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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Digital rights management (DRM) är en samlingsbenämning för en mängd tekniska, 

organisatoriska och ekonomiska åtgärder som kommit till för att säkerställa integriteten 

hos skyddsobjekt i den tekniska sfären.1 I detta arbete benämns tekniska åtgärder som, 

genom inbyggd kod eller medföljande mjukvara, säkerställer att upphovsrättsskyddat 

material inte kan mångfaldigas, eller på annat sätt används i ett syfte som inte godkänts 

av upphovsrättsinnehavaren, som DRM. De skydd som DRM erbjuder har visat sig vara 

svåra att implementera i praktiken, speciellt vad gäller användargränssnitt för skydd av 

immateriella rättigheter. Problemen beror bland annat på den inbyggda naturen hos film 

och musik, då dessa är menade att spelas upp och visas analogt på en skärm vilket i sin 

tur gör analog kopiering möjlig.2  

     Teknik har alltid varit en katalysator för utveckling och nya tankesätt. Tekniken 

tvingar andra områden framåt genom att möjliggöra saker som tidigare varit omöjliga. 

Även om teknik ofta utvecklas som en lösning på ett specifikt problem medför framstegen 

ofta ny problematik på andra, angränsande, områden. När Gutenberg utvecklade sin 

tryckpress på 1400-talet medförde det stora förbättringar av allmänhetens läs- och 

skrivförmåga.3 Upphovsmännen kunde lättare sprida sina verk och därmed försörja sig 

på försäljningarna. Tryckpressen gjorde det dock möjligt för andra än upphovsmännen 

att framställa verk, vilket ledde till den tidiga piratkopieringens intåg. 

Piratkopieringsproblemet åtgärdades i viss mån av ett privilegiesystem där bara vissa 

specifika tryckare fick mångfaldiga verk, därmed blev dessa också ansvariga för det som 

trycktes.4 Missnöjet bland upphovsmännen över att de inte hade kontroll över på vilket 

sätt och under vilka förutsättningar som verken trycktes var förstås stor. Den första 

immaterialrättslagstiftning som tillerkände upphovsmannen ensamrätt var den brittiska 

The Statute of Anne, 1709.5 Ensamrätt för upphovsmännen blev efter den brittiska 

lagstiftningen det vanligaste. År 1886 antogs den första Bernkonventionen som var tänkt 

                                                 
1 Se avsnitt 2 för en utvecklad förklaring av hur DRM används i denna uppsats. 
2 Odlyzko, Digital rights management: Desirable, inevitable, and almost irrelevant, s. 2. 
3 Säljö, Teknik, mediering och det sociala minnet s. 328 f. 
4 Hemmungs Wirtén, När rätt blir fel: om upphovsrätt, kreativitet och kulturpolitik, s. 2. 
5 Bernitz mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, trettonde upplagan, s. 6. 
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att ersätta de bilaterala avtal som fanns mellan europeiska stater och att stärka det 

immateriella skyddet internationellt.6 

     Lagstiftning var länge tillräckligt för att hjälpligt stävja upphovsrättsintrång, men med 

ny teknik uppkommer nya problem. När kassettband och inspelningsbar VHS blev 

tillgängliga för den breda allmänheten förenklades kopieringsprocessen så pass mycket 

att rättighetsinnehavarna inte ansåg att lagstiftning var tillräckligt för att säkerställa 

upphovsmannens ensamrätt. Lagen behövde kompletteras med tekniska åtgärder. Dessa 

tekniska åtgärder i sin tur kompletterades med lagstiftning som gjorde dem olagliga att 

kringgå. Förbudet kom främst till på initiativ av World Intellectual Property Organization 

(WIPO) genom WIPO internet treaty år 1996.7 I och med den tekniska utvecklingen krävs 

mer och mer tekniskt komplicerade metoder för att avstyra upphovsrättsintrång. 

Digitaliseringen medför bland annat möjligheten att framställa perfekta digitala kopior av 

verk på några få sekunder och därefter sprida dem över hela världen med ett knapptryck. 

     Det finns numera en hög inneboende hastighet i den tekniska utvecklingen. Det talas 

bland annat om det teknologiska imperativet, vilket i princip innebär att det som tekniken 

kan uppnå kommer också att uppnås, ”technology will find a way”.8 Om man sammanför 

utvecklingshastighet med det teknologiska imperativet blir det uppenbart att det 

traditionella lagstiftningsmaskineriet inte har någon möjlighet att ensamt bemöta 

problematiken som uppstår. Utöver dessa faktorer finner vi även de tekniska 

”vägbulorna”, de digitala låsen och spårningsmjukvara som gör det möjligt för 

rättighetsinnehavarna att behålla viss kontroll över sina verk i en marknad som, 

metaforiskt sett, har gått från att röra sig i 10 km/h till att susa fram i 200 km/h. 

     Upphovsrättsinnehavarna kämpar i ständig motvind för att upprätthålla kontrollen 

över sina verk. Frågan är om fullständig kontroll är vad lagstiftaren hade i åtanke eller 

om kontrollen faktiskt är menad att vara begränsad? Frågeställningen är aktuell eftersom 

starkare tekniska barriärer och nya överföringssystem möjliggör kontroll på ett helt nytt 

plan. Vissa tror till och med att fullständig kontroll är möjlig.9 

  

                                                 
6 Schollin, Digital rights management, The New Copyright, s. 31. 
7 En utveckling av WIPO:s roll som initiativtagare görs nedan i avsnitt 3.2. 
8 Schollin, Digital Rights Management, The New Copyright, s. 152. 
9 Se till exempel Lessig, Code version: 2.0, s. 181. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen analyserar det svenska rättsläget för tekniska skyddsåtgärder som 

implementeras av privata aktörer för att skydda upphovsrättsskyddat material mot otillåtet 

handhavande. Uppsatsen utreda också vilket skydd DRM har i svensk lagstiftning, vad 

som har lett till detta skydd och vilka direkta och indirekta juridiska begränsningar som 

finns för de privata aktörer (kodskaparna) som tar fram DRM och implementerar dem i 

sina produkter.  

     I uppsatsen anläggs ett code is law-perspektiv på DRM. Code is law innebär i korthet 

att kodskaparna har möjlighet att skapa en arkitektur som begränsar eller möjliggör 

valmöjligheter i den digitala sfären. Först utreds hur code is law-perspektivet förhåller sig 

till DRM och juridiken som begränsar detta. Därefter undersöks de eventuella problem 

som uppstår på grund av de nya tekniska förutsättningarna för kodskaparna att begränsa 

vad som är praktiskt möjligt på den digitala arenan. Jag kommer att diskutera om 

kodskaparna tagit på sig ett för stort ansvar för att skydda upphovsrättskyddat material 

och därmed har tagit över en del av lagstiftarens ansvar. Diskussionen kommer främst att 

ta sikte på om kodskaparna har allt för fria tyglar och om det finns någon yttre gräns för 

utformningen av DRM som skapats för att motverka intrång i upphovsrätter. 

     Fenomenet ”självreglering”, som innebär att en privat aktör drar tillbaka en DRM-

skyddad produkt på grund av allmänhetens missnöje, kommer också att analyseras. 

Självreglering är en intressant företeelse som begränsar sig till den privata sektorn på 

grund av de affärsmässiga aspekter som kundnöjdhet och allmän opinion innebär. Jag 

kommer också att undersöka vilka konsekvenser detta kan ha för samhället i ett de lege 

ferenda perspektiv.  

 

1.3 Metod 

I arbetet med uppsatsen används en rättsdogmatisk metod där jag valt att utgå från Lessigs 

”code is law-perspektiv” när jag granskar relevanta rättskällor samt artiklar, främst 

amerikanska, på området teknik och upphovsrätt. I vissa delar av uppsatsen görs en 

komparativ studie för att visa på skillnader och likheter mellan svensk och amerikansk 

rätt.10 Jämförelsen görs för att visa på likheter och olikheter i utvecklingen av lagstiftning 

gällande DRM. Lagstiftning gällande DRM är en tämligen ny företeelse och härstammar 

                                                 
10 Strömholm, Har den komparativa rätten en metod? s. 456–465. 
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från samma källa.11 Det är därför av intresse att utreda skillnader mellan lagstiftarnas 

olika vägval. 

     Uppsatsens tekniska inriktning innebär att det är nödvändigt att ge en kort, teknisk, 

överblick av hur DRM-skydd fungerar i praktiken. Jag har valt att göra många jämförelser 

med främst amerikansk litteratur, för att undersöka hur utländska lagstiftare har valt att 

hantera de utmaningar som digitaliseringen medför. Den amerikanska vinkeln är 

intressant eftersom många av de stora mediaföretagen som verkar på den svenska 

marknaden har sitt säte utanför Sveriges gränser. Jag är medveten om att det inte är helt 

enkelt att jämföra specifika lagstiftningslösningar baserat på att ländernas rättstraditioner 

skiljer sig kraftigt från varandra.12 

     Det finns många artiklar som inte behandlar DRM i ett juridiskt perspektiv men som 

fortfarande ger viktig information och infallsvinklar på frågor som är juridiska. Uppsatsen 

behandlar flera sådana artiklar. Detta medför att diskussionen ibland kan bli väl teknisk 

men jag anser att det tekniska har högt värde för den juridiska diskussionen i uppsatsen. 

Därför har jag valt att använda mig av dessa källor. 

 

1.4 Avgränsningar  

I uppsatsen behandlas inte konkurrenslagstiftningens bestämmelser trots att dessa skulle 

kunna påverka DRM-skyddens utformning på grund av konkurrensbegränsade skäl. 

Denna avgränsning görs eftersom konkurrenslagstiftningen endast påverkar DRM-

skyddens utveckling indirekt genom förhållandet till andra produkter.  

     Uppsatsen kommer inte heller att behandla privaträttsliga avtal som kan påverka hur 

skyddet genom DRM fungerar och vad som är tillåtet vid ett köp. Denna del är dock 

intressant på grund av de många shrink-wrap avtal som finns och då alla dessa inte är 

lagenliga.13 Detta ligger dock utanför uppsatsens område och behandlas därför inte. 

     Internetanvändares rätt till personlig integritet och informationsfrihet är viktiga delar 

i debatten angående fildelning på grund av att den ofta ställs emot rättighetsinnehavarnas 

behov av att kunna spåra vem som har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång. 

Uppsatsen kommer endast att behandla den personliga integriteten i vissa specifika 

                                                 
11 Se kapitel 3.2 för en genomgång av WIPO:s fördrag.  
12 Konsekvensen blir att resultaten av en komparativ studie inte alltid går att översätta direkt till svensk 

lagstiftning, se kapitel 5 för ytterligare diskussion angående detta.  
13 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 202. 
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situationer och det görs inget försök att definiera begreppet personlig integritet. En sådan 

utvikning skulle helt enkelt föra uppsatsen allt för långt från dess kärnfråga.  

 

1.5 Disposition 

Efter det inledande första kapitlet vill jag klargöra definitionen av DRM och dess plats i 

upphovsrättsskyddet. Därefter behandlas vilka aktörer som påverkar den svenska DRM-

lagstiftningen och vilken lagstiftning som finns på området idag. Kapitel 4 behandlar 

Lawrence Lessigs teori om att kod är lag på den digitala arenan. I det följande avsnittet 

ställs koden mot lagen för att undersöka och utreda de konfliktytor som bildas. Därefter 

förs en de lege ferenda diskussion kring huruvida det finns någon annan lösning på 

piratkopieringsproblematiken. Jag kommer främst att fokusera på streamingtjänster som 

idag har tagit över som distributörsmetod på upphovsrättsmaterialområdet.  

     Det har funnits funderingar rörande huruvida ett eventuellt terminologiavsnitt skulle 

gynna läsarens förståelse för uppsatsen, då uppsatsen i vissa delar innehåller tekniska 

termer. Då dessa tekniska termer inte är av central innebörd för uppsatsen kärnfråga och 

med fördel kan förklaras i fotnoter jag valt att inte inkludera ett terminologiavsnitt.   
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2 DRM – en komplicerad företeelse  

 

2.1 Ett avstamp 

DRM är ett ”spretigt” begrepp som används för att beskriva många varierande företeelser. 

På grund av detta finns ett behov av att konkretisera vilken innebörd DRM har i denna 

uppsats. Det finns också ett behov av att förklara den ställning som DRM innehar i det 

svenska rättssystemet. DRM:s förhållande till lagstiftning vittnar om vilken legitimitet 

DRM har i lagstiftarens ögon. 

 

2.2 DRM eller tekniska skyddsåtgärder 

Författare använder DRM för att definiera olika företeelser. Dessa varierar från mycket 

breda definitioner där alla begränsande åtgärder räknas in, till smala definitioner där 

endast kopieringsskydd benämns som DRM. Still definierar DRM som elektroniska 

rättighetshanteringssystem, som består av tekniska, organisatoriska och andra åtgärder 

som kan utgöra delar i en arkitektur för skydd av innehåll.14 Däremot anser Jamkhedkar 

och Heileman att DRM består av varierande ad hoc teknologier och plattformar som till 

stor del fokuserar på kopieringsskyddet.15 Klang menar att DRM är en kombination av 

tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska medel för att säkerställa och 

övervaka kontrollen av upphovsmannens exklusivitet. Han menar också att begreppet har 

utvecklats över tid och därmed inte betyder samma sak idag som för fem år sedan.16 Jag 

anser att Still och Klangs definitioner av DRM får sägas vara de mest korrekta men också 

de bredaste. Bredden på de definitioner som Still och Klang har valt är inte optimal för 

den utredning som uppsatsen ämnar göra och har därför valts bort.  Att definitionerna 

skiljer sig så kraftigt säger en del om begreppets omfång och det behov som finns av att 

begränsa begreppet för att förenkla och koncentrera den vidare framställningen. 

Korrektheten kommer av begreppets användningsområden. DRM används av både 

jurister, tekniker och ekonomer för att beskriva liknande företeelser. Då uppsatsen inte 

tar sikte på ekonomiska aspekten och endast delvis utreder den tekniska delen så bör 

begreppet också begränsas i dessa delar. 

                                                 
14 Still, DRM och användarhänsyn, s. 1. 
15 Jamkhedkar, Heileman, DRM as a Layered System, s. 1. 
16 Klang, Copyright - Copyleft, s. 23. 
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I denna uppsats används begreppet DRM gällande tekniska åtgärder som genom 

mjukvara, hårdvara eller kod säkerställer eller skyddar upphovsmannens exklusivitet. Jag 

skulle möjligtvis kunna byta ut ordet DRM mot TPM (Technical Protective Measures) 

eller helt enkelt benämna dem tekniska åtgärder vilket skulle vara mest korrekt enligt 

WIPO och den svenska versionen av Infosoc-direktivet (infosoc).17 Dessa benämningar 

har valts bort eftersom ordalydelserna begränsas i enlighet med WIPO och infosoc på ett 

sätt som inte lämpar sig för uppsatsen i och med att de utesluter vissa former av skydd 

som uppsatsen bör innefatta.18 Begreppet tekniska skyddsåtgärder i enlighet med infosoc-

direktivet ryms inom uppsatsens definition av DRM vilket medför att EU-domstolens 

(EUD) domar är av relevans för att tolka begränsningarna av begreppet DRM. En annan 

anledning till uppsatsen användning av DRM istället för till exempel tekniska 

skyddsåtgärder är att området som diskuteras, DRM, är ett internationellt fenomen. 

Uppsatsen gynnas därför av användningen av en internationell benämning.  

 

2.3 DRM:s plats i rättssystemet 

Det finns ingen direkt lagstiftning angående DRM. Därmed finns heller inte något som 

ger sådana åtgärder direkt legitimitet från lagstiftningshåll. Däremot finns det förbud mot 

att kringgå eller bryta DRM som skyddar upphovsrättsskyddat material.19 Det är också 

förbjudet att saluföra sådan utrustning eller mjukvara som gör kringgående av skydd 

möjlig. Att lagstiftningen angående DRM endast är indirekt innebär inte att DRM ska ses 

som något som inte har beaktats av lagstiftaren. En lagstiftning som sanktionerar DRM 

på det sätt som gjorts ska istället ses som ett starkt ställningstagande från lagstiftarens 

sida. På grund av ett skydd som lagts till i svensk lagstiftning genom infosoc (se mer 

nedan under kapitel 3) ska DRM ses som legitimerat av lagstiftaren. 

     Det finns huvudsakligen två olika sätt att se på DRM-skydd i förhållande till övrig 

upphovsrättslagstiftning. Antingen ser man skyddet som en integrerad del av det 

upphovsrättsliga skyddet eller så ser man det som fristående i förhållande till den 

lagstiftning som är ämnad att skydda upphovsmännens ensamrätt.20 Jag anser att DRM-

skydd ska ses som ett fristående skydd, främst då det inte är lagstiftaren som skapat denna 

                                                 
17 WIPO, direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt 

och närstående rättigheter i informationssamhället Artikel 6.3. 
18 För vidare utredning av begreppen som behandlas i infosoc-direktivet och WIPO:s 

internetkonventioner se avsnitt 3.1 och 3.2. 
19 Infosoc-direktivet artikel 6 och lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 53§.  
20 Schollin, Digital Rights Management, The New Copyright, s. 266. 
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del av skyddsmekaniken men också för att DRM tekniskt sett inte är någon lagstiftning. 

Det som DRM har gemensamt med lagstiftning och det som också talar för att se DRM 

som en integrerad del av lagstiftningen är dess skyddsobjekt. Skyddsobjektet är förvisso 

viktigt för placering av lagstiftning men DRM-lagstiftningen behandlar skyddet för teknik 

som, i sin tur, skyddar rättighetsinnehavarens exklusivitet, istället för att rikta sig direkt 

mot skyddsobjektet. Jag anser att det därför är ändamålsenligt att dela upp skyddet för 

upphovsrättsskyddade verk i tre olika delar; lagstiftning som förbjuder kränkning av 

upphovsrätten, teknik som är avsedd att motverka att individer bryter mot lagstiftningen 

och lagstiftning som förbjuder kringgående av tekniken som är ämnad att skydda 

upphovsrätten. Utan samtliga dessa delar blir skyddet haltande. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Skyddets tre beståndsdelar samverkar för att fullgöra det övergripande syftet. 

 

2.4 Ord på vägen 

Det har inte alltid funnits ett behov av DRM för att upprätthålla upphovsmannens 

exklusivitet, men i och med samhällets omdaning till ett digitalt informationssamhälle har 

lagstiftaren ställts inför nya behov. Omdaningen medför självfallet inte bara behov utan 

också möjligheter. Nya metoder för kontroll och säkerställande av exklusivitet kommer 

med den nya tekniken. Detta innebär att lagstiftarna måste ompröva några äldre 

ställningstaganden i förhållandet mellan upphovsmännens behov av säkerhet för sina verk 

och allmänhetens rätt att ta del av verken. Detta genom att till exempel kopiera 

upphovsrättsskyddade verk för privat bruk, att citera dem och verkens användning i bland 

annat utbildningssyften. I nästa kapitel kommer den moderna lagstiftningen, på området, 

att behandlas. De olika avvägningar som lagstiftarna har gjort för att bemöta teknikens 

DRM

Lagstiftning om 
exklusivitet

Kringgåendeförbud
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nya utmaningar kommer att granskas. Den lagstiftning som behandlas är WIPO:s 

internetkonventioner, EU:s infosoc-direktiv och den svenska implementeringen av dessa.   
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3 Lagen om koden 

3.1 Lagstiftning till skydd för kringgående av DRM 

Detta kapitel kommer att behandla den lagstiftning som är relevant för DRM i Sverige. 

Kapitlet kommer att börja med en genomgång av det första fördraget från WIPO som 

kom ut 1996 och som än idag utgör grundrekommendationen för hur lagstiftning ska se 

ut. EU har därefter, genom infosoc, försökt harmonisera och sätta en minimistandard för 

medlemsländernas skydd mot kringgående av DRM. I Sverige har de relevanta infosoc-

bestämmelserna implementerats i upphovsrättslagen. Sist kommer det nyligt avgjorda 

Nintendomålet att behandlas där EUD tolkar infosoc i förhållande till DRM som 

implementerats i hårdvara. 

 

3.2 WIPO – Internationella överenskommelser 

WIPO är Förenta nationernas immaterialrättsorganisation som bildades i syfte att 

vidareutveckla de immaterialrättsliga samarbetet som kommit till uttryck i 

Bernkonventionen.21 Den 20 december 1996 antog WIPO de så kallade 

internetkonventionerna WIPO Copyright Treaty (WCT) och WIPO Performances and 

Phonograms Treaty (WPPT).22 Undertecknandet av internetkonventionerna får sägas vara 

startskottet för skyddslagstiftningen för DRM.23 Internetkonventionerna är bindande i 

hela EU sedan rådet beslutade om godkännandet av dessa.24 Problematiken med 

internetkonventionerna är att det skydd som ställs upp för DRM är mycket vagt. I 

artiklarna 11 och 12 WCT anges endast att de fördragsslutande staterna har en skyldighet 

att upprätta ett skydd som på ett adekvat sätt hindrar kringgående av effektiva tekniska 

åtgärder och skyddar upphovsrättsinnehavarens exklusivitet. Det finns inga definitioner 

av vad ett adekvat skydd innebär eller begränsningar för innebörden av teknisk åtgärd. 

Anledningen till WTC:s ordalydelse beror på flera orsaker, de främsta är att WIPO inte 

kan påtvinga medlemsländerna en form för dess lagstiftning. WIPO anlägger här istället 

tonen för de fördragsslutande ländernas kommande lagstiftningsarbete och 

uppmärksammar dem på ett kommande problem. Att internetkonventionerna kom till i 

                                                 
21 Bernitz mfl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens,  s. 44. 
22 Konventionerna finns tillgänglig på WIPO:s hemsida, http://www.wipo.int/treaties/en/. 
23 Se dock den amerikanska ”The audio home recording act” från 1992 som fastställde kravet på 

kopieringsskydd. 
24 Rådets beslut 2000/278/EG den 16 mars 2010 om godkännande på EU:s vägnar av WCT och WPPT.  
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början på internets existens medförde också att det inte var möjligt för WIPO att förutse 

hur problematiken skulle visa sig och därför skulle en mer exakt bestämmelse riskera att 

resultera i ett slag i luften. Precisering av lagstiftningen har istället gjorts av EU genom 

infosoc-direktivet och EUD:s avgöranden samt i nationell lagstiftning.25 EUD har kommit 

fram till att begreppen som används i direktivet och nationell lagstiftning i vissa fall ska 

tolkas mot bakgrund av internetkonventionerna.26 I och med konventionernas brist på 

tydlighet, när det gäller tekniska skyddsåtgärder, anser jag att det inte finns något behov 

av att ha internetkonventionerna som tolkningsunderlag vid tolkning av bestämmelser 

gällande tekniska skyddsåtgärder som grundar sig på infosoc. 

      I anslutning till detta bör nämnas utredningsarbetet som gjorts under SOU 2013:39 

där konventionen om IT-relaterad brottslighets överenstämmelse med svensk rätt 

utreddes. Man kom här fram till att Sverige inte behöver ändra sin lagstiftning för att 

uppnå de minimikrav som ställs upp i konventionen. Tvärt om går Sveriges lagstiftning 

längre än vad som krävs vad gäller upphovsrättsbrotten.27 

  

3.3 EU-rättsligt ställningstagande 

3.3.1 Infosoc-direktivet 

För att kunna garantera en inre marknad, främja säkerheten för immateriella rättigheter i 

informationssamhället och för att lagstiftningen ska följa den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen för nyttjandeformer krävdes en harmonisering och en modernisering av 

medlemsstaternas lagstiftning.28 Infosoc syftar till att se till att EU-rätten följer 

internetkonventionernas fastslagna målsättning. EU anser att skyddet för immateriella 

rättigheter måste vara särskilt starkt på grund av rättigheternas natur och för att 

upphovsmännens investerings- och innovationsvilja ska kunna upprätthållas.29 Infosoc 

innehåller bland annat artiklar om skydd för DRM, detta benämns som skydd för effektiva 

tekniska åtgärder.30 Skyddet för DRM består av en tvåstegsmodell, först anges vad som 

menas med en teknisk åtgärd och därefter bedöms om denna åtgärd är effektiv. Skyddet 

återfinns i infosoc-direktivets tredje kapitel, artiklarna 6 och 7. Direktivet förbjuder 

                                                 
25 Se mer om konkretiseringen av begreppet tekniska skyddsåtgärder i avsnitt 3.3 och 3.4. 
26 Mål C-135/10, Società Consortile Fonografici (SCF) mot Marco Del Corso, 15 mars 2012. 
27 SOU 2013:39, s. 118. 
28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, skäl 1-5.  
29 Kom(97) 628 slutlig, skäl 7-9.  
30 För mer information om benämningarna, se kapitel 2. 
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saluföring, tillverkning och spridning av sådana program som är begränsade i sitt 

användningsområde, sin marknadsföring eller i sitt tillverkningssyfte.31 I de fall 

huvudsyftet med programmen är att kringgå DRM, eller då det inte finns något annat 

rimligt användningsområde än att kringgå ett DRM, så ska medlemsstaterna förbjuda 

detta i nationell lagstiftning.  

     Det första förslaget angående infosoc-direktivet innehöll inget precist förbud för 

privatpersoner att kringgå DRM. Detta ändrades till den slutgiltiga versionen eftersom 

parlamentet ansåg att ett sådant förbud var eftersträvansvärt.32 Detta explicita förbud mot 

kringgående av DRM återfinns i artikel 6.1-2. En annan stor skillnad mellan första och 

andra förslaget var åtskiljandet mellan hur analoga och digitala upphovsrätter behandlas 

i förhållande till privat kopiering.33 

     I direktivet finns det, till skillnad från i internetkonventionerna, en definition av vilka 

DRM som ska ges lagskydd, artikel 6.3. Ett DRM får bestå av teknik, en anordning eller 

en komponent. Definitionen är uttömmande men inte preciserad. Komponenten kan till 

exempel bestå av en analog spärr på en skiva som gör det fysiskt omöjligt att kopiera 

innehållet, likväl skulle det kunna vara en avancerad digital spärr som kräver direkt 

uppkoppling och krypteringsnyckel. Kravet på att DRM ska vara effektivt anses uppfyllt 

då rättighetsinnehavaren har kontroll över verket genom åtkomstkontroll eller en 

skyddsprocess som uppfyller skyddsändamålet.34 Med termen effektivt menas att skyddet 

inte endast ska vara där för syns skull, utan det ska bestå av ett faktiskt hinder mot intrång. 

Det ska därmed faktiskt försvåra illegal åtkomst. Skyddsändamålet varierar mellan olika 

typer av verk men en övergripande definition är att åtgärden ska säkerställa 

rättighetsinnehavarnas eller upphovsmännens lagstadgade rättigheter.  

3.3.2 Konsumtion av exklusivitet? 

Konsumtion av ensamrätt, eller det som i amerikansk rätt kallas first-sale doctrine, gäller 

inte för digitala verk. Konsumtion innebär en utsläckning av ensamrätten till spridning 

för ett specifikt verk. I infosoc görs skillnad på digitala och fysiska verk. Den exklusiva 

rätten är konsumerad för en cd-skiva, när den första köparen vill sälja vidare sitt exemplar 

på andrahandsmarknaden. Konsumtion uppstår inte för digitala verk på grund av att varje 

                                                 
31 Artikel 6.2 p 1-3 
32 Kom(97) 628 slutlig och kom(99) 250 slutlig.  
33 En mer utförlig utredning görs i kapitel 5.  
34 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 216.  
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vidareförsäljning kräver upphovsmannens godkännande.35 Frågan om konsumtion är 

intressant ur ett DRM-perspektiv på grund av att om försäljning av ett digitalt verk 

medförde konsumtion av spridningsrätten skulle detta, tillsammans med internets öppna 

struktur och enkelheten i att upprätta en digital kopia, medföra att kopieringsskydd skulle 

vara långt mycket mindre effektiva än vad som är fallet idag.36 En ny lagändring i England 

är av intresse i detta sammanhang. De engelska lagstiftarna vill tillåta privatkopiering av 

digitala verk som köpts eller annars kommit i användarens ägo på ett legalt sätt. Det som 

inte tilläts var kopiering av verk som kommit i användarens ägo endast tillfälligt såsom 

lån, streaming eller genom uthyrning.37 Man har också valt att kalla kopior gjorda på detta 

sätt för ”personliga kopior för privat bruk” eftersom de inte får spridas inom den privata 

kretsen på det sätt som vi är vana vid i Sverige.38 

     En rimlig balans måste upprätthållas mellan konsumenter och rättighetsinnehavare. 

Denna balans är dock i behov av omarbetning eftersom de undantag som fanns i nationell 

lagstiftning innan infosoc inte svarar mot de utmaningar som förekommer på en digital 

marknad.39 Förbudet mot tillverkning och saluföring av verk, som fanns med redan vid 

kommissionens första förslag, ska vara underkastad proportionalitetsprincipen vad gäller 

programmets övriga funktioner och betydelsefulla syften.40  

3.3.3 En digital agenda 

Exemplarframställning av upphovsrättsskyddade verk är som grundregel förbjuden för 

någon annan än rättighetsinnehavaren så länge denne inte fått rättighetsinnehavarens 

tillstånd. Enligt artikel 2 infosoc innefattas även tillfälliga kopior av verk i denna 

grundregel. Att tillfälliga verk innefattas medför stora konsekvenser för slutanvändarna 

och för DRM i den digitala miljön. På grund av hur datorer fungerar så sparas alltid 

tillfälliga filer som spelas upp eller streamas på datorns korttidsminne (RAM), dessa 

kopior tas sedan automatiskt bort om användaren inte sparar dem på hårddisken eller 

någon annan förvaringsplats. I och med att dessa tillfälliga kopior räknas som fullvärdiga 

kopior och därmed inskränker rättighetsinnehavarens exklusivitet kan det tekniska 

skyddet, DRM, också skydda mot dessa samtidigt som skyddet i sig faller in under infosoc 

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

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, skäl 30. 
36 För en djupare diskussion om internets struktur och vad detta medför se avsnitt 4.  
37 Technical Review of Draft Legislation on Copyright exceptions: Government response, 

www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111112700 (2014-04-01). 
38 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 201.  
39 Kom(97) 628 slutlig, skäl 20-21. 
40 Kom(97) 628 slutlig, skäl 30. 
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artikel 6. Här är direktivets artikel 5.1 och skäl 33 intressanta då de är skapade för att 

undvika situationer där så kallad ”caching” är vitalt för att en digital process ska fungera.41 

Då ”caching” är en central del för att den digitala tekniken ska fungera, på grund av 

internets funktion och uppbyggnad.42 Situationen är dock något oklar vad gäller den 

praktiska betydelsen av direktivets skäl 33. Främst på grund av att ordalydelsen ställer 

höga krav på att programmets funktion ska vara beroende av ”caching” för att fungera. 

Funktionen ska inte bara förenklas eller vara det som i allmänhet används utan det krävs 

mer. Det är inte säkert att internets funktionssätt är en tillräcklig anledning för att uppfylla 

direktivets krav.43 Beroende på om internets funktionssätt är tillräckligt för att falla in 

under ordalydelsen ”den digitala processen ska fungera” kan definitionen bli mycket vid.  

 

3.4 Implementering i upphovsrättslagen 

3.4.1 Den svenska implementeringen 

Skyddet för DRM i svensk lagstiftning infördes genom lagändring år 2005 efter ett 

lagstiftningsarbete som kallades ”Upphovsrätten i informationssamhället”.44 Det fanns 

dock sedan tidigare lagstiftning som förbjöd användning och innehav av tekniskt 

utrustning med syfte att kringgå tekniska spärrar eller på ett otillåtet sätt avkoda 

sändningar av bland annat tv och radio. Den tidigare lagstiftningen inriktades dock inte 

på upphovsrättsliga skyddsobjekt.45 Infosoc har kritiserats på grund av dess otydlighet på 

flera viktiga punkter och benämns bland annat av Westman som en politisk kompromiss 

som lämnar mycket av konkretiseringsansvaret till de nationella lagstiftarna.46 De 

svenska reglerna placerades i ett nytt kapitel (6 a) i URL 52 b-h §§. Det fanns som förslag, 

från remissinstanserna, att istället placera reglerna i avkodningslagen på grund av dess 

                                                 
41 Caching är ordet som används inom datavetenskapen när en dator sparar tillfällig information på ett 

specifikt minne, cache-minnet. För att förenkla internetanvändningen kopieras till exempel webbplats 

innehåll i sin helhet på cacheminnet vilket gör processen snabbare. För mer information angående de 

tekniska funktionerna av cache och caching se http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=A2 
42 Bently, Sherman, Intellectual property law, s. 233. 
43 Bently, Sherman, Intellectual property law, s. 234.  
44 SFS 2005:359, DS 2003:35 och proposition 2004/05:110. 
45 Direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram ledde till 57a § 

upphovsrättslagen och avkodning förbjuds enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss 

avkodningsutrustning. Arbete pågår just nu för att harmonisera bestämmelserna i upphovsrättslagen och 

avkodningslagen. Bland annat föreslås att avkodningslagen, i likhet med upphovsrättslagen, ska kunna 

tillämpas mot privatpersoner som innehar eller säljer avkodningsutrustning även om syftet inte är 

kommersiellt. Det är en mycket intressant utveckling, sett ur ett tekniskt perspektiv. Ytterligare 

information finns i prop. 2013/14:123, Olovlig hantering av avkodningsutrustning. 
46 Westman, Tekniska åtgärder. Nordiskt genomförande av artikel 6 i infosoc-direktivet, NIR 2003:6, s. 

569. 
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tekniska karaktär. Samhörigheten med upphovsrättsskyddat material bedömdes dock ha 

företräde.47 Denna samhörighet är enligt mig tillräcklig för att legitimera placeringen av 

skyddslagstiftningen för DRM. Som nämnts tidigare anser jag dock att förståelsen för 

lagstiftningens utformning tjänar på att delas in i mindre segment.48 

    

3.4.2 Konkretisering 

Vilka DRM som åtnjuter skydd som effektiva tekniska åtgärder enligt URL måste 

definieras ytterligare trots att definitionen smalnats av i infosoc jämfört med i 

internetfördragen. För att åtnjuta skydd enligt 52 d § URL krävs att DRM är effektivt i 

förhållande till syftet. Vad detta innebär är att tekniken måste vara avsedd att skydda den 

exklusivitet som förbehålls upphovsmannen.49 Vissa remissinstanser ansåg inte att denna 

begränsning var i överenstämmelse med infosoc. Jag anser att lagstiftarens tolkning är 

den korrekta i och med att det inte bör vara olagligt, i upphovsrättsligt avseende, att bryta 

en spärr för att komma åt information som inte åtnjuter upphovsrättsligt skydd.50 

Skillnaden illustreras bra genom ett exempel rörande regionskodning. Regionskodning 

av DVD-skivor betyder att en skiva såld i Thailand inte kan spelas upp i en svensk DVD-

spelare på grund av att avkodaren i den svenska DVD-spelaren inte kan läsa av kodningen 

i den thailändska DVD-skivan. Tanken med regionskodning är att göra import av billiga 

filmer och serier från Thailand omöjliga på grund av att du behöver en thailändsk 

regionskodad DVD-spelare för att spela upp filmen. Det DRM skydd som finns på skivan, 

regionskodningen, är därmed inte avsedd att direkt hindra spridningen av filmer utan 

endast göra uppspelning av dem omöjliga. På grund av att skyddet endast indirekt utgör 

ett hinder för spridning innefattas det inte av den svenska lagstiftningen.51 Avgränsningen 

är väl avvägd och tar hänsyn till nutida problematik och kommande utveckling vilket i 

många fall är svårt för lagstiftaren att uppnå genom lagtext. Skyddet för DRM i en digital 

miljö är av en annan art på grund av hur den digitala tekniken fungerar, varje gång någon 

ser en video eller lyssnar på musik via internet uppstår ett tillfälligt exemplar på 

hårddisken eller RAM-minnet, detta exemplar faller under upphovsmannens exklusivitet 

                                                 
47 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. s. 291. 
48 Se förklaring av uppdelningen och anledningen till varför jag anser att denna uppdelning är väsentlig i 

kapitel 2.3. 
49 Prop. 2004/05:110, s. 290. 
50 Intrång kan så klart vara olagligt av andra skäl men detta bör inte behandlas genom 

upphovsrättslagstiftningen. Under avsnitt 5.5 diskuteras olika typer av DRM med dubbla skyddsobjekt.  
51 Prop. 2004/05:110, s. 292. 
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till exemplarframställning. DRM som skyddar digital överföring i likhet med ett 

regionsskydd är därmed normalt skyddad mot kringgåendeåtgärder.52 

 

3.4.3 Den svenska tolkningen av artikel 6.3 

Frågan om tolkningen av artikel 6.3 infosoc är intressant vad gäller skyddsföremålet för 

artikeln. Westman frågar sig om direktivet är menat att införa en ny exklusiv rättighet till 

rättighetsinnehavarna, access- eller tillgångsrätt, eller om infosoc:s artikel 6.3 istället är 

menad att ge DRM lagligt skydd vad gäller förfoganderätten av ett upphovsrättsskyddat 

verk.53 De praktiska konsekvenserna av svaret på denna fråga är stora. Detta skulle göra 

det möjligt för rättighetsinnehavarna att styra användarna till införskaffning av vissa 

specifika produkter. Om skyddsobjektet istället åsyftar förfoganderätten så skyddas inte 

plattformsval utan endast sådant som direkt bryter mot den klassiska upphovsrättsliga 

exklusiviteten; mångfaldigande och tillgängliggörande. Den svenska lagstiftaren har tagit 

ställning till denna fråga och kommit fram till en kompromiss. I alla fall utom då ett verk 

görs tillgängligt för allmänheten elektroniskt, på distans och på begäran av mottagaren 

genom en tjänst som är föremål för villkorad tillgång och tillhandahålls mot betalning, 

får DRM endast inriktas på mångfaldigande och tillgängliggörande.54 I annat fall skulle 

skyddet bli allt för långgående och kopplingen till det upphovsrättsliga skulle, enligt 

förarbetena, saknas och skyddet riskera att bli oöverskådligt och orimligt.55 Detta gäller 

endast när användarna tar del av verket på ett mer klassiskt sätt, till exempel i DVD-

format. På grund av att det skapas en tillfällig kopia av verket när användaren spelar upp 

ett verk i sin dator så är det tillåtet att lägga in uppspelningsskydd i DRM som skyddar 

verk vid till exempel streaming.56 Åtskillnaden mellan den digitala och den analoga 

marknaden har också gjorts på grund av att infosoc:s övergripande syfte inte skulle 

uppfyllas gällande digitala affärslösningar då det inte var möjligt att skydda dessa på ett 

mer långtgående och effektivt sätt.57 Problematiken i att tillhandahålla digitala verk på ett 

sätt som är bekvämt för slutanvändaren bedöms ha ett större skyddsvärde än det klassiska 

distributionssättet som inbegriper fysiska informationsbärare. Lagstiftarens lösning är i 

                                                 
52 Prop. 2004/05:110, s. 293. 
53 Westman, Tekniska åtgärder. Nordiskt genomförande av artikel 6 i infosoc-direktivet, NIR 2003:6, s. 

571. 
54 Prop. 2004/05:110, s. 305.  
55 Prop. 2004/05:110, s. 303. 
56 Prop. 2004/05:110, s. 304. 
57 DS 2003:35 s. 343 ff. 
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mina ögon praktisk och kan ses som ett krav för en fungerande ”online-marknad” för film 

och musik. Motiveringen av beslutet att göra skillnad på nya och gamla distributionssätt 

är dock inte tillräcklig. Den nya tekniken måste kontrolleras och därför ger lagstiftaren 

kontrollen till rättighetsinnehavarna. Idag ser vi en stor ökning av streaming-användning 

i Sverige. Under tredje kvartalet 2014 bedöms ungefär 800 000 hushåll ha streaming-

tjänster i sina hem.58 Användningen skiftar från de klassiska CD- och DVD-skivorna till 

streamingtjänster. Jag tycker att denna utveckling måste adresseras på ett bättre sätt än 

vad som gjorts i propositionen. Samhället utvecklas mot en verklighet där i stort sett all 

media konsumeras via ”onlinetjänster”.  

     Tillhandahållande, tillverkning, marknadsföring och att i förvärvssyfte inneha 

produkter vars huvudanvändningsområde är att kringgå DRM, enligt upphovsrättslagens 

definition, är förbjudet enligt 52 e § URL.59 Sådan utrustning som endast innehas i ett 

begränsat annat förvärvsmässigt användningsområde än att kringgå DRM är också 

förbjuden att inneha. Det krävs ett kommersiellt syfte med innehavet av en anordning för 

att det ska falla in under definitionen i 52 e § URL. Detta innebär att innehav i syfte att 

bryta DRM och därefter tillägna sig själv det upphovsrättsskyddade verket inte är 

lagstridigt.60 Gällande ordvalet förvärvssyfte bör det påpekas att det ska tolkas som en 

synonym till kommersiellt syfte och att det därmed får en vid definition. 

3.4.4    De tvingande och valfria undantagen 

Vissa undantag för sådana åtgärder som bryter DRM ska implementeras i nationell 

lagstiftning. Dessa undantag är inte fullständigt harmoniserade utan tar hänsyn till de 

tidigare nationella bestämmelserna i varje medlemsland. Det finns dock vissa undantag 

som måste finnas med och de är; fotokopiering, exemplarframställning av bibliotek, 

utbildning, museer och arkiv, sociala institutioners mångfaldigande av TV- och 

radioutsändningar, användning i illustrativt syfte för utbildning och vetenskaplig 

forskning, användning för personer med funktionshinder och användning för vissa 

allmänna intressen. Undantagen ska endast sträcka sig så långt att de ger utrymme för 

privaträttsliga överenskommelser mellan rättighetsinnehavaren och användarna. Endast i 

de fall undantagen inte uppfylls självmant ska det vara möjligt för lagstiftningen att 

                                                 
58 Mediavision; 520 000 hushåll har streaming-tjänst, 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3784040.ece (2014-04-04). 
59 Gällande marknadsföring återfinns reglerna i Marknadsföringslagen (2008:486). Det anses strida mot 

god marknadsföringssed (5 § MFL) att marknadsföra liknande produkter. 
60 Jfr prop. 2004/05:110, s. 308. 
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ingripa.61 Utgångspunkten för undantagen är återigen att rättighetsinnehavarna 

implementerar undantagen i det DRM som skyddar verken eller sluter avtal med 

användaren angående undantagen. Undantagen ska generellt tolkas restriktivt.62 Ett 

undantag för privat bruk får införas i nationell lagstiftning och lagstiftaren hade att ta 

ställning till detta vid implementeringen av infosoc. Ett starkt skäl som talar mot att införa 

ett undantag för privat bruk i URL är den illegala kopiering och spridning som sker via 

nätet.63 Undantaget i sig gör det naturligtvis inte lagligt att sprida verket men i praktiken 

försvårar ett sådant undantag kodskaparnas möjlighet att skapa effektiva och säkra DRM. 

Lagstiftaren bedömer inte att kopiering för enskilt bruk är lika skyddsvärt som de övriga 

undantagen som implementerats i och med infosoc.64 Detta är ett naturligt sätt att se på 

undantaget eftersom de övriga ändamålen har ett klart allmänintresse. Ett införande av 

undantag för privatkopiering medför också förhållandevis stora inskränkningar för 

rättighetsinnehavarna, inte minst ekonomiskt. Den förändring som skett i och med 

digitaliseringen konkretiserade problematiken med perfekta kopior av verk som har en 

spridningsmöjlighet som långt överskrider den som vi sett förut. Detta medförde att 

lagstiftaren inte valde att undanta privatkopiering som ett skäl för att bryta DRM. Man 

ansåg inte att det fanns tendenser från rättighetsinnehavarens sida till så kallad ”inlåsning” 

av upphovsrättsskyddade verk.65 Lagstiftaren gjorde dessa avvägningar baserat på 

kopieringsskydd på CD-skivor och omvandling från en filtyp till en annan för att spela 

upp på till exempel en bärbar mp3-spelare. I dagsläget avnjuts den största delen av musik 

online genom till exempel Spotify, en internetradio där man själv kan välja vilken musik 

man vill lyssna på. Denna typ av teknik användes inte i samma utsträckning på den tid 

förarbetena skrevs, men lagstiftaren har tagit detta i beaktande och kommer att följa upp 

utvecklingen av frågan om kopiering för privat bruk.66 

 

3.4.5 Rättigheter och möjligheter 

Att vara berättigad till att utnyttja ett visst undantag och att faktiskt ha möjlighet att göra 

det är två olika saker. Om lagstiftaren skulle överlämna rätten att kringgå DRM till varje 

privatperson som har rätt att kringgå DRM så skulle detta enbart innebära att ett fåtal av 

                                                 
61 Prop. 2004/05:110, s. 311 f. 
62 Mål C-5/08, Infopaq 16 juni 2009, punkt 56 
63 Prop. 2004/05:110, s. 313. 
64 Prop. 2004/05:110, s. 314. 
65 Prop. 2004/05:110, s. 316. 
66 Prop. 2004/05:110, s. 316. 
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dem faktiskt skulle ha möjlighet att utnyttja sin rätt. Det är långt ifrån alla som har det 

tekniska kunnandet att kringgå ett avancerat och effektivt DRM. Lagstiftaren valde 

istället att införa vitesföreläggande mot rättighetsinnehavarna i de fall då undantagen inte 

kan utnyttjas i praktiken.67 Ett vitesföreläggande via domstol är ett sunt val då många 

privatpersoner inte har möjlighet att göra något åt ett DRM på egen hand. Om man tillåter 

privatpersoner att själva bryta DRM för att nyttja de undantag som de har rätt till, kan det 

också uppkomma frågor om denna bestämmelses kompabilitet med 52 e § URL angående 

innehav av utrustning för kringgående av DRM. Samtidigt riskerar lagstiftaren att, 

åtminstone i teorin, hamna i det läge där enskilda filer är skyddade av ett DRM som 

omöjliggör kopiering i undervisningssyfte och ett vitesföreläggande och den åtgärd som 

följer från företagets sida tar allt för lång tid.68 

 

3.5 EUD - Nintendo mot PC-box69 

Nintendo70 säljer spelkonsoler som har utrustats med igenkänningsmekanismer och 

krypteringskod i lagringsmediet. Dessa två DRM har implementerats för att motverka att 

konsolerna spelar upp piratkopierade spel. Spelen, i originalversion, åtnjuter 

upphovsrättsligt skydd. Det DRM som implementerats av Nintendo skyddar dock inte 

enbart de upphovsrättsskyddade spelen utan förhindrar därutöver multimedia som inte 

kommer direkt från Nintendo att spelas upp via konsolen. PC-box tillhandahåller 

Nintendos originalkonsoler men i modifierad version, denna modifiering avaktiverar 

konsolernas DRM och gör det möjligt att spela såväl piratkopierade spel som multimedia 

som inte kommer direkt från Nintendo. Nintendo hävdade att PC-box syfte med 

modifieringen var att kringgå Nintendos DRM. PC-box å sin sida menade att 

modifieringen var till för att göra det möjligt för konsumenten att utnyttja konsolens fulla 

potential, genom att göra uppspelning av andra filformat än de som Nintendo 

tillhandahåller möjliga.71 

     EUD konstaterar att infosoc har till uppgift att skydda effektiva tekniska åtgärder vars 

syfte är att hindra upphovsrättsintrång.72 Detta skydd ska gälla för en vid tolkning av 

                                                 
67 Prop. 2004/05:110, s. 318. 
68 I SOU 2011:32 Föreslogs inte några förändringar av innehållet för skyddet för tekniska åtgärder. 

Endast redaktionella och språkliga förändingar. 
69 Mål C-355/12, Nintendo Co. Ltd m.fl. mot PC Box Srl och 9Net Srl, 23 januari 2014. (Nintendo) 
70 Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH. 
71 Mål C-355/12, Nintendo, p. 12 och 13. 
72 Mål C-355/12, Nintendo, p. 20. 
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tekniska åtgärder eftersom en sådan tolkning är i linje med direktivets övergripande syfte 

och det stora skyddsvärde som finns för intellektuella framsteg.73 Den vida tolkningen 

innebär att de tekniska åtgärder som Nintendos produkter innehåller ingår i infosoc:s 

definition av effektiva tekniska åtgärder.  

     Effektiva tekniska åtgärder måste förhålla sig till proportionalitetsprincipen och får 

därmed inte gå utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa upphovsmännens 

ensamrätt.74 EUD gör en prövning av proportionaliteten och beaktar däri effektiviteten av 

åtgärden, kostnaden för att implementera åtgärden och de praktiska aspekterna av 

implementeringen.75 Syftet med PC-box modulering blir därför av yttersta intresse enligt 

EUD. Tredje mans användande av moduleringen ska vara avgörande i frågan om 

produkten har som främsta syfte att kringgå de effektiva tekniska åtgärderna för att kunna 

använda konsolen på ett upphovsrättskränkande vis, eller om huvudanvändningsområdet 

snarare är sådant som inte kränker upphovsrätten.76 Effektiviteten för de tekniska 

åtgärderna behöver inte vara absolut och det ankommer på nationell domstol att avgöra 

var den vill dra gränsen. Skyddet för kringgående av teknisk åtgärd är heller inte 

teknikbundet, det spelar inte någon roll om skyddet är implementerat i bäraren av media, 

till exempel en DVD-skiva, ett USB-minne eller om skyddet är inlagt på plattformen där 

median sedan spelas upp, till exempel en Nintendo spelkonsol.77 

     Avgörandet innebär att EUD har tagit ställning till hur en avvägning mellan ”gråzons-

produkters” syften ska göras. Det är därmed främst de praktiska och ekonomiska delarna 

som ska ha betydelse men även ett övergripande helhetsperspektiv ska beaktas. 

Konsumenternas praktiska användning av produkten är enligt EUD en mycket viktig 

indikator på produktens syfte. Produktens användningsområde är en svår faktor att bevisa 

och det praktiska bevisvärdet är därför diskutabelt. EUD visar dock, genom att ta med 

användandet som grund, på att infosoc regleringen är tänk att ha en nära anknytning till 

samhället.  

     Jag anser att domens prejudikatvärde ska betraktas som högt, detta på grund av att 

domen främst går igenom vilka faktorer som ska vägas in i en bedömning av ”gråzons-

produkter”. EUD avslår inte heller möjligheten till att den typ av DRM-brytande åtgärd 

                                                 
73 Mål C-355/12, Nintendo, p. 27. 
74 Mål C-355/12, Nintendo, p. 30. 
75 Mål C-355/12, Nintendo, p. 33 och 38. 
76 Mål C-355/12, Nintendo, p. 35 och 39. 
77 Mål C-355/12, Nintendo, p. 28. 
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som PC-box använder sig av är direktivsenlig, detta visar enligt mig på en 

användarhänsyn som tidigare påtalats i doktrinen.78 

 

3.6 Några reflektioner angående kodens rättsliga skydd 

Individuell rättighetsförvaltning innebär att lagstiftaren anser att det är gynnsamt för 

samhället att de DRM som rättighetsinnehavarna utvecklat ges ett lagstadgat skydd. Är 

det då så att lagstiftaren anser att lag inte längre är det bästa verktyget för att hantera 

upphovsrättsintrång och att rättighetsinnehavarna därmed är bättre lämpade för att hantera 

problemet eller är det helt enkelt ett ansvarsöverlämnande från lagstiftarens sida? Oavsett 

vilket av dessa alternativ som visar sig vara korrekt så innebär en mer individuell 

rättighetshantering att lagstiftaren lämnar över ett stort ansvar för hur rättigheter skyddas 

och därmed hur användarsidan behandlas.  

     Något bör också sägas om den så kallade trestegsregeln som finns med redan i 

Bernkonventionen.79 Denna regel utrycks förvisso också i artikel 5 infosoc men den 

svenska lagstigaren valde att se trestegsregeln som en tolkningsregel för lagstiftaren och 

domstolen och gjorde därför bedömningen att inget specifikt införande i lagstiftningen 

behövdes.80 Lagstiftaren har dock tagit regeln i beaktande vid införandet av de specifika 

undantagen i kapitel 2 URL. Trestegsregeln är en typ av generalklausul och innebär att 

undantag och inskränkningar som en medlemsstat kan föreskriva med stöd av infosoc 

bara tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala nyttjandet av verket 

eller annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättighetsinnehavarens legitima intressen.81 

Lagstiftaren misstänkte att ett införande av trestegsregeln direkt i lagtext riskerade att 

tolkas på ett sådant sätt att undantagen blev allt för vida, främst på grund av att 

förutsebarheten och därmed legitimiteten hos undantagen blev lidande då trestegsregeln 

är allt för generellt utformad.82 

     Det skydd som finns för DRM i svensk och europeisk lagstiftning är idag 

förhållandevist starkt. Det krävs dock vissa uppdateringar på grund av att den digitala 

marknaden utvecklas i mycket hög hastighet. Lagstiftarna har dock haft 

utvecklingshastigheten i åtanke då de i förarbeten och skäl utvecklat och diskuterat 

                                                 
78 Westman, Tekniska åtgärder. Nordiskt genomförande av artikel 6 i infosoc-direktivet, NIR 2003:6, s. 

579. 
79 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk 1886. 
80 Prop. 2004/05:110, s. 84. 
81 Prop. 2004/05:110, s. 82. 
82 Prop. 2004/05:110, s. 85. 
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ordalydelser och det syns tydligt att lagstiftarna inser problematiken med 

utvecklingshastigheten.  
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4 Är kod en digital lag? 

4.1 World wild web 

Internet har många gånger beskrivits som det moderna samhällets vilda västern, en plats 

dit lagstiftarens regleringar och begränsningar inte kan nå. Det finns viss sanning i 

påståendet. Den del av Amerika som under andra halvan av 1800-talet benämndes som 

vilda västern var ett stort landområde dit olika kulturer kommit för att söka sin lycka, 

mycket till förtret för de urinvånare som redan bebodde platsen. Denna blandning av 

kulturer, människor och det oöverskådliga och svårforcerade landskapet gjorde det svårt 

för sheriffer och andra lagmän att upprätthålla lag och ordning.83 Många frågeställningar 

är desamma i den moderna, digitala världen; vems lag är det som gäller och vem har rätt 

att upprätthålla den? Hur upprätthåller man lagen på en plats som innehåller så många 

svåråtkomliga tillhåll och där transportmedlen är undermåliga i jämförelse med ytan? Kan 

man stävja brottslighet som är så pass integrerad med samhället i övrigt att det är svårt att 

bevisa vem som har gjort vad? Det finns naturligtvis många svar på dessa frågor. Vissa 

anser att det inte behövs göras någon åtskillnad mellan den digitala och den analoga 

världen vad gäller upphovsrättslagstiftning.84 Andra anser att man lika gärna skulle kunna 

ta bort upphovsrättslagstiftningen för att istället helt skydda upphovsmännens verk genom 

teknik och avtal.85 

     Detta avsnitt kommer att diskutera och analysera Lawrence Lessigs teori om att kod 

är en form av digital lag. Kapitlet kommer att anknyta till de tidigare kapitlen och de 

moderna upphovsrättsliga regleringarna som påverkar exklusiviteten och DRM. 

 

4.2    Den grundläggande skillnaden på kod och lag 

Kod och lag skiljer sig på många punkter, oavsett om man som kodskapare försöker följa 

en lag, till exempel URL, eller om man som förvaltningsmyndighet implementerar lagen 

i ett datorprogram för till exempel ansökan om ekonomiskt bistånd. När jag talar om lag 

i detta avseende menar jag lagstiftning som den är skriven i klartext och när jag använder 

kod menar jag den baskod eller programmeringskod som alla program består av till 

                                                 
83 Terry, Anderson, Hill, An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The -Not So Wild, Wild 

West. 
84 Strömbäck s. 60 ff.   
85 Lessig, Code version: 2.0, s. 176. 
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exempel html, java eller c++.86 Lag är skriven och konstruerad på ett sådant sätt som är 

menat att göra det möjligt för människor att tolka och tillgodogöra sig denna, medan kod 

skrivs för att möjliggöra datoriserad tolkning och vidare processer.87 Lag kan i sin 

enklaste form liknas vid kod; tar du något av någon annan utan dennes tillåtelse begår du 

stöld. Men som alla jurister vet fungerar juridiken inte riktigt på denna förenklade nivå i 

praktiken. Juridiken tar hänsyn till omständigheterna kring tillgripandet. Finns det 

försvårande eller förmildrande omständigheter? Detta utrycks inte alltid i lag utan ska 

tolkas in av den som har till uppgift att tolka lagen. Kod innehar inte denna 

bedömningsmöjlighet. I ett väl fungerande datorprogram är koden skriven som ”om A så 

B”, om du tar något utan lov så har du stulit det.88  

     En annan grundläggande skillnad mellan kod och lag är vem som skrivit eller skapat 

densamma. Kod skapas generellt av en programmerare, eller kodskaparen, i syfte att få 

ett program att fungera utefter de specifikationer denne har fått. Kodskaparen kan arbeta 

för en privaträttslig organisation lika väl som för ett offentligt organ. Kod går dock inte 

igenom samma rigida förarbetsprocess som lag och utarbetas inte av en folkvald 

lagstiftare. Den kan trots detta fungera på samma begränsande, tillåtande eller 

förbjudande sätt i den digitala miljön. Medan lagstiftaren har ett givet intresse som 

statueras i förarbetena till den specifika regleringen kan det från kodskaparens sida finnas 

dolda, ofta affärsmässiga intressen i att möjliggöra eller förbjuda vissa former av 

handlande. 

     Lagstiftaren har möjlighet att kontrollera koden genom lag eller snarare möjlighet att 

reglera den digitala arkitektur som koden skapar.89 Det finns sällan möjlighet att direkt 

påverka hur en specifik kod fungerar, däremot finns det en möjlighet för lagstiftaren att 

skapa lagregleringar som förbjuder eller tvingar fram vissa områden som koden inte får 

omöjliggöra.90 

 

4.3 Användarnas beteende 

En av grunderna, som är samma för både lagstiftning och kod, som skapats för att 

förhindra upphovsrättsintrång, är att båda försöker ändra användarbeteenden. Lessig 

                                                 
86 Jfr Magnusson-Sjöberg Rättsinformatik, s. 285. 
87 Magnusson-Sjöberg, Rättsautomation, s. 194-195. 
88 Magnusson-Sjöberg, Rättsinformatik, s. 286. 
89 För mer ingående analys av detta se avsnitt 3.  
90 Lessig, Code version: 2.0, s. 127 ff. Jfr kap 2 URL och regleringen i 52 f § URL.  
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menar att lagstiftaren91 kan använda sig av fyra olika huvudtyper av metoder för att få 

till en förändring i användarbeteende.92 För lagstiftning kring upphovsrätten gäller att 

lagstiftaren kan stifta lagar som förbjuder spridning och exemplarframställning, som 

man gjort i Sverige genom upphovsrättslagen (direktverkande lagstiftning).93 

Lagstiftaren kan också skapa en reklamkampanj för att få medborgarna att påverka 

varandra och ändra den allmänna synen på upphovsrättsintrång (påverkan av sociala 

normer för att ändra användarbeteendet).94 Lagstiftaren skulle också kunna subsidiera 

uthyrning, utlåning och streamingtjänster för att göra det enklare för användarna att 

välja legala alternativ (lagen påverkar marknaden för att genom denna påverka 

användarbeteende).95 Det sista alternativet är att lagstiftaren tillåter automatiserade 

spårning och bestraffning av dem som begår upphovsrättsintrång (ändring i funktionen 

av hur övervakning och uppföljning fungerar för att ändra användarbeteendet).96 

Lagstiftaren kan uppnå ändring i användarbeteendet genom olika ingrepp. Dessa 

ingrepp har olika implikationer för användarna och har därmed olika effekt på olika 

typer av användargrupper. Lessig menar här att användarbeteende styrs av lagstiftning, 

sociala normer, samhällets arkitektur och marknaden.97 

                                                 
91 Lagstiftaren används här i mycket vid mening och skulle kunna läsas som staten. 
92 Lessig, Code version: 2.0 s.130 f. Jag har fritt översatt ”social norms” till användarbeteende. 
93 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
94 Till exempel den reklamkampanj som går i Sverige innan bioföreställningarna, ”piratkopiering är 

stöld”.  
95 Ett av delmålen med infosoc är att förenkla legala e-alternativ på den digitala marknaden. 
96 Detta har testats i Frankrike genom hadopi-lagstiftningen utan större framgång och innebar en 

kränkning av medborgarnas personliga sfär. Läs mer på “France drops controversial 'Hadopi law' after 

spending millions”. http://www.theguardian.com/technology/2013/jul/09/france-hadopi-law-anti-piracy, 

hämtad 2014-01-14. 
97 Lessig, Code Version: 2.0, s. 130. 
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Bild 2. Förklaring av hur lagen, marknaden, normer och arkitektur arbetar tillsammans för att reglera 

användarbeteende.98 

Den sistnämnda versionen, att ändra arkitekturen, alltså hur något fungerar, för att få till 

en ändring i användarbeteende är vad DRM är tänkt att göra. Genom att ändra internets 

öppna struktur, sätta upp vägspärrar och begränsa hastigheten på vissa sträckor för att 

göra dem mer svåråtkomliga ändrar DRM funktionen av illegal fildelning. 

 

4.4 Varför stjäl man inte skyskrapor? 

I de flesta rättsordningar finns det lagar som förbjuder intrång i rättighetsinnehavarnas 

exklusiva rättigheter. Det finns också DRM som gör sådant intrång svårare och sist i 

treenigheten finns lagstiftning som förbjuder kringgående och brytning av det DRM som 

skyddar de exklusiva rättigheterna.  

     Lessig menar, i motsats till de flesta andra, att vi nu kommer att komma till en tidpunkt 

där upphovsrätten är bättre skyddad än någonsin tidigare. Han menar att denna säkerhet 

kommer sig av att DRM och annan kod kommer att ta över som primärt skydd för 

upphovsrätten i lagstiftningens ställe.99 Lessig har en poäng i det han säger men eftersom 

koden, DRM, ännu inte uppnår sin teoretiska potential så uppbär heller inte 

                                                 
98 Bilden är tagen från Lessig, Code version: 2.0, s. 130. 
99 Lessig, Code version: 2.0, s. 175. 
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rättighetsinnehavarna det fullskaliga skyddet och upphovsrättsbalansen påverkas främst i 

teorin.  

     Det finns, som vi har sett i avsnitt 4.3, ett flertal möjligheter för lagstiftaren att ändra 

på användarbeteende. Ytterligare ett exempel på hur marknaden, normer, lagen och 

arkitekturen på sina egna vis förhindrar intrång i upphovsrätten är nödvändigt för att förstå 

idén med DRM som Lessig ser den. Frågan är enkel; varför stjäls vissa saker men inte 

andra?100 Eller snarare; vad finns det för incitament att låta bli att stjäla ett visst objekt? 

     Lagstiftning: Man stjäl inte egendom på grund av det potentiella straff som lagstiftaren 

tilldelat förseelsen. Lagstiftaren har statuerat, genom lag, att det inte är tillåtet att stjäla 

en bil. Det kanske är möjligt att ta bilen eftersom den kan flyttas från platsen och du vet 

exakt hur du tjuvkopplar den. Men på grund av de sanktioner som finns tar du inte bilen. 

Forskning har visat att högre straff inte nödvändigtvis renderar lägre brottslighet.101 Det 

är istället det faktum att gärningen är kriminaliserad över huvud taget, samt hur effektivt 

de brottsutredande myndigheterna arbetar, som har en allmänpreventiv inverkan. 

     Normer: Som att stjäla godis från barn säger det gamla talesättet. Men man stjäl inte 

från barn. Man gör inte detta på grund av att barn är försvarslösa och inte har möjlighet 

att skydda det som de äger. Att man inte stjäl från barn har såklart med lagstiftning att 

göra, men bara till den del att man faktiskt inte stjäl. Just barn har ett starkare skydd i 

samhällsnormerna och det stigma som uppstår för den som gör något sådant är ett 

fullvärdigt straff. Detta fenomen gäller självfallet inte endast barn. Det finns många olika 

företeelser som inte är socialt adekvata vilket leder till en samhällelig bestraffning baserad 

på etiska moraliska uppfattningar. 

     Marknaden: Att stjäla ved är ofta ganska enkelt. Den ligger allt som ofta ute för att 

torka och är därmed tillgänglig. Dess ringa värde gör att lagens straff inte blir allt för 

påtagligt och man skulle förmodligen ändå komma undan med att stjäla några kilo ved 

eftersom att bevakningen oftast är närmast obefintlig. Enligt Lessig stjäl man inte ved på 

grund av vedens marknadsvärde. Om ved skulle kosta 2000 kr per kilo istället för 20 kr 

per kilo skulle det vara en annan sak.  

     Arkitektur: Skyskrapor är värdefulla, de kostar många miljoner att uppföra och de 

innehåller ofta saker av stort ekonomiskt värde. Naturligtvis är det så att man inte stjäl 

                                                 
100 Exemplen är tagna från den analoga världen för att ge en starkare anknytningspunkt för fler. Det är 

dock fullt möjligt att använda sig av digitala exempel. 
101 Drago Francesco, Galbiati Roberto och Vertova Pietro, The deterrent effects of prison: Evidence from 

a natural experiment. 
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skyskrapor eftersom det inte är möjligt att förflytta eller sälja dem. Det är helt enkelt inte 

möjligt att tillgodogöra sig deras ekonomiska värde. Precis som i verkliga livet, kommer 

en balans att uppstå på internet. Arkitektur, lagar och normer upprätthåller den balans 

som finns i samhället idag och dessa kommer också att bilda balans på internet. 

Kodskaparna är internets arkitekter och kommer därför vara med och reglera hur denna 

balans kommer att se ut.102 Arkitekturen kan preciseras som allt det som finns omkring 

oss, det som förhindrar och det som möjliggör.103 

     Lag, marknad, normer och arkitektur är inte motstående varandra. Det ena utesluter 

inte det andra utan de kan tvärtom synkroniseras för att uppnå ett gemensamt mål. En 

viktig skillnad mellan de olika begränsningsmedlen är när under förloppet de får effekt. 

Lagar och normers effekter blir påtagliga först efter att en handling har begåtts, när man 

blir bestraffad. Oavsett om det är samhället som sköter bestraffningen eller om det är 

rättsväsendet så träder sanktionen in först efter att handlingen har begåtts.104 Marknaden 

reglerar samtidigt som du utför handlingen, i enlighet med marknadsekonomiska regler. 

Priset för en vara är det som du betalar. Arkitektur är ett specialfall. På grund av att 

arkitekturen ständigt är närvarande finns dessa begränsningar, eller ”sanktion”, redan 

innan en handling utförs. Ett bankvalv är låst och därför kommer man inte in utan nyckel, 

koder eller stora mängder sprängämnen oavsett om den som vill komma in i bankvalvet 

bryr sig om att det är förbjudet eller inte.105 Skillnaderna är viktiga på en digital marknad 

där det är svårt för lagstiftning att följa upp de lagöverträdelser som sker. Om det är 

förbjudet att öppna en viss dörr, genom lagstiftning eller av normskäl, kommer det ändå 

att finnas ett visst incitament för vissa att gå in genom dörren, särskilt om risken att bli 

upptäckt är mycket låg. Om dörren, som fortfarande är förbjuden att öppna, också är låst 

och kedjad kommer de som har ett litet incitament i alla fall inte att försöka öppna den.  

 

4.5 Koden - Nätets arkitektur 

Att definiera kod som lag i en digital miljö är alltså inte helt korrekt. Det är istället så att 

koden påverkar användarbeteendet på ett sätt som liknar lagen och att de därför går att 

prata om ”code is law”. Koden och lagen skiljer sig på flera punkter som vi har sett 

                                                 
102 Katsh, Software Worlds and the First amendment, s. 335, 340.  
103 Lessig, Code version: 2.0, s. 341. 
104 Lessig, Code version: 2.0, s. 342. 
105 Lessig, Code version: 2.0, s. 343. 
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ovan.106 Det skulle vara mer korrekt att prata om koden som nätets arkitektur. Nätets 

arkitektur är föränderlig på ett helt annat sätt än den arkitektur som finns runt oss i det 

verkliga samhället. Ett exempel: istället för att sätta upp hastighetsbegränsningar för 

bilister inom vissa områden skulle bilarnas maxfart kunna regleras inom området. Detta 

har gjorts på nätet, viss typ av streaming har fått en lägre maxfart av några 

internetleverantörer.107 Samtliga delar av nätets arkitektur är byggda av människan men 

det är inte alltid möjligt att förändra grunderna i denna arkitektur. Det är däremot möjligt 

att förändra många av de funktioner som implementerats, vilket gör den digitala 

arkitekturen betydligt fogligare än den verkliga. Att den digitala arkitekturen är mer foglig 

än den analoga innebär att de som vill förändra ett digitalt användarbeteende har bättre 

möjligheter att göra det genom arkitektur. Den analoga arkitekten kan få till en 

hastighetssänkning på en viss sträcka genom att placera ut vägbulor eller blomrabatter i 

körbanan. Dessa hastighetssänkningsmetoder gör det svårare och farligare för användarna 

att köra över en viss hastighet. De digitala arkitekterna har, som anförts ovan, möjlighet 

att ändra den faktiska möjligheten, funktionen, som gör det möjligt att utföra en viss 

handling på ett specifikt sätt. Ifall bilen skulle vara digital och färdas på digitala gator 

innebär detta att arkitekten skulle ha möjlighet att sänka bilens maximala hastighet under 

tiden användaren vistas på det specifika området.108 

 

4.6 Lagstiftning eller kod 

Lessig tror att vi kommer att se en övergång mot skydd för digitala upphovsrätter genom 

DRM istället för lagstiftning.109 Det finns dock stora brister i den teknik som utvecklats 

och vi har inte möjlighet eller den kunskap som krävs för att tillverka fullständigt säkra 

system. Detta gör att vi inte kan ersätta lagstiftning med DRM.110 Ett stort problem för 

upphovsrätten är att den ofta har till syfte att säljas, till exempel via film eller musik. Detta 

gör att den måste vara tillgänglig och att den inte kan skyddas fullständigt, gömmas undan 

i ett skåp eller låsas in i ett valv om rättighetsinnehavaren ska ha någon ekonomisk nytta 

                                                 
106 Avsnitt 4.3 och 4.4.  
107 Se t.ex. http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_throttling 
108 Ett intressant exempel där den digitala och analoga tekniken är Googles självstyrande bilar som är 

utrustade med teknik som känner av området och styr bilens hastighet beroende på inkodad data och 

trafikflödet. Digital arkitektur i den analoga världen. För mer information angående Google-cars se 

Google Cars Drive Themselves, in Traffic, The New York Times, 

http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=A2. 
109 Lessig, Code version: 2.0, s. 175. 
110 Odlyzko, Digital Rights Management: Desirable, inevitable, and almost irrelevant, s. 2. 
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av verket. Eller som Shapiro uttrycker det: “The important thing is to maximize the value 

of your intellectual property, not to protect it for the sake of protection.”111 

     Upphovsrättens ekonomiska värde och bibehållandet av exklusiviteten är 

målsättningen för både arkitekturen och lagen. En naturlig fråga i det digitala samhället 

är om kod ska ersätta lagstiftning helt och hållet. Finns det fortfarande ett behov av lag?  

     Jag anser att det finns ett behov av en lagstiftning som tillerkänner upphovsmannen 

vissa rättigheter och anger vilka begränsningar dessa rättigheter har. Lagstiftningen är 

också viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Om det inte är folkvalda lagstiftare som 

begränsar och tillräknar allmänheten rättigheter utan om de istället lämnar över ansvaret 

för denna reglering till privata kodskapare uppstår lätt brister i proportionalitet och 

förutsebarhet.  

     I denna uppsats har jag lagt fram bevis för att upphovsrätten inte är tillräcklig och att 

lagstiftningen har brister när det kommer till att stävja upphovsrättsintrång på nätet. 

Lagstiftningens begränsningar ska dock inte förväxlas med dess syfte. Om vi avskaffar 

den lagstiftning som skyddar upphovsrätten måste, enligt Lessigs teori, arkitekturens 

möjlighet att påverka användarbeteendet vara så pass effektiv att den på egen hand 

balanserar upphovsrättsskyddet. Balansen kan inte uppnås idag, främst på grund av att vi 

ännu inte har kunnat utveckla ett tillräckligt pålitligt DRM. Möjligen är DRM ett bättre 

sätt att, i praktiken, ändra användarbeteendet och göra det svårare att göra intrång i 

digitala upphovsrätter men jag anser ändå att lagstiftning fyller sitt syfte, inte minst vad 

gäller begränsningarna som ska finnas i DRM. En tredje orsak till varför 

upphovsrättslagen behövs är för att undvika en fullständig privatisering av 

upphovsrättsskyddet. Den balans som finns mellan skyddet för upphovsmannens 

exklusivitet och allmänhetens rätt att ta del av verken (handikappande, blinda osv) skulle 

förändras om lag byttes ut mot kod.112 I mina ögon är ett fungerande DRM en praktisk 

förlängning av lagstiftarens vilja. Jag tror dock att vi kommer att se en fortsatt utveckling 

av den digitala marknaden som innehåller starkare och mer förfinade DRM. I praktiken 

kommer kanske DRM att verka istället för upphovsrättslagen, men förhoppningsvis 

fortfarande inom dess gränser. De system som finns idag är inte tillräckligt förfinade för 

att utgöra ett självreglerande system.113 DRM som praktisk förlängning av 

                                                 
111 Shapiro, Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, s. 6. 
112 Benoliel, Technological Standards, Inc.: Rethinking cyberspace regulative Epistemology, s. 4. 
113 Schollin, DRM – the new copyright, s. 54. 
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upphovsrättslagen hjälper lagstiftningen att nå platser som har varit svåra att komma åt 

tidigare. Lite som järnvägen gjorde för vilda västern i 1800-talets Amerika.  

 

4.7 Några avslutande funderingar 

Lessigs teori har fått kritik för att den behandlar lagen på ett alldeles för banalt sätt genom 

att förminska den till att endast behandla sådan lagstiftning som har tvingande påföljder 

genom statlig makt.114 Kritiken är riktig och den kan måhända göra skillnad om teorin 

används på ett annat sätt än för syftet med denna uppsats. Jag tycker dock inte att en sådan 

medveten begränsning i Lessigs användarbeteendeteori gör någon skillnad vad gäller 

DRM.  

     Nästkommande avsnitt kommer att behandla specifika upphovsrättsliga områden som 

förändrats i och med digitaliseringen. Problematiken som uppstått i och med att ny och 

starkare kontroll av upphovsrätten numera är möjlig genom DRM har ställt vissa frågor 

på sin spets. Dessa frågor kommer att behandlas med hjälp av den teori som beskrivits i 

detta kapitel. 

  

                                                 
114 Klang, Controlling online information; censorship and cultural protection, s. 5. 
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5 Koden och lagen 

5.1 En kod i förändring 

Koden och lagen samarbetar för att upprätthålla upphovsrätten. Det finns dock områden 

inom upphovsrätten som är både känsliga och omtvistade av olika anledningar. Detta 

kapitel kommer att behandla några av dessa områden. Kapitlet handlar också om de 

förändringar som skett i och med digitaliseringen samt de omvärderingar som lagstiftaren 

har gjort för att ge upphovsrätten tillräckligt skydd i det digitala samhället. Förändringar 

har skett på många olika områden men har gemensamt att de påverkas av digitaliseringen, 

samt att de i sin tur påverkar hur upphovsrätten fungerar i praktiken.  

 

5.2 Kopiering för privat bruk 

Att kopiera en skiva med hjälp av en CD-brännare och en inköpt blank CD kan motverkas 

genom att höja priset på blanka CD-skivor och fördela en del av köpesumman på 

upphovsmännen.115 Den svenska regleringen, som infördes 1999, ansågs vid införandet 

av infosoc-direktivet vara förenlig med direktivets stadgande om rimlig kompensation för 

upphovsmannen.116  Det är inte möjligt att tillämpa denna metod fullt ut i det digitala 

samhället. Främst på grund av två orsaker. För det första är det svårt att spåra digital 

kopiering av verk. Det sker hela tiden på grund av hur datorer fungerar.117 Om man flyttar 

en fil från en hårddisk till en annan kopierar man först denna och tar sedan bort det tidigare 

exemplaret. En ny fil är därmed framställd. Det andra skälet är att det inte finns någon 

fysisk transportör på vilken kopieringsersättningen skulle kunna tas ut. Det närmaste som 

finns är själva internetuppkopplingen. Att belägga avgiften för internetuppkoppling med 

kopieringsersättning, en så kallad bredbandsavgift, som kan räknas som rimlig 

kompensation för all den ”privatkopiering” som sker via dator är inte proportionerligt. 

Det är främst ett problem eftersom det blir ett kollektivt straff.118 Det hämmar också 

utvecklingen av alternativa distributionsmetoder på en marknad som fortfarande 

utvecklas.119 Ett införande av bredbandsavgift skulle också innebära att lagstiftaren, till 

                                                 
115 URL 26 k – 26 m §§. 
116 Levin, Lärobok I immaterialrätt, s. 201. För dem som vill ha ytterligare information om vad ”rimlig 

kompensation” innebär hänvisas till EUD mål C-467/08.  
117 Karapapa, Private copying, s. 5.  
118 DS 2007:29, s. 374.  
119 DS 2007:29, s. 227. 
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viss del, tar ifrån rättighetsinnehavarna den exklusivitet som de har rätt till. Detta på grund 

av att otillåten nedladdning och kopiering ges legitimitet. Den ersättningen som varje 

specifik rättighetsinnehavare skulle tilldelas måste också baseras på schabloner då en 

fullständig statistik fördelning, förmodligen, skulle innebära ett allt för stort intrång i 

användarnas integritet.120 

     Dagens DRM-skydd är blinda för syftet med kopiering.121 Med detta menas att de inte 

gör skillnad på ett lagligt syfte så som att kopiera ett verk med upphovsrättsinnehavarens 

tillåtelse och att kopiera ett verk olagligt.122 Denna blindhet gör att DRM i dagens läge 

inte klarar av att upprätthålla en balans mellan att tillåta privatkopiering men att motverka 

illegal piratkopiering som lagstiftaren möjligtvis skulle vilja implementera. Det skulle 

vara möjligt att övervaka all trafik som en användare skickar och tar emot via sin 

internetanslutning, och därmed förse systemet med syn. Detta är dock ett allt för ingående 

intrång i internetanvändarnas grundläggande rättigheter.123 Där risken att blockering av 

information med lagligt innehåll är tillräckligt för att övervakningen inte får utföras 

genom filtrering av all användarens trafikdata. Att DRM-skydd är blinda gör att det blir 

svårt att implementera fullständigt effektiva skydd och därmed endast skydda materialet 

mot kopiering med ett lagstridigt syfte.124 

   I Sverige har vi idag inget undantag för privatkopiering vad gäller de rättigheter som 

gör det möjligt att vända sig till domstol för att kringgå DRM. Denna möjlighet finns 

ibland annat Tyskland och Spanien.125 Skillnaden i nationell rätt gör att det är svårt för 

tillverkarna och de som tillhandahåller upphovsrättsskyddat material att veta hur de ska 

gå tillväga för att implementera DRM för skydd av verk. Det som är tillåtet i ett 

medlemsland är förbjudet i ett annat.  

     I många sammanhang vill man se undantaget för privatkopiering som en rättsligt 

delgiven rättighet som tillfaller användaren, en användarrättighet. Om privatkopiering är 

en rättighet per se, hur är det då möjligt att den utelämnats från skälen att bryta DRM 

enligt svensk rätt?126 Det råder delade meningar om vilken status privatkopiering faktiskt 

                                                 
120 Jfr mål C-360/10 SABAM. 
121 Karapapa, Private copying, s. 139. 
122 Dusollier, Séverine, The role of lawmaker and judge in the conflict between copyright exceptions, 

freedom of expression and Technological measures, s. 22 f.  
123 Mål C-70/10, Scarlet extended SA mot Socitété belged des auteurs, compositurs et éditeurs. 24 

november 2011. 
124 Lyon, Technical protection measures for digital audio and video: learning from the failure of audio 

compact disc protection, s. 656. 
125 § 95b (1) of the copyright Act och Consolidated text of the law on intellectual property.  
126 URL 12 c § som är baserad på artikel 6(4) infosoc. 
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har. Några intressanta rättsfall från olika medlemsstater tycks dock indikera att 

privatkopiering inte är en rättighet utan att det snarare ska ses som ett undantag från 

rättighetsinnehavarens exklusivitet. Detta i sin tur sanktionerar varför det är riktigt att inte 

inkludera privatkopiering i de rättigheter som ger möjlighet att kringgå DRM. I målet Test 

Achat stämde en grupp konsumenter ett skivföretag på grund av att de hade implementerat 

ett DRM som gjorde det omöjligt att göra privata kopior av en CD-skiva. Den belgiska 

högsta domstolen konstaterade att privat kopiering inte är en genomdrivbar 

användarrättighet. Domstolen menade att privatkopiering är en typ av åtalsimmunitet för 

den som gjort en kopia för privat bruk istället för, som konsumentgruppen menade, en 

positiv rättighet till förmån för användarna.127 I ett liknande fall i Frankrike, Mulholland 

Drive, slog den franska domstolen fast att privatkopiering ska ses som en begränsning av 

rättighetsinnehavarens exklusivitet och inte en användarrättighet som kan användas som 

skäl för att bryta ett DRM. Rättighetsinnehavarna måste självklart följa de regler som gör 

privatkopiering tillåtet under vissa förutsättningar. Domstolen menar dock att detta inte 

innebär att en motsvarande användarrättighet uppstår.128 I ett tredje fall, även detta från 

Frankrike, benämnt Phil Collins, hade en användare köpt en CD-skiva med musik av just 

Phil Collins. När användaren kom hem visade det sig att skivan inte gick att spela på 

användarens dator och att den heller inte gick att kopiera. Den franska domstolen 

upprätthöll sitt ställningstagande från Mulholland drive och därmed att implementeringen 

av DRM inte får hindra privatkopiering när detta är tillåtet enligt lag. Domstolen menar 

som tidigare att det inte finns någon användarrättighet till privatkopiering utan att 

undantaget endast kan användas som orsak till kopiering.129 Av dessa rättsfall kan vi 

utläsa att två medlemsstater menar att privatkopiering inte är en användarrättighet men 

att tillverkare och rättighetsinnehavare fortfarande måste förhålla sig till undantaget för 

privatkopiering när de lanserar produkter. Karapapa menar att Padawan,130 kan läsas som 

ett implicit ställningstagande för att privatkopiering ska vara en användarrättighet och 

inte bara en skyldighet för rättighetsinnehavarna.131 I ADAM tolkar EUD nederländsk rätt, 

som infört undantag för privatkopiering. EUD slår fast att undantag för privatkopiering 

förhindrar rättighetsinnehavare att stödja sig på sin ensamrätt att tillåta eller förbjuda 

                                                 
127 L’ASBL Association Belge des Consomateurs Test Achats mot La SA EMI Recorded music Belgium 

et al. 2004/46, 27 april 2004.  
128 Association union federale de consomateurs UFC que choisir mfl. mot SA films alain sarde mfl. 

03/8500, 30 april 2004.  
129 Christopher, UFC que choisir mot Warner music france, Fnac. 27 november 2008.  
130 Mål C -467/08, Padawan SL mot. Sociedad general de autores y editores de espana (SGAE), 2011.  
131 Karapapa, private copying, s. 4. 
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mångfaldigande för att hindra privatkopiering av upphovsrättsskyddade verk. Men 

samtidigt medger en restriktiv tolkning inte att infosoc-direktivets bestämmelser anses 

medföra att rättighetsinnehavaren utöver denna uttryckligt stadgade inskränkning måste 

tolerera intrång i sina rättigheter i samband med privatkopiering.132 Lagstiftning som 

tillåter privatkopiering måste också skilja mellan kopiering av lagligt och olagligt 

material, annars kan den strida mot reglerna om rörlighet på den inre marknaden och 

direkt mot infosoc-direktivet.133 Möjligtvis kommer vi därför att se ytterligare 

förändringar på privatkopieringens område.  

     Reglerna angående privatkopiering kom till i en analog tid då privatkopiering inte 

orsakade några större ekonomiska förluster för rättighetsinnehavarna.134 Numera är 

debatten om möjlighet till privatkopiering ofta tätt sammanflätad med debatten om 

piratkopiering. Detta på grund av att kopieringsskydd ofta skyddar båda samtidigt. 

Privatkopiering kan också sägas vara en avvägning från lagstiftarens sida för att tillgodose 

konsumenternas intresse.135 Kopiering i det egna hemmet var förut så svårkontrollerat att 

det helt enkelt inte lönade sig att försöka.136 Nu är möjligheten att kontrollera 

privatkopiering större, i och med att kopieringsspärrar, digitala lås och direktuppkopplade 

”handshakes” kan implementeras i den sålda produkten eller i sådan hårdvara som spelar 

produkten137. Den digitala arkitekturen tillåter därmed större utrymme för kontroll. På 

grund av alla dessa skäl finns det anledning att ställa frågan om privatkopiering är något 

som lagstiftaren anser ska finnas eller om det bara är ett utfall av bristande 

arkitekturförutsättningar.138 Enligt Levin handlar infosoc-direktivets regler angående 

privat bruk om att återställa den balans som fanns innan digital piratkopiering.139 Jag 

frågar mig om det är en balans som behöver återställas eller om den behöver förändras på 

grund av de nya digitala kopierings- och kontrollmöjligheterna? Finns det ett behov av 

att återställa det som funnits tidigare eller har digitaliseringen förändrat distributionen och 

                                                 
132 Mål C-435/12, ACI Adam BV m.fl. mot Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen 

Thuiskopie vergoeding, 10 april 2014, p. 31. 
133 Mål C-435/12, ACI Adam BV m.fl. mot Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen 

Thuiskopie vergoeding, 10 april 2014, p. 34, 35, 37. 
134 Karapapa, Private copying, s. 12. 
135 Wainikka, För vem behövs upphovsrätten? s. 10. 
136 Lessig Code version: 2.0, s. 189. 
137 Med handshakes menas en auktorisation som sker mellan rättighetsinnehavarens DRM och 

användaren. Detta sker i realtid och säkerställer att användaren hela tiden har rätt att komma åt materialet 

som skyddas av rättighetsinnehavarens DRM. Jfr 

http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=

a60&uttr=hand 
138 Jfr Code version 2.0, s 191.  
139 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 218. 
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upphovsrättsområdet så pass mycket att synen på balans inom upphovsrätten måste 

förändras. Framtiden får här utvisa om lagstiftarens övervägande vid införande av 

privatkopiering baserades på möjligheten att kontrollera den eller om det snarare 

baserades på ett ställningstagande för en användarrättighet.  

 

5.3 Något om den amerikanska utvecklingen 

USA införde skyddet för tekniska åtgärder genom DMCA-doktrinen. Detta skydd 

jämställs med det europeiska skyddet för tekniska åtgärder som infördes genom 

infosoc.140 De inskränkningar som regleras som undantag i europeisk rätt går istället 

gemensamt under benämningen ”fair use” i den amerikanska 107 till 118 sektionen av 

the US copyright law.141 I den amerikanska versionen av skydd för DRM, DMCA, finns 

det inget förbud mot att faktiskt kringgå DRM för att komma åt sådant 

upphovsrättsskyddat material som man lagligen har tillgång till. Avsaknaden av ett 

konkret förbud beror på att den amerikanska lagstiftaren vill tillåta berättigad användning, 

så kallad ”fair use”.142 Denna del av lagstiftningen kallas ibland ”the right to hack” vilket 

i sig är något avskräckande för efterföljande lagstiftning. Svårigheterna med att tillåta 

”hackning” av lagligt överkommet upphovsrättsmaterial är att ”hackningsmetoden” i ett 

senare skede kan utnyttjas för att komma åt illegalt material. Detta kan vara ett skäl till 

att de europeiska lagstiftarna valde att använda en annan lagstiftningsmetod.143  

     Den amerikanska lagstiftningen baseras i mångt och mycket på ”case-law” vilket gör 

att lagtolkning i domstol ligger till grund för kommande tolkning av lagstiftning. Praxis 

har en långt större betydelse i USA än i Sverige och överskuggar förarbeten som primär 

rättskälla. Det finns därför extra starka skäl att studera amerikanska rättsfall för att utröna 

ställningen för ”fair use” och därmed DRM i USA. Amerikanska domstolar använder sig 

av ett fyrstegstest för att avgöra ifall ett användande faller innanför ”fair use”.144 Syftet 

och karaktären av användandet (1), vilken typ av upphovsrättsskyddat verk det är frågan 

om (2), mängden och substansen av det som kopieras (3) och effekten av kopieringen för 

marknaden (4) bedöms.  

                                                 
140 Hinkes, Access controls in the digital era and the fair use/first sale doctrines, s. 689 f. 
141 Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011, http://www.copyrig, 2014-04-18. 
142 Judiciary Committee Report 1998, s. 18. 
143 Se kommissionens ändringsförslag ovan, avsnitt 3.3.  
144 Hinkes, Access Controls in the Digital Era and the Fair Use/First Sale Doctrines. s. 698. 
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Ett av de första viktiga fallen som avgjordes av den amerikanska högsta domstolen var 

Sony v Universal City,145 där domstolen slog fast att det var fullständigt lagligt att spela 

in ett gratisprogram från TV med hjälp av videobandspelare. Denna typ av kopiering föll 

under ”fair use” vilket i sig utökade doktrinen avsevärt. Det var alltså tillåtet att spela in 

hela filmer och tv-program på sin hemma videobandspelare utan att kompensera eller 

betala något för den privata kopian. Sony som tillverkare av videobandspelarna hade 

heller inte gjort sig skyldiga till någonting brottsligt genom att inte implementera 

kopieringsspärrar eller genom att göra kopieringen möjlig. Långt senare, i MGM Studios 

Inc. v. Grokster,146 utvecklade domstolen sitt resonemang från målet Sony. Domstolen 

menade nu att det måste finnas en skillnad mellan olika typer av teknik. De som i likhet 

med videobandspelaren har andra nyttjandeområden än illegala är fortfarande tillåtna och 

de som producerar sådana tekniska hjälpmedel kan inte få skuld som medhjälpare. Annat 

är det för dem som producerar tekniska hjälpmedel som inte har några legitima syften, 

dessa producenter riskerar att bli medhjälpare till upphovsrättsintrång. I Grokster 

bedömdes att medan det fanns en möjlig legitim användning av produkten så visade den 

praktiska användningen, kundernas användning, att produktens huvudsyfte var illegalt. I 

Sony behandlades en analog teknik till skillnad mot Groksters digitala. Detta spelade 

också in då den potentiella marknadspåverkan bedömdes vara långt mycket större.  

     EUD verkar ha tagit efter Grokster-avgörandet i sin bedömning av Nintendo. De 

rekvisit som blir avgörande i frågan om ett tekniskt hjälpmedel ska bedömas som legalt 

eller illegalt är i praktiken desamma i Nintendo och Grokster. Detta visar på att det ändå 

finns en typ av internationell samsyn på hur DRM-skyddet ska behandlas.  

 

5.4 Det analoga hålet 

Det finns en inbyggd defekt med media som visas på ett sätt som det mänskliga sinnet 

kan uppfatta. Allt som kan uppfattas av människan kan också spelas in av en annan 

kamera eller någon annan typ av inspelningsapparatur. Detta är naturligtvis ingen egentlig 

defekt utan snarare en följd av samspelet mellan den analoga världen och den digitala. 

Den problematik som uppstår på grund av att film och musik upplevs analogt kallas för 

det ”analoga hålet”. Det ”analoga hålet” gör det väldigt svårt att koda fullständigt 

                                                 
145 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 417 (1984). 
146 MGM Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 934 (2005). 
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effektiva DRM.147 Det är heller inte arkitekturen i DRM-skydden som gör detta fenomen 

möjligt. Detta eftersom DRM syftar till att skydda den kod som i ett senare skede blir till 

en bild eller ett musikstycke. Det handlar alltså om att omvandla digitalt material till 

analogt och sedan tillbaka till digitalt. Att spela in det som visas på en skärm är heller inte 

att kringgå en teknisk åtgärd i den mening som infosoc-direktivet avser.148 Det kan också 

vara så att det analoga hålet utnyttjas genom ett analogt uttag i uppspelningsenheten.149 

Det finns en viss typ av DRM som kallas för ”digital watermark”. Den analoga visningen 

förses då med en vattenstämpel som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat under 

uppspelning av originalmaterialet. Om originalmaterialet filmas uppstår störningar och 

hänvisningar till rättighetsinnehavaren.150  

     Här finns alltså en gråzon, den digitala arkitekturen har, i vart fall tidigare, inte haft 

möjlighet att kontrollera användandet av analoga hjälpmedel för kopiering. Lagen 

förbjuder även denna typ av exemplarframställan. Lagen får dock effektivitetsproblem på 

grund av att de svårigheter som föreligger med att utreda och bevisa sådan kopiering. 

Möjligen kan piratkopiering genom överföring från digital till analog styras av det som 

Lessig kallar marknaden, på grund av den försämrade kvalitén hos de framställda verken. 

Min analys är att förändringen kommer att komma med hjälp av samverkan mellan 

arkitektur, marknad och lag. Lagen kan, som nu, förbjuda kopiering av verk vilket 

inverkar på viljan att kopiera. Lagen får hjälp av arkitekturen genom så kallad 

”fingerprinting”, eller digitala fingeravtryck.151 De digitala fingeravtrycken hjälper 

lagstiftaren att bevisa upphovsrättsintrånget. Marknaden påverkar genom att erbjuda mer 

kvalitativa versioner av verket än de som erbjuds illegalt.152 Arkitekturen, som gjort stora 

framsteg de senaste åren, kan fortsatt arbeta med vattenstämplar och andra störningar i 

den inspelade analoga versionen.153  

     Schollin menar att problematiken med det analoga hålet än så länge är mest teoretisk 

på grund av de problem som finns för DRM att skydda sig mot perfekt digital 

kopiering.154 Mitt antagande är att Schollin har rätt. Den analoga kopian får i de allra 

                                                 
147 Schollin, Digital rights management – the new copyright, s. 156. 
148 Se avsnitt 3 för en djupare genomgång av vad ett kringgående av tekniska åtgärder innebär.  
149 Still, DRM och upphovsrättens obalans, s. 112. 
150 Still, DRM och upphovsrättens obalans, s. 113. 
151 Rouvroy mfl, Reconfigurable Hardware Solutions for the Digital Rights Management of Digital 

Cinema, s. 45. 
152 Rouvroy m.fl. Reconfigurable Hardware Solutions for the Digital Rights Management of Digital 

Cinema, s. 40. 
153 Rouvroy m.fl, Reconfigurable Hardware Solutions for the Digital Rights Management of Digital 

Cinema, s. 47. 
154 Schollin, Digital rights management – the new copyright, s. 157. 
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flesta fall försämrad kvalitet och är undermålig i förhållande till en digital kopia. 

Problematiken är än så länge främst intressant ur retorisk synpunkt men desto starkare 

DRM som kommer på plats för digital kopiering desto mer lockande ter sig den analoga 

kusinen. Detta inte minst med tanke på problematiken kring 3D-skrivare som gör det 

möjligt att kopiera statyer och andra konstverk till perfektion.155 

 

5.5 DRM med dubbla skyddsobjekt 

5.5.1 Vad händer när koden skyddar flera objekt? 

Vad händer om kod skyddar upphovsrättsskyddat material i ett program men samtidigt 

skyddar material som inte åtnjuter någon form av legitimt upphovsrättsskydd. Är det 

legitimt att bryta DRM för det som inte är skyddat trots att man då även avkodar 

skyddskoden som är lagskyddad enligt infosoc-direktivet och upphovsrättslagen?156 

Lagstiftningen förbjuder ett kringgående av ett effektivt DRM som skyddar 

rättighetsinnehavarens exklusiva rättigheter.157 Dessa regler förbjuder inte intrång i 

sådana rättigheter som inte uppbär det upphovsrättsliga skyddet. Denna typ av brytande 

kan fortfarande vara förbjudet av andra anledningar, så som dataintrång. EUD:s dom i 

Nintendo-fallet visar att det kan vara tillåtet att bryta DRM som ”går för långt” i sitt skydd 

och därmed stänger ute användarna från att fullt ut utnyttja den produkt som de köpt. Jag 

tycker mig utläsa en viss form av användarhänsyn i domen.158 Om DRM skyddar både 

upphovsrättsskyddat och icke upphovsrättsskyddat material samtidigt genom samma 

skydd blir frågan om skyddet kan räknas som effektivt i infosoc-direktivets mening. 

Enligt direktivet är skyddet effektivt om rättighetsinnehavaren kontrollerar tillgången till 

ett upphovsrättsskyddat verk med hjälp av skyddet.159 Ett exempel; en DVD-skiva köpt 

från Thailand innehåller en typ av regionskodning som gör det omöjligt att spela upp 

skivan på en DVD-spelare som är köpt i Sverige. Samma DRM som står för 

regionskodningen hindrar också att skivans innehåll kopieras. Här är en relevant och en 

icke relevant upphovsrättslig åtgärd införd i samma DRM.160 Om den ena åtgärden inte 

                                                 
155 3D-skrivare kommer inte att beröras ytterligare i denna uppsats men ämnet är intressant ur ett 

upphovsrättsperspektiv och förtjänar sin egen avhandling.  
156 Schollin, Digital Rights Management, the New Copyright, s. 235. (läs vidare Bentley, Sherman 

Intellectual property law, Oxford university press, s. 309). 
157 Mer om lagskyddet i avsnitt 3.3.  
158 Se avsnitt 3.5 för ett referat av EUD:s Nintendo-avgörande.  
159 Artikel 6.3 infosoc-direktivet. För en djupare förklaring se avsnitt 3.3.   
160 Mer om regionskodning och varför detta inte är en upphovsrättsligt relevant åtgärd i avsnitt 3.4. 
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kan brytas utan att den andra bryts kan skyddet vara för vitt och därmed inte tillräckligt 

effektivt för att uppbära lagskydd.  

5.5.2 The public domain 

Liknande farhågor finns för inlåsning av sådana verk som tillhör ”the public domain” 

alltså sådana verk där upphovsrätten inte gäller exempelvis på grund av att 

upphovsmannen varit död i en period som överstiger upphovsrättens skyddstid. Ett bra 

exempel på detta är digitala kopior av Shakespeares verk.161 Dessa är lagtekniskt enklare 

att komma åt eftersom att de inte räknas som effektiva i direktivets mening då DRM som 

inte skyddar upphovsrättsskyddade verk faller utanför definitionen av vad som räknas 

som effektiva tekniska åtgärder.162 Problematiken uppstår, precis som i DVD-exemplet 

ovan, istället i den praktiska användningen. Det är inte ett effektivt DRM som skyddar 

det enskilda verket men om verket ingår i en samling och denna samling innehåller nya 

verk vilka innehar upphovsrättsskydd kan det DRM som skyddar samlingen räknas som 

effektivt i direktivets mening. Litman anser att detta är ett felaktigt sätt att utnyttja DRM, 

han anser sådana verk är avsedda att kunna utnyttjas av allmänheten och att det därför bör 

finnas en ”right to hack” även vad gäller sådana DRM.163 Jag anser att det finns skäl att 

utvärdera skydd som går utöver sin uppgift att skydda just upphovsrättsligt relevant 

material. Det är dock så att upphovsrättsligt material ofta hänger samman med sådana 

verk som inte uppbär upphovsrättsligt skydd och att dessa verk sedan skyddas av ett 

gemensamt DRM. Kostnaden och den tekniska processen som krävs för att möjliggöra 

skillnad i skyddsåtgärden kan vara för betungande för rättighetshavarna och dem som 

tillhandahåller upphovsrättsskyddat material med hjälp av fysiska informationsbärare så 

som till exempel CD-skivor. Det är orimligt att ställa DRM som skyddar blandat material 

utanför det lagliga skyddet, detta skulle leda till stora ekonomiska konsekvenser för 

rättighetshavarna då varje samling som innehåller minsta indikation på att inte vara 

fullständigt ”täckt” av upphovsrätten skulle utmanas. Det är heller inte rimligt, eller 

förenligt med infosoc-direktivets syfte, att tilldela skydd till DRM som inte skyddar 

upphovsrättsskyddat material. Avvägningssvårigheten är här stor och jag finner inte något 

övergripande svar. Enligt min mening måste det helt enkelt vara en fråga om avvägning 

i det enskilda fallet. Detta har givetvis sina brister i svårigheten för den enskilde 

                                                 
161 Bentley, Sherman Intellectual property law, Oxford university press, s. 321.  
162 Bentley, Sherman Intellectual property law, Oxford university press, s. 322. 
163 Litman, Digital Copyright, s. 183. Litmans Kritik siktar i och för sig på den amerikanska versionen av 

DRM-skydd men kritiken är befogad även för den europeiska versionen. 
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användaren att utmana ett befintligt DRM, i vart fall enligt infosoc-direktivet. Kanske är 

den amerikanska varianten med ”right to hack” ett bättre alternativ i detta specifika fall. 

     Den digitala arkitekturen kan i vissa fall styra användarna åt ett annat håll än lagen. 

Då arkitekturen visar att det inte är möjligt att komma åt upphovsrättsskyddade verk som 

användarna har lagstadgad rätt att tillgodogöra visar sig en motsättning mellan 

arkitekturen och lagen. Eftersom arkitekturen i många fall utvecklas innan lagen har haft 

möjlighet att ta ställning till frågor så bildas en fördröjningssvacka. Låt oss säga att 

lagstiftaren kommer fram till samma sak som jag, att frågan om ”gråzonsfall”, i form av 

DRM som har för brett skydd eller DRM som har dubbla skyddsobjekt, att en bedömning 

måste göras i det specifika fallet. Om lagstiftaren föredrar vitesföreläggande för att ta bort 

DRM istället för någon form av skadestånd eller om kodskaparna helt enkelt gör en 

självrättelse och drar tillbaka det befintliga DRM-skyddet. Då är inte incitamenten för 

kodskaparna att hålla sig utanför gråzonen tillräckligt starka. Lagstiftaren tycks lita på att 

kodskaparna inte går för långt och avstår från att implementera DRM som går utöver vad 

som är explicit tillåtet vilket i sig inte är helt tillfredställande.164  

5.5.3 Kodskyddat patent 

Ett område som bör beaktas är den skillnad som lagstiftaren gjort mellan 

patentlagstiftning och upphovsrättslagstiftning. Patent har som främsta syfte att gynna 

dem som uppfinner något, en teknisk funktion, det är dock inte helt enkelt att särskilja 

mellan en teknisk funktion och de upphovsrättsliga verk i form av kod som skyddas av 

upphovsrätt.165 De verk som skyddas av upphovsrätten skyddas i sin tur ofta, som jag har 

visat i kapitel 2, av kod i form av DRM. Det är förvisso inget stort problem att patenterat 

material skyddas av DRM, tillsammans med upphovsrättsskyddat material eller särskilt, 

så länge patentet fortfarande är i kraft. Patent har en maximal skyddstid på 20 år.166 För 

att få patent på en funktion ställer lagstiftaren, till skillnad från upphovsrättsligt material, 

också höga krav på nyhetsvärde, funktionalitet och registrering. Om funktionen inte 

uppfyller patenträttens krav för registrering eller om skyddstiden gått ut är funktionens 

skyddsvärde lågt. Funktionen är dock fortfarande möjlig att skydda med hjälp av ett 

DRM. I Lexmark167 försökte företaget med samma namn skydda sin 

bläckpatronsförsäljning genom en funktion som gjorde att företagets skrivare endast 

                                                 
164 Prop. 2004/05:110 s. 294. 
165 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 238 ff.  
166 Patentlagen (1967:837) 40 §, gäller även internationellt se Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 333.  
167 Lexmark international, inc. mot static control components, inc. No. 12-873. (2014). 
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kunde användas tillsammans med originalbläckpatronerna. Detta gjordes med hjälp av en 

implementerad igenkänningsavläsning och mikrochip på patronen. Ett konkurrerande 

företag tillverkade patroner som kopierade mikrochipsets handshakes vilket gjorde att det 

var möjligt att använda även dessa i Lexmarks skrivare. Lexmark valde att stämma för 

kringgående av teknisk åtgärd vid amerikansk domstol. Domstolen bedömde att det inte 

var kringgående eftersom skyddsobjektet inte var upphovsrättsligt men det fallet visar på 

att användningsområdet för DRM kan gå utöver det som lagstiftaren tänkt och att det i 

vissa fall till och med kan sträcka sig in i de patenterbara funktionernas område. Detta 

kan i praktiken påverka patentområdet och allmänhetens intresse av att ta del av 

patenterbara funktioner där patenttiden har gått ut.168 

 

5.6 Då koden går för långt 

Datasäkerhet och integritet är två aspekter som måste beaktas vid implementering av 

DRM. Det är dock inte alltid så att kodskaparna tar hänsyn till användarnas rättigheter i 

sin jakt på att kontrollera sin exklusivitet och förhindra olagligt handhavande. DRM kan 

medföra datasäkerhetsrisker vid implementering i användarens dator. Vissa frågetecken 

kan bland annat uppstå på grund av den riktade reklam som användarna får beroende på 

internetvanor och vilka medier de tar del av. 

     Ett bra exempel på hur DRM kan påverka datasäkerheten för slutanvändarna på ett 

mer extremt sätt är Sony BMG:s implementering av ett XPC-kopieringsskydd i sina sålda 

CD-skivor.169 Användaren kunde inte se att programmet installerades på datorn när 

skivan spelades upp, det följde heller inte med något avinstallationsprogram. 

Kopieringsskyddet hade dubbla funktioner, tillsammans med kopieringsskyddet 

installerades ett rootkit som gjorde att virus och andra spionprogram kunde gömma sig 

för virusprogram. Rootkitet innebär en avsevärd datasäkerhetsrisk för slutanvändaren. 

Metoden är också samma som används av hackare för att plantera bakdörrar för att 

komma åt användarens data. En annan del av installationen var en spelare som innehöll 

spårningsfiler som installerades tillsammans med spelaren när cd-skivan spelades på en 

dator. Installationen av spelaren låg därefter kvar på datorn och loggade all användning 

av liknande filtyper som de som medföljde på cd-skivan. Detta för att säkerställa att 

                                                 
168 Tomkowicz, Intellectual property overlaps, theory strategy and solutions, s. 187 f.  
169 Hamm, Sony BMG’s Costly Silence. Business Week Online 29.11.2005. 
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användaren inte mångfaldigade eller annars illegalt använde filerna.170 Problematiken 

med att kontrollera vilken typ av ”extra” som kommer med DRM-skydd gör att det finns 

ett stort användarintresse i att säkerställa ansvaret för arkitekterna. Kontrollmöjligheten 

för den enskilde användaren är inte speciellt stor beroende på att den extra kod som ligger 

inbäddad i ett medföljande DRM inte är uppenbara och att det ofta kräver ett stort tekniskt 

kunnande för att särskilja en funktion som kontrollerar användarbeteende på ett legitimt 

sätt från ett som inte håller sig inom ramarna. Det är också svårt för användarna att göra 

denna särskiljning på ett juridiskt plan, främst för att lagtexten innehåller tolknings- och 

avvägningsproblematik. 

 

5.7 Självrättelse och standardisering - privaträttsliga fenomen 

På grund av att marknaden för teknik, appar och program är så differentierad, att 

kodskaparna är många och de som tillhandahåller materialet inte använder samma typ av 

DRM uppstår problem med samkörning av de olika systemen. Olika rättighetsinnehavare 

använder olika DRM, detta gör att vissa typer av filer inte kan köras annat än på 

rättighetsinnehavarens egen produkt eller att överbryggandet till en annan plattform 

antingen är tidskrävande, svårt eller halvt illegalt.171 Bristen på samkörningsmöjligheter 

mellan två olika DRM-skyddade system är frustrerande idag och skapar stora problem 

för konsumenter, försäljare och andra intressenter. I jämförelse med den mobila DVD-

försäljningen där man kunde köpa och använda varan var som helst skapar DRM-

skyddslåset stora problem för slutanvändaren. Samma problem uppstod för uppspelning 

av videofilmer i början av 90-talet, detta löstes genom att en standard fastställdes 

(mpeg2).172 Visserligen är det ett stort steg från de DRM-system som vi har idag till en 

gemensam standard. Skillnaden på videobandspelare och modern teknik är till att börja 

med ett hinder för en gemensam standard. DRM skyddar många olika företeelser i många 

olika digitala miljöer. Det finns i min mening ingen möjlighet att standardisera DRM-

utformningen. En standard skulle också lätt knäckas, i vart fall om man sneglar på de 

DRM som finns på marknaden idag. Detta skulle i sin tur leda till att den nivå av kontroll 

som har uppnåtts skulle gå om intet.  

                                                 
170 Lyon, Technical protection measures for digital audio and video: learning from the failure of audio 

compact disc protection, s. 648-650. 
171 Diehl, Rober, An Introduction to Interoperable Digital Rights Locker, s. 23. 
172 Diehl, Rober, An Introduction to Interoperable Digital Rights Locker, s. 25. 
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På grund av att DRM oftast produceras för att skydda privata upphovsrättsliga verk och 

sedan möjliggöra försäljning eller annat tillgängliggörande till allmänheten måste 

arkitekterna bakom DRM förhålla sig till marknaden. Detta leder till att användarna har 

en del att säga till om. Ett, numera, klassiskt fall av självrättelse och tillbakadragande är 

det då Apple plockade bort sitt DRM på iTunes efter hård kritik från bland annat de norska 

och svenska konsumentombudsmännen.173  Det DRM som Apple drog tillbaka fungerade 

så att de låtar som köpts på iTunes endast kunde spelas på Apples egna spelare. Detta 

korresponderade inte med lagstiftningen, speciellt inte i Norge. Detta gjorde att 

konsumentombudsmannen hotade med stämning inför marknadsdomstolen. Detta är 

givetvis en påtvingad form av självrättelse och tillbakadragande. Men visar ändå den 

privaträttsliga delen av DRM och arkitekternas ansvar gentemot användarna. 

 

5.8 Modifikation av befintlig kod  

Enligt Lauda måste Hollywood ta en allvarlig titt på hur spelens ”online världar” fungerar 

eftersom publiken har nya förväntningar på filmer. De vill interagera med filmen som 

visas. Istället för att söka stärka upphovsrättslagar och stålsätta sig mot kopiering genom 

starka och järnhårda DRM skydd bör filmvärlden se över möjligheten att integrera 

användarna i skyddet av filmen och försöka få användarna att själva vilja skydda 

produkten.174 Inte bara för att det är vad konsumenten vill utan för att det faktiskt 

genererar intäkter för företaget då en modifikation av spelet eller en del av spelet görs av 

en entusiastisk användare.175  

     DRM kan i många fall hindra vidareutveckling av upphovsrättsskyddat material, även 

på områden där materialet och rättighetsinnehavaren skulle gynnas av en 

vidareutveckling. Inom spelbranschen är många av de mest framgångsrika spelen skapade 

av användare som baserat sin utveckling på stora rättighetsinnehavares verk. Bland annat 

baseras ”counterstrike” på Valves spel ”Half-life” och ”Dota” byggdes på ”Blizzards 

Warcraft 2” motor. Dessa båda användarmodifikationer har inbringat mer pengar till 

rättighetsinnehavarna och förlängt livslängden på spel som annars skulle ha utrangerats 

och ersatts. Användarmodifikationens framgång inom spelbranschen har medfört 

                                                 
173 Norge sams med Apple, http://www.dn.se/ekonomi/norge-sams-med-apple/ hämtad 2014-03-02. 
174 Twilleager, Landau, Stratulate, Consumers, Fans, and Control: What the Games Industry can teach 

Hollywood about DRM, s. 1.  
175 Twilleager, Landau, Stratulate, Consumers, Fans, and Control: What the Games Industry can teach 

Hollywood about DRM, s. 3. 
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incitament för rättighetsinnehavarna att implementera modifikationsmöjligheter i sina 

DRM.176  

     Många röster höjs mot implementering av starkare DRM och strängare sanktioner för 

upphovsrättsintrång, möjligen är spelbranschens lösning ett alternativ till detta. 

Spelbranschen skiljer sig dock från till exempel musikbranschen då deltagandenivån är 

större för spelare än för lyssnare. Till skillnad från Landau m.fl., anser jag att skillnaden 

är så stor att metoderna för kontroll måste skilja sig mellan musik och spelbranschen.177 

Musik kräver en striktare kontroll än spel där rättighetsinnehavarna har möjlighet att till 

viss del överlåta kontrollen till användarna och därigenom möjliggöra modifikationer. 

Spel använder numera digitala ”handshakes” för att konstant verifiera användarens 

identitet och tillåta uppdateringar av spelet.  Det går heller inte att komma åt de servrar 

som används för att köra spelen om användaren inte har den rätta 

verifieringsidentifikationen. Det handlar alltså om en annan typ av DRM, inte 

nödvändigtvis det klassiska kopieringsskyddet som används för CD-skivor. Fokus verkar 

ligga på att få användarna att vilja delta i ett online-samhälle och enda möjligheten till 

detta deltagande är att använda sig av legitimt inhandlade kopior av verk.178 

 

5.9 En möjlig framtid 

Det finns problematik som ännu inte är för handen men som lagstiftaren ändå måste ta 

ställning till. I och med privatiseringen av upphovsrätten kommer nya potentiella 

problemområden. Möjligen är det så att dessa områden aldrig kommer att se dagens ljus 

men i teorin skulle de ha kraftig inverkan på marknaden för kulturell tillgång.  

     Ett av dessa potentiella problem är risken för att en rättighetsanvändare fullständigt 

stänger av en produkt från marknaden. Det kan till exempel visa sig vara alldeles för 

kostsamt att distribuera en produkt som är impopulär. Detta skulle möjligen medföra att 

den helt enkelt förstörs eller inte tillhandahålls, om produkten inte får återförsäljas eller 

kanske rent av endast har licensierats ut försvinner den därmed helt från marknaden.179 

Att produkten endast sålts eller licensierats ut via digital näthandel innebär, som nämnts 

                                                 
176 Jfr http://steamcommunity.com/sharedfiles/browse/?appid=570 där spelare själva kan modifiera och 

sälja de modifieringar som godkänns av spelföretaget.  
177 Twilleager, Landau, Stratulate, Consumers, Fans, and Control: What the Games Industry can teach 

Hollywood about DRM, s. 5. 
178 Exempel på online-samhällen finns på eu.battle.net och www.origin.com. Användarna sparar sina spel 

genom att registrera sig och sina ”nycklar” och låser därmed sin profil och nyckel. 
179 Jfr Access controls, fair use & first sale. s. 703 ff. 
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ovan, att den inte underkastas varken den amerikanska ’first sale’-doktrinen eller dess 

europeiska motsvarighet.180 Detta skulle i sin tur leda till att de verk som finns på 

marknaden är låsta till användaren och om rättighetshavaren, som inte nödvändigtvis är 

upphovsmannen, inte vill distribuera så går verket inte längre att få tag på.  

     Ett annat potentiellt hot mot marknaden och användarna är det som händer om ett 

DRM uppkommer som inte kan brytas.181 Visserligen är detta långt borta och konceptet 

är tekniskt sett problematiskt men möjligheten finns. Åtskillnaden mellan vad en 

användare får och kan göra blir mycket tydlig ifall ett sådan DRM blir verklighet.  

 

5.10 Meningen med koden 

Det är lockande att sammanföra koden och lagen och diskutera dem som en enhet. Det är 

dock inte realistiskt att göra så. Som vi har sett styrs koden av flera intressen inom den 

privata sfären och begränsas endast till viss del av statlig makt, eftersom lagstiftaren och 

domstolarna ännu inte lyckats hamra ut exakt hur de skulle vilja se ett fungerande DRM.  

Det finns de som menar att DRM i praktiken ligger långt ifrån den teori som ligger till 

grund för DRM.182 Utöver de tekniska svårigheterna för arkitekterna att skriva en 

tillräckligt säker kod finns det en problematik i att skriva en tillräckligt precis kod. Nästa 

kapitel kommer därför att anta ett ”helikopterperspektiv” och diskutera 

rättighetsinnehavarnas möjlighet att genomdriva de kontrollfunktioner som DRM är 

skapta för att säkerställa. Frågan om kontroll och olika möjligheter att tillgodose kontroll 

är ett omstritt område. Under tiden denna uppsats skrevs har EUD avhandlat tre stora 

rättsfall. Detta ger tillfälle att reflektera över kontrollmöjligheterna i ett mer övergripande 

perspektiv. 

 

  

                                                 
180 Se avsnitt 3.3.2 för ytterligare läsning om ’first sale’. 
181 European communication council report 2005 s 333.  
182 Se bland annat Odlyzko, Digital Rights Management: Desirable, inevitable, and almost irrelevant, 

Boyden, Is DRM Working? How Could We Tell? och Kalker, On Interoperability of DRM. 
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6 En kod med fokus på balans 

En av huvudanledningarna till införandet av det rättsliga skyddet för DRM var de nya 

riskerna som internet medför för rättighetsinnehavarna. Det finns inte längre möjlighet 

att skydda upphovsrättsliga verk med samma metoder som tidigare och spridningen av 

kopior har blivit global.  

     Det är uppenbart att DRM, i varje fall i teorin, ger rättighetsinnehavarna möjlighet att 

återta den förlorade kontrollen. Nu är frågan snarare om denna kontroll har gått för långt. 

Är kontrollen proportionerlig eller har upphovsrättens inre balans snarare skiftat över till 

en allt för stor fördel för rättighetsinnehavarna i förhållande till konsument eller 

användarintressen? För att få svar på dessa frågor är det inte tillräckligt med en 

genomgång av endast DRM. Den digitala världen utvecklas konstant. Utvecklingen sker 

både på grund av digital teknik och ställningstaganden som görs i det analoga samhället.  

     Ett rättsfall som är av relevans för bekämpning av upphovsrättsintrång, och som i 

likhet med DRM förhåller sig till intrången genom teknisk aktivitet, är Telekabel som 

EUD kom med ett förhandsavgörande i den 27 mars 2014.183 EUD slår, i korthet, fast att 

en internetleverantör kan begå medhjälp till upphovsrättsintrång om den ger användare 

tillgång till en sida som tillhandahåller upphovsrättsskyddat material utan 

rättighetsinnehavarens tillåtelse. Detta oaktat att internetleverantören inte har någon 

affärsförbindelse med den part som tillhandahåller det upphovsrättsskyddade materialet. 

Angående affärsförbindelsen hänvisar EUD till direktivets höga skyddsnivå för 

rättighetshavarnas exklusivitet. Denna skyddsnivå trumfar också näringsfriheten och 

informationsfriheten på grund av att ett sådant föreläggande inte berör näringsfrihetens 

kärna och att informationsfriheten inte innefattar tillgång till olagligt upplagt immateriellt 

material. Jag anser att EUD:s ställningstagande är diskutabelt, det förstärker 

rättighetsinnehavarnas position ytterligare genom att rättighetsinnehavaren nu kan vända 

sig till domstol för att få ett föreläggande om blockering av en viss sida på internet. Det 

blir här fråga om en generell blockering av en viss sida, det krävs alltså inte någon 

genomgång av internettrafiken som leverantörens kunder använder. Detta gör att 

integritetsaspekten till stor del faller bort, inget avvägande måste göras gentemot 

                                                 
183 Mål C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH mot Constantin Film Verleih GmbH och Wega 

Filmproduktionsgesellschaft mbH, 27 mars 2014. 
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användarnas integritet.184 Detta är alltså ytterligare ett sätt, utöver DRM, för 

rättighetsinnehavarna att vidhålla kontroll över sin exklusivitet.  

En annan möjlighet för rättighetsinnehavarna är att använda sig av straffrättsliga 

sanktioner för att komma åt olagligt handhavande av upphovsrättsskyddat material. 

Bevisningen har tidigare kunnat säkerställas genom att internetleverantörerna har haft en 

skyldighet att lagra användarnas historik. I ett intressant förhandsavgörande 

ogiltigförklarade EUD nyligen datalagringsdirektivet.185 Direktivet medförde en 

skyldighet för internetleverantörer att spara trafikdata, alltså vilka adresser som 

användarens dator korresponderat med, under en tid på minst sex månader. På grund av 

att denna information lagrats finns också möjlighet för polis och organisationer att, genom 

domstol, begära ut en användares trafikdata i fall då denne misstänks för tillexempel 

upphovsrättsintrång.186 Direktivet underkändes av domstolen på grund av att sparad data 

sammantaget ger en allt för detaljerad bild av användarens beteende och att det därför 

utgör ett synnerligen allvarligt ingrepp i användarens personliga sfär. Ingreppet är dock 

motiverat på grund av att utlämnandet och sparandet av uppgifter svarar mot ett synnerligt 

stort allmänintresse. Allmänintresset är i detta fall bekämpandet av grov brottslighet. 

Domstolen måste alltså anse att upphovsrättsintrång är grov brottslighet som rättfärdigar 

denna synnerligen grova kränkning. Enligt domstolen är proportionalitetsprincipen är inte 

beaktad på ett korrekt sätt, vilket leder till att domstolen ändå anser att direktivet inte är 

förenligt med unionsrätten. Konsekvenserna av domstolens ogiltigförklarande av 

datalagringsdirektivet är inte helt enkla att förutse. Post- och telestyrelsen som har ansvar 

för efterlevandet av datalagringsdirektivet i Sverige tror inte att domstolens dom kommer 

att få några kortsiktiga verkningar i Sverige.187 Medan internetleverantören Bahnhof 

menar att de slutar med sin datalagring i och med domstolens beslut.188 En sak är säker, 

den kontrollmöjlighet som rättighetsinnehavarna erhållit med stöd av 

datalagringsdirektivet är starkt ifrågasatt. Det är möjligt att bristerna åtgärdas från EU-

                                                 
184 Jfr mål C-360/10 SABAM där integritetsintrånget gjorde att trafikövervakning ansågs uteslutet.  
185 Målen C-293/12 och C-594/12 Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl, den 8 april 2014. Direktiv 

2006/24/EG. 

av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med 

tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 

kommunikationsnät och om ändring 

av direktiv 2002/58/EG. 
186 Jfr målen Bonnier Audio C-461/10 och Promusicae C-275/06. 
187 PTS: Oklar betydelse på kort sikt, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.555782 hämtad 2014-05-07. 
188 Bahnhof: "Vi slutar lagra", http://computersweden.idg.se/2.2683/1.555779 hämtad 2014-05-07. 
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håll och att kontrollen återställs men just nu råder ovisshet och uppgiftslagringen hanteras 

olika hos olika operatörer.189  

     DRM som gör det svårare för den enskilde användaren att komma åt 

upphovsrättsskyddat material och där sanktionssubjektet är användaren, kompletteras i 

och med Telekabel av blockeringsmöjligheter av hela sidor. Detta gör att 

rättighetshavarna har möjlighet att bekämpa problemet på två fronter samtidigt. Telekabel 

föregicks av två nationella mål i Frankrike och Storbritannien där sökmotorer förelades 

att hindra specifika sökresultat som länkar till upphovsrättsskyddat material.190 Detta ger 

ytterligare ett subjekt mot vilket en upphovsrättslig front kan anläggas. Helheten visar på 

en relativt stor möjlighet för rättighetsinnehavarna att agera mot otillåtet intrång i deras 

exklusivitet. Trots detta visar statistiken att av de 90 % av svenska folket som har tillgång 

till internet ägnar sig 20 % åt någon form av fildelning.191 All fildelning är naturligtvis 

inte illegal. De flesta fildelningsnätverk innehåller dock upphovsrättsskyddat material i 

varierande omfattning vilket gör att de flesta fildelningsnätverk riskerar att blockeras med 

stöd av Telekabel. Jag hävdar att datalagringsdirektivets ogiltigförklarande medför en 

försämrad möjlighet för rättighetsinnehavarnas sanktioner att nå slutanvändarna, må så 

vara att denna försämring förmodligen är tillfällig. Anledningen är relativt enkel. Det 

finns ingen information att begära ut från internetleverantörerna. Utan bevisning i form 

av trafikdata kommer det att visa sig svårt att driva process gentemot enskilda användare.  

     Det finns flera olika sätt för rättighetsinnehavarna att säkerställa sin exklusivitet 

gällande upphovsrättsskyddade verk. DRM är endast ett av dessa sätt. Det som särskiljer 

DRM från de övriga sätten är att det är rättighetsinnehavarna som agerar direkt mot 

användarna. Jag tror att det finns en stor potential i DRM som skydd för 

rättighetsinnehavarnas exklusivitet gentemot allmänheten i stort. Eftersom DRM 

fortfarande inte har uppnått sin teoretiska potential så finns det utrymme och behov av 

andra metoder så som blockering och medhjälpsansvar. EUD har dock visat, genom sitt 

ogiltigförklarande av dataskyddsdirektivet, att lagstiftarna måste förhålla sig till de 

grundläggande rättigheterna på ett bättre och tydligare sätt än vad som tidigare gjorts.   

                                                 
189 Operatörerna: "Riv upp lagen!", http://computersweden.idg.se/2.2683/1.555813 hämtad 2014-05-07. 
190 "Därför gör EU-domstolen Internetleverantörer ansvariga för tredje parts upphovsrättsintrång", 

http://www.dagensjuridik.se/2014/04/darfor-gor-eu-domstolen-internetleverantorer hämtad 2014-05-08. 
191 Findahl, Svenskarna och internet 2013, s. 9. 
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7 Några avslutande funderingar 

 

Kodens likhet med digital lag ska inte överdrivas. De likheter som är mest överhängande 

är styrning av användarbeteende och att de har samma skyddsobjekt. Kod används för att 

förhindra eller i vart fall försvåra upphovsrättsintrång. Utformningen av DRM är därför 

en viktig del av styrningsmekanismen vad gäller användarbeteende. De som är kritiska 

mot DRM hävdar att det bara används för att stärka de traditionella affärsmetoderna som 

används av distributionsföretagen. Detta på grund av rädslan och motviljan som finns mot 

nya metoder för distribution och förlusten av kontrollmöjlighet. DRM-motståndare 

hävdar att detta i sig håller tillbaka marknaden från att utveckla metoder som gör 

distribution enklare och mer tillgänglig.192 Jag tror att detta kan ha varit sanningen i början 

av DRM:s utvecklingskurva. Det är dock numera en förenkling av verkligheten. Det finns 

många fall där DRM möjliggör enkel distribution av upphovsrättsskyddat material. 

Effektivitet är ett argument som ofta används. Förespråkarna hävdar att hastighet är 

nyckeln till ekonomiskt beslutsfattande vilket gör DRM mer attraktivt än lagstiftning. En 

mindre sträcka mellan tanke och handling gör beslutet enklare och DRM mer attraktivt 

som skyddsnät.193 Vilket är sant men effektiviteten är beroende av den tekniska 

funktionaliteten i ett DRM. Den praktiska funktionaliteten är idag långt ifrån den 

teoretiska och ideella.194 

     Lagstiftningen som skyddar DRM är långt ifrån perfekt. Eftersom lagstiftningsarbetet 

är en konstant process, speciellt genom EUD:s förhandsavgöranden, så tror jag att vi 

kommer att få bättre precision vad gäller de gråzoner som fortfarande finns i direktivet 

och den nationella implementeringen. En tydlig trend är att marknaden, så som beskriven 

av Lessig, får allt större inverkan.195 Den tidsskillnad som uppstår mellan publicering av 

till exempel ett tv-program i USA och den tidpunkt då programmet blir legalt tillgängligt 

i Europa har en viss inverkan. I dagens digitala samhälle vet användarna att programmet 

finns tillgängligt på illegal väg innan det blir tillgängligt via legala kanaler. Detta leder 

till ett sänkt incitament att vänta på den legala möjligheten att komma åt produkten. Vi 

ser idag flertalet stora rättighetsinnehavare och produktionsbolag som väljer att 

                                                 
192 Stor nätleverantör ställer sig bakom fri fildelning, http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.147628, hämtad 

2014-05-08. 
193 Odlyzko, Digital Rights Management: Desirable, inevitable, and almost irrelevant, s. 3. 
194 Se kapitel 5 för en djupare diskussion angående DRM:s tekniska begränsningar. 
195 Se avsnitt 4.3 för en förklaring av styrning av användarbeteende.  
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tillhandahålla sitt upphovsrättsskyddade material i egen regi genom streaming.196 Att 

rättighetsinnehavarna själva håller i tillgängligheten innebär ökad kontroll och en 

möjlighet att reglera tidsskillnaden som uppstår mellan de legala och illegala miljöerna. 

Dessa tjänster kritiserades 2007 för att vara allt för dåliga på att tillgodose 

användarintresset. Kritiken grundades främst på tjänsternas utbud, tillgänglighet och 

användaravtal.197 Rättighetsinnehavarnas ansvar för att det som Lessig kallar marknadens 

påverkan på användarbeteendet är i detta fall enkel att se. Rättighetsinnehavarna har inte 

anpassat sig till marknadens krav i tillräckligt stor utsträckning. Detta i sin tur har gjort 

att användarnas incitament att utnyttja de lagliga alternativen som finns har sänkts. Inom 

en inte allt för avlägsen framtid kan det tänkas att rättighetsinnehavarna väljer att agera 

som en typ av internetleverantörer och därmed ytterligare stärka rättighetskontrollen.         

     En annan lösning är mikrotransaktioner för samtlig upphovsrättsanvändning, vilket 

dock inte är möjligt i dagsläget. Frågan är om ett system som kräver övervakning av all 

användartrafik skulle vara förenlig med rätten till personligt integritet. Med ett sådant 

system skulle upphovsrättshavarna inte behöva kontrollen över när och varför kopior av 

upphovsrättsskyddade verk görs. Detta skulle istället innebära en fördel för både 

användare och upphovsrättshavare då tillgången av verk skulle öka för slutanvändaren 

och monetär belöning skulle tillfalla rätt part.198  

     En intressant aspekt av Lessigs teori som har stor inverkan på illegal fildelning och 

därmed det upphovsrättsliga skyddet är samhällets normer. Det finns försök, främst från 

rättighetsinnehavarnas sida, att få användarna att själva reglera sitt beteende. Idag ses inte 

nedladdning som brottsligt på samma sätt som till exempel snatteri eller stöld. De domar 

som kommit på området, till exempel Pirate Bay-domen har snarare fått allmänheten att 

reagera mot rättighetsinnehavarna. Ifall en ändring i användarbeteendet kan uppnås 

genom en ändring i samhällsnormer finns det kanske en möjlighet att användarna reglerar 

varandra.199 

     Den balans som det talas om inom upphovsrätten, den som diskuteras av båda sidor 

av panelen. Den ena sidan hävdar att DRM hjälper till att återställa balansen inom 

upphovsrätten medan den andra sidan menar att balansen är satt helt ur spel i och med 

den kontrollmöjlighet som rättighetsinnehavarna, med stöd av lagstiftningen, har fått. 

                                                 
196 DS 2007:29, s 16. 
197 Se till exempel: www.netflix.com, www.hbonordic.com, sfanytime.com.  
198 Stefik,”Shiftning the possible: How trusted systems and digit property rights challenge us to rethink 

digital publishing, s. 12. 
199 Svea Hovrätt mål B 4041-09, 2010-11-26 
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Enligt mig tar DRM fortfarande stapplande steg mot något som kommer att visa sig gynna 

både allmänheten och rättighetshavarna. Rättighetshavarnas möjlighet att utesluta vissa 

produkter och vissa delar av allmänheten från verk måste kontrolleras genom lagstiftning. 

Lagstiftningen är, i vissa delar, inte tillräckligt stark och kanske framför allt inte 

tillräckligt effektiv för att bemöta den diversifiering som DRM består av. Att ha tillåtelse 

enligt lag att öppna en dörr är inte tillräckligt om dörren är låst och igenbommad.  
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