museer spelar en viktig roll i ett 
demokratiskt samhälle. Förändringar i upphovsrättslagstiftningen, som försvårar 
institutionernas kunskapsförmedling, innebär en försvagning av demokratin, skriver 
Statens kulturråd. Lagstiftningen bör därför fortsättningsvis utformas så att den tar 
hänsyn till rättighetsinnehavarnas intressen samtidigt som den möjliggör enskilt bruk 
och användning för utbildnings- eller forskningsändamål.3 

Folkbibliotek har traditionellt haft en stor betydelse för medborgarnas möjligheter 
att förstå och diskutera sin samtid och framtid. Detta är en grundpelare i den svenska 
modellen. Folkbiblioteket har varit en plats där information samlats och erbjudits till 
alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Alla förslag att förändra förutsättningarna 
för bibliotekens folkbildande roll måste naturligtvis diskuteras och analyseras 
grundligt. 

Den svenska upphovsrättslagstiftningen har tidigare på ett väl fungerande sätt 
balanserat upphovsrättighetsinnehavarnas rättigheter och allmänhetens intressen, men 
nu frågar man sig i biblioteksvärlden vems intressen lagen ska tjäna. Dagens 
informationsteknologi medför att upphovsrättighetsinnehavarna behöver ett starkt 
skydd för sina rättigheter. Allt mer information lagras och transporteras digitalt och 
kopiering medför inte någon försämring av kvaliteten på kopian. Men i avtalsförslaget 
ges inget förslag på skydd för samhällsintresset. Risken finns att allmänheten, 
studenter, forskare och lärare hindras från att ta del av den nya teknikens 
möjligheter. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera debatten om de förändringar i upphovsrätten 
som föreslås av EU, samt att diskutera hur dessa förändringar kan komma att 

 
 

2 Statens kulturråd, ”Upphovsrätten av kulturpolitisk vikt”. Kulturrådet – information från Statens 
kulturråd, maj 1998, 1998/3, s. 10. 
3 Statens kulturråd, 1998, s. 10. 
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påverka det svenska folkbiblioteket. Grundmaterialet utgörs av den svenska 
debatten under 1995–2000 rörande EU-kommissionens förslag till harmonisering av 
upphovsrättslagen, mellan biblioteksföreträdare och företrädare för 
upphovsrättsinnehavarna. 

Jag anser att folkbiblioteken fyller en grundläggande demokratisk funktion och att 
en eventuell förändring inom upphovsrätten således blir en viktig demokratisk fråga. 
Därför är det viktigt att studera hur företrädare för olika sidor i denna fråga resonerar 
och hur de förhåller sig till demokratiaspekten. 

De två grupper som jag ovan kallar för biblioteksföreträdare och företrädare för 
upphovsrättsinnehavarna behöver definieras lite mer utförligt. Med biblio-
teksföreträdare menar jag de personer och organisationer som har anknytning till 
bibliotek i allmänhet, eller personer som skriver om frågan ur ett biblioteks-
perspektiv. De behöver inte nödvändigtvis ha samma åsikter, men deras främsta 
prioritering är biblioteket och dess framtid. Man skulle även kunna kalla dem 
företrädare för användarna. 

Den andra gruppen i debatten, den som jag har valt att kalla företrädare för 
upphovsrättsinnehavarna, består till stor del av representanter för upphovsrättsliga 
organisationer såsom ALIS (Administration av Litterära Rättigheter I Sverige), 
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och 
COPYSWEDE (konstnärsorganisationernas förhand-lings- och inkasseringsorgan 
för upphovsrätt). 

Det bör dock poängteras att de olika individerna i grupperna kan inneha flera 
roller. En journalist som skriver för en tidning, exempelvis i en bibliotekstidning, om 
riskerna med förslaget, är ju själv upphovsman. 

Den som innehar rättigheterna till ett verk kan antingen vara den ursprunglige 
upphovsmannen eller någon som har köpt rättigheterna. Den ursprungliga 
upphovsmannen är den enskilda person som har skapat verket. De ekonomiska 
rättigheterna kan dock överlåtas och då bli den som äger dessa upphovsrätts-
innehavare. Upphovsrättsinnehavaren kan alltså vara en enskild person, men även 
statliga myndigheter eller företag som exempelvis förlag, radio- och televisionsbolag, 
filmföretag, datorprogramföretag, telekommunikationsföretag också vidare. När jag i 
fortsättningen talar om upphovsrättsinnehavare menar jag alltså dem som innehar de 
ekonomiska rättigheterna. Tilläggas bör kanske att de ideella rättigheterna alltid 
stannar hos den ursprunglige upphovsmannen. Se vidare om detta under avsnittet 
upphovsmän. 
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Frågeställningar 
Vid sidan av en mer deskriptiv framställning av debatten försöker jag i uppsatsen 
även ge svar på frågor som: 

• Vad anser de olika parterna vara EU-kommissionens syfte med harmoni-
seringsarbetet av upphovsrätten? 

• Vilka konsekvenser tror de olika parterna att förslaget kan få? 
• Hur tror de olika parterna att frågan om upphovsrätt kan lösas? 
• Vad handlar frågan om för de olika parterna? Är det en demokratifråga eller en ren 

avtalsfråga? 

Centrala begrepp 
I debatten om folkbibliotek och upphovsrätt förekommer vissa begrepp som kan 
vara svåra att definiera och därför har jag valt att här precisera vad som menas med 
några för uppsatsen centrala begrepp. 

Elektroniskt dokument 
Ett dokument är en kopia av en informationsbärare och består av lagring av 
information av alla slag och innehåll. Ett elektroniskt dokument lagras på digital väg. 

EU-rättsliga termer 
En grönbok är ett dokument från Europeiska kommissionen som fungerar som 
diskussionsunderlag i samband med att riktlinjer utarbetas för EU: s politik inom ett 
visst område. Ett direktiv är gemensamma regler över vad för mål som ska uppnås 
inom EU och när de ska uppnås. Direktivet är bindande men medlemsländerna får 
själva bestämma på vilket sätt målen ska uppnås.4 

Harmonisering av lagstiftningen 
Med harmonisering menas i detta sammanhang att enskilda medlemsländers 
lagstiftning anpassa så att samma lagar gäller inom hela den Europeiska Unionen. 

 
 

4 EU-upplysningen, Sveriges Riksdag, 1999, ”Rättsregler i EU och Sverige, faktablad nummer 12”. Sverige 
i EU, s. 1. 



 
 

8 

Mångfaldiganderätt 
Upphovsmannen har den ekonomiska rättigheten att framställa exemplar, rätten att 
mångfaldiga verket. Han eller hon bestämmer alltså över hur ett verk ska göras 
tillgängligt i permanent form. 

Upphovsmän 
Med upphovsman menas primärt den människa eller grupp av människor som har 
skapat verket, men termen har en bredare betydelse. Upphovsrätten till ett verk 
försvinner ju inte efter det att skaparen har avlidit, utan de övergår till exempelvis 
dennes barn. Upphovsrätten till ett verk kan även säljas eller överlåtas, så en mer 
rättvisande term i stället för upphovsman är rättighetsinnehavare. 

Upphovsrätten till ett verk består av två delar, ekonomiska och ideella. De 
ekonomiska rättigheterna kan överlåtas eller säljas, och utgörs av befogenheten att 
framställa exemplar av verket och att göra det offentligt för allmänheten. De ideella 
rättigheterna innebär att upphovsmannen alltid har rätt att få sitt namn angivet när 
exemplar av verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. Verket får inte 
heller ändras utan upphovsmannens tillstånd. Dessa rättigheter stannar hos den 
ursprunglige upphovsmannen, eller dennes barn, till 70 år efter upphovsmannens 
död.5 Enligt upphovsrättslagen kan verk förekomma i många former; det kan vara 
skönlitterära verk, datorprogram, musikaliska verk, sceniska verk, filmverk, 
fotografiska verk, bildkonstverk, byggnadsverk och brukskonstverk. Det krävs dock 
att verket uppfyller krav på originalitet och kvalitet, vilket innebär att verket är 
frukten av ett självständigt skapande; två oberoende personer ska inte kunna skapa 
exakt likadana verk.6 

Forskningsläge 
Upphovsrätt är ett aktuellt ämne och mängden forskning i form av rapporter, 
utredningar och artiklar kan framstå som oändlig. Då upphovsrätt är en intressant 
fråga för många olika diskurser, är det svårt att få en översiktlig bild av forskningen. 
Det går dock att urskilja ett par frågor som utmärker sig i såväl debatt och i 
forskning. 

 
 

5 Edmar, 1999, s. 11–13. 
6 Carl Martin Roos, 1994,  Biblioteksrätt, s. 55. 
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Internationellt och nationellt pågår arbete med att anpassa rådande lagstiftning till 
den digitala miljön. I en digital miljö kan information lätt och snabbt spridas över 
gränserna, vilket frammanar samarbete inom många områden länder emellan. I EU 
pågår ett arbete med att anpassa lagstiftningen i medlemsländerna så att samma lagar 
gäller inom unionen, vilket skulle ge ett bättre skydd för rättighetsinnehavarna. 
Arbetet har lett fram till EU-parlamentets förslag till harmonisering av upphovsrätten 
KOM (99) 250 slutlig.7 

Både nationellt och internationellt förs diskussioner om hur äldre lagar ska kunna 
tillämpas i en digital miljö. Ett exempel på en fråga som är aktuell just nu är den 
personliga integriteten på Internet. Arbetet med den har i Sverige lett till stiftande av 
en ny lag, personuppgiftslagen (PUL).8 En annan fråga som diskuteras är konkurrens 
och upphovsrätt. Tidigare, med de traditionella tryckta medierna reglerades 
monopolfrågan i lagstiftningen och motsvarande måste nu utvecklas för en 
digitalmiljö. En balans mellan upphovsrättsinnehavarnas rättigheter och allmänhetens 
tillgång till information måste upprättas så att det inte uppstår en monopolställning. En 
tredje fråga behandlar utvecklandet av system för märkning av verk som finns 
tillgängliga på Internet. För att lagstiftningen ska ha någon verkan krävs ett effektivt 
system för att märka elektroniska verk, med exempelvis digitala signaturer, för att 
kunna spåra upp sådant som sprids utan tillstånd. Olovlig kopiering i exempelvis 
musik-branschen har ju visat sig vara ett stort problem. Ett fjärde exempel på en 
fråga som diskuteras är den olagliga verksamheten på Internet, till exempel missbruk 
av betalkort och publicering av förbjudet material. 

I Sverige har det skrivits en hel del litteratur om immaterialrätt, det vill säga det 
rättsområde som behandlar skyddet för intellektuella prestationer och i vilket 
upphovsrätt ingår. Carl Martin Roos har skrivit Biblioteksrätt, i samarbete med 
Kungliga biblioteket. Boken är ifrån 1994, och tar därför endast upp början på den 
Europeiska Unionens strävan efter harmonisering. Boken innehåller dock en bra 
genomgång av de rättsregler som berör biblioteket, och mycket i den är fortfarande 
aktuellt. Internetpublicering, en juridisk vägledning av Malin Edmar och 
Upphovsrätt i millenietid av Marianne Levin, Per Jonas Nordell och Pia Sundberg, 
är två exempel på senare litteratur, båda utgivna 1999, som behandlar ämnet 
upphovsrätt. 

 
 

7 KOM (99) 250 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
8 Peter Wahlgren, 1999, ”Om framtida rättsproblem”. IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år, s. 10. 
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Folkbibliotekets roll i informationssamhället, eller folkbiblioteket i framtiden, är 
av stort intresse i biblioteksvärlden. På konferenser och seminarier diskuteras 
folkbibliotekets roll i framtiden. Ett exempel är en publikation från 1997 där EU-
kommissionen sammanställt resultat från en undersökning från elva länder kallad 
Public libraries and the information society. I publikationen sammanfattas 
resultatet av en undersökning om hur informationstekniken påverkar folkbiblioteket. 
Syftet är att påskynda folkbibliotekets anpassning till informationssamhället samt att 
ge råd och strategier för hur man kan anpassa bibliotekets verksamhet till ett 
informationssamhälle.9 

I arbetet med att anpassa folkbiblioteket till informationssamhället går det att 
uttyda fyra teman som ofta diskuteras. För det första diskuteras folkbibliotekets 
viktiga demokratiska roll i ett samhälle där plånbokens storlek kan påverka tillgången 
till information. För det andra diskuteras hur folkbiblioteket ska följa med i 
utvecklingen; hur biblioteket ska bli en institution för information i 
informationssamhället där medborgare får ta del av den nya tekniken. För det tredje 
diskuteras hur folkbiblioteket ska utvecklas och fortsätta vara en institution för kultur. 
För det fjärde diskuteras målet att fortsätta vara ett stöd för utbildning på flera 
nivåer; i grundskola och högskola såväl som inom annan utbildning.10 

I ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har det skrivits två 
magisteruppsatser om bibliotek och upphovsrätt. Åsa Jenslin är författare till Digital 
upphovsrätt och informationsteknik – ett dilemma? En analys av tre aktörers 
motstridiga intressen. Uppsatsen handlar om hur den vetenskapliga 
informationskedjans aktörer, alltså förlag, vetenskapliga bibliotek och forskare i form 
av producenter, upplever och påverkas av revideringen av upphovsrättslagstiftningen. 
Hon tar även upp hur de olika aktörernas intressen skiljer sig åt och hur deras 
verksamheter påverkas av de nya elektroniska publiceringsformerna.11 

Biblioteken, upphovsrätten och de nya medierna, en uppsats av Jenny 
Widmark, redogör mycket utförligt för den internationella och den nationella 
upphovsrättslagstiftningen. Widmark går igenom det rådande rättsläget, 
upphovsrättens utveckling och biblioteksvärldens inställning till upphovsrätten och till 
förändringar på området. Hennes uppsats behandlar alla bibliotek som omfattas av 

 
 

9 M. Segbert, ed., 1997, Public libraries and the information society, s. 9. 
10 Segbert, 1997, s. 9. 
11 Åsa Jenslin, 2000, Digital upphovsrätt och informationsteknik – ett dilemma? En analys av tre aktörers 
motstridiga intresse. 
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upphovsrättslagen, det vill säga vetenskapliga bibliotek, fackbibliotek och 
folkbibliotek. Hon har även med en kort redovisning av den nationella debatt som 
förekommit i media mellan åren 1996–1999, en debatt som hon överlag anser ha 
varit sparsam. Hon går kort igenom de olika teman som hon finner i debatten; 
villkoren för att visa ett verk på bildskärm, avtal som en möjlig lösning på frågan om 
tillgång till information, de kommersiella krafternas ökning på informationsmarknaden 
och demokratifrågan.12 Båda dessa uppsatser rör sig inom samma ämnesområde som 
min uppsats. Jag har dock valt att helt inrikta mig på folkbiblioteket och dess 
demokratiska roll, till skillnad från Jenslins inriktning på vetenskapliga bibliotek. I 
Widmarks uppsats ligger tyngdpunkten på en redogörelse för det rådande rättsläget 
för Sveriges alla bibliotek, vilka lagar de måste ta hänsyn till och hur detta kan 
komma att förändras i och med lagförändringen. 

Området upphovsrätt är, som tidigare nämnts, ett aktuellt och brett område. Det 
mesta av arbetet handlar nu om att anpassa lagstiftningen till ett digitalt samhälle och 
det forskas om vad konsekvenserna av detta kan bli och om hur samhället kommer 
att påverkas. Europeiska Unionens harmoniseringsförslag är ett exempel på ett 
sådant arbete. 

Avgränsningar 
Bibliotek och upphovsrätt är var för sig två omfattande ämnen och en kombination 
av de båda gör varken området mindre eller mer lättöverskådligt. Dessutom kan 
bibliotekets organisation se olika ut i olika länder. Jag har valt att inrikta mig på 
folkbibliotek i Sverige. Forskningsbibliotek har sedan ett par år tillbaka diskuterat 
olika former av publicering av sitt eget material, och då har även frågan om 
upphovsrätt kommit upp. Om folkbibliotek och upphovsrätt finns inte lika mycket 
publicerat. 

Undersökningen av källmaterialet sträcker sig från år 1995 fram till och med år 
2000. Förslaget om harmonisering av upphovsrätten i EU-länderna presenterades 
1997 av Europaparlamentet, men arbetet med harmonisering av upphovsrätten 
började redan 1995 med publicerandet av en Grönbok. 

 
 

12 Jenny Widmark, 2000, Biblioteken, upphovsrätten och de nya medierna. 
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Teoretisk utgångspunkt 
I Artikel 19 i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna från 
1948 står det: 

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att 
utan ingripande hysa åsikter och frihet att öka, mottaga och sprida upplysningar och tankar 
genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.13 

I Sverige påbörjade regeringen 1985 en utredning om maktfördelning och demokrati. 
Resultatet blev en statlig offentlig utredning (SOU) med titeln Demokrati och makt i 
Sverige 1990:44, även kallad maktutredningen.14 I direktivet till utredningen står det 
att syftet med utredningen var att: 

/…/fördjupa kunskaper om den svenska demokratins villkor, om medborgarnas möjligheter 
att påverka sina levnadsvillkor och om de faktorer som skapar makt att forma 
morgondagens Sverige.15 

I direktivet står det även: 

Den demokratiska grundtanken är alla människors lika värde. Alla medborgare har rätt att på 
lika villkor delta i formandet av det framtida samhället. Denna tanke har djupa rötter i 
Sverige.16 

En grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle är att alla har samma tillgång 
till information och kunskap, oavsett grupptillhörighet och ekonomiska 
förutsättningar. I maktutredningen talar man om att demokrati förutsätter en jämn 
spridning av resurser, och med resurser menas ekonomiska sådana såväl som 
kunskaper och kompetens. Det klargörs även att tillgång till resurser påverkar 
människors förutsättningar för att vara med och påverka och utöva inflytande.17 För 
att man ska kunna vara delaktig i det samhälle man lever i och det som sker 
runtomkring en måste man kritiskt kunna granska information som fungerar som 
underlag för de beslut man tar och de ståndpunkter man har. 

 
 

13 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights , 1998, ”Universal declaration 
of human rights”. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/swd.htm, 010420. 
14 Dir 1985:36, ”Utredning om maktfördelning och demokrati i Sverige”. Demokrati och makt i Sverige, 
SOU 1990:44, s. 411. 
15 Dir 1985:36, s. 411. 
16 Dir 1985:36, s. 411. 
17 Dir 1985:36, s. 414. 
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I ett samhälle där den ekonomiska makten allt mer baseras på kunskap och 
information är det av yttersta vikt att information verkligen finns tillgänglig för alla. 
Biblioteket ställer till förfogande information i tryckt format för egenbruk i syfte att 
just alla ska ha en chans att få ta del av det som händer runt omkring oss. Den stora 
mängden information som produceras, både i tryckt och digital form, är svår att 
orientera sig i. För att kunna utnyttja de möjligheter den moderna tekniken ger, kan 
hjälp och vägledning behövas. Det är här biblioteket kommer in, här finns 
kompetensen. Bibliotekets funktion i ett demokratiskt samhälle enligt ovan, är att 
vara en länk för medborgarna att utan hänsyn till kostnader eller andra hinder, kunna 
informera sig om samhällsfrågor och oinskränkt kunna ta del av information som kan 
omvandlas till kunskap. Den statliga demokratiutredningen talar om biblioteken som 
”våra viktigaste kulturförmedlare”.18 Biblioteken behövs för att täcka allmänhetens 
behov av kunskap, information och kultur, och för att utgöra en mötesplats. Därför 
skulle inskränkningar i deras möjligheter som kulturförmedlare även vara inskränk-
ningar i den enskilde medborgarens demokratiska rättigheter. 

Varför är folkbibliotekets roll i ett demokratiskt samhälle så viktig och varför är 
det intressant och viktigt att se vilka konsekvenser eventuella förändringar inom 
upphovsrätten skulle få? Rolf Hapel, stadsbibliotekarie i Århus, Danmark, har 
presenterat en målformulering som innehåller ett antal värderingar vilka ligger till 
grund för de nordiska folkbibliotekens verksamhet.19 Dessa får också uttrycka min 
syn på folkbiblioteket och dess betydelse för demokratin i den här uppsatsen. 

• Folkbibliotek ska säkra fri och jämlik tillgång till information och kunskap, böcker 
och digitalt buren information är jämbördiga. 

• Folkbibliotek ska säkra den fria åsiktsbildningen – vår demokrati bygger på att 
åsikter kan bildas men också torgföras; för det är biblioteken viktiga arenor. 

• Folkbibliotek ska stärka läsförmågan. 
• Folkbibliotek ska främja medvetandet om kulturarvet – förlänga vårt gemensamma 

minne genom att göra tryckta och digitala medier tillängliga också sedan deras 
kommersiella livslängd avklingat. 

• Folkbibliotek ska stärka personlig kreativ och analytisk förmåga. 

 
 

18 Anders Johnson, Läsarna och demokratin – ett brev till det läsande Sverige. Demokratiutredningens 
skrift nr 8, SOU 1998:134, 1998, s. 31. 
19 Rolf Hapel, Biblioteken i informationssamhället – ett nordiskt och europeiskt perspektiv (referat). 
www.lansbibliotek.halland.net/hkonf98/hapel.htm, 010420. 



 
 

14 

• Folkbibliotek ska stödja kulturell mångfald. 
• Folkbibliotek ska stärka kunskapen om informationsteknikens möjligheter –

 biblioteken är viktiga redskap för att föra ut insikterna om IT på bred front genom 
kvalitet, allsidighet och aktualitet i utbudet. 

Utgångspunkter för denna uppsats är alltså maktutredningens syn på ett demokratiskt 
samhälle. Synen på folkbiblioteken i sig får uttryckas av Rolf Hapels definition. 

Källmaterial och metod 
Uppsatsen behandlar debatten i svensk press mellan åren 1995–2000. Med press 
menas dagspress, kvällspress och branschtidningar/tidskrifter. Mina kriterier för det 
utvalda materialet är att det i tidningen/tidskriften ska diskuteras frågor med 
anknytning till biblioteksverksamhet, i detta fall upphovsrättens betydelse för 
biblioteket. 

Under uppsatsarbetet kom det i februari 2001 en resolution som innehöll några 
ändringar av en ståndpunkt som EU-parlamentet publicerade i början av år 2000.20 
Resolutionen innehåller flera bra förslag till ändringar för biblioteken, dock har det 
ännu inte förekommit någon större debatt om förslaget och det behandlas därför inte 
i uppsatsen. 

Bland dagstidningar och kvällstidningar har jag studerat de stora tidningarna i 
Sverige, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, och Göteborgs-
Posten, där debattserier har publicerats. Även dagstidningen Arbetet, som gavs ut 
mellan åren 1999–2000, och föregicks av Arbetet Nyheterna 1995–1999, har jag 
studerat. 

Biblioteksrelaterade tidningar och tidskrifter har även studerats. Biblioteksbladet 
(BBL) ges ut av Svensk biblioteksförening. DIK-forum: facklig tidskrift för 
anställda inom dokumentation, information och kultur är DIK-förbundets 
medlemstidning och kommer ut 18 gånger per år. Tidskriften skriver om aktuella 
frågor som rör deras medlemmar. Tidskriften har en debatt sida som är öppen för 
alla som vill diskutera aktuella ämnen. 

 
 

20 A5-0043/2001. Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför 
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=sv, 
(sök sedan på dokumentets nummer) 010502. 



 
 

15 

Tidskrift för dokumentation ges ut av Tekniska litterära sällskapet och har så 
gjorts sedan 1945. Tidskriften kommer ut fyra gånger per år och skrivs på något av 
de skandinaviska språken eller engelska. Innehållet är fokuserat på den senaste 
utvecklingen inom det informationstekniska området. Bibliotekstjänst (Btj) ger ut 
tidskriften Ikoner: vision och tradition sex gånger per år. 

Folket i Bild – Kulturfront ges ut av förlaget med samma namn. Folket i 
Bild/Kulturfront är även en ideell förening som vill agera till försvar för yttrande- och 
tryckfrihet, främja folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna. 
Papperstidningen har getts ut sedan 1972 och Internetutgåvan sedan 1995. 

Computer Sweden är en IT-tidning som samlar in, analyserar och värderar 
information. Tidningen ges ut som morgontidning tre gånger i veckan och har funnits 
sedan 1983. Dagens IT beskriver sig själva som en oberoende nyhets- och 
analysorganisation om IT-området. Sedan år 2000 publiceras nyheter varje dag på 
nätet, och varje torsdag kommer en papperstidning ut. Dagens IT ges ut av förlaget 
Ekonomi + Teknik. 

Sveriges författarförbund ger ut tidskriften Författaren. Svensk bokhandel ges 
ut av Sveriges bokförläggareförening eller Sveriges förläggarförening. 

Den Europeiska Unionen publicerade 1995 en grönbok med den svenska titeln 
Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.21 EU-
kommissionen lade 1997 fram ett direktivförslag, baserat på grönboken, Förslag till 
Europaparlamentets och Rådets direktiv och harmonisering av vissa aspekter 
av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.22 Nästa steg 
är det slutgiltiga direktiv som väntas vara klart 2001. 

WIPO (World Intellectual Property Organization) är en av två organisationer 
inom FN som arbetar med upphovsrätt.23 Den 20 december 1996 anordnade WIPO 
en diplomatkonferens vars mål var att arbeta fram ett fördrag till revidering av 
upphovsrättslagen inom EU-länderna och anpassade den till en digital miljö. Frukten 
av detta är WIPO Copyright Treaty och WIPO Performance and Phonograms 
Treaty, två fördrag som fungerar som tillägg till Bernkonventionen.24 

 
 

21 COM (95) 382 final. Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society. 
22 KOM (99) 250 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
23 WIPO är FN's fackorgan för immaterialrätt och dess huvudsakliga uppgift är att skapa internationella 
överenskommelser och administrera de konventioner och överenskommelser som redan finns. Det är 
WIPO som administrerar Bernkonventionen, en internationell konvention som tillträddes 1886 och som 
berör den svenska upphovsrätten ur ett internationellt perspektiv. 
24 WIPO Copyright Treaty CRNR/DC/94 & WIPO Performance and Phonograms Treaty CRNR/DC/95. 
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Skillnaden mellan så kallade branschtidningar, dagstidningar och kvällspress 
ligger främst i till vem tidningarna vänder sig till. Med branschtidning avser jag en 
tidning med en målgrupp vars intressen är gemensamma, tidningens uppgift är att 
informera målgruppen om vad som händer inom ett visst område. Innehållet i en 
branschtidning har heller inte några krav på sig att vara objektivt, utan styrs av 
målgruppens intressen. En dagstidning har inte en lika homogen målgrupp och 
tidningens uppgift är därför mer att vara allmänt upplysande och dess åsikter styrs av 
andra faktorer som till exempel politik. Kvällstidningars syften verkar ofta vara mer 
underhållande än upplysande, varför det kan kännas tveksamt att ta med dem i en 
analys. Dock har ofta deras kultursidor och debattserier en annan kvalitet och när 
det gäller målgrupp och inriktning fungerar de i stort sätt på samma sätt som 
dagstidningar. 

Syftet med uppsatsen är att göra en undersökning av hur företrädare för 
folkbibliotek och upphovsrättsinnehavare förhåller sig till EU: s harmoniseringsförslag 
av upphovsrätten. Undersökningen genomför jag genom en kvalitativ analys av 
debatten som förekommit i tidningar och tidskrifter under en viss tidsperiod. Valet att 
göra en analys av debatten istället för exempelvis intervjuer eller enkäter motiverar 
jag med att det tryckta materialet har varit lättare att komma åt. Jag har i denna 
uppsats inte haft utrymme att göra både en debattanalys och intervjuer, och då jag 
funnit att debattmaterialet varit intressant och tillförlitligt har jag nöjt mig med det. 
Dessutom är det tryckta ordet mer bestående, det är inte beroende och påverkbart 
av olika yttre omständigheter som kan vara fallet i en intervju. Om undersökningen 
dessutom görs under ett längre tidsperspektiv blir materialet större och förändringar i 
attityder, som annars kan vara svåra att uppmärksamma, bli tydligare. Nackdelen 
kan vara att man inte kan ställa direkta frågor och få specifika svar, som man kan 
göra i en intervju. 

Urvalet av media har skett genom dels sökningar i artikeldatabaser som 
Mediearkivet, Artikelsök, Nordiskt BDI–index25. Jag har även tagit med så kallade 
medlemstidningar eller branschtidningar för de organisationer som jag funnit på till 
exempel Kungliga Bibliotekets hemsida. 

 
 

25 En nordisk databas för bibliotek, dokumentation och information. 
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Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra delar. Efter inlednings- och bakgrundskapitlet följer ett 
avsnitt som redogör för den debatt som förts, uppdelad i fyra delar efter de förslag 
till ändringar som förekommit i arbetet med att harmonisera upphovsrätten. De fyra 
delarna är grovt indelade i perioder efter när förslagen publicerades eller beslutades. 
Artiklarna sorteras alltid efter det de handlar om även om det ibland förekommer 
frågor i ”fel” period, en fråga rörande ett visst direktiv kan ha diskuterats långt innan 
den övriga debatten startade. Varje del är i sin tur indelad efter de frågor som jag 
redogjorde för under rubriken frågeställningar. 

• Vad anser de olika parterna vara EU-kommissionens syfte med harmoniserings-
arbetet av upphovsrätten? 

• Vad handlar frågan om för de olika parterna? Är det en demokratifråga eller en ren 
avtalsfråga? 

• Vilka konsekvenser tror de olika parterna att förslaget kan få? 
• Hur tror de olika parterna att frågan om upphovsrätt kan lösas? 
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Bakgrund 

Den nya upphovsrätten 
Sedan 1960-talet har upphovsrätten långsamt anpassats till en digital miljö genom 
successiva omarbetningar av lagstiftningen. Detta arbete pågår i allra högsta grad i 
dag och EU: s arbete med att harmonisera lagstiftningen är ett led i detta arbete. Den 
elektroniska upphovsrätten är en global fråga. 

Internationellt regleras upphovsrätten bland annat av Bernkonventionen från 
1886. Bernkonventionen fungerar som en global ramlag för de länder som skrivit 
under konventionen. De är skyldiga att utan formaliteter, exempelvis registrering, ge 
skydd för upphovsrätten för de upphovsmän som är medborgare eller bor i något av 
medlemsländerna. Ett upphovsrättsligt skyddat verk är skyddat i alla länder som 
anslutit sig till konventionen och skyddet ska motsvara det skydd som skulle ges i 
ursprungslandet.26 Bernkonventionen administreras av FN-organet WIPO, som har 
sitt säte i Genève. 

I december 1996 anordnade WIPO en diplomatkonferens i Genève om nya 
internationella överenskommelser på upphovsrättens område. Resultatet av 
konferensen blev två internationella överenskommelser och tillägg till Bern-
konventionen med namnen WIPO Copyright Treaty och WIPO Performance & 
Phonograms Treaty. Ytterligare en fråga fanns med på dagordningen, internationellt 
skydd för databaser, men den lyckades man inte enas om.27 

Under 1990-talet har det inom EU pågått ett arbete med att utforma en inre 
marknad. Inte minst har man koncentrerat sig på en inre marknad för informa-
tionsprodukter och informationstjänster. Inom EU har man stora förhoppningar på 
information som den nya handelsvaran och informationsbranschen är den bransch 

 
 

26 Edmar, 1999, s. 33. 
27 Henry Olsson, ”Diplomatkonferens om nya internationella överenskommelser på upphovsrättens 
område”. Biblioteksbladet, 1997:1, s. 4. 
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som ska skapa nya arbetstillfällen inom unionen.28 För att så ska ske krävs det att 
pengar som investerats ger avkastning. Detta ställer krav på skydd mot 
piratkopiering i hela den Europeiska unionen. Ett steg i denna riktning är att anpassa 
lagstiftningen så att förutsättningarna för en inre marknad förbättras. Detta har man i 
EU gjort under en tid genom att ändra och harmonisera flera lagar som har att göra 
med information. 

• 1991 kom direktiv om rättsligt skydd för datorprogram, som utökade upphovsrätten 
för mjukvaror så att de fick samma skydd som litterära och konstnärliga verk.29 

• 1992 kom direktiv om uthyrning och utlåning av upphovsrättsligt skyddade verk, 
som gav rättighetsinnehavarna exklusiva rättigheter.30 

• 1993 kom skyddsdirektiv, som utökade skyddstiden för ett verk från 50 år till 70 år 
efter upphovsmannen död.31 

• 1996 kom direktiv om rättsligt skydd för databaser.32 

I juli 1995 publicerade EU-kommissionen en grönbok med den svenska titeln 
Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.33 Den är inde-
lad i två delar. I det första avsnittet diskuteras varför immaterialrätt behövs i en 
integrerad internationell marknad, särskilt när det gäller högteknologiska produkter. I 
den andra delen presenteras de frågor i vilka EU-länderna måste komma fram till 
gemensamma ståndpunkter, för att ge ett adekvat skydd. Två och ett halvt år senare, 
i december 1997 hade EU-kommissionen arbetat fram ett direktiv baserat på 
grönboken.34 Direktivet skickades till EU-parlamentet, som röstade igenom det efter 
att ha gjort ett flertal tillägg. EU-kommissionen arbetade då om förslaget och i maj 
1999 var det nya omarbetade förslaget klart och gick vidare till Ministerrådet.35 När 

 
 

28 Kjell Nilsson, ”Läget i den europeiska upphovsrättsmatchen: halvtidsfunderingar”. Ikoner , 1999:1, s. 
15. 
29 Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram. 
30 Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter 
avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter. 
31 Rådets direktiv 93/98/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om 
upphovsrätt och närstående rättigheter avseende sattelitsändningar och vidaresändning via kabel. 
32 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser . 
33 COM (95) 382 final. Green paper on Copyright and Related rights in the Information Society. 
34 KOM (97) 628 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa 
aspekter på upphovsrätt och närstående rättigheter in informationssamhället. 
35 KOM (99) 250 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa 
aspekter på upphovsrätt och närstående rättigheter in informationssamhället. 
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rådet hade enats om en gemensam ståndpunkt skickades det tillbaka till EU-
parlamentet för en ”andra läsning”. 

Problem 
I debatten om elektronisk upphovsrätt är det framför allt ett par frågor eller områden 
som förekommer oftare än andra. Jag kommer i detta avsnitt att ta upp de begrepp 
som diskuteras och försöka förklara vad som anses vara problemet/problemen. 

Per Jonas Nordell, jur. dr i civilrätt från Handelshögskolan i Stockholm förklarar 
under en konferens om upphovsrätt, som refereras i Biblioteksbladet, att 
upphovsrätten har blivit mycket komplicerad och att detta beror på ett antal 
utvecklingstendenser.36 

1. Upphovsrättslagen har immaterialiserats. Med det menas att lagen numera 
reglerar även sådant som man inte kan ta på. Eftersom det upphovsrättsliga 
skyddet bygger på ganska abstrakta begrepp som är svåra att definiera, blir 
också skyddet krångligt att tillämpa i konkreta fall. 

2. Internationalisering och europeisering. Enligt Nordell handlar det förenklat om 
att de nationella lagstiftarna har svårt att anpassa sig till det som händer i 
omvärlden inom detta område. Det är svårt att få en gemensam internationell 
standard på upphovsrättslagstiftningen. 

3. Kraven i upphovsrätten sjunker. För att verk ska skyddas av upphovsrätten 
måste de ha verkshöjd, det vill säga uppfylla vissa krav på originalitet och 
individualitet. Problemet är att verkshöjd inte är definierat i lagstiftningen och 
att nivån för vad som uppfyller dessa krav, idag är väldigt låg. 

4. Skyddstiden blir längre. Tidigare var ett verk skyddat av upphovsrättslagen 50 
år efter det att upphovsmannen avlidit. Idag är det 70 år. Detta stärker 
upphovsmännens position och kombinerat med strängare upphovsrättsliga 
regler komplicerar det tillgängliggörandet av upphovsskyddade verk. 

Dessutom har upphovsrätten kommit att bestå av ett virrvarr av rättigheter och 
undantag; olika verk har olika rättigheter och undantagen kan själva vara försedda 
med undantag. EU-direktiv fogas in i lagstiftningen vilket gör att vissa delar av 

 
 

36 Henriette Zorn, ”Den svåra balansen mellan upphovsman och användare”. Biblioteksbladet, 1998:3, 
s. 23. 
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lagstiftningen överlappar varandra. Dessa faktorer har gjort att upphovsrätten är svår 
att överskåda och svårt att tillämpa. 

I förslagen till ändring av Bernkonventionen och EU-direktiven finns det ett par 
upphovsrättsliga begrepp som ofta diskuteras och som har betydelse för 
biblioteksverksamheten. Jag har här försökt att förklara dem och den betydelse de 
har i debatten. 

Mångfaldiganderätten 
Risken finns att den tekniska utvecklingen leder till att upphovsmannens rättigheter 
blir försvagade. Upphovsmannen har den ekonomiska rättigheten att framställa 
exemplar. Han eller hon bestämmer alltså över hur ett verk ska göras tillgängligt i 
permanent form. De nya medierna medför problem då verken inte längre har fysisk 
form när de finns lagrade i en dators RAM-minne, eller arbetsminne. När man 
exempelvis tittar på en bild lagras den i datorns arbetsminne, men när datorn sedan 
stängs av sparas den inte.37 Frågan om detta ska räknas som en 
exemplarframställning och alltså tillhöra upphovsmannens rättighet eller inte, är en 
viktig fråga. 

Den nya tekniken gör det även möjligt att enkelt och billigt kopiera upp-
hovsrättsligt skyddat material med samma kvalitet som originalet. Det kan vara svårt 
att stoppa denna piratkopiering eftersom gärningsmännen är svåra att identifiera. 

Tillgängliggörande för allmänheten 
Upphovsmannens rättighet att tillgängliggöra ett verk för allmänheten är ytterligare en 
av de ekonomiska rättigheterna. Enligt lagstiftningen kan ett verk göras tillgängligt för 
allmänheten på tre sätt; genom spridning av exemplar till allmänheten, genom offentlig 
visning av exemplar och genom offentligt framförande av verket.38 

Spridning av exemplar innebär att upphovsmannen bestämmer exempelvis över 
försäljning och export av verket. 

Vad är det då för skillnad mellan att visa ett verk och att framföra ett verk? Ett 
verk anses vanligtvis som framfört då det har en början och ett slut, så som litterära 
verk, musikverk och filmer. Själva framförandet består av att verket läses upp eller 

 
 

37 Johan Förander & Mats Ingvar, ”Upphovsrätt och Internet”. Ikoner , 1999:2, s. 34. 
38 Johan Förander & Mats Ingvar, ”Upphovsrätt och Internet”. Ikoner , 1999:2, s. 34. 
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spelas upp. Bilder och konstverk framträder allt i ett, utan början eller slut, och anses 
därmed visade.39 

Möjligheten att göra undantag från de upphovsrättsliga rättigheterna 
I Upphovsrättslagens andra kapitel finns de inskränkningar i upphovsrättslagen som 
tillåter att verk används utan tillstånd från upphovsmannen och därmed också utan 
ersättning. Dessa undantag gäller bland annat vid framställning av exemplar för enskilt 
bruk, inom undervisningsverksamhet, inom vissa arkiv och bibliotek, i framställning 
av samlingsverk för användning vid undervisning och i citat.40 

 
 

39 Katarina Renman Claeson, Digitala påfrestningar på upphovsrätten. 
www.kb.se/Nvb/Upphov/Digital/digital4.htm, 010420. 
40 Catharina Ekdahl, ”Upphovsrätten och det nya biblioteket”. Ikoner: vision och tradition, 1999:1, s. 21. 
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Undersökning 

Jag kommer här att redogöra för de åsikter som framkommit i artiklar i utvalda 
tidningar och tidskrifter. Avsnittet är indelat årsvis i fyra perioder efter de olika 
förslag till ändringar som förekommit. Detta för att den debatt och de frågor som 
förekommit under perioden ska kunna redovisas på ett mer överskådligt sätt. 

• Den första perioden rör sig mellan 1995–november 1996. KOM (95) 382 slutlig 
publicerades i juli 1995. 

• Den andra perioden är mellan december 1996–november 1997. WIPO-förslaget 
beslutades i december 1996. 

• Den tredje perioden är mellan december 1997–maj 1999. KOM (97) 628 slutlig 
beslutades i december 1997. 

• Den fjärde perioden slutligen är mellan april 1999 till idag. KOM (99) 250 slutlig 
publicerades i maj 1999. 

Den första debattomgången (efter Grönbok 
KOM (95) 382 slutlig) 

Syftet med denna Grönbok KOM (95) slutlig var att ta upp och inbjuda till 
diskussion runt ett antal frågor om upphovsrätt och närstående rättigheter. 

Grönboken är indelad i två delar. I den första delen diskuteras infor-
mationssamhället i mera allmänna ordalag. Det tas upp varför immaterialrätten är 
viktig och vilken roll den spelar i ett högteknologiskt samhälle. 

I den andra delen presenteras de frågor som EU-kommissionen anser har 
betydelse i ett fungerande informationssamhälle, och som medlemsländerna måste 
enas om. De gäller generella frågor om tillämpad lagstiftning och spridningsrätten, 
exploaterandet av upphovsrättsligt skyddade verk samt om dessa principer behöver 
ses över för att anpassas till en digital miljö. Vidare analyseras vissa rättigheter; vad 
de innehåller och hur det juridiska styrelsesättet används. Vissa delar av lagstiftningen 
behöver justeras och där tar man upp följande: 

• Hur frågan om exemplarframställning av elektroniskt material kan lösas. 
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• Hur den nya tekniken ska fungera tillsammans med den gamla lagstiftningen i frågan 
om rätten till överföring till allmänheten. 

• Hur elektronisk spridning och elektronisk överföring av upphovsrättsligt skyddade 
verk ska hanteras då tekniken gör det möjligt att kopiera verk och sprida dem. 

• Hur rättighetsinnehavare till verk som sänds digitalt ska kunna skydda sina verk från 
att kopieras. 

• Hur upphovsmän ska kunna skydda sina ideella rättigheter. 

Del två avlutas med en diskussion om exploaterandet av rättigheter. Först diskuteras 
hur förvärvandet och administreringen av rättigheter ska skötas. Exempelvis behövs 
ett bra system som inte hindrar att upphovsrättsligt skyddade verk används på grund 
av att proceduren att skaffa ett tillstånd för att använda ett verk är för krånglig. 
Digital märkning av verk tas upp men man konstaterar att man behöver ta fram ett 
system som fungerar och tillämpas internationellt. 

Om debatten 
Under perioden 1995 till november 1996 skrevs inte särskilt mycket om direktivet i 
pressen. Ett tiotal artiklar publicerades i tidningar med biblioteks- och 
upphovsrättsanknytning. 

Vad handlar frågan om för de olika parterna? 
Mirja Ryynänen, ordförande i Finlands biblioteksförening och ledamot i EU-
parlamentets kulturutskott, säger i en intervju i DIK-Forum att tillgång till information 
måste betraktas som en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det är 
inte tillräckligt att enskilda länder lever upp till detta, utan det är något som måste 
fastställas på ett internationellt plan.41 

Många människor antas komma att försörja sig på information i framtiden, och 
det är viktigt att kultur- och informationsindustrin går ihop. Samtidigt anser Ryynänen 
att tillgång till information är en viktig del i en demokrati och detta måste man också 
ta hänsyn till och kanske bekosta med offentliga medel.42 

 
 

41 Anna Celsing, ”Upphovsrätten, Biblioteken och informationsförmedlingen”. DIK-Forum, 1995:11, 
s. 17. 
42 Anna Celsing, ”Upphovsrätten, Biblioteken och informationsförmedlingen”. DIK-Forum, 1995:11, 
s. 17. 
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På ett seminarium, delvis refererat i Författaren, sade Trygve Ramberg från 
Universitetsförlaget i Oslo att han anser att: 

Fri information är inte detsamma som gratis information. Någonstans måste det betalas. 
Biblioteken vill gratis kunna hämta information och sedan sälja papperskopior, varför ska 
inte då författarna kunna få sin rättmätiga del? Ett dokument kan i dag spridas i miljoner 
kopior ändras och matas in igen elektroniskt och kopieras på nytt. En sådan distribution 
strider helt klart mot Bernkonventionens regler.43 

Konsekvenser 
Mirja Ryynänen är oroad över den allt mer ekonomipräglade synen på information, 
som hon anser är tydligt i kommissionens rapporter och direktivförslag. Ryynänen 
säger i en intervju i DIK-forum att om synen på information som en handelsvara inte 
ändras kommer samhället att delas i två delar efter de som har råd med information 
och de som inte har det.44 

Ryynänen anser att det är en självklarhet att upphovsmännen måste få betalt, annars 
kommer exempelvis Internet att utarmas och den enda information som finns tillgänglig där 
är reklam och meningslöst allmängods. Upphovsmännen kommer inte längre vilja publicera 
sina verk om deras rättigheter inte skyddas.45  

Peter Seipel, professor i juridik vid Institutet för rättsinformatik, sade på ett semi-
narium, delvis refererat i DIK-forum, att det är viktigt att komma ihåg att samtidigt 
som tekniken innebär risker för upphovsmännen, medför den även att det är lättare 
att skydda sitt material på Internet.46 

Sammanfattning 
Antalet artiklar som publicerades om Grönboken under perioden 1995 till november 
1996 var få. Det går inte att märka någon ökning i antalet artiklar ens under den 
period då Grönboken publicerades, i juli 1995. Sverige blev medlem i den 
Europeiska Unionen 1995 och kanske var inte medierna på det klara om hur detta 
skulle komma att påverka situationen för de svenska biblioteken. 

 
 

43 Maria Rodikova, ”Informationsanvändare på upphovsmannens bekostnad”. Författaren, 1996:7, s. 6. 
44 Anna Celsing, ”Upphovsrätten, Biblioteken och informationsförmedlingen”. DIK-Forum, 1995:11, 
s. 17. 
45 Anna Celsing, ”Upphovsrätten, Biblioteken och informationsförmedlingen”. DIK-Forum, 1995:11, 
s. 17. 
46 Karin Almegård Norby, ”DIK-dagen: Copyright och nya media ‘Informationsfrihet är det viktigaste’”. 
DIK-Forum, 1996:1, s. 7. 
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I flera av artiklarna berättas om bakgrunden till upphovsrätten och vad som är 
syftet med den. I ett par artiklar diskuteras informationsfrihetens betydelse för 
demokratin och även bibliotekets betydelse. Eftersom syftet med en grönbok är att 
uppmuntra till en diskussion, och man kan antaga att detta är menat även för alla dem 
som inte är direkt inblandade i beslutsfattandet av frågan, var debatten mager. Att 
debatten inte handlade om detaljfrågor utan om mer övergripande frågor om EU-
kommissionens arbete med upphovsrätten går kanske även att härröra till 
Grönbokens funktion som diskussionsunderlag om informationssamhället och 
upphovsrätten i stort. 

Den andra debattomgången (efter WIPO-förslaget) 
Under Diplomatkonferensen i Genève den 2–20 december 1996, där 126 stater, 
den Europeiska Gemenskapen och ett stort antal organisationer deltog, gjordes vissa 
ändringar av det tidigare förslaget. I inledningen till fördraget lades följande stycke till: 

/…/the Contracting Parties, recognizing the need to maintain a balance between the rights 
of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to 
information, as reflected in the Berne Convention.47 

I förslaget finns framför allt tre artiklar som rör biblioteksverksamhet. De är artiklar 
nummer 7, 10 och 12. 

Den artikel som orsakade mest diskussion var artikel 7, som handlade om 
mångfaldiganderätten, eller exemplarframställning. Det man var oense om var en 
formulering som skulle ge upphovsmannen rätten att kontrollera exemplar-
framställningen av sina verk inklusive ”… direct or indirect reproduction or their 
work, whether permanent or temporary, in any manner or form”. Tillstånd från 
upphovsmannen skulle alltså krävas då man till exempel surfade på nätet och tittade 
på en bild som är upphovsrättsskyddad eftersom ett dokument lagras tillfälligt i en 
dators RAM, eller arbetsminne, när det tas upp på bildskärmen. Denna tillfälliga 
lagring ses som framställandet av en kopia, men det föreslås att ett undantag ska 
kunna göras då det inte ligger några ekonomiska intressen bakom kopieringen. 
Dessa tillfälliga kopior är endast lagliga då det är tillåtet av rättighetsinnehavaren. 
Deltagarna på konferensen lyckades inte enas om denna fråga och artikel 7 ströks 

 
 

47 WIPO Copyright Treaty CRNR/DC/94, s. 2. 
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helt. Detta kunde man göra eftersom rätten till mångfaldigande finns nämnd i artikel 9 
i Bernkonventionen.48 

Artikel 10 handlar om framföranderätten till allmänheten. Tidigare har denna 
artikel reglerat framförandet av verk via trådlösa medier så som radio. Nu föreslogs 
en utökning av upphovsmannens rättigheter till att gälla även litterära, fotografiska 
och grafiska verk. Det nämns även att ett verk kan göras tillgängligt för en allmänhet 
med hjälp av digital eller analog teknik, och att mottagaren själv kan bestämma var 
och när han eller hon vill ha tillgång till verket. 

Artikel 12 gäller möjligheterna för medlemsländerna att göra undantag i 
lagstiftningen från rättighetsinnehavarnas mångfaldiganderätt. Många länder gör 
undantag för kopiering för privatbruk, för forskning och för utbildning. 

Mycket av det som debatterades publicerades innan förslaget röstats igenom. 

Om debatten 
Under perioden december 1996, då WIPO: s förslag antogs, till november 1997, 
publicerades ett rätt stort antal artiklar, 36 stycken under 11 månader. Mest livlig var 
debatten månaden innan WIPO-beslutet antogs, alltså i november 1996. Då 
förekom två debattserier, en i Aftonbladet och en i Dagens Nyheter, mellan 
företrädare för upphovsmännen och företrädare för användarna. Även i mitten på 
året, runt augusti, skrevs flitigt om upphovsrätt i tidningarna, vilket troligtvis beror på 
att IFLA: s (International Federation of Library Associations and Institutions) 
sextioandra konferens ägde rum den 25–31 augusti 1996. Efter konferensen 
publicerades ett principuttalande om upphovsrätt i elektronisk miljö, ett uttalande 
som troligtvis satte fart på debatten igen. Under år 1997 var debatten ganska jämn, 
lite drygt 2 artiklar varannan månad. Att det handlar om en fråga som upprör och 
berör många framgick tydligt. Organisationen KLYS ansåg att dagstidningarna främst 
publicerade de artiklar som överensstämde med tidningarnas åsikter och bedrev 
därför större delen av sin debatt på sin hemsida. På denna sida länkar de även till 
artiklar som uttrycker en annan ståndpunkt än deras, och anser sig därmed vara vän 
av upphovsrätten och det fria informationsflödet.49 

 
 

48 Patrik Fallberg, ”Förändringar i upphovsrätten, hotar tillgången på information för forskning, utbildning 
och bibliotek?”. DIK-forum, 1996:18, s. 21f. 
49 www.klys.se/upphovsratt-debatt.htm, 010420 
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Åsikter om WIPO-förslaget 
Biblioteksföreträdare och de som delar bibliotekets åsikter anser att problemet inte 
är att upphovsmannen vill ha betalt för sina texter, musik eller bilder, utan WIPO: s 
definition av vad som utgör en exemplarframställning.50 Enligt WIPO: s förslag 
uppstår ett exemplar varje gång ett verk sparas i datorns minne, om så bara tillfälligt. 
Detta ses som framställandet av en kopia och tillstånd skulle alltså krävas från 
upphovsrättsinnehavaren. Detta väckte starka känslor. I Aftonbladet skriver 
journalisten Gunnar Ohrlander så här om detta: 

Varje gång du tittar på ett dokument, ja till och med i en innehållsförteckning, är det att 
jämställa med kopiering. Du måste ha tillstånd och sen betala.51 

Karl-Erik Tallmo, journalist, anser att detta inte direkt stimulerar till läsning och 
förkovring. WIPO: s definition av vad som är exemplarframställning skulle kunna 
innebära att man inte skulle kunna ta del av innehållet i en bok eller dokument hur 
många gånger som helst, utan att betala varje gång, om materialet är i elektronisk 
form. Dessutom undrar Tallmo hur detta skulle administreras rent praktiskt, om det 
överhuvudtaget skulle vara möjligt.52 

Hans Arby, journalist på Svensk Bokhandel, tycker att det är fel att använda 
samma regler för enskilt bruk när det gäller digitalt material som tryckt material, men 
han är medveten om att det skulle vara svårt att kontrollera dessa kopior.53 

I förslaget föreslås att den som innehar en server och upplåter utrymme på den 
för andra även skulle göras ansvarig för att upphovsrätten inte kränks. Karl-Erik 
Tallmo anser att detta är en nästan ogörlig uppgift och jämför det med om Posten 
eller Telia skulle göras ansvarig för innehållet i deras användares brev eller 
telefonsamtal.54 

Karl-Erik Tallmo anser att i WIPO: s förslag harmoniseras rättighetsinnehavarnas 
krav, medan användarsidans eventuella krav på undantag inte harmoniseras utan blir 
en förhandlingsfråga i varje land. På detta sätt samordnas reglerna men inte 

 
 

50 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätt med förhinder. Ersättning för digitala texter och bilder kan göra Nätet 
svårt att använda”. Dagens Nyheter, 961112, s. B02. 
51 Gunnar Ohrlander, ”Ska de få stänga det digitala biblioteket?”. Aftonbladet, 961104. 
52 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätt med förhinder. Ersättning för digitala texter och bilder kan göra Nätet 
svårt att använda”. Dagens Nyheter, 961112, s. B02. 
53 Hans Arby, ”Informationen är fri ett tag till”. Svensk Bokhandel, 1997:2, s. 48. 
54 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätt med förhinder. Ersättning för digitala texter och bilder kan göra Nätet 
svårt att använda”. Dagens Nyheter, 961112, s. B02. 
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rättigheterna. Detta skulle inte lösa särskilt mycket. Olika regler skulle gälla beroende 
på vilket land man befinner sig. I ett land skulle det kanske vara gratis att använda en 
cd-romskiva, medan det skulle kosta pengar i ett annat.55 Detta anser man från 
bibliotekshåll vara ett av skälen till att ett argument som framförs från förespråkare 
för WIPO: s förslag, inte håller. De säger att ”det finns utrymme för undantag, att 
kopiering för enskilt bruk och bläddring på Internet eller i elektroniska böcker på 
bibliotek kan tillåtas”.56 

Syfte med harmoniseringen av upphovsrätten 
Att upphovsrätt främst är en ekonomisk fråga verkar man vara överens om både från 
bibliotekssidan och från upphovsrättsinnehavarnas sida. Från bibliotekshåll anser 
man att en av orsakerna till fokuseringen på ekonomiska intressen är att i nationella 
IT-strategier förespås den nya tekniken vara viktig för ländernas utveckling och 
tillväxt. Europa tävlar mot USA och Japan och de ekonomiska fördelarna anses vara 
viktigare än informationsfrihet.57 Gunnar Ohrlander anser att frågan om upphovsrätt 
handlar om ”pengar och ytterst om makten över tanken och det fria 
meningsutbytet”.58 

Ohrlander anser att de som hörs tydligast i debatten i själva verket inte är de 
ursprungliga upphovsmännen, så som författare, utan mjukvaruindustrin, tele-
komföretag och copyrightindustrin. De tros alla vara ute efter att bevaka sina 
intressen, dataföretagen och copyrightindustrin i form av skydd för sina varor, så som 
dataprogram och digitala rättigheter. Telekomföretagen antas vilja ha billigt innehåll 
till sin digitala verksamhet.59 

Pamela Samuelson, amerikansk juridikprofessor, säger sig vara medveten om att 
det i huvudsak inte är den enskilde rättighetsinnehavarens juridiska rättigheter som är 
viktiga utan mjukvaruindustrins och copyrightindustrins ekonomiska intressen. Hon sa 
så här på ett symposium som det rapporterades ifrån i Författaren: 

Alltför ofta har användarintressena hållits utanför diskussionerna om copyright. Detsamma 
kan sägas om författarnas intressen. För att tala rakt på sak: det är mera fanfarer kring för-

 
 

55 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätt med förhinder. Ersättning för digitala texter och bilder kan göra Nätet 
svårt att använda”. Dagens Nyheter, 961112, s. B02. 
56 Karl-Erik Tallmo, ”WIPO-förslag kan göra musklick olagligt”. Dagens IT, 961217. 
57 Roland Eliasson, ”IT, Upphovsrätt och bibliotekens framtid. Det gäller dig!”. Biblioteksbladet 1996:8, 
s. 225. 
58 Gunnar Ohrlander, ”Kunskapens pris”. Folket i Bild, 1996:12, s. 1. 
59 Gunnar Ohrlander, ”Kunskapens pris”. Folket i Bild, 1996:12, s. 2. 
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fattarnas okränkbara rättigheter från den industri som brukar exploatera deras arbete än 
konkret intresse för det verkliga livets författare och deras mycket verkliga oro för framtiden 
i en digital värld.60 

Vad handlar frågan om för de olika parterna? 
De svenska biblioteksföreningarna anser att det är självklart att upphovsmännen ska 
ha betalt för sitt arbete, men att de undantag i lagstiftningen som finns idag för 
enskilda medborgare, studenter och forskare måste få en motsvarighet även i den 
digitala världen.61 

De är oroliga över den fria informationens roll i framtiden och bibliotekets 
informationsförmedlande roll i informationssamhället. Upphovsrätt bör handla om 
mer än teknik, det är även en fråga om vad rätten till information betyder och hur 
man ska hantera den enskilde personens rätt till information.62 

Företrädare för upphovsmännen ser inte upphovsrätten som ett hot mot ytt-
randefriheten utan som ett skydd för det fria ordet.63 Företrädare för upphovsmännen 
menar att upphovsrättslagstiftningens syfte i första hand är att skydda 
upphovsmännen och inte se till allmänhetens intresse. Argumenten från bland annat 
bibliotekshåll att upphovsrätten skulle begränsa informationsfriheten anser de vara 
felaktiga, och bibliotekens oro tror de egentligen handlar om ekonomi, om 
bibliotekens ersättningar till upphovsmännen.64 Det framhålls även att argument som 
Kungliga Biblioteket och IFLA framför skulle medföra en utarmning av det 
”kulturskapande som kulturinstitutionerna skall tillgängliggöra och värna om”.65 
Konsekvensen skulle bli att ”rättighetshavarna bakom själva innehållet, dvs det som 
är den ’produkt’ och själva huvudsaken som biblioteken tillhandahåller, blir de enda 
oavlönade vid ifrågavarande informationsspridning”.66 

Företrädare för upphovsmännen anser sig inte se något hot mot bibliotekets 
verksamhet i och med lagförslaget. Enligt dem är lagförslaget en direkt anpassning av 

 
 

60 Nils Gunnar Nilsson, ”Författarna måste tillbaka i fokus”. Författaren, 1996:3, s. 15. 
61 Ylva Mannerheim, ”Biblioteksföreningarna uppvaktar Freivalds om upphovsrätten., Biblioteksbladet, 
1996:8, s. 305. 
62 Ylva Mannerheim, ”Biblioteksföreningarna uppvaktar Freivalds om upphovsrätten”. Biblioteksbladet, 
1996:8, s. 305. 
63 Gunnar Petri, ”Skydd, inte hot”. Aftonbladet, 961110, s. 4–5. 
64 Peter Curman & Christina Ridderman, ”KLYS skrivelse till Justitiedepartementet”. KLYS-Extra, 
961125, www.klys.se/upphovsratt-debatt-3-htm. 010420. 
65 Peter Curman & Christina Ridderman, ”KLYS skrivelse till Justitiedepartementet”. KLYS-Extra, 
961125, www.klys.se/upphovsratt-debatt-3-htm. 010420. 
66 Peter Curman & Christina Ridderman, ”KLYS skrivelse till Justitiedepartementet”. KLYS-Extra, 
961125, www.klys.se/upphovsratt-debatt-3-htm. 010420. 
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dagens lagsystem till en digitalmiljö och att det innebär att den balans som idag råder 
mellan olika intressen bevaras. De menar att upphovsrätten är en förutsättning för att 
nya verk ska skapas och att en enskild persons möjlighet att ta del av information för 
eget bruk inte påverkas av det nya lagförslaget. Dessutom fungerar upphovsrätten 
som en garanti för att verken återges oförändrade och att den angivne 
upphovsmannen verkligen är den som står bakom verket. På så vis anses den 
enskilde personens och upphovsmannens intressen sammanfalla.67 

Erik Andersson, journalist på Göteborgs-Posten, uttrycker det så här: 

Men upphovsrätten är ingen hatt som man säljer en gång för alla. En text, litterär likväl som 
journalistisk, säljs för att publiceras en gång. Skall den publiceras ytterligare en gång måste 
man förhandla med upphovsmannen, precis som inför första publiceringen.68 

Frågan har exemplifierats i debatten av ett exempel med en cd-romskiva som 
Kungliga Biblioteket köpte in för ett par år sedan. I summan Kungliga Biblioteket 
betalade, visade det sig senare, ingick inte rätten att visa materialet. För denna 
rättighet skulle de få betala en summa per dator och år till en organisation som 
företräder rättighetsinnehavarna. Gunnar Ohrlander räknade på detta och kom fram 
till att för Kungliga Biblioteket skulle det i framtiden kunna röra sig om utgifter på 
hundratals miljoner kronor varje år endast för rätten att visa verken för allmänheten. 
Han menar att detta är ett bra exempel på vad konsekvenserna kan bli då 
information behandlas som en handelsvara.69 

Konsekvenser 
Det råder en enad mening från bibliotekshåll och företrädare för användarna om att 
WIPO: s förslag leder till negativa konsekvenser för biblioteken. Enligt Patrik 
Fallberg, ombudsman i DIK och jur. kand., innebär förslaget att bibliotekens 
förmedling av information till allmänheten skulle kosta mer pengar och bli krångligare 
att administrera och att mångfaldiganderätten vidgas för rättighetsinnehavaren. 
Dessutom skulle, enligt Fallberg, bibliotekets möjlighet att fungera som 
informationsförmedlare till allmänheten hämmas ytterligare då medlemsländernas 

 
 

67 Max Lundgren & John Erik Forslund, ”Författarförbundet: Vi värnar om biblioteken”. KLYS-Extra, 
debatt om upphovsrätt, 961112. www.klys.se/upphovsratt-debatt-2.htm. 010420. 
68 Erik Andersson, , ”Upphovsmannen vill också vara fri”. Göteborgs-Posten, 961128, s. 65. 
69 Gunnar Ohrlander, ”Klockrent krav, Gunnar Ohrlander svarar direkt”. Aftonbladet, 961110, s. 4–5. 



 
 

32 

möjlighet att göra undantag i lagstiftningen från denna utvidgade mångfaldiganderätt 
begränsas.70 

Om bibliotekets framtida roll som informationsförmedlare säger Författar-
förbundet att om biblioteken har ambitionen att använda bestämmelsen om ”det fria 
enskilda bruket” för att kunna arbeta som digital informationsförmedlare, så strider 
det mot upphovsrättslagens bestämmelser om enskilt bruk. I en artikel skriver 
företrädare för författarförbundet så här: 

Den statliga utredningen Kulturrådet sade på sin tid att allt utnyttjande av skyddade verk 
som sker yrkesmässigt eller systematiskt ska ge ersättning till upphovsmännen. D v s oav-
sett om verket sprids som lackskiva eller CD, som text på papper eller på skärm. Denna 
teknikneutrala ståndpunkt står sig bra fortfarande.71 

Biblioteken har flera gånger poängterat att de inte anser att det är upphovsmännens 
krav på ersättning för sitt arbete som är det stora problemet.72 Snarare är det att den 
definition av exemplarframställning som föreslås av WIPO medför att de rättigheter vi 
har vant oss vid i den analoga världen då kommer att försvinna. Enligt Karl-Erik 
Tallmo skulle man inte kunna vidarebefordra elektroniska tidningsurklipp till en 
kompis eller sälja en digital bok i andra hand eller titta i en elektronisk bok innan man 
köper den. Enligt Tallmo säger rättighetsinnehavarna att så kommer det inte att bli. 

Det är en ext remtolkning, säger förespråkarna. Ingen affärsman vid sina sinnens fulla bruk 
kommer att förbjuda bläddring innan kunden köper. ’Man kommer aldrig att lyckas om man 
inte visar sina produkter’, sade t.ex. Ken Kay från Creative Incentive Coalition, refererad i 
juni i Politics Now’s Netwatch. Men enligt förslaget framhålls uttryckligen visning, ”making 
the work perceptible”, som en av de handlingar där exemplar uppstår och där undantag i så 
fall måste stipuleras genom lokala avtal.73 

Tallmo tycker att oron är befogad och anser inte att bibliotekens tolkning är en 
extremtolkning, som antytts på andra håll.74 I en artikel påpekas detta 

 
 

70 Patrik Fallberg, ”Förändringar i upphovsrätten, hotar tillgången på information för forskning, utbildning 
och bibliotek?”. DIK-forum, 1996:18, s. 22. 
71 Max Lundgren & John Erik Forslund, ”Författarförbundet: Vi värnar om biblioteken”. KLYS-Extra: 
debatt om upphovsrätten, 961112. 
72 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätt med förhinder. Ersättning för digitala texter och bilder kan göra Nätet 
svårt att använda”. Dagens Nyheter, 961112, s. B02, & Ylva Mannerheim, ”Biblioteksföreningarna 
uppvaktar Freivalds om upphovsrätten”. Biblioteksbladet, 1996:8, s. 305. 
73 Karl-Erik Tallmo, ”Varning Copyright”. The Art-Bin, 1996, s. 5. 
74 Karl-Erik Tallmo, ”Varning Copyright”. The Art-Bin, 1996, s. 5. 
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WIPO skriver uttryckligen att ett exemplar kan vara ”a copy of the work on the hard disk of 
a PC, or in the working memory of a computer” och att det inte spelar någon roll hur kort tid 
exemplaret existerar.75 

Företrädare för upphovsmännen är oroliga över vad som skulle hända om inte rätten 
till exemplarframställning anpassas till en digital miljö. Tryggve Ramberg uttrycker det 
så här i ett föredrag som det rapporterades ifrån i Svensk Bokhandel. 

Ni vill strypa källorna till nyskapande. Det handlar om originalens överlevnad. Vi riskerar att 
kvävas i en värld av multimiljoners kopior och utan original. Hur tror ni att vi ska kunna 
hålla uppe kvaliteten om vi inte får några pengar. Betyder verkligen “freedom of 
information” att informationen ska vara ”free”.76 

Vidare fortsätter han: 

Det handlar egentligen inte om hur biblioteken ska hantera svårigheterna, utan om hur vi 
ska kunna stå emot de stora internationella mediaföretagen. Vi ska använda copyrighten för 
att skydda våra databaser, annars är det bara underhållningsbranschen som kommer att ta 
alla pengar.77 

Författarförbundet säger att biblioteken kommer att ha samma möjligheter som idag i 
framtiden. Det poängteras åter att om biblioteken tänkt använda sig av ”det fria 
enskilda bruket” så strider det mot bestämmelsen om när enskilt bruk är tillåtet. Från 
författarförbundet framhåller man, enligt Författaren att 

Vi måste komma ihåg att informationsfrihet börjar i yttrandefrihet. Yttranden, det som för-
fattarna skriver, är förutsättningen för att det ska finnas något att informera om. Därför 
måste texter ha ett bra skydd både konstitutionellt och upphovsrättsligt.78 

Lösningar 
Det råder en enighet om att upphovsrättsfrågan är ett stort problem, men få har 
förslag på konkreta lösningar på problemet. Spridda åsikter och förslag om vad som 
skulle kunna göras går dock att finna. Carl Henrik Fredriksson, journalist på 
Göteborgs-Posten, anser att först och främst måste en ändring av upphovs-

 
 

75 Karl-Erik Tallmo, ”Upphovsrätt med förhinder. Ersättning för digitala texter och bilder kan göra Nätet 
svårt att använda”. Dagens Nyheter, 961112, s. B02. 
76 Hans Arby, ”Upphovsrätt, digitalisering och motstridiga intressen”. Svensk Bokhandel, 1996:26, s. 20. 
77 Hans Arby, ”Upphovsrätt, digitalisering och motstridiga intressen”. Svensk Bokhandel, 1996:26, s. 20. 
78 Maria Rodikova, ”Upphovsrätt i digital miljö. Kan tekniken välta principen?”. Författaren 1996:8 s. 5. 
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rättslagstiftningen diskuteras ytterligare tillsammans med avvägningar mellan olika 
intressen. Den egentliga frågan är vad som ska prioriteras. 

Till sist står medborgarrätt mot äganderätt. WIPO-förslaget är inte resultat av en sådan 
avvägning, utan har hetsats fram av starka lobbygrupper inom bland annat underhållnings- 
och mediaindustrin, som nu äntligen hoppas kunna förvandla internet [sic] till en lönsam 
affärsidé.79 

Enligt Sveriges Författarförbund är bibliotekets farhågor om vad som kommer att 
vara tillåtet att visa på en bildskärm i framtiden ogrundade. 

Det påstås till exempel att det skulle vara förbjudet att ta upp en text på bildskärmen på 
grund av detta är en exemplarframställning. Ja, det är fråga om exemplarframställning, men 
lagstiftaren har sörjt för en avvägning mellan upphovsmannen och användarnas intressen t 
ex genom bestämmelsen om kopior för enskilt bruk. Så har det varit och så kommer det att 
förbli.80 

Ett system som liknar biblioteksersättningen anses av många kunna fungera även i en 
digital miljö. Författarförbundet tycker att avtal mellan rättighetsinnehavare och 
bibliotek är en bra lösning på frågan.81 Även ledarskribenten på Dagens Nyheter 
tror på idéen. 

Idag utgår en biblioteksersättning till författare varje gång en bok lånas ut. Den ersätt-
ningen är låg, och om ett liknande arrangemang ordnades för den digitala informationen 
skulle en rimlig balans åter kunna etableras mellan upphovsmännens och användarnas 
intressen. Men faran är att det föreslagna tillägget till Bernkonventionen ger upphovs-
rättsintressena en så stark ställning att biblioteken av ekonomiskt nödtvång måste ta ut 
kännbara avgifter av dem som vill ta del av material i digital form. Ytterst då förlorar hela 
samhället.82 

Peter Seipel har föreslagit några lösningar på problemet, som han presenterade i ett 
föredrag som delvis refererades i Svensk Bokhandel: 

Varför behandla kunskap och underhållningsprodukter lika? Varför inte lägga till nya 
undantag för exempelvis rätten att bläddra? Varför inte skydda nytänkande som patenten 

 
 

79 Carl Henrik Fredriksson, ”Äganderätten står mot rätten att läsa”. Göteborgs-Posten, 961213, s. 52. 
80 Max Lundgren & John Erik Forslund, ”Författarförbundet: Vi värnar om biblioteken”. KLYS-Extra: 
debatt om upphovsrätten, 961112, s. 1. 
81 Max Lundgren & John Erik Forslund, ”En etablerad princip”. Dagens Nyheter, 961118, s. A02. 
82 Dagens Nyheters ledarskribent, ”DN svarar”. Dagens Nyheter, 961118. 
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gör, som ett extra upphovsrättsskydd? Varför inte göra samarbetsavtal istället för detalje-
rade licensieringar?83 

Sammanfattning 
Till skillnad från den föregående perioden i debatten hade man nu ett konkret förslag 
att ta ställning till. Detta kan vara orsaken till att antalet artiklar som publicerades var 
betydligt större än under förra perioden. Det diskuterades i artiklarna vem som tjänar 
mest på harmoniseringen av upphovsrätten, hur biblioteken kan komma att drabbas 
och hur rättighetsinnehavarna kommer att påverkas om upphovsrätten inte 
moderniseras på rätt sätt. Det förekom även diskussioner om detaljfrågor, till 
exempel hur begreppet exemplarframställning eller kopiering ska definieras. 

WIPO är en organisation under FN som administrerar Bernkonventionen, en 
konvention som Sverige har skrivit under. Den fungerar som en ramlag som sedan 
konventionsländerna ska anpassa sin nationella lagstiftning efter. I och med Sveriges 
EU-medlemskap är det EU: s gemensamma lagstiftning som gäller och intresset som 
rör dessa gemensamma frågor har blivit mer intressanta och följderna mer påtagliga 
sedan Sverige gick med i unionen. 

Den tredje debattomgången (efter direktiv 
KOM (97) 628 slutlig) 

Syftet med direktivet KOM (97) 628 slutlig var att ”skapa tillfredställande 
harmoniserande rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället”. Man ville säkerställa att den befintliga marknaden fungerar 
friktionsfritt och skapa en miljö som stimulerar till kreativitet och nyskapande.84 

I förslaget anges fyra områden som anses ha stor betydelse för den inre 
marknaden och som måste åtgärdas. 

• Mångfaldiganderätten. 
• rätten till överföring till allmänheten. 
• tekniska åtgärder och information som gäller förvaltningen av rättigheter. 
• spridningsrätten av fysiska exemplar, inbegripet principen om konsumtion av 

rättigheterna.85 
 
 

83 Hans Arby, ”Upphovsrätt, digitalisering och motstridiga intressen”. Svensk Bokhandel, 1996:26, s. 21. 
84 KOM (97) 628 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa 
aspekter på upphovsrätt och närstående rättigheter in informationssamhället, s. 2. 
85 KOM (97) 628 slutlig,  s. 9 
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Mångfaldiganderätten eller rätten att framställa exemplar är en viktig upphovsrättslig 
fråga. Alla medlemsländer har i sin lagstiftning bestämmelser om upphovsmannens 
ensamrätt till exemplarframställning, men de nationella lagarna skiljer sig åt. Vissa 
länder har anpassat sin lagstiftning till en digital miljö medan andra fortfarande är 
inriktade på det traditionella mångfaldigandet som papperskopior. Detta skapar 
förvirring och det ses som en viktig fråga att harmonisera detta. 

Nästa område, rätten till överföring till allmänheten handlar om upphovsmannens 
ensamrätt att återge verk till allmänheten. Den tekniska utvecklingen har förändrat de 
traditionella metoderna för överföring. Allt fler verk finns i digital form och överförs 
kanske genom nätverk. Detta gör det möjligt för allmänheten att i större utsträckning 
själv bestämma var, när och hur den vill ha tillång till ett verk. Varje överföring till 
allmänheten kräver upphovsmannens godkännande. 

Det tredje området, tekniska åtgärder och information om förvaltning av 
rättigheterna handlar om tekniska skyddsåtgärder. I denna fråga bygger lagförslaget 
till stor del på WIPO-fördraget. Den största skillnaden är att här är det för det första 
förbjudet att olovligen kringgå de tekniska skyddssystem som ska skydda mot 
upphovsrättsintrång, men direktivet innefattar även ett förbud mot apparatur som kan 
användas för att kringgå dessa skyddsutrustningar. 

Det fjärde området är spridningsrätten. Syftet är att harmonisera spridningsrätten 
för upphovsmän så att den gäller alla kategorier av verk. Förslaget ger 
upphovsmannen rättigheterna att godkänna varje form av spridning till allmänheten av 
hans verk. Även undantag från spridningsrätten, så kallad konsumtion av 
spridningsrätten, harmoniseras. Det föreslås att spridningsrätten konsumeras först då 
ett verk sprids, med upphovsmannens tillstånd, inom den Europeiska Unionen. I 
Sverige har tidigare en upphovsmans spridningsrätt förbrukats då verket överlåtits 
varhelst i världen. 

I artikel 5 harmoniseras de undantag som får göras från spridningsrätten och de 
undantag som får göras från rätten till överföring till allmänheten. Detta för att 
förhindra att medlemsstater tillåter en rad olika undantag, vilket skulle ta bort idén 
med en harmoniserad upphovsrättslagstiftning i den Europeiska Unionen. Syftet är 
även att skapa en balans mellan förutsättningar för nyskapande av verk och 
allmänhetens tillgång till verken. 

Ett obligatoriskt undantag i mångfaldiganderätten är infört för alla medlemsländer. 
Kopiering av ett verk är tillåtet då det sker som en integrerad del i en teknisk 
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process och syftet är att möjliggöra användande av ett verk. Viktigt är att själva 
mångfaldigandet inte får ha någon egen ekonomisk betydelse. Dock ska det så 
kallade trestegstestet uppfyllas.86 

Undantag som medlemsländerna själva kan besluta om räknas upp i direktivet. 

• Mångfaldigande på papper med hjälp av någon ”fotografisk teknik”. 
• Mångfaldigande av ljud och bild genom analog teknik av fysisk person för strikt 

privat bruk. 
• Mångfaldigande av inrättningar som är öppna för allmänheten utan direkt eller 

indirekt kommersiell eller ekonomisk nytta. 
• Inskränkningar i upphovsrätten får göras om det är av illustrativt syfte inom utbildning 

och vetenskaplig forskning. 
• Inskränkningar i upphovsrätten får göras till förmån för syn- och hörselskadade. 
• Inskränkningar i upphovsrätten får göras i samband med nyhetsrapportering. 
• Inskränkningar i upphovsrätten får göras för citat i kritik och recensioner. 
• Inskränkningar i upphovsrätten får göras för användning i den allmänna säkerhetens 

intresse eller för ett korrekt utförande av ett administrativt eller rättligt förfarande.87 

Om debatten 
Under perioden december 1997 till maj 1999 publicerades ett fyrtiotal artiklar, 
inklusive KLYS inlägg som publicerades på egen hemsida, i pressen. De tidningar 
och tidskrifter som engagerat sig är till stor del samma som förut. I Svenska 
dagbladet förekom en mindre debattserie mellan företrädare för biblioteken och 
företrädare för BIBSAM (Kungliga Bibliotekets avdelning för nationell samordning 
och utveckling) och STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). 
Spridningen på artiklar är mer jämn än under tidigare perioder. Flera seminarier och 
konferenser om upphovsrätt i digital miljö medför att rapporter skrivits om frågan. 
DIK-förbundet (Facklig yrkesorganisation för akademiker inom Dokumentation, 
Information och Kultur), EBLIDA (European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations), Kungliga Biblioteket, den internationella 
förläggarföreningen IPA (International Publishers Association), och European 

 
 

86 Trestegstestet innebär, enligt direktivet, att undantagen endast får tillämpas på särskilda fall och 
inskränkningarna får inte oskäligt inkräkta på rättighetshavarnas legitima intressen eller för intrång i det 
normala utnyttjandet av deras verk eller material. 
87 KOM (97) 628 slutlig, s. 49. 
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Writers’ Congress höll alla seminarier eller konferenser under 1998 med temat 
upphovsrätt. 

Åsikter om förslaget 
EU-kommissionens förslag, COM (97) 628 final, har kritiserats hårt, bland annat 
från företrädare för biblioteken. Detta framkommer under hela debatten. Det man 
främst protesterar mot är att biblioteken inte utan vidare får låta allmänheten ta del av 
upphovsrättsligt skyddat material i digital form på plats eller på distans. För detta 
krävs att avtal med upphovsmannen slutits. Däremot har medlemsländerna möjlighet 
att göra undantag för användning av information i elektronisk form då syftet är 
undervisning, forskning, för syn- eller hörselskadade, eller för citat i samband med 
recensioner.88 

Gunnar Ohrlander är kritisk till att ärendet handläggs av justitiedepartementet och 
inte utbildningsdepartementet eller kulturdepartementet, som i Norge. Detta tycker 
han visar att frågan i första hand inte ses som kulturfråga utan som en juridisk fråga.89 

Från rättighetsinnehavarnas sida var man kritisk till att paragraf 7 ströks. En jurist 
på STIM förklarade 

Från början var det angivet att mellanlagring enbart var tillåten som led i en auktoriserad 
eller på annat sätt tillåten överföring. Det har nu strukits. Mellanlagring kan alltså enligt 
direktivet vara tillåten, även om överföringen som helhet inte är det.90 

Sveriges Författarförbund protesterar mot inskränkningar i deras exklusiva rätt till 
exemplarframställning. De anser att ”upphovsmannens rätt att framställa exemplar är 
absolut och att undantag från den måste göras uttryckligen och preciserat”. Enligt 
dem borde den tillfälliga kopian som skapas i en dators arbetsminne ses som en 
kopia.91 

Syfte med harmoniseringen av upphovsrätten 
Från bibliotekshåll är man övertygad om att syftet med direktivet och harmoni-
seringsarbetet är att främja den inre marknaden i EU och underlätta för europeiska 
företag och privatpersoner att erbjuda elektroniska tjänster och licensiera digitalt 

 
 

88 Anna Celsing, ”Förslag om upphovsrätt kritiseras”. DIK-forum, 1998:2, s. 9. 
89 Gunnar Ohrlander, ”Ska de få stänga det digitala biblioteket?”. Aftonbladet, 961104. 
90 Anders Lottson, ”Nöjesbranschen kritisk till digital upphovsrätt”. Computer Sweden, 971215. 
91 John Erik Forslund, ”Bra besked vid hearing om upphovsrätt”. Författaren, 1997:8, s. 10. 



 
 

39 

material.92 Detta har även en EU-tjänsteman bekräftat enligt Dagens IT.93 Syftet är 
inte att gynna den kulturella utvecklingen.94 

Gunnar Ohrlander skriver 

Förslaget har tillkommit för att reglera digitala rättigheter och i flera år har de två stora 
samfunden för världens bibliotek varnat för det herravälde över informationen som de 
digitala handelsmännen är på väg att etablera. 

Om EU: s direktiv vinner laga kraft kommer biblioteken att ställas offside och kostna-
derna för hantering av digital information att bli överväldigande.95 

Vad handlar frågan om för de olika parterna? 
Från bibliotekshåll är man kritisk till rättighetsinnehavarnas oförmåga eller ovilja att 
förstå bibliotekens oro. Företrädare för upphovsmännen verkar anse att det bara är 
att betala, biblioteken frågar sig hur?96 

Biblioteken vill gärna diskutera vad som menas med ”fri tillgång till information”, 
ett begrepp som finns lagstadgat i FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
Begreppet garanterar rätten till fri tillgång till information. Biblioteken frågar sig om 
det betyder gratis? Vem ska i sådana fall betala? De anser att det är viktigt att den 
enskilde medborgaren garanteras tillgång till information i lagen.97 

Vem som ska garantera informationsfriheten finns det olika åsikter om, även från 
bibliotekshåll. Somliga anser att det är biblioteken, inte upphovsmännen eller deras 
företrädare, som ska tillgodose allmänhetens informationsfrihet. ”Information får inte 
vara en fråga om pengar och samhället får inte delas upp i informationsrika och –
fattiga.”98 Andra anser att det inte skulle vara rättvist ur konkurrenssynpunkt om 
biblioteken gratis skulle tillhandahålla information, och detta genom offentliga medel. 
Det bedöms mer troligt att biblioteken får ta betalt från sina användare som andra 
kommersiella företag.99 

 
 

92 Kjell Nilsson, ”Fri tillgång till bibliotek hotas av nya EU-regler”. Svenska Dagbladet, 980710. & Roland 
Eliasson & Brigitte Kühne, ”Digital upphovsrätt”. Biblioteksbladet 1998:2, s. 28. 
93 Fredrik Sieradzki, ”EU samordnar regler om digital upphovsrätt”. Dagens IT, 970513. 
94 Sven Nilsson, ”Med karta och kompass i den upphovsrättsliga djungeln”. Biblioteksbladet, 1998:10, 
s. 12. 
95 Gunnar Ohrlander, ”Munkavle på biblioteken”. Aftonbladet, 980317. 
96 Roland Eliasson & Birgitte Kühne, ”Digital upphovsrätt”. Biblioteksbladet, 1998:2, s. 29. 
97 Roland Eliasson & Birgitte Kühne, ”Digital upphovsrätt”. Biblioteksbladet, 1998:2, s. 29. 
98 Roland Eliasson & Birgitte Kühne, ”Digital upphovsrätt”. Biblioteksbladet, 1998:2, s. 29. 
99 Kerstin Olofsson, ”Internationaliseringens dilemma – Upphovsrätt ur en bibliotekaries synvinkel”. 
Tidskrift för dokumentation, 1998:3/4, s. 97. 
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Biblioteksföreträdare tycker även att det är viktigt att skyddet för konstnärliga 
verk stärks.100 Det är inte meningen att man ska kunna göra vad som helst med 
material man finner på Internet. Dock vill man att information ska vara fri och att man 
lätt ska kunna få tillgång till väsentlig information.101 

Gunnar Petri, vd för STIM och ordförande för COPYSWEDE, säger att 
upphovsrätt, yttrandefrihet och informationsfrihet går hand i hand och att det är 
tragiskt att ”dessa biblioteksföreträdare inte inser vad de försöker slå sönder.”102 

Bibliotekets önskemål 
Biblioteksföreningen EBLIDA har presenterat ett förslag till förändringar av EU-
kommissionens direktivförslag. I ett upprop ställer sig de svenska biblio-
teksföreningarna (DIK-förbundet, SAB, TLS & SBS) bakom förslaget och kräver 
att den balans som tidigare funnits mellan upphovsmännens rättigheter och 
allmänhetens rättigheter bibehålls även i en digital miljö. De kräver att allmänheten får 
fri tillgång till och möjlighet att använda information. För att detta ska vara möjligt 
kräver de att 

- människor i arkiv, bibliotek och museer fritt ska kunna söka, titta på, lyssna på samt låna 
och kopiera digitalt material för privat bruk eller för icke kommersiella utbildnings- och 
forskningsändamål, 

- arkiv, bibliotek och museer ska få göra digitala kopior för arkiv- och bevarandeända-
mål.103 

Lars Ilshammar, forskare i historia, författare och debattör, anser att bibliotekens 
krav är rimliga. Biblioteken vill behålla de rättigheter man har idag. Det har talats 
mycket om livslångt lärande, distansutbildningar och utvidgandet av det offentliga 
utrymmet som den nya tekniken skulle möjliggöra. Att då samtidigt minska 
bibliotekets möjligheter att bistå informationsfriheten anser han inte vara logiskt.104 

 
 

100 Kerstin Olofsson, ”Internationaliseringens dilemma – Upphovsrätt ur en bibliotekaries synvinkel”. 
Tidskrift för dokumentation, 1998:3/4, s. 94. 
101 Kerstin Olofsson, ”Internationaliseringens dilemma – Upphovsrätt ur en bibliotekaries synvinkel”. 
Tidskrift för dokumentation, 1998:3/4, s. 94. 
102 Gunnar Petri, ”Upphovsrätten inget hinder för biblioteken”. Svenska Dagbladet, 980721, s. 12. 
103 Britt Marie Häggström m fl., ”Upphovsrätten – inte bara en juridisk fråga.” DIK- Forum, 1998:5, s. 7. 
104 Lars Ilshammar, ”Medierna tiger om det lönar sig”. Aftonbladet, 981029, s. 4. 
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Alla de vackra framtidsskapelser som konstruerats för livslångt lärande, distansundervis -
ning och information till allmänheten i vår demokratiska tradition, med hjälp av den nya 
tekniken, rasar som ett sandslott.105 

Konsekvenser för biblioteken 
Att befrämja den öppna tillgången till information anses vara en av bibliotekets 
huvuduppgifter. Tillgång till information ska inte vara beroende av den enskilde 
personens ekonomi och information i ett demokratiskt samhälle får inte reduceras till 
vilken kommersiellt vara som helst. Biblioteken befarar att i fall lagförslaget går 
igenom som det ser ut idag så är riskerna för detta stora.106 En bibliotekarie uttrycker 
det så här i en intervju i en tidning 

Vi vet att det finns risker för att det utvecklas A- och B-lag när det gäller tillgång till 
information. Tack vare folkbiblioteken har ändå ”B-laget” haft möjlighet att komma åt sådan 
information de annars inte skulle ha råd med.107 

I samma artikel sade en annan bibliotekarie att biblioteken har spelat och spelar en 
viktig roll i ett demokratiskt samhälle, då de sett till att det funnits en öppen och 
jämlik tillgång till information. Ser man information som vilken handelsvara som helst 
bortser man från den traditionella uppfattningen att det är viktigt med tillgång till 
information i en demokrati.108 

Gunnar Ohrlander är orolig över de konsekvenser ett genomröstande av 
förslaget skulle kunna få. Han tror att bibliotekets roll som informationsförmedlare 
skulle inskränkas åtskilligt. 

Eller som den internationella förläggarföreningen, IPA, konstaterade för några år sen: Det är 
högst osannolikt att bibliotek i framtiden kommer att förses med offentliga medel tillräckliga 
för att tillhandahålla kostsamma digitala tjänster.109 

Även Kjell Nilsson, chef för BIBSAM, har uppmärksammat IPA: s så kallade 
förutsägelse. 

Om förslaget går igenom kommer det med all sannolikhet att bli dyrare att driva bibliotek i 
framtiden. Det är ingen skrämselpropaganda. I själva verket har den internationella för-

 
 

105 Roland Eliasson & Birgitte Kühne, ”Digital upphovsrätt”. Biblioteksbladet, 1998:2, s. 28. 
106 Kjell Nilsson, ”Fri tillgång till bibliotek hotas av nya EU-regler”. Svenska Dagbladet, 980710. 
107 Jakob Harnesk, ”Biblioteken kritiska mot skärpt upphovsrätt”. Svensk Bokhandel, 1998: 5, s. 62. 
108 Jakob Harnesk, ”Biblioteken kritiska mot skärpt upphovsrätt”. Svensk Bokhandel, 1998: 5, s. 62. 
109 Gunnar Ohrlander, ”Munkavle på biblioteken”. Aftonbladet, 980317. 
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läggarföreningen IPA, tillsammans med den europeiska FEP, gjort samma prognos i en liten 
skrift med titeln ”The Use of Digitised [sic] Works in Libraries” (november 1996), i vilken 
man går händelserna i förväg och förutser en reglering i stil med den som EU-kommissionen 
nu försöker etablera. Dessa organisationer gör dessutom bedömningen att de offentliga 
biblioteken inte kan räkna med ekonomisk kompensation från sina anslagsgivare inom stat 
och kommun.110 

Lars Ilshammar tror att biblioteken skulle behöva teckna specialavtal och licenser 
med rättighetsinnehavarna för att användarna ska kunna använda material, så som 
cd-rom och databaser, som redan köpts in en gång. Han befarar att 

Förslaget kommer, om det går igenom att ge upphovsrättsägarna en makt över digitalt lag-
rad information som saknar motsvarighet i pappersvärlden111 

Det finns en oro över att bibliotekets utgifter ska öka dramatiskt då allt mer material 
endast finns tillgängligt digitalt i framtiden.112 Frågan är om politikerna är beredda att 
anslå mer pengar. Många tror att verksamheten kommer att urholkas, eller så blir 
biblioteken tvungna att ta ut avgifter av användarna.113 Detta tror bland annat 
bibliotekarien Frans Lettenström skulle betyda färre och sämre bibliotek i längden.114 

Från flera håll frågas det om skattemedel överhuvudtaget kommer att kunna 
användas för bibliotekets digitala informationsförmedlande verksamhet, då denna 
skulle ses som en konkurrenshämmande verksamhet gentemot de kommersiella 
företagen. Troligtvis kommer detta att få finansieras med användaravgifter.115 

Sven Nilsson skriver i en artikel i Biblioteksbladet att en konsekvens av 
upphovsrättslagstiftningen kan bli att forskningsbibliotekets och folkbibliotekets 
verksamheter i framtiden kommer att utvecklas åt olika håll, och deras vägar 
kommer att skiljas åt. Högskolebiblioteken har enligt Nilsson så pass tydliga 
användargrupper att licenser kan tecknas för utnyttjande av digitalt material. För dem 
är det en fråga om att omstrukturera sina pengar. För folkbiblioteken kan det komma 
att bli svårare att teckna avtal, eftersom de inte har några tydligt definierade 

 
 

110 Kjell Nilsson, ”Läget i den europeiska upphovsrättsmatchen: halvtidsfunderingar”. Ikoner , 1999:1, 
s. 15–16. 
111 Lars Ilshammar, ”Medierna tiger om det lönar sig”. Aftonbladet, 981029, s. 4. 
112 Lars Ilshammar, ”Medierna tiger om det lönar sig”. Aftonbladet, 981029, s. 4. 
113 Kjell Nilsson, ”Fri tillgång till bibliotek hotas av nya EU-regler”. Svenska Dagbladet, 980710, & Frans 
Lettenström, ”EU-direktiv hotar de svenska biblioteken”. Computer Sweden, 1998:38. 
114 Frans Lettenström, ”EU-direktiv hotar de svenska biblioteken”. Computer Sweden, 1998:38. 
115 Frans Lettenström, ”EU-direktiv hotar de svenska biblioteken”. Computer Sweden, 1998:38 & Kerstin 
Olofsson, ”Internationaliseringens dilemma – Upphovsrätt ur en bibliotekaries synvinkel”. Tidskrift för 
dokumentation, 1998:3/4, s. 97. 
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användargrupper, förutom möjligtvis handikappade. Informationsförsäljarna vill ju 
gärna ha tydliga sådana. Man måste dock klargöra vilka digitala informationskällor 
som kan vara av intresse för folkbiblioteken. Här nämns exempelvis Artikelsök, 
dagstidningars textarkiv, encyklopedier, med mera. Det föreslås att biblioteken ska 
gå ihop och förhandla gemensamt med ägarna till informationen och att 
Kommunförbundet skulle kunna företräda biblioteken i upphandlingen.116 

Det har från bibliotekshåll påpekats att i Bibliotekslagen står i paragraf 3 att 

På folkbibliotek skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.117 

I paragraf 10 står det 

Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten 
finansierade bibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibli-
otekens förfogande…118 

Hur ska lagen tolkas? Vad menas exempelvis med de egna samlingarna när mer och 
mer material endast publiceras Online och enda möjligheten att ta del av materialet är 
från skärmen eller skrivaren.119 

I bibliotekslagen står det att bibliotekslån ska vara gratis. Vad spelar det för roll när den 
sökta informationen bara finns digitalt?120 

Konsekvenser för upphovsmännen 
Tarja Koskinen Olsson, ordförande i ett internationellt samarbetsorgan för upp-
hovsrättsorganisationer, sade i ett föredrag som delvis refererades i Författaren, att 
hon tror att det moderna informationssamhället bygger på att sälja upphovsrättsligt 
material. Hon anser inte copyright vara ett hinder, utan en förutsättning för att det i 
framtiden ska finnas information att fylla till exempel Internet med. Hon tycker att 
biblioteken borde inse upphovsmannens viktiga betydelse, och istället för att 

 
 

116 Sven Nilsson, ”Med karta och kompass i den upphovsrättsliga djungeln”. Biblioteksbladet, 1998:10, 
s. 13. 
117 Kerstin Olofsson, ”Internationaliseringens dilemma – Upphovsrätt ur en bibliotekaries synvinkel”. 
Tidskrift för dokumentation, 1998:3/4, s. 97 & Bibliotekslagen 1996:1596, paragraf 3. 
118 Bibliotekslagen 1996:1596, paragraf 10. 
119 Kerstin Olofsson, ”Internationaliseringens dilemma – Upphovsrätt ur en bibliotekaries synvinkel”, 
Tidskrift för dokumentation, 1998:3/4, s. 97. 
120 Frans Lettenström, ”EU-direktiv hotar de svenska biblioteken”. Computer Sweden, 1998:38. 
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protestera tillsammans med telekomföretagen borde biblioteken samarbeta med den 
kreativa sidan, det vill säga de ursprungliga upphovsmännen.121 

Kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk utan tillstånd från upphovs-
rättsinnehavaren anses medföra två hot mot upphovsmännen. Dels riskerar de att inte 
få betalt för sina verk. Deras verk kan även bli publicerade och deras namn kan 
förekomma i situationer som de inte vill medverka i.122 

Enligt företrädare för Svenska Förläggareföreningen är man från förläggarhåll 
eniga om att informationsmarknaden inte kommer att utvecklas om inte de som 
skapar och tillhandahåller värdefullt material får berättigad ersättning, något som man 
tror kommer att ske om lagstiftningen på något sätt är otydlig eller urholkas.123 

KLYS tror att risken finns att upphovsmännen i fortsättningen kommer att 
skydda sina verk genom kryptering eller på annat sätt. I längden kommer detta att 
innebära att bibliotek inte får tillgång till material. De anser att om det finns ett behov 
av ett material så ska det göras tillgängligt på det sätt upphovsrättsinnehavaren väljer 
och om rättighetsinnehavaren inte får denna möjlighet störs marknaden allvarligt. 
Risken finns att allmänheten skulle komma att utnyttja biblioteken mer än i dag för att 
få tillgång till upphovsrättsligt skyddat material, istället för att anskaffa det på annat 
sätt.124 

I KLYS programskrift säger man sig vara orolig över att upphovsrätten allt mer 
blir en handelsvara och att upphovsmannen kommer sakna inflytande. 

Den producentdominerande och mot mediekonglomerat orienterade utvecklingen strider 
mot den förankring i de kulturella värden som upphovsrätten har i Sverige och de övriga 
nordiska länderna.125 

För KLYS och dess medlemmar är det av avgörande betydelse 

• att den uteslutande exemplarframställningsrätten lämnas okränkt liksom rätten 
till offentligt framförande och annat tillgängliggörande för allmänheten. 

• att all systematisk eller yrkesmässig användning av skyddade verk och 
prestationer medför en oinskränkt rätt till ersättning. 

 
 

121 Maria Rodikova, ”Ingen rädsla för nya medier”. Författaren 1998:5, s. 17. 
122 Per-Anders Sjögren, ”Internetpirater ska kölhalas med EU-förslag”. Riksdag och Departement, 
1998:13, s. 10. 
123 Anitha Forsberg, ”Vikigt att värna upphovsrätten på Nätet”. Svensk Bokhandel, 1998:4, s. 58. 
124 KLYS programskrift om upphovsrätt i informationssamhället, 1999, s. 17. 
125 KLYS programskrift om upphovsrätt i informationssamhället, 1999, s. 29. 
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• att den ideella rätten med kraft hävdas också på det digitala området, vilket 
också är ett avgörande konsumentintresse. 

• att avtalslicensordningar införs på områden där kollektiv licensiering är att 
föredra och att de, där så är möjligt, skall resultera i individuell fördelning av 
inkasserad ersättning. 

• att tvångslicenser ej skall förekomma i lagen om de ändå anses nödvändiga att 
de alltid skall återföljas av en oöverlåtbar rätt för upphovsmannen till skälig 
ersättning och en skyldighet för utnyttjaren att underrätta upphovsmannen om 
att nyttjandet ägt rum. 

• samt att upphovsmannen och den utövande konstnären ges effektiva medel att 
beivra intrång i sin upphovsrätt och att ansvaret alltid är kopplat till de 
handlingar som upphovsrättligt relevanta.126 

Lösningar 
Enligt Kjell Nilsson är hoppet ännu inte ute och det finns fortfarande åtgärder att 
genomföra för att förbättra situationen för biblioteken. Han menar att eftersom 
EBLIDA inte begärt något undantag för biblioteken specifikt i sitt yttrande till 
direktivet, utan undantag för syftena utbildning, forskning och enskilt och icke-
kommersiellt bruk, har man gjort ett misstag. Om istället undantaget formulerats för 
att avse ”överföring till allmänheten [av verk i digital form], i och av offentliga 
bibliotek och arkiv, omgivna av medlemsstaterna, som sker i icke-kommersiellt 
syfte”, skulle det vara mer ändamålsenligt, och förhindra att andra än offentliga 
bibliotek och arkiv drar nytta av det.127 

Gunnar Petri tror inte att lagförslaget skulle påverka bibliotekets verksamhet i 
någon större utsträckning. Han anser att lagförslaget upprätthåller centrala 
upphovsrättsliga principer och att detta inte borde vara ett problem för biblioteken i 
ett framtida informationssamhälle. Biblioteksverksamheten är enligt Petri viktig och 
upphovsmännen vill medverka till att den kan bibehållas och utvecklas. Petri tror att 
kollektiva avtal kan vara en lösning och säger så här 

Fullständig beredvillighet finns att erbjuda enkla och smidiga kollektiva lösningar, och 
ingen lär nog sväva i tvivelsmål om att de svenska upphovsmännen tillhör biblioteksverk-
samhetens varmaste tillskyndare. Utmärkta exempel på sådana kollektiva lösningar inom 
ramen för gällande upphovsrätt finns redan.  

 
 

126 KLYS programskrift om upphovsrätt i informationssamhället, 1999, s. 30–31. 
127 Kjell Nilsson, ”Replik till Sven Nilsson om upphovsrätten”. Biblioteksbladet, 1999:1, s. 22. 
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Något svar på denna propå har vi inte fått. Biblioteksföreträdarna fortsätter i stället att 
se spöken på ljusa dagen och de tycks ha bestämt sig för att kräva av svenska och 
europeiska lagstiftare att de skall skära djupa revor i sekelgamla grundläggande rättsprin-
ciper. Noga läst innebär deras krav på vad biblioteken skall kunna få göra digitalt att hela 
den ekonomiska grundvalen för skapande och förlagsverksamhet undermineras helt och 
hållet.128 

BIBSAM: s Kjell Nilsson menar att det är ett vanligt argument från företrädare för 
upphovsmännen att förslaget anpassar dagens lagstiftning till en digital miljö, att de 
kollektiva avtal som föreslås skulle motsvaras av dagens författarersättning eller 
biblioteksersättning. Enligt Kjell Nilsson är det inte jämförbart. 

Den [författarersättningen] är i Sverige ett frivilligt kulturpolitiskt åtagande, varigenom 
regeringen årligen avsätter pengar till den s k författarfonden. Pengarna utbetalas till 
svenska upphovsmän som ersättning för lån vid folk- och skolbibliotek. Den avser inte 
forskningsbibliotek, inte utländska upphovsmän, inte bläddring, eller ens läsning, på 
platsen, och den medför inte någon betalningsskyldighet för det enskilda biblioteket.129 

Många företrädare för upphovsmännen uppfattar, enligt ALIS, bibliotekens protester 
mot upphovsmännens rättigheter som angrepp mot upphovsrätten.130 De anser att 
upphovsrättslagstiftningen på ett bra sätt går att anpassa till den digitala världen och 
är villiga att fatta en överenskommelse med biblioteken om hur de ska få använda 
digitalt material. De anser att biblioteken inte verkar intresserade av att höra de 
förslag som presenteras, de tycker att det verkar som att biblioteken vill att den 
enskilde upphovsmannen ska stå för kostnaderna i form av uteblivna inkomster.131 
Catharina Ekdahl, förbundsdirektör för ALIS, hävdar att frågan inte bara är en 
ekonomisk fråga för upphovsmännen: ”Författarna bryr sig om och månar om 
biblioteken och biblioteken borde bry sig om och måna om sina författare”.132 

I en programskrift skriver KLYS att lagstiftaren i första hand borde se till att 
upphovsrätten inte inskränks mer än vad som är absolut nödvändigt för att tillgodose 
särskilda intressen i samhället. Att göra upphovsrättsligt material tillgängligt för 

 
 

128 Gunnar Petri, ”Upphovsrätten inget hinder för biblioteken”. Svenska Dagbladet, 980721, s.12. 
129 Kjell Nilsson, ”Läget i den europeiska upphovsrättsmatchen: halvtidsfunderingar”. Ikoner, 1999:1, 
s. 16. 
130 ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, bildades 1996 i syfte att bevaka skribenters 
intressen. Bakom ALIS står fyra organisationer, Läromedelsförfattarnas Förening, Svenska 
Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Författarförbund. 
131 Catharina Ekdahl, ”Upphovsrätten och det nya biblioteket”. Ikoner, 1999:1, s. 21. 
132 Catharina Ekdahl, ”Upphovsrätten och det nya biblioteket”. Ikoner, 1999:1, s. 21. 
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allmänheten anses inte av KLYS vara nödvändigt för att tillgodose dessa särskilda 
intressen och därför anser de att samhället borde betala för det nyttjande som sker.133 

KLYS tycker att avtalslicenser är en bra lösning på problemet med tillgång till 
upphovsrättsligt material i form av digitala medier för bibliotek. Avtalslicensmodellen 
bör väljas framför inskränkningar i upphovsrätten om det inte är praktiskt möjligt att 
förvalta rättigheter individuellt.134 

Sammanfattning 
Även under denna period var intresset stort för upphovsrättsfrågor. I artiklar 
diskuterades syftet med harmoniseringen av upphovsrätten såväl som vilka de 
bakomliggande krafterna till en önskan om revidering av upphovsrätten. Den 
övergripande frågan som diskuterades var hur förslaget skulle komma att påverka 
informationsfriheten. Från bibliotekshåll diskuterades hur bibliotekets funktion i ett 
demokratiskt samhälle skulle komma att påverkas. De kritiserade förslaget, eller 
personerna bakom förslaget, för att fokusera mer på ekonomiska än kulturella 
faktorer. 

Det direktiv som var aktuellt kan beskrivas som en EU-anpassad variant av 
WIPO: s tillägg till Bernkonventionen. Detta medför att detaljfrågor i stort sett 
dominerade debatten. Det som diskuterades flitigast av företrädare för biblioteken 
var hur själva avtalsfrågorna när det gäller eventuella licenser från biblioteken till 
rättighetsinnehavarna ska utformas samt hur biblioteken skall ha råd att finansiera 
detta. Företrädare för upphovsmännen diskuterade i sin tur de åtgärder 
upphovsmännen kan tvingas till om en överenskommelse inte nås. 

Den fjärde debattomgången (efter direktiv 
KOM (99) 250 slutlig) 
Vissa sakändringar lades fram i direktiv KOM (99) 250 slutlig av parlamentet och 
godtogs av kommissionen. Bland annat har det skrivits in att rättsinnehavarna har rätt 
till ersättning i merparten av de fall där direktivförslaget innehåller rättsliga undantag 
från ensamrätten. Vidare ska de undantag som tidigare varit avsedda för syn- och 
hörselskadade i det nya förslaget omfatta alla funktionshindrade. 

 
 

133 KLYS programskrift om upphovsrätt i informationssamhället, 1999, s. 17. 
134 KLYS programskrift om upphovsrätt i informationssamhället, 1999, s. 20. 
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Om debatten 
Från april 1999 fram till idag har förvånansvärt få artiklar publicerats. Endast ett tiotal 
artiklar i sju tidningar och tidskrifter har publicerats. Det är framför allt 
biblioteksrelaterade och upphovsmannarelaterade tidningar och tidskrifter som 
engagerat sig. Svenska Dagbladet och Arbetet har publicerat endast en eller två 
artiklar var. 

Åsikter om förslaget 
Företrädare för upphovsmännen anser att direktivet bör innehålla en uttömmande 
uppräkning av de undantag som tillåts, annars motverkas idéen med harmonisering av 
lagstiftningen. 

Företrädare för upphovsmännen har uttryckt missnöje med artikel fem i förslaget. 
Artikel fem tar upp de undantag som föreslås ska få göras från direktivet. 
Företrädarna för upphovsmännen vill att bestämmelsen om att tillfälliga kopior är 
tillåtna då de sker av tekniska skäl, exempelvis för överföring av material mellan en 
server och en PC, endast ska avse lagliga kopior då upphovsmannen lämnat sitt 
tillstånd. Om denna ändring inte införs befarar företrädarna att detta kan komma att 
öka piratkopiering.135 

Samma personer anser även att samma slags inskränkningar inte ska vara tillåtna 
för arkiv och bibliotek som föreslås utan menar att: 

Inskränkningar som kan vara acceptabla med hänsyn till bevarandesyftet i arkivverksamhet 
blir snabbt oacceptabla på biblioteksområdet, som svarar för en yrkesmässig och 
systematisk användning av skyddade verk och prestationer.136 

Syfte med harmoniseringen av upphovsrätten 
I Arbetet anses EU-direktivet handla framför allt om ekonomi. Det verkar finnas en 
vision hos företag om Internet som en jättestor marknadsplats. Andra, framför allt 
användare, ser den som en plats som bör vara så fri från marknadskrafter som 

 
 

135 Peter Curman & Gunnar Petri, KLYS och COPYSWEDEs synpunkter på EU: s direktivförslag, KOM 
(1999) 250 slutlig, om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, 000514, s. 2. 
www.klys.se/2000/00-03-14-EU-KOM-1999-250.htm, 010420. 
136 Peter Curman & Gunnar Petri, KLYS och COPYSWEDEs synpunkter på EU: s direktivförslag, 
KOM (1999) 250 slutlig, om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, 000514, s. 2. 
www.klys.se/2000/00-03-14-EU-KOM-1999-250.htm, 010420. 
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möjligt. Arbetet konstaterar dock att samma regler gäller för Internet som i det 
riktiga samhället, vilket aktualiserar frågan om den privata egendomsrätten.137 

Vad handlar frågan om för de olika parterna? 
Lars Grönquist, förbundsjurist på Sveriges Författarförbund, protesterar mot den 
vanliga åsikten att information som sprids via Internet bör vara gratis. 

Ofta framförs yttrandefrihet – och demokratiaspekter som skäl för denna inställning. Upp-
hovsrätten ställs, av den som framför dessa synpunkter, ibland i ett motsatsförhållande till 
detta. Upphovsrätten uppfattas som något som förhindrar eller bromsar det fria utbytet av 
information. Det är svårt att se logiken i detta resonemang.138 

Bibliotekets önskemål 
I Arbetet poängteras att det finns de som tycker att marknadsekonomi är rättvist, att 
allt ska gå att äga och att man alltså ska kunna ta betalt för allting. Sedan finns det de 
som tycker att vissa områden borde vara undantagna marknadsekonomin: 

Och det finns andra som hävdar att vissa områden bör vara undantagna, grundläggande 
kunskap till exempel, och därför inrättar public service-TV, folkbibliotek, allmän skola, 
skattesubventionerad teater och avgiftsfria universitet. Genom skattefinansiering har man 
löst ut konflikten mellan att de som producerar och förmedlar kunskap måste få betalt och 
önskemål att utjämna klassklyftorna.139 

Konsekvenser 
I Arbetet skriver man att konsekvenserna verkar bli att den som inte har pengar inte 
kommer att ha samma möjligheter att ta del av den information och de kulturutbud 
som den som har pengar. Detta kommer att öka kunskapsklyftan och öka 
ojämlikheten i samhället.140 

 
 

137 Petter Larsson, ”Nätanarki eller marknadsekonomi”. Arbetet, 000114, s. 2. 
138 Lars Grönquist, ”Internet och ensamrätten till verk”. Författaren, 2000:5, s. 16. 
139 Petter Larsson, ”Nätanarki eller marknadsekonomi”. Arbetet, 000114, s. 2. 
140 Petter Larsson, ”Nätanarki eller marknadsekonomi”. Arbetet, 000114, s. 2. 
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Lösningar 
Företrädare för upphovsmännen säger sig tro på kollektiva avtalslösningar i form av 
avtalslicenser för att upphovsrättsligt skyddat material ska kunna användas i skolor 
och bibliotek.141 

Intressenter 
Det konstateras i Arbetet att ett system där skatteintäkter används för att balansera 
den rätt till ersättning som upphovsmannen, och de som föremedlar information har, 
med allmänhetens rätt till information. Exempel på detta anser de vara folkbibliotek, 
avgiftsfria universitet och public service TV. Denna lösning tror man emellertid inte 
skulle fungera på det globala Internet, upphovsmannen har rätt att bestämma var 
hans verk ska publiceras och i vilka sammanhang, han har även rätt att få betalt för 
sitt arbete. Arbetet tycker dock att det är viktigt att poängtera följande: 

Mera sällan hör man talas om att det är den enorma transnationella upplevelse- och data-
industrin som ska ha betalt. Troligtvis därför att det för många framstår som mindre ange-
läget att ersätta Walt Disney.142 

Sammanfattning 
Debatten avtog markant under den sista perioden då det egentligen endast gjordes 
vissa sakändringar i direktivförslaget. Den ekonomiska aspekten av harmo-
niseringsarbetet samt protester från upphovsmannasidan rörande undantag för 
biblioteken, var det som debatterades mest. 

Sammanfattning av hela debatten 
Genomgripande för hela den undersökta perioden är att det till stor del är samma 
människor som har engagerat sig i frågan. Artikelförfattarna består av tre grupper. 
Dels har vi journalisterna som förmodligen är anställda på tidningen och rapporterar 
om frågan på ett relativt neutralt sätt. Förmodligen skriver de om alla möjliga ämnen i 
tidningen och debatterar inte för eller emot själva sakfrågan. Den andra utmärkande 
gruppen är de journalister som arbetar för en tidning, men som känner sig 
engagerade i frågan om upphovsrätt och debatterar den i egna och andra tidningar 

 
 

141 Peter Curman & Gunnar Petri, KLYS och COPYSWEDEs synpunkter på EU: s direktivförslag, 
KOM (1999) 250 slutlig, om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, 000514, s. 2, 
www.klys.se/2000/00-03-14-EU-KOM-1999-250.htm, 010420. 
142 Petter Larsson, ”Nätanarki eller marknadsekonomi”. Arbetet, 000114, s. 2. 
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eller tidskrifter. Den tredje gruppen är de som genom sitt yrke är engagerade i 
frågan. Exempel på detta är företrädare för upphovsrättsorganisationer och bibliotek. 

Debatten har hållits vid liv genom att olika förslag till direktiv har publicerats och 
de olika parterna i debatten har haft olika åsikter om dessa. 

En fråga som debatterades speciellt mycket var WIPO: s förslag till hur 
exemplarframställning skulle definieras. Denna artikel ströks sedan helt. Det var 
under samma period som de två debattserierna förekom. De handlade till stor del om 
just vad som ska ses som en kopia och debatten kom att bli tämligen personlig med 
ganska otrevliga repliker. 

Någon direkt lyhördhet för varandras argument går inte att finna. Repliker som 
… fortsätter att se spöken på ljusa dagen…, … inte inser vad de försöker slå 
sönder…, … talar mot bättre vetande…, … fattar inte varför X diskuterar frågor 
han inte behärskar… hittar man i flera artiklar, främst replikartiklar. 

Samtidigt går en ömsesidig respekt och förståelse för varandras verksamheter att 
spåra, även om uppfattningen om vad verksamheterna går ut på kan variera. 
Upphovsmännen verkar förvånade över bibliotekens reaktioner och det verkar som 
att de trott att de skulle ha en bundsförvant i biblioteken i stället för en motståndare. 
Flera gånger påminns läsaren om att författarna och biblioteken har en historia 
tillsammans på ett ganska nostalgiskt sätt. Biblioteken tar inte upp detta, men säger 
sig ha förståelse för upphovsmännens vilja att få betalt för sitt arbete. Detta anser 
dock biblioteken inte ha med denna debatt att göra och det verkar som att de anser 
att det är en annan fråga, som går att lösas på annat sätt. 
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Avslutande diskussion 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur berörda 
parter har debatterat förändringarna i den europeiska upphovsrätten och hur dessa 
skulle kunna påverka de svenska folkbiblioteken. Utgångspunkten för 
undersökningen har varit den debatt som pågått i svensk press mellan åren 1995 och 
2000. 

I ett demokratiskt samhälle är en rättighet för alla medborgare att kunna påverka 
sitt liv och sin livssituation. För att detta ska kunna vara möjligt krävs att man har 
möjlighet att skaffa sig kunskaper och information. Det är mycket troligt att 
information och kunskap i större utsträckning än idag kommer att vara nyckeln till 
den ekonomiska makten. Om inte alla medborgare har samma grundförutsättningar 
kommer det att bli en djupt orättvis fördelning av makten. Både i FN: s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna och i den svenska regeringens maktutredning betonas 
rätten att mottaga och sprida upplysningar och information, samt människors rätt att 
deltaga i formandet av det framtida samhället. För att detta ska vara möjligt krävs att 
samhället på något sätt tar ansvar för att alla medborgare har möjlighet att få tillgång 
till information. Folkbiblioteket fyller här en viktig demokratisk funktion genom att 
vara en institution som via offentliga medel tillhandahåller information. Folkbiblioteken 
har utgjort ett viktigt led i utvecklingen av och bevarandet av demokratin, inte minst 
för alla dem som av en eller annan anledning inte kan få tag på information någon 
annanstans. 

Om samhällsutvecklingen leder till att information betraktas som en handelsvara 
som kostar pengar, kommer kunskapsklyftorna att öka drastiskt. Folket kommer att 
delas in efter om de har råd med information eller om de inte har det. I ett 
demokratiskt samhälle har alla medborgare möjlighet att på ett meningsfullt sätt 
påverka styrandet av det som rör dem. Det är inte meningen i ett demokratiskt 
samhälle att människors framtid ska vara beroende av kommersiella krafter. Det bör 
inte vara avhängigt kommersiella företags godtycke när, var och hur information ska 
vara tillgänglig. Därtill är dess betydelse för demokratin alltför stor. 

Den här debatten har varit viktig att följa eftersom den rör den fråga som vi 
kanske mest förknippar med ett demokratiskt samhälle, informationsfriheten. Min 
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avsikt har varit att skapa en bild av vad som kännetecknar de båda sidorna i den här 
frågan, användarsidan och upphovsmannasidan, och hur man har förhållit sig till 
upphovsrätten och de demokratiska aspekterna av den. Debatten har präglats av en 
tydlig polarisering mellan de båda sidorna på i stort sett alla områden, vilket visar på 
hur svårlöst frågan är. Det finns inga givna svar och det är förståeligt att man har låst 
sig fast vid den egna ståndpunkten. Jag kommer nedan att redovisa hur jag ser på de 
båda sidornas resonemang. 

Vad är syftet med harmoniseringen av upphovsrätten? 
Det har framgått av debatten att parterna är överens om att EU-kommissionens syfte 
med harmoniseringen av upphovsrätten huvudsakligen är ekonomiskt. Biblioteken 
och företrädare för användarna tror inte att de kulturella, demokratiska eller sociala 
behoven har ansetts tillräckligt viktiga i jämförelse med den inre marknad som 
planeras för den Europeiska unionen. 

Av debatten framgår att även de verkliga upphovsmännen är oroade över den 
inriktning på ekonomiska frågor som förekommer. De känner sig hotade av att deras 
levebröd alltmer ses om en handelsvara, där den ursprungliga upphovsmannen inte 
längre är den som har kontrollen över de ekonomiska rättigheterna. 
Copyrightindustrin anses av många vara den som i framtiden kommer att tjäna mest 
på den nya upphovsrätten. 

Vilka eventuella konsekvenser av förändringarna diskuterades? 
Vilka konsekvenser som diskuterats har varierat beroende på innehållet i 
direktivförslagen. Debatten har berört allt ifrån hinder för Internetanvändning och 
skärpt lagstiftning i syfte att upprätthålla kvalitén på nätet, till frågan om avgifter för 
användarna. 

Folkbibliotekets verksamhet är direkt knuten till de ekonomiska resurser 
politikerna anslår. Vilka konsekvenser som är troliga beror på om folkbiblioteken 
skulle få tillräckligt med medel för att täcka den kostnadsökning eventuella avgifter 
för den digitala informationen skulle innebära. 

Den konsekvens som återkommer i bibliotekssidans argument är att en lag-
stiftning som inte tillåter att allmänheten tar del av upphovsrättsligt skyddat material 
för eget bruk, kan skapa kunskapsklyftor i samhället. Samhället delas in i ett A- och 
ett B-lag efter vilka som har råd med information. Biblioteken poängterar att detta 
skulle ske samtidigt som politikerna talar om ett livslångt lärande och att pengar ska 
satsas på vuxenstudier med mera. 

Företrädare för upphovsmännen befarar att en konsekvens av ett minskat 
upphovsrättsligt skydd skulle vara att upphovsmännen tvingas skaffa sig annat 
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levebröd. Det har även diskuterats att upphovsmännen, eller snarare rättighets-
innehavarna, skulle tvingas ta till tekniska knep för att exempelvis koda information 
för att allmänheten inte ska få tag på den utan att betala. 

Vilka lösningar presenterades av parterna? 
Från bibliotekshåll poängteras det att man inte fått gehör för de krav på undantag 
från EU: s förslag till upphovsrättslagstiftning som begärts av EBLIDA, undantag som 
idag gäller för biblioteken. Detta kan bero på att man formulerat kraven på undantag 
alltför brett, så att de gäller all biblioteksverksamhet, istället för att betona att det 
enbart gäller offentliga bibliotek eller arkiv. Med en sådan begränsning skulle man 
kunna undvika de kryphål som lagstiftarna fruktar och som upphovsmannasidan 
menar skulle kränka deras ekonomiska intressen. 

De praktiska lösningar som diskuterades rör enbart hur man skall utforma ett 
avgiftssystem för att stärka det upphovsrättsliga skyddet. Kollektiv avtalslicensiering 
är en lösning som diskuterats från båda håll. Företrädare för upphovsmännen ser 
detta som en bra lösning och vill först och främst nå en överenskommelse med 
biblioteken om att avgifter skall förekomma, innan man diskuterar storleken på dem. 
Biblioteken vill inte ingå ett avtal där upphovsmännen i efterhand kan diktera 
avgifternas storlek. Fördelarna med avtalslicenser, som båda sidor ser det, är att de 
är lätta att administrera. Liknande avtal finns redan i biblioteksersättningen, som visat 
sig fungera bra för alla parter. 

Vad orsakade polariseringen? 
Undersökningen har visat att de två parterna, som lite hårddraget kallats för 
företrädare för biblioteken/användarna och företrädare för upphovsmännen, velat 
diskutera olika saker. Från bibliotekssidan har man koncentrerat sig på den 
ideologiska sidan av upphovsrätten. Företrädare för upphovsmännen har till stor del 
varit fokuserade på detaljfrågorna, som oftast har handlat om den ekonomiska 
aspekten av upphovsrätten. 

Bibliotekens främsta invändning mot EU-direktivet är att det rubbar den balans 
mellan upphovsmännens ekonomiska intressen och allmänhetens intresse av att ta del 
av information som finns i dagens upphovsrättslagstiftning. De anser att visst ska 
upphovsmännen ha betalt för sitt arbete och visst kan den digitala tekniken vara ett 
hot mot upphovsmännen, men allmänhetens rätt till information är viktigare än alla 
andra ekonomiska argument. 

Företrädare för upphovsmännen å andra sidan menar att om deras rättigheter 
inskränks innebär det ett hot mot yttrandefriheten och demokratin. För hur ska olika 
åsikter göras hörda om upphovsmännen inte har ekonomiska möjligheter att yttra sig. 
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Resultatet kan då bli att upphovsmän tvingas söka sig till andra yrken för att kunna 
försörja sig. 

De två sidorna har svårt att inse varandras problem. Företrädare för upp-
hovsmännen har svårt att förstå varför biblioteken protesterar, när de istället borde 
värna om upphovsmännen och deras arbete eftersom detta är en förutsättning för 
själva biblioteksverksamheten. Biblioteken säger att upphovsmännen naturligtvis ska 
ha betalt för sitt arbete, men inte av folkbiblioteken och åtminstone inte så mycket 
som de tror. 

Den egentliga frågeställningen när det gäller upphovsrätten i en digital miljö har 
inte fått det utrymme dess betydelse motiverar. Den grundläggande diskussionen och 
frågeställningen bör röra upphovsrättens syfte, som är att stimulera till skapande 
verksamhet och trygga de investeringar som görs i verken. I den här debatten har 
man fokuserat för mycket på den ekonomiska delen och inte tillräckligt på de 
grundläggande demokratiska faktorerna. 

De ursprungliga upphovsmännen har kommit i skymundan i debatten och istället 
har det varit de sekundära rättighetsinnehavarna eller rättighetsadministratörerna som 
drivit frågorna. De har ett ekonomiskt egenintresse och ser information som en 
handelsvara. Deras investeringar måste skyddas. En upphovsman kan däremot ha 
flera olika skäl att vilja bli publicerad. Kanske är han eller hon en forskare som till 
och med skulle vara beredd att betala för att bli publicerad, eller kanske är han eller 
hon en författare som har ett personligt behov av att skriva, och därför kanske inte 
enbart drivs av ekonomiska motiv. Därför kan man ställa sig frågan hur pass 
representativa de sekundära rättighetsinnehavarna är för de egentliga 
upphovsmännen och om det är rätt att de ska få definiera upphovsmannasidans 
ståndpunkt, när de egentligen endast utgör ett mellanled? 

Den diskussion som förekommit i den svenska pressen har (tyvärr) till stor del 
följt de frågor som diskuterats inom EU, ideologiska aspekter och helhetssyn har 
kommit i skymundan. Hos företrädare för biblioteken syntes visserligen en vilja att 
diskutera frågan ur ett ideologiskt perspektiv, nu när förutsättningarna förändrats på 
ett drastiskt och övergripande sätt på grund av den tekniska utvecklingen, men trots 
detta försvann exempelvis diskussionen om informationsfrihet bland detaljfrågorna. 
Enkelt uttryckt är Internet anledningen till att man anser sig behöva förändra 
upphovsrätten, men när man skrider till verket för att göra det utgår man fortfarande 
från de förutsättningar som sedan länge gäller för traditionella tryckta medier. Det är 
istället den nya verkligheten som borde diskuteras, innan man kommer in på 
detaljfrågorna. Man borde diskutera ideologi, mål och syften. Samhällssynen bör 
avhandlas innan man kommer in på tekniska och avgiftsinriktade lösningar för att 
skydda upphovsmannasidans intressen. Om man nu anser att vi lever i ett 
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kunskapssamhälle borde man först ha diskuterat vad som kännetecknar ett sådant 
och på vilka grunder det existerar. Den senaste resolutionens positiva inställning till 
flera av bibliotekssidans önskemål gör att intressegrupperna och diskussionen 
kommer att kvarstå och hålla frågan aktuell. Den diskussion som saknats i denna 
debatt kommer kanske att föras längre fram. 

Förenklat uttryckt finns det alltså två krafter som kämpar om tolkningsföreträdet 
när det gäller svenska upphovsrätten. De båda sidorna har två vitt skilda 
framtidsvisioner av upphovsrätten i en digital miljö. Vilket intresse bör vara det 
primära? 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur de förändringar av upphovsrätten 
som föreslås av EU har debatterats i Sverige samt hur dessa förändringar kan 
komma att påverka de svenska folkbiblioteken. 

Utgångspunkten har varit folkbibliotekets demokratiska roll i det svenska 
samhället samt det demokratiska dilemma som en revidering av upphovsrätten 
innebär för de båda parterna i frågan. I uppsatsen benämns de företrädare för 
upphovsmännen samt företrädare för bibliotek och användare. 

Utifrån en analys av debattartiklar under den valda perioden har jag velat 
besvara fyra frågeställningar; vad anser parterna syftet vara med EU: s harmonisering 
av upphovsrätten, vilken utgångspunkt har parterna i debatten, ekonomi eller 
demokrati, vilka konsekvenser tror de att harmoniseringen av upphovsrätten kan 
medföra samt vilka lösningar på problemet parterna förordar? 

Uppsatsen visar att båda sidor i debatten är överens att det är ekonomiska 
faktorer och inte demokratiska överväganden som legat till grund för viljan att 
anpassa upphovsrätten till en digital miljö. Man ser i ett större perspektiv ett försök 
att med en harmonisering av upphovsrätten inom den europeiska unionen, öka 
möjligheterna för företag att erbjuda digitala tjänster. 

Medan upphovsmännen ser en ekonomisk fara i det att rättighetsadministratörer 
och copyrightindustrin är de som kommer att kunna dra mest nytta av en 
harmonisering av upphovsrätten, ser bibliotekssidan med oro på vad en alltför 
ekonomisk inriktning på EU-förslaget skulle leda till, där till exempel avgifter för 
digitalt upphovsrättsliga verk skulle tvinga biblioteken att förändra stora delar av 
verksamheten. Det grundläggande är den inskränkning av informationsfriheten som 
detta skulle kunna leda till. 

Upphovsmannasidan ser risker med att bedriva ett konstnärskap utan klara 
regler för digital användning, detta kan leda till en utarmning av antalet utövande 
konstnärer. Bibliotekssidan ser det som självklart att upphovsmännen skall ha betalt, 
men de kan inte stå för den kostnaden utan höjda statsanslag. Här är man i stort sett 
ense i sak men inte om hur lösningen skall se ut. 
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