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”If the only tool you have is a hammer, you tend to see every 
problem as a nail.” 

 
Abraham Mashlow – The Psychology of Science  
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Terminologi och förkortningar 

Bernkonventionen Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk 

DRM Digital Rights Management 

Ds  Departementsserien 

EES  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EG  Europeiska gemenskapen 

EU  Europeiska unionen 

EU:s rättighetsstadga Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (2010/C 83/02) 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna 

FEUF  Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

GB  Gigabyte 

HD  Högsta domstolen 

Infosoc-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 

22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 

MB  Megabyte 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avd 1, Högsta domstolens domar 

Prop  Regeringens proposition 

RP  Regeringens proposition, finskt förarbete 

SAMI  Svenska artisters och musikers intresseorganisation 

SCMS  Serial Copy Management System 

SGAE  Sociedad General de Autores y Editores de España 

SJF  Svenska journalistförbundet 

SOU  Statens offentliga utredningar 

STIM  Svenska tonsättares internationella musikbyrå 

TR  Tingsrätt 

TRIPS  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights 

UMA UniversalMediaAlliansen 

URL  Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk 

WCT  WIPO Copyright Treaty 

WIPO World Intellectual Property Organization  

WPPT  WIPO Performances and Phonograms Treaty  
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Denna uppsats handlar om privatkopieringsersättning. Det är en ersättning som ges 

till upphovsrättsinnehavare som kompensation för att privatpersoner har rätt att 

kopiera upphovsrättsskyddade verk för privat bruk. I uppsatsen kommer den 

svenska modellen för privatkopieringsersättning att diskuteras. Det kommer att 

göras i förhållande till det EU-rättsliga kravet på rimlig kompensation och hur andra 

medlemsstater uppfyller detta krav. Vilka anordningar som anses vara särskilt 

ägnade för privatkopiering kommer att diskuteras, speciellt gällande ny teknik som 

smarttelefoner, i ljuset av nytillkommen praxis. 

I detta inledande kapitel kommer en kort bakgrund ges, följt av en presentation 

av uppsatsen syfte och disposition. Vidare kommer även metod och avgränsningar 

att behandlas. 

 

1.2. Bakgrund 

Upphovsrättsinnehavare har en ensamrätt att förfoga över sina verk. En inskränk-

ning i denna rätt är att var och en, med vissa undantag, får framställa ett eller några 

få exemplar av ett skyddat verk för privat bruk. Som kompensation för rätten att 

privatkopiera utgår privatkopieringsersättning till upphovsrättsinnehavarna. 

Ersättningen finansieras genom att en avgift tas ut på anordningar som är särskilt 

ägnade för framställning av exemplar av verk, exempelvis CD- och DVD-skivor 

samt externa hårddiskar.1 Ny teknik och effektivare lagringsmedium har gjort att 

anordningar som är ersättningspliktiga blir fler. Idag återfinns effektiva 

lagringsmedium i allt från telefoner och TV-apparater till klockor och bilar. HD 

kom i mål T 2760-15 fram till att vissa modeller av mobiltelefonen iPhone är särskilt 

ägnade för privatkopiering, och således ersättningspliktiga. Målet T 1383-14 gällande 

Sony-telefoner har beviljats prövningstillstånd i HD och väntar på att avgöras. I mål 

                                                 
1 Levin, Lärobok i immaterialrätt s 200 ff. 
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T 10135-15, som ska avgöras av Svea hovrätt, är frågan om vissa datorer och 

surfplattor från Samsung ska anses vara ersättningspliktiga. 

Den tekniska utvecklingen har även medfört att sättet att tillgodogöra sig 

upphovsrättsskyddade verk har förändrats. Idag finns en mängd tjänster som 

erbjuder strömmad musik eller film mot en fast månadskostnad. Tillhandahållarna 

av dessa tjänster betalar i sin tur en avtalad licensavgift till upphovsrättsskaparna för 

användarnas faktiska nyttjande. Strömmad media går i regel inte att privatkopiera, 

och tjänsterna tillåter heller inte användarna att skapa egna kopior. Det verkar vid en 

första anblick som att utvecklingen gällande privatkopieringsersättning går mot att 

avgift tas ut för fler typer av anordningar, samtidigt som rätten att privatkopiera 

kanske utnyttjas alltmer sällan. Upphovsrättsinnehavarna kompenseras, samtidigt 

som dagens sätt att konsumera upphovsrättsskyddat material i många fall omöjliggör 

att undantaget om kopiering för privat bruk utnyttjas. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett ersättningssystem kan, och bör, se ut 

för att kompensera upphovsrättsinnehavare för enskildas rätt att privatkopiera. Den 

nuvarande svenska modellen kommer att redogöras för och analyseras, särskilt i 

förhållande till ny praxis om ersättningspliktiga anordningar och i ljuset av EU-

rättens krav på rimlig kompensation. Dessutom kommer en jämförelse att göras om 

hur vissa andra EU-länder har tillgodosett det EU-rättsliga kravet. Den tekniska 

utvecklingens utmaningar och lösningar kommer också att belysas. Avslutningsvis 

kommer en analys av dagens system och en diskussion de lege ferenda att göras, med 

syfte att utröna om det finns bättre lämpade lösningar än den svenska. 

 

1.4. Metod 

Uppsatsen är skriven utifrån den rättsdogmatiska metoden. För att uppnå syftet 

med uppsatsen finns vissa komparativa inslag. Avsikten är dock inte att göra någon 

fullständig komparativ analys, utan enbart att belysa hur vissa andra länders 

ersättningssystem är utformade. Den mest omfattande komparativa analysen görs 
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mellan Sverige och Finland. Finlands lagstiftning på det upphovsrättsliga området är 

mycket likt Sveriges. Finland har också nyligen ändrat sitt system för 

privatkopieringsersättning, vilket är intressant ur ett svenskt perspektiv. Eftersom 

svenska är ett officiellt språk i Finland finns både lagstiftning och förarbeten på 

svenska, vilket har underlättat jämförelsen och möjliggjort användandet av 

förstahandskällor. 

I begränsad omfattning görs även komparationer med Storbritannien och 

Tyskland. Länderna valdes för att de är stora och inflytelserika länder inom EU-

samarbetet, med en intressant och från svensk utgångspunkt avvikande syn på 

undantag för privatkopiering.  

När svensk praxis återges behandlas även en skiljedom. Den har inte 

prejudicerande verkan men är intressant av flera skäl. De tre skiljemännen är 

justitieråd, varför domen i viss mån kan anses spegla hur HD hade resonerat. Vidare 

var parterna i skiljeförfarandet organisationen Copyswede mot ett stort antal 

branschorganisationer. Då dessa i praktiken genom avtal och förhandlingar till stor 

del påverkar det svenska systemet för privatkopieringsersättningen har skiljedomen 

relevans. Främst för hur aktörerna tolkar den svenska rätten, vilket i förlängningen 

påverkar den svenska utvecklingen på området. 

Vissa domar från underrätter tas upp i uppsatsen, trots att de inte är 

prejudicerande. Vid den här uppsatsens författande finns endast ett HD-avgörande. 

Fall från underrätterna återges därför för att ge en mer heltäckande bild av hur 

svenska domstolar resonerar. I samtliga fall är underrätternas domar överklagade 

och väntar på avgörande av nästa instans, varför de kan anses vara relevanta. Ett av 

fallen har beviljats prövningstillstånd i HD.   

Ämnet för denna uppsats präglas av föränderlighet, främst på grund av den 

snabba tekniska utvecklingen. Internetkällor har därför i viss utsträckning använts 

för att kunna författa en aktuell uppsats. Organisationen Copyswedes hemsida 

används som källa för att få fram aktuell statistik och beskriva organisationens 

verksamhet. Marknadsundersökningar gällande kopiering för privat bruk, som har 

åberopats av olika parter i svenska rättegångar, har också använts. När information 

från dessa källor har använts, har det beaktats att informationen kommer från parter 
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eller intresseorganisationer som inte kan anses vara opartiska i frågor gällande 

privatkopiering. 

 

1.5. Avgränsningar 

För att på ett heltäckande sätt besvara uppsatsens syfte kommer relevanta delar av 

upphovsrätten att redogöras för. Syftet är dock inte att göra en heltäckande 

redogörelse. Vad gäller inskränkningar i upphovsrättsinnehavares ensamrätt så 

kommer enbart kopiering för privat bruk att behandlas, övriga inskränkningar 

utelämnas då de inte är relevanta för ämnet.  

I uppsatsen fokuseras på svensk rätt och EU-rätt. En kortare redogörelse av 

Bernkonventionen, en internationell reglering som bland annat reglerar undantag 

från upphovsrättsinnehavares ensamrätter, kommer att presenteras. I övrigt 

kommer internationella regleringar inte att behandlas i uppsatsen. 

Uppsatsens ämne är privatkopiering, vilket inte ska förväxlas med piratkopiering. 

Piratkopiering är när upphovsrättsligt skyddade verk kopieras utan att varken 

undantag i lag tillåter detta eller att medgivande finns från upphovsrättsinnehavaren. 

Det rör sig således om olaglig verksamhet, i motsats till privatkopiering som är en 

laglig inskränkning i upphovsrätten. I uppsatsen kommer inte piratkopiering att 

behandlas närmare, men kommer att nämnas. 

Det finns flera organisationer i Sverige som tillvaratar upphovsrättsinnehavares 

intressen. För denna uppsats vidkommande är enbart Copyswede av intresse, som 

är den organisation som administrerar det svenska kompensationssystemet för 

privatkopiering. Vidare är Copyswede en paraplyorganisation som företräder ett 

stort antal intresseorganisationer.2 

 

1.6. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Framställningen är indelad i nio kapitel. 

Närmast följer ett kapitel om upphovsrätten i Sverige, med vissa internationella 

                                                 
2 Exempelvis STIM, SAMI och SJF. För en komplett lista se 
http://www.copyswede.se/om-copyswede/medlemsorganisationer/ 
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inslag. Kapitlets syfte är att ge läsaren en allmän bakgrund om ämnet i stort, varför 

kapitlets karaktär är deskriptivt. I kapitel tre behandlas den EU-rättsliga regleringen 

på området, främst gällande Infosoc-direktivet. 3  Kapitlet avslutas med en 

genomgång och analys av relevant praxis från EU-domstolen. Kapitel fyra behandlar 

privatkopieringsersättning ur ett svenskt perspektiv, innehållande en genomgång av 

aktuella bestämmelser, relevanta organisationer samt ersättningsnivåer och 

sanktioner. Efter det följer kapitel fem om vilka anordningar som är särskilt ägnade 

för kopiering för privat bruk och därför ersättningspliktiga. I kapitlet görs en 

genomgång av aktuell praxis från svenska domstolar och skiljedomsinstitut samt en 

analys av det svenska systemet. Vidare följer i kapitel sex en jämförelse mellan 

Sverige och andra EU-länders undantag för privatkopiering. Sjunde kapitlet 

behandlar vissa frågor om den tekniska utvecklingens utmaningar och lösningar. I 

kapitel åtta analyseras hur framtiden för kopiering för privat bruk ser ut, både 

gällande utvecklingen för svensk del och ur ett EU-perspektiv. Uppsatsens nionde 

kapitel består av avslutande kommentarer. 

 

 

  

                                                 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället. 
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2. Upphovsrätten i Sverige 

2.1. Allmänt 

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten. Den ger ett skydd till skapare av 

litterära och konstnärliga verk, exempelvis musikartister, konstnärer, programmerare 

och författare. Upphovsrätten regleras främst i lagen (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk (URL). Vissa delar regleras även i 

upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrätts-

förordningen (1994:193). 

 Upphovsrättens grundläggande syfte är att skydda och stimulera innovation, 

skapande och kreativitet samt att möjliggöra för upphovsrättsinnehavare att få betalt 

för sina verk.4 Upphovsrättsinnehavare åtnjuter en ensamrätt till sina verk, förutsatt 

att verket uppnår viss verkshöjd, och har själva rätt att bestämma hur verket får 

användas. Ensamrätten innefattar både en ekonomisk- och en ideell rätt.  

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst, det krävs ingen ansökan, 

registrering eller deponering. Denna för rättsområdet så viktiga princip har sitt 

ursprung i Bernkonventionen. Ett verk behöver heller inte publiceras eller 

offentliggöras, utan kan vara skyddat även i en rent privat sfär.5 Upphovsrätten 

skyddas som en mänsklig rättighet av egendomsskyddet i regeringsformen 2 kap 15 

§, Europakonventionen artikel 1 i första tilläggsprotokollet och EU:s 

rättighetsstadga artikel 17. Den tekniska utvecklingen, nya och effektiva kopierings- 

och överföringsmöjligheter samt internet gör att rättsområdet har fått en allt större 

betydelse och skyddar mycket stora ekonomiska värden.6  

 

2.2. Skyddets objekt 

I 1 § URL anges upphovsrättens kärna, nämligen att den som skapar ett litterärt eller 

konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. I bestämmelsen anges flera exempel på 

vad som ska anses vara ett verk. Verksbegreppet innefattar till exempel skönlitterära 
                                                 
4 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s 7. 
5 Levin, Lärobok i immaterialrätt s 72. 
6 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s 1. 
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framställningar, datorprogram, musikaliska eller sceniska verk, filmverk eller verk 

som har kommit till uttryck på något annat sätt. Verksbegreppet är således brett och 

uppräkningen är inte uttömmande. Det finns även ett skydd för så kallade 

närstående rättigheter till upphovsrätten. De regleras i kapitel 5 URL och skyddar 

bland annat fotografer samt radio- och TV-företag.  

Ett verk måste uppvisa ett visst mått av självständighet och originalitet för att 

skyddas upphovsrättsligt. 7  Denna grundläggande förutsättning för skydd brukar 

kallas för originalitetskravet. Kravet finns inte definierat i lagen utan anses ligga i 

begreppen ”verk” och ”skapat”. 8  Ett verk ska vara resultatet av en skapande, 

personlig insats av upphovsmannen. 9  För att avgöra detta i praktiken används 

dubbelskapandekriteriet, vilket innebär att två personer oberoende av varandra inte 

ska ha kunnat skapa något som är i princip lika. 10  I Sverige är verkshöjd och 

särprägel etablerade begrepp, som används sammanfattande för att beskriva vad 

som krävs för att ett verk skyddas. I begreppen ligger inget krav på ett verks kvalitet 

i sig, ”dåliga” verk kan också vara skyddade.11 

 

2.3. Skyddets subjekt 

Den som har skapat ett verk innehar upphovsrätten till det. Det anges i 1 § URL 

och innebär att en bestämd fysisk person ursprungligen innehar upphovsrätten till 

sin skapelse. Inga krav ställs på skaparen i sig, även omyndiga personer kan vara 

upphovsrättsinnehavare, dock utan att vara rättskapabla gällande de ekonomiska 

aspekterna.12 Upphovsrätten till ett verk består av en ekonomisk- och en ideell rätt. 

Den ekonomiska rätten är överlåtbar, vilket stipuleras i 27 § URL och innebär att 

juridiska personer mycket väl kan vara upphovsrättsinnehavare. Den ekonomiska 

rätten till ett verk kan överlåtas i sin helhet eller delvis, som exempelvis rätten att 

mångfaldiga ett verk. En överlåtelse av en upphovsrätt kan exempelvis ske på grund 

                                                 
7 Prop 1960:17 s 379. 
8 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 55. 
9 Levin, Lärobok i immaterialrätt s 81. 
10 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 55. Viss kritik har dock 
framförts mot användningen av dubbelskapandekriteriet, se exempelvis NJA 2004 s 149. 
11 SOU 1956:25 s 66 f. 
12 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 79. 
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av ett anställningsförhållande eller en avtalsrättslig överlåtelse. När det gäller 

övergång av en upphovsrätt i ett anställningsförhållande, ska verket vara skapat på 

grund av anställningen eller på grund av ett särskilt åtagande mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren. 13  Ett verk kan även upplåtas åt annan, vilket innebär att 

upphovsrättsinnehavaren fortsatt äger upphovsrätten men låter verket nyttjas av en 

individ eller juridisk person i vissa avseenden. En sådan licens kan exempelvis gälla 

rätten att sprida eller mångfaldiga ett verk och kan upplåtas exklusivt eller till flera.14 

 

2.4.  Den ekonomiska rätten 

2.4.1. Allmänt om den ekonomiska rätten 

De ekonomiska rättigheterna finns angivna i 2 § URL. Upphovsrättsinnehavare ges 

en ”uteslutande rätt”, en ensamrätt, att förfoga över ett verk. Denna ensamrätt delas 

in i två förfoganden, dels rätten att framställa exemplar av ett verk och dels att göra 

det tillgängligt för allmänheten. Ensamrätten är således väl preciserad, det är enbart 

dessa två förfoganden som skyddas. Ensamrätten innebär som huvudregel att det 

bara är upphovsrättsinnehavaren som har rätt att förfoga över sitt verk. Detta kan 

dock inskränkas genom ett medgivande från upphovsrättsinnehavaren eller genom 

lag. En sådan lagstadgad inskränkning i ensamrätten är privatkopieringsundantaget. 

 

2.4.2. Exemplarframställningsrätten 

Det ena av de två förfogandena är rätten att framställa exemplar av ett verk.  

Exemplarframställningsrätten innefattar varje direkt eller indirekt och tillfällig eller 

permanent kopia oavsett form och oavsett med vilken metod den framställts. 

Definitionen stipuleras i 2 § 2 st URL. Vad som ska anses vara ett exemplar av ett 

verk har en extensiv innebörd.  Även delar av ett verk eller ett verk i ändrad form 

skyddas, så länge som delen i sig har verkshöjd.15 Oavsett på vilket sätt, med vilken 

teknik eller i vilket medium, i original eller som efterbildning så räknas det som ett 

                                                 
13 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 80. 
14 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 73. 
15 NJA 1995 s 256. 
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exemplar. Exempelvis är ett verk som lagras i en dator att anse som ett exemplar.16 

Vidare är det ett exemplar även om det inte är en exakt kopia, ett fotografi av en 

staty är ett exemplar av det ursprungliga verket. 17  Exemplarframställningsrätten 

torde vara ekonomiskt mycket betydelsefull, att framställa exemplar för försäljning 

måste anses vara av stor vikt för bland annat förlagsverksamhet, företag som 

utvecklar datorprogram och musikindustri. 

 

2.4.3. Rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten 

Det andra förfogandet är rätten att göra ett verk tillgängligt för allmänheten. De fyra 

kategorierna av tillgängliggörande anges i 2 § 3 st URL. Den första kategorin, 

överföring till allmänheten, avser de situationer när ett verk tillgängliggörs från en 

annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföringar som sker på 

ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt 

som de själva väljer omfattas. Denna kategori gäller med andra ord överföringar på 

distans, exempelvis TV- och radiosändningar eller uppspelning av ett verk på 

internet via streamingtjänster såsom Spotify och Netflix. 18  Alla typer av 

överföringar, trådbundna som trådlösa, omfattas av bestämmelsen, som medvetet är 

utformad på ett teknikneutralt sätt.19  

Den andra kategorin är rätten att framföra ett verk offentligt. Det handlar således 

om framföranden på samma plats som där allmänheten kan ta del av verket. Det 

kan till exempel handla om musik- eller teaterframträdanden. Även indirekta 

framföranden med tekniska hjälpmedel räknas hit, exempelvis när musik spelas upp 

i en musikanläggning på en klubb.20 

Den tredje kategorin, visningsrätten, innebär en rätt att visa verket offentligt inför 

publik utan tekniska hjälpmedel. Typexemplet är att visa upp en tavla eller en 

skulptur på ett museum.21 

                                                 
16 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 90. 
17 Bonthron m fl, Lagarna inom immaterialrätt s 17, kommentar till 2 § URL. 
18 Svenska begrepp för streaming är direktuppspelning eller strömmande överföring. Det 
engelska begreppet är så allmänt vedertaget att det fortsättningsvis används i uppsatsen. 
19 Prop 2004/05:110 s 378. 
20 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 108. 
21 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 114 f. 
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Den fjärde kategorin avser den så kallade spridningsrätten. Den innebär en rätt att 

sprida exemplar av verket till allmänheten genom försäljning, uthyrning, utlåning 

eller på andra sätt. Upphovsrättsinnehavaren kan bestämma om och när exemplar 

av ett verk ska göras tillgängligt för allmänheten, men därefter kan det vara svårt att 

kontrollera fortsatt spridning.22 

 

2.5. Den ideella rätten 

Den ideella rätten anges i 3 § URL. Innebörden är dels att upphovsmannen i 

samband med sitt verk ska anges i den omfattning som god sed kräver och dels 

rätten till respekt för verket. Rätten till respekt innebär att ett verk inte får ändras 

eller sättas i ett sådant sammanhang att upphovsmannens litterära eller konstnärliga 

anseende kränks. Den ideella rätten är enligt 3 § 3 st URL inte överlåtbar, utan kan 

bara efterges såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket, 

exempelvis när ett verk överlåts för att användas vid inspelning av film.23 

 

2.6. Kopiering för privat bruk 

Upphovsrättslagens andra kapitel innehåller inskränkningar i ensamrätten, främst i 

de ekonomiska rättigheterna. I 12 § URL anges ett undantag om framställning av 

exemplar för privat bruk. Bestämmelsen anger att var och en för privat bruk får 

framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Vad som menas med 

några få exemplar avgörs från fall till fall. Utgångspunkten är vad som kan anses 

vara nödvändigt för personligt bruk, vilken typ av verk det är fråga om samt 

situationen i övrigt. 24  Det är enbart fysiska personer som får använda sig av 

undantaget för att framställa kopior till sig själv samt till familj och vänkrets.25 Ett 

visst utrymme kan finnas till att kopiera verk för användning i arbetet, så länge som 

                                                 
22 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 115 f. 
23 SOU 1956:25 s 128. 
24 Levin, Lärobok i immaterialrätt s 199 och prop 2004/05:110 s 383. 
25 Prop 2004/05:110 s 107 f. 
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det sker för egen räkning. Kopiering av verk till kollegor torde däremot inte vara 

accepterat.26 

12 § URL stipulerar vidare att litterära verk i skriftlig form endast i begränsad 

omfattning får kopieras för privat bruk. Det är också förbjudet att för privat bruk 

kopiera datorprogram (säkerhetskopior medges dock, 26 g § URL), framställa 

digitala kopior av digitala sammanställningar (exempelvis databaser) och uppföra 

byggnadsverk. Privatkopiering kräver att den egentliga förlagan har framställts eller 

gjorts tillgänglig för allmänheten med upphovsrättsinnehavarens samtycke. En 

olovlig förlaga kan således inte kopieras med stöd av privatkopieringsundantaget. 

Undantaget är en ren inskränkning, inget godkännande behövs från 

upphovsrättsinnehavaren. 27  Regeln kan motiveras på två sätt. Det ena är att 

privatpersoner kan vilja kopiera verk av praktiska skäl. Det andra är att det skulle 

vara väldigt svårt att kontrollera och beivra kopiering för privat bruk i enskildas 

privata miljö, varför det kan anses vara bättre att istället tillåta sådan kopiering i 

begränsad omfattning.28 

För att kompensera upphovsrättsinnehavare för enskildas rätt att kopiera för 

privat bruk ska så kallad privatkopieringsersättning utgå. Detta redogörs närmare för 

i kommande kapitel. 

 

2.7. Bernkonventionen 

Trots att upphovsrätten som juridisk utgångspunkt har karaktären av en territoriellt 

begränsad nationell rättighet, är upphovsrätten starkt präglad av internationell 

påverkan och globalisering. De senaste årtiondenas ökade möjligheter till effektiv 

och gränslös kommunikation har påverkat spridningen av skyddade verk. Störst 

inverkan har troligtvis utvecklingen av internet haft på denna spridning. 

Gränsöverskridande skydd för litterära, musikaliska och konstnärliga verk är därför 

av stor vikt för att upphovsrättsinnehavarna effektivt ska kunna tillvarata sin rätt.29 

                                                 
26 Prop 2004/05:110 s 383. 
27 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s 101. 
28 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 148. 
29 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 25. 
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För att säkerställa ett starkt skydd finns det flera internationella överenskommelser 

och konventioner som möjliggör för upphovsrättsinnehavare att kunna tillvarata sin 

rätt, oberoende av nationalitet. För denna uppsats vidkommande är 

Bernkonventionen mest relevant.  Den har tillträtts av Sverige.30 De stater som 

anslutit sig till Bernkonventionen utgör enligt artikel 1 en union. Stater inom denna 

union är skyldiga att skydda verk som har anknytning till andra konventionsstater, 

på samma sätt som man skyddar nationella verk. Denna princip kallas för principen 

om nationell behandling, och är en av två centrala principer i Bernkonventionen. 

Den andra principen är principen om minimiskydd, vilken innebär att reglerna i 

konventionen anger en lägsta nivå för det skydd som anslutna stater måste uppbära i 

nationell lagstiftning.  

Eftersom konventionen är omfattande, har det lett till att de anslutna staternas 

nationella upphovsrättslagstiftningar blivit relativt uniforma.31 Ett verk har enligt 

konventionen anknytning till unionen, och ska således skyddas, om 

upphovsrättsinnehavaren är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i en 

unionsstat, eller om verket ges ut i en unionsstat inom 30 dagar från första 

utgivning. Dessa regler finns lagstadgade i svensk rätt, i 2 § internationell 

upphovsrättsförordning (1994:193), som stipulerar Sveriges åtagande att skydda verk 

som har anknytning till andra anslutna stater. 

I Bernkonventionen artikel 9 (1) anges att konventionsskyddade 

upphovsrättsinnehavare har en exklusiv rätt att mångfaldiga verk. Undantag från 

denna huvudregel kan dock göras med stöd i artikel 9 (2), som medger att 

konventionsstaterna i nationell lag får göra undantag från ensamrätten att 

mångfaldiga verk i vissa fall. Det är med stöd av denna bestämmelse som anslutna 

stater i sin nationella lagstiftning får ha undantag för privatkopiering. 

Bernkonventionen tillåter således undantag i upphovsrättsinnehavares ensamrätt, 

en möjlighet som Sverige utnyttjar i och med bestämmelsen i 12 § URL. 

                                                 
30 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 358. 
31 Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s 13.  
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3. EU-rättslig reglering 

3.1. Infosoc-direktivet 

Upphovsrätten påverkas i hög grad av EU-samarbetets grundläggande syfte om 

upprättandet av en inre marknad. För att tillförsäkra fri rörlighet av varor, tjänster 

och kapital samt fri konkurrens inom unionen har EU lagstiftningskompetens på 

det immaterialrättsliga området. Denna omfattande kompetens grundas med stöd av 

artikel 118.1 FEUF. Vidare har EU enligt artikel 114.1 FEUF kompetens att skapa 

direktiv för att harmonisera medlemsstaternas immaterialrättsliga lagstiftning och 

främja den inre marknadens funktion. 

Infosoc-direktivet tillkom för att harmonisera de rättsliga ramarna för 

upphovsrätt inom unionen och för att främja informationssamhällets utveckling. 

Upphovsrätten ansågs vara av stor betydelse för detta ändamål. 32  Ytterligare en 

anledning bakom Infosoc-direktivet var att uppfylla de internationella förpliktelser 

som stipulerades i WIPO-fördraget om upphovsrätt, ett resultat av en 

diplomatkonferens 1996 under ledning av WIPO.33  

Artiklarna 1-4 i Infosoc-direktivet behandlar upphovsrättsinnehavares rättigheter, 

som rätten att mångfaldiga verk, rätten att överföra verk till allmänheten och 

spridningsrätten. Artikel 5 Infosoc-direktivet behandlar medlemsstaters möjligheter 

att föreskriva om undantag och inskränkningar från upphovsrättsinnehavares 

ensamrätt enligt direktivet.  

Rätten att mångfaldiga skyddade verk för privat bruk är ett av undantagen, vilket 

stipuleras i artikel 5.2 b Infosoc-direktivet. Undantaget gäller för mångfaldigande på 

alla typer av medium utfört av en fysisk person för privat bruk, där syftet varken 

direkt eller indirekt är kommersiellt. Staterna måste, om ett undantag införs, 

garantera att upphovsrättsinnehavarna ges en rimlig kompensation. Innebörden av 

detta förtydligas i direktivets ingress. 34  Där anges att medlemsstaterna bör ges 

möjlighet att besluta om undantag eller inskränkningar från mångfaldiganderätten, 

förutsatt att rimlig kompensation säkerställs. Vidare sägs att digital privatkopiering 

                                                 
32 Infosoc-direktivets beaktandesats 2 och 5. 
33 Infosoc-direktivets beaktandesats 15. 
34 Infosoc-direktivets beaktandesats 38. 
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kan bli vanligare och få större ekonomisk betydelse, varför vederbörlig hänsyn bör 

tas till skillnaderna mellan digital och analog privatkopiering. 

 

3.2. Rimlig kompensation 

För att kompensera upphovsrättsinnehavarna om en medlemsstat inför ett undantag 

om privatkopiering krävs att rimlig kompensation kan garanteras. Vad som avses 

med rimlig kompensation preciseras i direktivets ingress. 35  Den rimliga 

kompensationen ska ses som en skälig ersättning för den kopiering som medges av 

ett nationellt undantag om privatkopiering. Vid fastställande av formen för, närmare 

bestämmelser om och vilken ersättningsnivå som ska gälla för den rimliga 

kompensationen, bör de särskilda förhållandena i varje enskilt fall beaktas. Ett 

värdefullt kriterium för att bedöma detta är att titta på den eventuella skada som 

uppkommer till följd av ett undantag. Om en upphovsrättsinnehavare har erhållit 

ersättning på något annat sätt, exempelvis genom licensavgifter, behöver ingen 

särskild ersättning utgå för att kompensera för privatkopiering. Om skadan  för 

upphovsrättsinnehavaren är obetydligt behöver heller ingen ersättning utgå. När en 

medlemsstat tillämpar undantaget om privatkopiering, bör den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen beaktas. Detta ska särskilt gälla i fråga om digital 

privatkopiering och ersättningssystem, när effektiva tekniska skyddsåtgärder finns 

att tillgå.36 

Rimlig kompensation måste således säkerställas, om undantag för privat 

kopiering medges av en medlemsstat. Det ska vara en skälig ersättning, främst 

baserad på skadan som drabbar upphovsrättsinnehavaren till följd av ett undantag, 

och ska inte utgå om skadan är obetydlig. Direktivet lämnar ett betydande utrymme 

för medlemsstaterna att själva besluta om form, finansiering, uppbörd och nivå av 

den rimliga kompensationen.37 

 

                                                 
35 Infosoc-direktivets beaktandesats 35. 
36 Infosoc-direktivets beaktandesats 39. 
37 C-467/08 Padawan p 37. 
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3.3.  Trestegsregeln 

Om en medlemsstat tillåter kopiering för privat bruk, måste artikel 5 p 5 Infosoc-

direktivet beaktas. Bestämmelsen ger uttryck för den så kallade trestegsregeln. 38 

Bestämmelsen förekommer även i andra internationella konventioner. 39 

Trestegsregeln innebär att ett undantag om privatkopiering endast får tillämpas i fall 

som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt inkräktar 

på upphovsrättsinnehavarens legitima intressen. Medlemsstaterna bör särskilt beakta 

de ökande ekonomiska verkningarna av ett undantag i den elektroniska miljön.40 Vid 

införandet av Infosoc-direktivet i svensk rätt gjordes bedömningen att trestegsregeln 

är en tolkningsregel som inte explicit behöver införlivas i nationell rätt. Istället 

beaktades regeln vid utformningen av de undantag som aktualiserades för svensk 

del, däribland undantaget om privatkopiering.41 

 

3.4. EU-praxis avseende privatkopiering 

3.4.1. Padawan 

EU-domstolen har i några mål avhandlat frågor knutna till tolkningen av artikel 5.2 

b Infosoc-direktivet. I målet Padawan avhandlade domstolen frågor om tolkningen 

av begreppet rimlig kompensation.42 Omständigheterna i målet var att Padawan SL, 

ett spanskt aktiebolag, sålde CD- och DVD-skivor samt MP3-spelare i Spanien. 

SGAE, ett av de organ som sköter den kollektiva förvaltningen av immateriella 

rättigheter i Spanien, väckte talan mot Padawan och yrkade att bolaget till SGAE 

skulle utge privatkopieringsersättning baserat på antal sålda medium. Det spanska 

systemet var, liksom det svenska, utformat så att näringsidkare krävdes på 

ersättning, och kunde i sin tur lägga över kostnaden på privatkopierande 

konsumenter. Padawan bestred betalningsskyldighet med motiveringen att det 

                                                 
38 Prop 2004/05:110 s 82. 
39 Se exempelvis Bernkonventionen artikel 9.2, WCT artikel 10, WPPT artikel 16 och 
TRIPS artikel 13.  
40 Infosoc-direktivets beaktandesats 44. 
41 Prop 2004/05:110 s 83. 
42 C-467/08 Padawan. 
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strider mot Infosoc-direktivet att tillämpa en avgift på digitala medier utan åtskillnad 

och oberoende av hur aktuella lagringsmedium användes (för privat bruk eller i 

yrkesmässig och kommersiell verksamhet). Padawan anförde att deras verksamhet 

gick ut på att sälja anordningar för kommersiellt bruk, vilket enligt Infosoc-

direktivet ska vara undantaget från skyldighet att betala privatkopieringsersättning. 

Domstolen konstaterade först att begreppet rimlig kompensation, i den mening 

som avses i artikel 5.2 b Infosoc-direktivet, är ett självständigt begrepp i 

unionsrätten, som ska tolkas enhetligt i alla medlemsstater som har infört ett 

undantag för privatkopiering. Detta ska gälla oavsett medlemsstaternas frihet att 

själva besluta om form, finansiering, uppbörd och nivå av den rimliga 

kompensationen.43 

Domstolen fortsatte med att pröva frågan om beräkningen av rimlig 

kompensation. Man konstaterade att rimlig kompensation ska beräknas utifrån den 

skada som upphovsrättsinnehavarna lider till följd av ett undantag om 

privatkopiering. Domstolen konstaterade att det är av vikt att ersättningen erläggs av 

den person som faktiskt privatkopierar, då det är denna person som utför en 

handling som innebär en skada för upphovsrättsinnehavaren. Det var enligt 

domstolen förenligt med Infosoc-direktivet att de som förfogar över eller säljer 

utrustning, apparater och medier, samt möjliggör för andra att privatkopiera, ska 

finansiera den rimliga kompensationen, i den mån dessa kan föra vidare kostnaden 

på de som faktiskt privatkopierar.44  

Vid besvarande av tolkningsfråga tre och fyra konstaterade domstolen att det är 

befogat att presumera att fysiska personer, som har tillgång till utrustning med 

privatkopieringsfunktionalitet, kommer att utnyttja möjligheten till mångfaldigande. 

Den omständigheten att det är möjligt att privatkopiera är således tillräcklig för att 

privatkopieringsersättning ska erläggas. Däremot är det inte förenligt med Infosoc-

direktivet att tillämpa undantaget utan att göra åtskillnad mellan privatpersoners 

användning och användning av juridiska personer, då ersättning ej får utgå på 

                                                 
43 C-467/08 Padawan p 37 
44 C-467/08 Padawan p 44 – 50. 
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utrustning som uppenbart och uteslutande används av andra än privatanvändare till 

annat än privatkopiering. 45 

Det kan konstateras att domstolen gjorde flera viktiga preciseringar av EU-

rättens syn på undantag för privatkopiering. Rimlig kompensation är ett självständigt 

EU-rättsligt begrepp. Kompensationen fastställs främst genom att titta på den skada 

som upphovsrättsinnehavare åsamkas av privatpersoners rätt att privatkopiera. 

Privatpersoner ska presumeras använda utrustning för privatkopiering, om 

utrustningen har den funktionen, och således betala ersättning. Ersättningsplikten 

får av praktiska skäl läggas på tillverkare eller importörer av sådan utrustning, som 

sedan pålägger motsvarande kostnad på de som exempelvis köper utrustning. 

 

3.4.2. Copydan 

I målet Copydan behandlades frågor om multifunktionella medium. Talan väcktes 

av Copydan, den danska motsvarigheten till svenska Copyswede. Motparten i målet 

var Nokia. Nokia hade sålt mobiltelefoner med ett tillhörande minneskort, som 

Copydan ansåg att Nokia skulle betala privatkopieringsersättning för. Nokia bestred 

betalningsskyldighet, då man ansåg att minneskorten sällan innehåller 

privatkopierade verk.46 

EU-domstolen konstaterar i målet att det i princip saknar betydelse om ett 

medium endast har en funktion eller om det är multifunktionellt. Det saknar också 

betydelse om privatkopieringsfunktionen i förekommande fall är underordnad i 

förhållande till andra funktioner.47 Slutanvändarna antas nämligen använda sig av 

alla mediets funktioner. Däremot anför domstolen att det kan ha betydelse för 

storleken på den rimliga kompensationen om mediet är multifunktionellt eller om 

privatkopieringsfunktionen är av underordnad betydelse. Om det visar sig att 

funktionen i praktiken nästan aldrig används av samtliga mediets användare, ska inte 

tillhandahållandet av funktionen ge upphov till ersättningsplikt, då skadan för 

rättighetsinnehavarna är obetydligt.48 

                                                 
45 C-467/08 Padawan p 56 – 60. 
46 C-463/12 Copydan. 
47 C-463/12 Copydan p 29. 
48 C-463/12 Copydan p 28. 
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3.4.3. EGEDA 

Ett vid den här uppsatsens författande nytt avgörande från EU-domstolen 

behandlade frågan om ett statligt finansierat ersättningssystem för privatkopiering. 

Dom i målet EGEDA avkunnades 9 juni 2016.49 Talan i det nationella målet väcktes 

av ett antal spanska organisationer som företrädde upphovsrättsinnehavare. 

Organisationerna krävde att Spaniens högsta domstol skulle ogiltigförklara en ny lag 

som ändrade modellen för rimlig kompensation på så sätt att den efter ändringen 

skulle finansieras via statsbudgeten.50 

Den nationella domstolen hänsköt frågan till EU-domstolen, om det är förenligt 

med artikel 5.2 b Infosoc-direktivet att tillämpa ett system om rimlig kompensation 

som finansieras via statsbudgeten, som bygger på en uppskattning av den faktiska 

skadans storlek och som inte kan garantera att det är de personer som faktiskt 

privatkopierar som får bära kostnaden för nämnda kompensation.51 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att de medlemsstater som väljer att 

införa ett undantag om privatkopiering ges ett relativt stort utrymme att själva 

bestämma över ett undantags utformning, då ingen närmare beskrivning stipuleras i 

Infosoc-direktivet. Bland annat ska varje medlemsstat bestämma om vilka som ska 

betala den rimliga kompensationen samt formerna och nivån för densamma. 

Domstolen ansåg därför att artikel 5.2 b Infosoc-direktivet i princip inte kan anses 

vara ett hinder mot ett statsfinansierat ersättningssystem, så länge som ett sådant 

system säkerställer att rimlig kompensation garanteras upphovsrättsinnehavarna.52 

Domstolen konstaterade vidare att medlemsstater i och för sig får ha ett system 

där juridiska personer under vissa villkor kan bli skyldiga att betala ersättning, om de 

juridiska personerna har en faktisk möjlighet att föra vidare kostnaden på 

privatpersoner. Inte under några omständigheter får det dock vara så att juridiska 

personer de facto bär kostnaden för den rimliga kompensationen. Detta gäller för 

alla medlemsstater som inför undantag om privatkopiering, oberoende av om det är 

ett statsbudgetfinansierat eller avgiftsfinansierat system.53 

                                                 
49 C-470/14 EGEDA. 
50 C-470/14 EGEDA p 13. 
51 C-470/14 EGEDA p 16. 
52 C-470/14 EGEDA p 24. 
53 C-470/14 EGEDA p 36. 
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Det spanska systemet skulle finansieras via samtliga medel som ingick i den 

allmänna statsbudgeten, varför juridiska personer indirekt skulle komma att betala 

den rimliga kompensationen. Under dessa omständigheter fann domstolen att det 

inte går att garantera att det enbart är privatkopierarna som kommer att erlägga 

ersättning. På grund av det ovan anförda konstaterade domstolen att artikel 5.2 b 

Infosoc-direktivet utgör ett hinder för ett statsbudgetfinansierat system, om 

systemet inte kan garantera att det är användarna av de privata kopiorna som får 

bära kostnaden för den rimliga kompensationen.54 

 

3.5. Sammanfattning av EU-regler och praxis 

Tillkomsten av Infosoc-direktivet medförde nya krav på medlemsstaterna. Om en 

medlemsstat inför ett undantag som tillåter kopiering av skyddade verk för privat 

bruk, måste systemet tillförsäkra upphovsrättsinnehavarna rimlig kompensation för 

inskränkningen i ensamrätten.  

EU-domstolen har i ett antal fall preciserat innebörden av artikel 5.2 b Infosoc-

direktivet. Den rimliga kompensationen, som är ett självständigt EU-rättsligt 

begrepp, ska främst beräknas utifrån den skada som upphovsrättsinnehavaren lider 

till följd av privatkopieringen. Den som faktiskt privatkopierar ska erlägga 

ersättningen, men av praktiska skäl får näringsidkare belastas med ersättningsplikt 

varpå dessa kan övervältra kostnaden på de privatkopierande konsumenterna. Ett 

ersättningssystem måste göra skillnad på olika typer av anordningar, huvudregeln är 

att enbart de anordningar som tillhandahålls för privat bruk ska vara 

ersättningspliktiga.  

Det är inte nödvändigt att konstatera att en anordning rent faktiskt används för 

privatkopiering, det är tillräckligt att funktionen finns för att en presumtion om 

kopiering ska föreligga. I normala fall har det vidare ingen betydelse för ersättnings-

plikt om anordningen har andra funktioner och att kopieringsfunktionen är 

underordnad. Däremot kan det påverka storleken på ersättningen om en anordning 

är multifunktionell.  

                                                 
54 C-470/14 EGEDA p 41 – 42. 
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Medlemsstaterna ges en relativt stor frihet att utforma kompensationssystemet som 

respektive medlemsstat finner lämpligast. I ett fall har EU-domstolen dock 

underkänt ett nationellt system. Domstolen konstaterade i fallet att ett system där 

den rimliga kompensationen utbetalas av staten via statsbudgeten i och för sig inte 

behöver vara oförenligt med Infosoc-direktivet, men att systemet måste garantera 

att det enbart är privatpersoner som betalar ersättningen. Kompensationen kan 

således inte utbetalas från en stats samtliga medel, eftersom juridiska personer 

indirekt kommer att medfinansiera kompensationen. 

 

3.6. Närmare om EU-domstolens slutsatser 

Artikel 5.2 b Infosoc-direktivet ger medlemsstater, som väljer att införa ett undantag 

för kopiering för privat bruk, en stor frihet. Systemets utformning lämnas till 

medlemsstaterna, så länge som systemet garanterar att upphovsrättsinnehavarna ges 

en rimlig kompensation. Det nyligen avgjorda fallet EGEDA visar dock på att det 

finns gränser för hur långtgående befogenheter medlemsstaterna har vid 

utformningen. Ersättningen måste i slutändan belasta privatkopierarna. Juridiska 

personer får inte tvingas att de facto betala kompensationen, utan möjlighet att 

övervältra kostnaden på privatpersoner. Samtidigt uttalade EU-domstolen i Padawan 

att privatpersoner ska presumeras privatkopiera, samt att det i Copydan konstaterades 

att privatpersoner schablonmässigt antas använda alla funktioner en anordning har, 

oaktat den faktiska användningen. 

Enligt min mening skapar synsättet en viss obalans, eftersom privatpersoner som 

inte har för avsikt att privatkopiera ändå ska anses vara ersättningsskyldiga. Enligt 

EU-domstolens argumentation i Padawan ansågs det som en fungerande ordning att 

importörer och tillverkare lägger kostnaden på alla konsumenter som inhandlar 

ersättningspliktiga anordningar. Särskilt som ersättningsplikten enligt Copydan anses 

omfatta multifunktionella anordningar, även i fall där privatkopieringsfunktionen är 

av underordnad betydelse. Det kan anses vara en praktisk lösning. Det är i praktiken 

svårt att på ett effektivt sätt konstatera vilka privatpersoner som rent faktiskt 

privatkopierar, och därför är ersättningsskyldiga. EU-domstolens praxis leder dock 

enligt min uppfattning till att ersättningssystemen blir trubbiga.  
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EU-domstolen har vidare i sin praxis varit något inkonsekvent. Det anses i ena fallet 

vara av yttersta vikt att juridiska personer inte ska erlägga ersättning. Samtidigt ska 

kretsen av ersättningspliktiga när det kommer till privatpersoner i praktiken omfatta 

alla som köper en anordning som kan användas till att kopiera för privat bruk, 

oaktat om den faktiskt används till detta. 

Underkännandet av Spaniens statsfinansierade ersättningssystem kan enligt mig 

kritiseras. EU-domstolen har i och för sig rätt i att juridiska personer inte ska 

belastas med att utge privatkopieringsersättning. Mot detta står att det saknas någon 

direkt koppling mellan vad ett subjekt betalar till en stat i skatt, och hur en stat 

budgeterar för sina utgifter.55 Det är inte heller så att ett skattesubjekt nyttjar alla 

skattefinansierade rättigheter. Juridiska personer kan till exempel omöjligen nyttja 

skattefinansierad sjukvård, trots att deras skattemedel delvis används till detta.  

Som EU-domstolen uttalat i bland annat Padawan anses medlemsstaterna förfoga 

över ett stort utrymme av självbestämmande när det kommer till att utarbeta 

nationella system för rimlig kompensation. Vidare anges i artikel 5.2 b Infosoc-

direktivet att fysiska personer får mångfaldiga skyddade verk under förutsättning att 

rättighetsinnehavarna garanteras rimlig kompensation. Det stipuleras inget om vem 

som ska uppbära ersättningen, utan detta har lämnats till staterna att själva besluta 

om. I tidigare praxis från EU-domstolen har det också klargjorts att 

upphovsrättsinnehavare ska kompenseras för den skada som åsamkas dem, även om 

följden har blivit att individer som inte privatkopierar tvingas betala ersättning. Att 

det därför är av så stor vikt för domstolen att juridiska personer indirekt kan komma 

att finansiera ett kompensationssystem genom att dessa betalar skatt, är 

inkonsekvent och inte ändamålsenligt. När EU-domstolen för första gången 

stipulerar en begränsning i medlemsstaternas omfattande självbestämmande missar 

man enligt mig målet, nämligen att upphovsrättsinnehavarna ska erhålla rimlig 

kompensation för den skada som åsamkas dem. 

                                                 
55 C-470/14 EGEDA, Generaladvokatens förslag till avgörande p 50. 
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4. Privatkopieringsersättning 

4.1. Bakgrund och kassettskatt 

Undantaget om kopiering för privat bruk har historiskt inte inneburit en särskilt stor 

förlust för upphovsrättsinnehavarna. Frågan om ett ersättningssystem togs upp 

första gången i ett utskottsbetänkande på 50-talet. Det konstaterades då att om ett 

mer betydande intrång i ensamrätten skulle komma att bli följden av det ökande 

bruket av inspelningsapparater, skulle ett ersättningssystem kunna bli aktuellt.56 Det 

dröjde dock till 1982 innan en punktskatt, den så kallade kassettskatten, infördes 

genom lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband. Skatten skulle betalas vid 

försäljning, uthyrning eller införsel av oinspelade kassettband samt inspelade och 

oinspelade videokassettband. 57  I propositionen angavs som skäl att den kraftigt 

ökande kopieringen av musik och bild lett till förfång för upphovsrättsinnehavare, 

genom ett utnyttjande av skyddade verk som inte varit avsett. Kopieringen skulle 

kompenseras genom direkt ekonomisk ersättning till upphovsrättsinnehavarna, för 

vilket kassettskatten skulle skapa ekonomiskt handlingsutrymme.58 

Skatten avskaffades den 1 januari 1993, främst på grund av att problem med 

smuggling av kassettband från närliggande länder skadae den seriösa handeln med 

kassettband i Sverige, men även för att skatten inte ansågs bidra till att stärka 

upphovsrätten.59  

 

4.2.  Om dagens reglering 

Den 1 januari 1999 infördes ett upphovsrättsligt ersättningssystem vid namn 

kassettersättning. Bestämmelsen ändrades avsevärt vid den svenska 

implementeringen av Infosoc-direktivet. 60  Idag kallas systemet för 

privatkopieringsersättning. Bestämmelserna finns under rubriken ersättning vid 

                                                 
56 SOU 1956:25 s 186 ff. 
57 Prop 1989/90:111 s 178 f. 
58 Prop 1981/82:159 s 7. 
59 Prop 1989/90:111 s 179. 
60 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 158. 
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tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagning i 26 k – m §§ 

URL. Huvudregeln i 26 k § URL stipulerar att när en näringsidkare i sin 

yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller importerar anordningar på vilka ljud eller 

rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar 

av verk för privat bruk, har upphovsrättsinnehavare rätt till ersättning av 

näringsidkaren. Det skyddade verket ska ha sänts ut i ljudradio eller television eller 

ha getts ut på anordningar genom vilka de kan återges. Upphovsmännen har dock 

inte rätt till ersättning, om de tillverkade eller införda anordningarna ska användas 

till annat än exemplarframställning för privat bruk, föras ut ur landet eller användas 

för exemplarframställning till personer med funktionshinder.  

Den svenska modellen för ersättning bygger således på att näringsidkare, som 

tillverkar eller importerar anordningar som är särskilt ägnade för kopiering av verk 

för privat bruk, ska erlägga ersättning till upphovsrättsinnehavare 

 

4.3. Copyswede 

Det är enbart organisationer som företräder ett flertal ersättningsberättigade svenska 

upphovsrättsinnehavare som har rätt att kräva in privatkopieringsersättning och 

träffa avtal om nedsättning av ersättningen, vilket stadgas i 26 m § URL. På den 

svenska marknaden hanterar organisationen Copyswede systemet med 

privatkopieringsersättning. 

Copyswede är en paraplyorganisation som organiserar förhandlingar på vissa 

delar av upphovsrättsområdet.61 Copyswede ska kräva in ersättning och fördela den 

mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till Copyswede för 

dess omkostnader. Tillverkare och importörer av ersättningspliktiga anordningar 

måste anmäla sin verksamhet till Copyswede. Copyswede har med stöd av ovan 

angivet lagrum rätt att begära ut redovisning från tillverkare och importörer om 

antal anordningar som grundar rätt till ersättning. Särskilt gällande anordningarnas 

lagringskapacitet eller inspelningstid, om upprepad digital lagring är möjligt samt när 

anordningarna tillverkades eller infördes. 

                                                 
61 Prop 2004/05:110 s 127. 



32 

 

4.4. Ersättningsnivåer 

4.4.1. Lagstadgade ersättningsnivåer 

Ersättningens storlek påverkas av om det är analoga eller digitala anordningar. 

Enligt 26 l § URL ska ersättning för anordningar för analog upptagning (ljud- och 

videoband) utgå med två och ett halvt öre för varje möjlig upptagningsminut. För 

anordningar där digital upptagning kan ske ska ersättning erläggas med 0,25 öre per 

megabyte lagringsutrymme. För anordningar där digital upptagning kan ske 

upprepade gånger är ersättningsnivån 0,4 öre per megabyte lagringsutrymme. Den 

högre avgiften motiveras med att anordningar av detta slag kan användas till 

betydligt mer omfattande exemplarframställningar än anordningar som endast kan 

användas en gång.62  

 

4.4.2. Nedsättning av ersättningen 

26 l § 2 st URL stipulerar en regel om nedsättning av ersättningsbeloppen i två fall. 

Den ena nedsättningsgrunden är om en upphovsrättsinnehavare kompenseras för 

privatkopiering på annat sätt. Ett exempel på detta är om konsumenter i samband 

med köp av ett verk också betalar extra för rätten att privatkopiera verket i ett eller 

flera exemplar. Den andra nedsättningsgrunden är om ersättningen är oskäligt hög 

med hänsyn till omständigheterna hänförliga till en anordning eller i övrigt 

förhållandena på marknaden. Syftet bakom regeln är bland annat att ersättningens 

storlek ska kunna anpassas till priset på en anordning, för att minimera 

marknadsstörande effekter eller för stora belastningar på konsumenter.63  

En annan omständighet som kan innebära en nedsättning av ersättningen är om 

en viss typ av digitala anordningar nästan enbart används till lagring av mycket 

utrymmeskrävande material, exempelvis rörlig bild. Ersättningsbeloppet för den 

typen av anordningar kan då behöva sänkas.64  

Bestämmelsen är även avsedd att hantera andra situationer när ersättningen blir 

för hög i relation till förhållandena på marknaden. Upphovsrättsinnehavare genom 

                                                 
62 Prop 2004/05:110 s 137. 
63 Prop 2004/05:110 s 398. 
64 Prop 2004/05:110 s 398. 
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Copyswede samt importörer och tillverkare får använda regeln för att säkerställa att 

en rimlig ersättningsnivå i relation till en specifik anordning upprätthålls. Detta ska 

då förhandlas mellan parterna. Grund för sådan nedsättning kan exempelvis vara 

oskälig storlek på ersättningen i förhållande till konsumentpriset för anordningen. 

En annan grund kan vara att vissa anordningar, trots att de är särskilt ägnade för 

privatkopiering och således ersättningspliktiga, i stor utsträckning används till 

annat.65 Om parterna inte kan komma överens om nedsättning av ersättningen blir 

det en fråga för allmän domstol.66 

 

4.4.3. Förhandlade ersättningsnivåer 

Ersättningsnivåerna fastställs i praktiken genom överenskommelser mellan 

Copyswede och tillverkare/importörer, medan de lagstadgade ersättningsnivåerna i 

26 l § URL utgör maximal ersättningsnivå.67 De nuvarande ersättningsnivåerna har 

fastställts genom förhandlingar mellan Copyswede och olika branschorganisationer 

som representerar företag som importerar och säljer ersättningspliktiga 

anordningar.68 

De nu gällande förhandlade ersättningsnivåerna är följande: 69 

För datorer med inbyggt lagringsminne, lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar, 
surfplattor med inbyggt lagringsminne, spelkonsoler med inbyggt lagringsminne och USB-
minnen gäller följande ersättningsnivåer: 
Lagringskapacitet Ersättning i kr/anordning 

> 2 GB – 80 GB 1 kr/GB 

> 80 GB 80 kr 

 
För mp3-spelare, settopbox med inbyggd hårddisk, dvd-spelare med inbyggd hårddisk, tv 
med inbyggd hårddisk och övriga mediaspelare med inbyggd hårddisk gäller följande 
ersättningsnivåer: 
Lagringskapacitet Ersättning i kr/anordning 

1 – 320 GB 1 kr/GB 

> 320 GB 320 kr 

 
För mobiltelefoner med lagring: 3,50 kronor/GB utan övre gräns. 
 

                                                 
65 Prop 2004/05:110 s 398. 
66 Bonthron m fl, Lagarna inom immaterialrätten s 67, kommentar till 26 m § URL. 
67 Levin, Lärobok i immaterialrätt s 200. 
68 http://www.copyswede.se/privatkopieringsersattning/fragor-och-svar/. 
69 http://www.copyswede.se/elektronikbranschen/produkter-och-ersattningsnivaer/. 



34 

 

För inspelningsbara cd- och dvd-skivor gäller följande ersättningsnivåer: 
Produkt Lagringskapacitet Ersättning i kr/anordning 

CD-R Samtliga < 900 MB 0,60 kr 

CD-RW Samtliga < 900 MB 0,95 kr 

DVD-R/+R 4,7 GB 2,65 kr 

DVD-RW/+RW 4,7 GB 4,25 kr 

DVD-RAM 4,7 GB 4,25 kr 

DVD-R/+R Double Layer 8,5 GB 4,80 kr 

    
För analoga ljudkassetter (c-kassetter), vhs-kassetter (e-kassetter), minidisc och cd-r Audio 
gäller en minuttariff med följande ersättningsnivåer:  
Produkt Ersättning/inspelningsbar minut 

C-kassett 2,5 öre 

Minidisc 2,0 öre 

CD-R Audio 2,0 öre 

E-kassett (VHS) 2,5 öre 

 

4.5. Betalning och sanktioner 

Hur betalning av ersättning ska ske anges inte i URL. Istället har lagstiftaren lämnat 

till parterna att bestämma närmare om hur betalning ska gå till. Det ansågs kunna 

säkerställa en effektiv och smidig modell anpassad till rådande marknads-

förhållanden. 70  Den ordning som idag gäller är att importörer och tillverkare 

månatligen ska lämna redovisning över import och tillverkning av ersättningspliktiga 

anordningar till Copyswede. Baserat på redovisningen ska sedan ersättning betalas 

till Copyswede.71  

Att inte betala privatkopieringsersättning är inget brott i upphovsrättslig mening. 

Copyswede har heller inga särskilda sanktionsmöjligheter. Organisationen kan dock, 

som tidigare angivits, begära ut vissa handlingar från näringsidkare med stöd av 26 

m § URL. Eftersom det är fråga om en rent civilrättslig förpliktelse, får Copyswede i 

övrigt använda sig av de för civilrättsliga tvister existerande reglerna i exempelvis 

lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.72  

  

                                                 
70 Prop 1997/98:156 s 33. 
71 http://www.copyswede.se/elektronikbranschen/sa-redovisar-du/. 
72 Prop 1997/98:156 s 34 f. 
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5. Anordningar som är särskilt ägnade 

5.1. Förarbeten och syften 

Tillverkare och importörer av anordningar som är särskilt ägnade för exemplar-

framställning för privat bruk, ska enligt 26 k § URL betala ersättning till 

upphovsrättsinnehavare. I förarbetena ges ingen närmare definition på vad som ska 

anses vara en anordning som är särskilt ägnad. När privatkopieringsersättningen 

infördes angavs dock att ersättning inte ska utgå för anordningar som är oägnade för 

privatkopiering. Diktafonband togs upp som exempel på en oägnad anordning på 

grund av dess korta inspelningstid. Inte heller ska ersättning utgå för anordningar 

som mycket sällan används för ändamålet, till exempel disketter till datorer och 

videoband till hemvideokameror. 73  I författningskommentaren angavs vidare att 

anordningar som i och för sig kan användas för privatkopiering, men inte är särskilt 

ägnade för det, inte ska vara ersättningspliktiga. Bestämmelsens lydelse ansågs inte 

heller utesluta framtida upptagningstekniker.74 Det framstår således som att regeln 

är tänkt att vara teknikneutral.  

Vid implementeringen av Infosoc-direktivet i svensk rätt konstaterade regeringen 

att den tekniska utvecklingen kan gå i riktning mot att en och samma apparat kan få 

allt fler användningsområden. Lösa lagringsenheter kan också komma att vara 

kompatibla med ett flertal apparater med olika funktioner. Om dessa anordningar 

inte skulle anses vara särskilt ägnade skulle det riskera att urholka systemet med 

privatkopieringsersättning. Regeringen konstaterade dock att en utvidgning av 

ersättningspliktiga anordningar, så att även andra anordningar är de som är särskilt 

ägnade skulle omfattas, skulle kräva ingående överväganden. Utvecklingen skulle 

därför följas noga och behovet av eventuella ändringar i lagstiftningen kontinuerligt 

följas upp. 75  I propositionen angavs vidare att regeringen avsåg att påbörja en 

utvärdering inom tre år, som bland annat skulle behandla frågan om den tekniska 

                                                 
73 Prop 1997/98:156 s 26 f. 
74 Prop 1997/98:156 s 43. 
75 Prop 2004/05:110 s 131. 
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utvecklingen lett till att ersättningen urholkas.76 En sådan utredning har över 10 år 

senare inte påbörjats. 

 

5.2. Ersättningspliktiga anordningar 

I 26 l § URL görs åtskillnad på analoga anordningar, digitala anordningar där 

upptagning kan ske en gång och digitala anordningar där upptagning kan ske 

upprepade gånger. I förarbetena nämns vissa typer av anordningar för varje 

kategori, vilka därför kan anses vara typexempel för respektive anordningskategori. 

För kategorin digitala anordningar där upptagning kan ske en gång nämns CD-R 

och DVD-R. Som digitala anordningar där upptagning kan ske upprepade gånger 

anges bland annat CD-RW, DVD-RW, MP3-spelare och DVD-spelare med fasta 

lagringsenheter, samt lösa lagringsenheter till sådana anordningar.77 

Copyswede anger på sin hemsida en betydligt mer omfattande lista på vilka 

anordningar som är särskilt ägnade för privatkopiering och således 

ersättningspliktiga:78 

- Analoga ljudkassetter, VHS-kassetter, minidisc och CD-R audio 

- Inspelningsbara CD- och DVD-skivor 

- MP3-spelare, settopbox med inbyggd hårddisk, DVD-spelare med inbyggd 
hårddisk, TV med inbyggd hårddisk och övriga mediaspelare med inbyggd hårddisk 

- Datorer med inbyggt lagringsminne, lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar, 
surfplattor med inbyggt lagringsminne, spelkonsoler med inbyggt lagringsminne 
och USB-minnen 

- Mobiltelefoner med inbyggd lagring. 
 

Denna anordningskatalog har med tiden kommit att omfatta allt fler anordningar. 

Senaste tillskottet är mobiltelefoner med inbyggd lagring. Utvidgningen har skett till 

följd av fall från svenska domstolar och skiljedomsinstitut. Importörer och 

tillverkare av anordningar har i dessa fall vägrat erlägga privatkopieringsersättning, 

för att de har ansett att anordningarna inte har varit särskilt ägnade för 

privatkopiering. Det har därför avgjorts av domstolar och skiljedomsinstitut. 

 

                                                 
76 Prop 2004/05:110 s 145. 
77 Prop 2004/05:110 s 136. 
78 http://www.copyswede.se/elektronikbranschen/produkter-och-ersattningsnivaer/. 
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5.3. Praxis 

5.3.1. Skiljedom UMA 

Vilka anordningar som anses vara särskilt ägnade för privatkopiering har prövats 

flera gånger i Sverige av både domstolar och skiljedomsinstitut. Det första 

avgörandet var ett skiljeförfarande mellan parterna Copyswede och UMA-

företagen. 79  Avgörandet avkunnades i Stockholm 2012-10-23 av justitieråden 

Lundius, Calissendorff och Persson. Den tvistiga frågan var huruvida externa 

hårddiskar och USB-minnen skulle anses vara särskilt ägnade för privatkopiering på 

det sätt som förutsätts för ersättningsskyldighet enligt 26 k § URL. 

Skiljenämnden konstaterade först, efter en utförlig genomgång av relevanta 

förarbeten, att den svenska lagstiftaren avsett att uttrycket särskilt ägnat ska ges en 

relativt vid tolkning, vilket också enligt skiljenämnden ansågs stämma överens med 

hur begreppet används i annan svensk lagstiftning.80  

Båda parterna hade för skiljenämnden presenterat marknadsundersökningar som 

visade att privatpersoner använde både USB-minnen och externa hårddiskar till 

privatkopiering i varierande mängd, jämte andra användningsområden. 

Utfallet i förfarandet blev att anordningarna ansågs vara särskilt ägnade för 

privatkopiering. Nämnden ansåg att Copyswede hade visat att anordningarna typiskt 

sett används för privatkopiering, vilket ensamt var skäl nog. Vidare konstaterades att 

anordningarnas beskaffenhet genom sin tekniska kapacitet, relativa 

användarvänlighet, pris och lättillgänglighet på marknaden är särskilt ägnade i 26 k § 

URL:s mening. Slutligen noterar nämnden att om särskilt ägnade anordningar i 

mycket hög grad nyttjas till annat än privatkopiering, får detta istället beaktas vid en 

jämkning av ersättningen.  

 

                                                 
79 UniversalMediaAlliansen (UMA) bildades av ett antal elektronik- och 
detaljhandelsföretag för att representera dessa i skiljeförfarandet mot Copyswede.  
80 Uttrycket särskilt ägnat förekommer i vissa straffrättsliga bestämmelser, bland annat 23 
kap 2 § brottsbalken (1962:700) och i 5 § lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. 
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5.3.2. TeliaSonera mot Copyswede 

Det enda fallet som hittills avgjorts av HD meddelades 10 juni 2016.81 TeliaSonera 

Sverige Aktiebolag yrkade att vissa modeller av smarttelefonen iPhone, som 

TeliaSonera hade importerat till Sverige, inte skulle anses vara särskilt ägnade för 

privatkopiering. 82  Copyswede motsatte sig detta och ansåg att TeliaSonera till 

Copyswede skulle utge ersättning för mobiltelefonerna. 

I HD:s domskäl anges att privatkopieringsersättningens grundläggande tanke är 

att den tillåtna kopieringen skapar en marknad för olika upptagningsanordningar, 

varför denna marknad ska finansiera undantaget. HD ansåg att det är mest 

ändamålsenligt att tolka 26 k § URL så att ersättning ska utgå för anordningar som i 

hög grad lämpar sig för privatkopiering. Dock med förbehållet att sådan användning 

inte får anses oväsentlig i sammanhanget.83 

Det saknar enligt HD i princip betydelse för frågan om ersättningsskyldighet om 

en anordning har andra funktioner än funktioner för privatkopiering. Det beaktas 

istället vid en eventuell jämkning av ersättningen. För att konstatera om en viss 

anordning är särskilt ägnad för privatkopiering kan egenskaper som teknisk 

kapacitet och användarvänlighet beaktas. Hur lättillgängliga anordningarna är för 

konsumenter gällande pris och liknande förhållanden bör också tas hänsyn till.84 

HD konstaterade att i målet aktuella modeller av smarttelefonen iPhone har 

teknisk kapacitet, användarvänlighet och andra egenskaper som gör dem i hög grad 

lämpade för privatkopiering. Av parterna åberopade marknadsundersökningar ger 

stöd för att mobiltelefonerna används till privatkopiering i en inte oväsentlig 

omfattning. Därför är i målet aktuella mobiltelefoner särskilt ägnade för 

privatkopiering i den mening som avses i 26 k § URL. 

 

                                                 
81 HD T 2760-15. 
82 Målet gällde modellerna iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 
iPhone 5S och iPhone 5C. 
83 HD T 2760-15 p 14. 
84 HD T 2760-15 p 18. 
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5.3.3. Sony Mobile mot Copyswede 

Hovrätten över Skåne och Blekinge kom i ett avgörande fram till liknande slutsatser 

som HD i ovan anfört mål.85 Domen har dock överklagats.  

Målet gällde privatkopieringsersättning för mobiltelefoner av modell W715 

Walkman, som Sony Mobile importerat till Sverige. Mobiltelefonen marknadsfördes 

som en musikmobil, och såldes med ett minneskort med en lagringskapacitet på 8 

GB. Hovrätten konstaterar i domskälen att det är möjligt att föra över och lagra 

musik på telefonens minne, för att därefter återge musiken. Det är således rent 

faktiskt möjligt att privatkopiera till telefonen i fråga.86 

Baserat på den utredning som parterna presenterade i målet var det enligt 

hovrätten inte möjligt att dra några slutsatser om i vilken omfattning mobiltelefonen 

hade använts för privatkopiering. Utredningen gav dock tillräckligt stöd för att 

mobiltelefonen hade använts till att privatkopiera, vilket ansågs tillräckligt för att 

konstatera att anordningen var särskilt ägnad.87 

Hovrätten bedömde sedan frågan om ersättningen ska jämkas något, från de 3,50 

kr/GB som Copyswede hade yrkat på. Domstolen konstaterar att det, vid en samlad 

bedömning, ska utgå en lägre ersättning än för MP3-spelare. Detta för att 

mobiltelefonen hade flera andra funktioner och att minneskapaciteten användes 

även för annat än privatkopiering. Däremot bedömdes att ersättningen bör vara 

högre än vad som enligt lagstiftningen ska utgå för digitala anordningar där 

upptagning enbart kan ske en gång. Sony Mobile förpliktigades att till Copyswede 

utge ersättning med 3 kr/GB multiplicerat med antalet importerade mobiltelefoner. 

Fallet har som ovan angivits överklagats till HD som har beviljat 

prövningstillstånd. Vid denna uppsats författande har HD inte meddelat dom. 

I ytterligare ett fall dömde Solna TR att Samsung Electronic Nordic AB skulle 

utge ersättning till Copyswede för vissa datorer och surfplattor, som ansågs särskilt 

ägnade för privatkopiering.88 Även detta avgörande är överklagat, i detta fall till Svea 

hovrätt som har meddelat prövningstillstånd.89 

                                                 
85 Hovrätten över Skåne och Blekinge T 1383-14. 
86 Hovrätten över Skåne och Blekinge T 1383-14, hovrättens domskäl s 10. 
87 Hovrätten över Skåne och Blekinge T 1383-14, hovrättens domskäl s 10. 
88 Solna tingsrätt T 5537-14. 
89 Svea hovrätt T 10135-15. 
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5.4. Analys av det svenska systemet 

Det har de senaste åren i praxis skett en omfattande utvidgning angående vilka 

anordningar som anses vara särskilt ägnade för kopiering av verk för privat bruk 

Från att omfatta anordningar som inspelningsbara kassetter, CD- och DVD-skivor, 

har utvecklingen från UMA-skiljedomen 2012 fram till idag varit omfattande. Den 

främsta anledningen torde vara att den tekniska utvecklingen under samma tid har 

varit betydande och förändrat hur upphovsrättsskyddat material konsumeras.  

Avsikten med det svenska undantaget har varit att det ska vara utformat på ett 

teknikneutralt sätt. Regeringen förutspådde att utvecklingen skulle kunna röra sig 

mot att samma anordning har ett flertal användningsområden, vilket idag gäller för 

exempelvis mobiltelefoner och surfplattor.90  

Enligt min mening är det svenska systemet förenligt med de krav som uppställs i 

Infosoc-direktivet. Det mot bakgrund av att systemet möjliggör för skälig 

kompensation till upphovsrättsinnehavarna genom Copyswede. Om storleken på 

kompensationen är rimlig är svårt att uttala sig om, inom EU gör sig stora skillnader 

gällande. 91  Det är enligt min mening troligt att det svenska systemets 

ersättningsnivåer är rimliga då dessa i praktiken bestäms av branschens aktörer 

utifrån vissa i lag fastställda maximinivåer. Systemet får enligt EU-domstolens praxis 

vara utformat så att ersättningen krävs av importörer och tillverkare, som sedan i sin 

tur belastar privatkopierande konsumenter.92 Enligt EU-rätten kan det också antas 

att konsumenter som inhandlar anordningar som har en funktion avsedd för 

privatkopiering, även om en sådan funktion är underordnad andra funktioner, 

kommer att använda den.93 Slutsatsen är enligt min uppfattning att det svenska 

systemet för kopiering av verk för privat bruk uppfyller de krav som ställs för ett 

undantag enligt Infosoc-direktivet. 

 

 

 

                                                 
90 Prop 2004/05:110 s 131. 
91 Levin, Lärobok i immaterialrätt s 200. 
92 C-467/08 Padawan p 48 – 49. 
93 C-463/12 Copydan p 29. 
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6. Alternativa system för rimlig kompensation 

6.1. Inledning 

Det system för privatkopieringsersättning som används i Sverige, att belasta 

importörer och tillverkare av anordningar, är det vanligaste sättet att säkerställa 

rimlig kompensation inom EU. 94  Det förekommer dock stora skillnader i hur 

system är utformade i de olika EU-länderna. I vissa länder bestäms ersättningens 

storlek och omfattning enbart i lag och i vissa fall är det helt lämnat till 

förhandlingar mellan påverkade parter. Det finns också modeller som Sveriges, där 

systemet påverkas av både lagstiftning och involverade parter.95 I vissa EU-länder 

kompenseras upphovsrättsinnehavarna genom ett statligt finansierat system. 96 

Ytterligare en förekommande modell är att inte tillåta privatkopiering, vilket är fallet 

i exempelvis Irland och Storbritannien. Det finns också i teorin andra tänkbara 

alternativ. I detta kapitel kommer alternativa system för att säkerställa rimlig 

kompensation att redogöras för och analyseras. 

 

6.2. Ett statligt finansierat ersättningssystem 

6.2.1. Den finska modellen 

Att medel tas från statsbudgeten för att säkerställa rimlig kompensation är ett 

system som införts i både Spanien, Finland och Estland, samt  i EES-landet 

Norge.97  På grund av de stora likheterna mellan svensk och finsk rätt, samt att finsk 

lagstiftning officiellt översätts till svenska, kommer det finska undantaget att 

användas som modell för hur ett statligt finansierat ersättningssystem fungerar.  

I 26 a § i den finska upphovsrättslagen (8.7.1961/404) stipuleras om 

kompensation för privatkopiering. Enligt bestämmelsen ska staten betala 

kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för privat 

                                                 
94 WIPO Private Copying Survey s 7. 
95 WIPO Private Copying Survey s 8. 
96 Spaniens system är dock underkänt av EU-domstolen, se 3.4.3. 
97 C-470/14 EGEDA, Generaladvokatens förslag till avgörande p 48. 
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bruk. Kompensationen ska betalas genom anslag i statsbudgeten och ska till 

beloppet vara sådant att det kan betraktas som rimlig kompensation. 

Kompensationen betalas till Finlands motsvarighet till Copyswede som sedan 

fördelar ersättningen.  

Ersättningen delas upp i två delar. Den ena delen ges som en direkt ersättning till 

upphovsmän vilkas verk privatkopieras. Den andra delen finansierar indirekt 

upphovsrättsinnehavarna genom att bekosta ändamål som är gemensamma för dem. 

Bakgrunden till lagändringen, från ett system motsvarande det svenska, var att 

ersättningen som systemet genererade minskade till nivåer som inte kunde anses 

säkerställa rimlig kompensation. Det fanns inte heller förutsättningar för att utöka 

antalet ersättningspliktiga anordningar eller höja nivån på ersättningen.98  

Den ersättning som betalas ut som rimlig kompensation tas från samtliga medel i 

den finska statsbudgeten. Detta gör att systemet inte torde vara förenligt med 

Infosoc-direktivet, enligt EU-domstolens slutsats i EGEDA.  

 

6.2.2. Statligt ersättningssystem i Sverige 

Att införa en modell likt den finska är inget som aktivt har diskuterats i Sverige. För 

att systemet inte ska underkännas av EU-domstolen måste det garanteras att medlen 

som anslås för att betala ut rimlig kompensation enbart härrör från privatpersoner.99 

Det hade troligen kunnat administreras genom uttagande av en särskild avgift, likt 

hur radio- och TV-avgift betalas i Sverige. Alternativt hade skatt från privatpersoner 

kunnat öronmärkas för att specifikt gå till att utbetala ersättningen.  

Enligt min mening är fördelarna med ett statsfinansierat system flera. Det 

garanterar en stabilare ström av ersättning med större transparens. Systemet blir 

också helt teknikneutralt och gränsdragningsproblemen gällande särskilt ägnade 

anordningar försvinner. Det skulle troligen också sänka konsumentpriserna för alla 

typer av anordningar som idag är ersättningspliktiga. 

Den stora och uppenbara nackdelen med ett statligt ersättningssystem är enligt 

mig att det i än större utsträckning än dagens svenska system tvingar individer som 

                                                 
98 RP 249/2014 rd s 3. 
99 C-470/14 EGEDA p 39. 
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inte privatkopierar att indirekt betala ersättning. För att tillmötesgå de krav som 

uppställs på ett statligt ersättningssystem efter EGEDA skulle också betydande 

administrativt arbete krävas från statens sida, vilket förmodligen skulle leda till ett 

dyrare och mindre effektivt system än idag. Det skulle också innebära att staten 

ensidigt skulle besluta om storleken på den rimliga kompensationen. En lösning likt 

den finska med ett oberoende institut som avgör frågan garanterar till viss del 

oberoende, men det torde vara bättre att branschaktörer får avgöra detta genom 

förhandlingar.  

I Sverige ökade ersättningen till upphovsrättsinnehavare för privatkopiering 

mellan 2013-2014 med 19 procent. I Finland minskade ersättningen under samma 

period med 24 procent, och totalt under åren 2007-2014 minskade ersättningen i 

Finland med 69 procent. 100  Sverige har således inte problemet med en kraftigt 

minskande ersättning, vilket i Finland ansågs ha negativa konsekvenser för 

verksamhetsförutsättningarna för aktörer inom kreativt arbete. 101  I Sverige finns 

således inte samma behov av statlig intervention. 

Införandet av ett statligt ersättningssystem skulle också innebära att statskassan 

belastas. 2015 uppgick privatkopieringsersättningen i Sverige till minst 86 miljoner 

kronor, och året före drygt 118 miljoner.102 Det är betydande summor som med 

dagens svenska system kan bekosta andra ändamål. Vid en ändring till ett 

statsfinansierat system skulle en inte obetydlig extra kostnad belasta statskassan. 

Sammantaget skulle det enligt min mening inte vara bättre för Sveriges del att 

övergå till ett statligt finansierat ersättningssystem. 

 

6.3. Ett förbud mot privatkopiering 

Några få länder i EU saknar undantag som möjliggör för enskilda att mångfaldiga 

upphovsrättskyddade verk för privat bruk. Storbritannien, som länge saknade 

                                                 
100 WIPO Private Copying Survey s 15. 
101 RP 249/2014 rd s 3. 
102 Copyswede årsredovisning 2015 s 21. Ersättningen uppgår till minst cirka 86 miljoner, 
men summan kan komma att bli större. Detta beror på utfallet i flera pågående tvister som 
redogjorts för i kapitel 5, varför fordringarna i dessa fall bedöms som osäkra och är inte 
upptagna i resultaträkningen. 
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undantag, införde det under 2014. Däremot föreskrevs inte någon rätt till rimlig 

kompensation för upphovsrättsinnehavarna. Lagstiftaren ansåg nämligen att den 

skada som åsamkades var minimal och därför inte krävde kompensation. 103 

Lagstiftningen upphävdes under 2015 av en brittisk domstol eftersom den ansågs 

bryta mot Infosoc-direktivet.104 Det finns således, trots det misslyckade försöket, en 

politisk vilja i Storbritannien att frångå systemet med ett förbud mot 

privatkopiering. Det torde i viss mån tala för att ett sådant system inte är att 

rekommendera. 

Att i Sverige ta bort undantaget för privatkopiering torde svårligen låta sig göras. 

Redan vid tillkomsten av URL konstaterades i förarbetena att 

upphovsrättsinnehavarnas ensamrätt att framställa exemplar av verk inte kan 

omfatta vad som förekommer inom privatlivet. 105 . Det skulle troligen vara en 

impopulär förändring att ta bort undantaget. 

Enligt min mening är den enda uppenbara fördelen med att avskaffa ett undantag 

att slippa de administrations- och tillämpningsproblem som systemet medför. 

Risken är dock att man enbart flyttar problemen. Om undantaget togs bort i Sverige 

skulle troligen inte privatkopieringen upphöra. Det skulle istället ske olagligen, likt 

de omfattande problem som idag finns med piratkopiering. Ur en praktisk synvinkel 

förefaller det väldigt svårt att kontrollera och beivra kopiering för privat bruk i 

enskildas privata miljö. Det skulle troligen medföra omfattande arbetsinsatser och 

kostnader för rättsväsendet. Det är inte en önskvärd utveckling.  

Det framstår sammantaget enligt min mening inte som ett bättre alternativ till 

dagens reglering att förbjuda kopiering av skyddade verk för privat bruk. 

 

6.4. Utöka antalet ersättningspliktiga anordningar 

Tysklands system för rimlig kompensation är snarlikt det svenska systemet. Två 

skillnader gör sig dock gällande. Nivåerna för ersättning bestäms helt av 

branschaktörer utan inblandning av staten, och fler anordningar är 

                                                 
103 WIPO Private Copying Survey s 6. 
104 High Court of Justice BASCA. 
105 Prop 1960:17 s 103. 
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ersättningspliktiga. Tyskland var 2014 det land inom EU med högst ersättning per 

capita. I Tyskland erlades 3,48 euro per invånare i privatkopieringsersättning 2014, 

vilket kan jämföras med Sveriges 1,35 euro per invånare.106  

I Tyskland ska privatkopieringsersättning, utöver sådana anordningar som är 

ersättningspliktiga i Sverige, även erläggas för utrustning som används vid 

privatkopiering. Sådan utrustning är exempelvis CD- och DVD-brännare samt 

datorer. 107  I ett avgörande från EU-domstolen, hänskjutet av en tysk domstol, 

konstaterades även att ersättningssystem för mångfaldigande av verk på papper med 

fotografisk teknik omfattas av Infosoc-direktivets bestämmelse om privatkopiering. 

Även en skrivare kan således vara ersättningspliktig.108  

Tyskland har en mycket omfattande ersättningsplikt på olika typer av anordningar 

såsom mobiltelefoner, datorer, hårddiskar, surfplattor med mera, samt på utrustning 

för att framställa kopior.109 

Frågan om en utvidgning av ersättningsplikten diskuterades vid införandet av 

Infosoc-direktivet i svensk rätt. Det som diskuterades var apparater som enbart 

används som hjälpmedel för inspelning eller upptagning, exempelvis CD- och 

DVD-brännare. Det konstaterades att om ersättningsplikten skulle utvidgas till att 

omfatta både blankmedia och apparater för framställning av kopior, skulle i någon 

mån ett moment av dubbelbetalning ingå. Därför skulle det kunna vara svårt att få 

förståelse och acceptans för ett sådant system om inte starka skäl motiverade det. 

Man ansåg därför att försiktighet var påkallat och att ett sådant system då inte borde 

införas. Slutligen konstaterades att den tekniska utvecklingen kan komma att 

medföra att frågan i framtiden kommer att övervägas på nytt.110  

En omfattande utvidgning av antalet ersättningspliktiga anordningar har skett i 

svensk praxis de senaste åren.111 Även om ersättningsplikten inte är lika omfattande 

som i Tyskland så är det i den riktningen utvecklingen går. En utvidgning till att 

även omfatta utrustning för framställning av kopior torde dock kräva en lagändring. 

                                                 
106 WIPO Private Copying Survey s 18. 
107 WIPO Private Copying Survey s 84. 
108 C-457/11 VG Wort p 81 4. 
109 WIPO Private Copying Survey s 82 – 84 
110 Ds 2003:35 s 162 och prop 2004/05:110 s 130 f. 
111 Se avsnitt 5.3 ovan. 
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Även om sådan utrustning får avgiftsbeläggas i enlighet med Infosoc-direktivet, 

behöver det inte göras eftersom medlemsstaterna ges en stor frihet vid 

utformningen av nationella undantag. Det svenska undantaget i 26 k § URL anger 

att det, för att ersättning ska utgå, måste vara anordningar på vilka ljud eller rörlig 

bild kan tas upp. Det krävs således rent tekniskt att man ska kunna lagra ett skyddat 

verk på anordningen för att denna ska anses ersättningspliktig. Verktyg som DVD-

brännare har ingen egen lagringsfunktion, utan kan endast skriva information på 

lagringsmedium, som i detta exempel blir en DVD-skiva. Lagtexten kan vid en  

ordalydelsetolkning därför i sin nuvarande utformning inte omfatta sådan utrustning 

enligt mig. 

En ytterligare utvidgning av antalet ersättningspliktiga anordningar i svensk rätt 

skulle troligen inte ge så stor ekonomisk effekt på ersättningen. Om Svea hovrätt 

kommer fram till ett liknande domslut som tingsrätten i målet mellan Copyswede 

och Samsung, är datorer med inbyggd lagring redan att anse som 

ersättningspliktiga.112 Den tekniska utvecklingen torde även gå mot att CD- och 

DVD-brännare minskar i betydelse, till förmån för överföringar via internet.  

Risken för att konsumenter tvingas till dubbelbetalning, likt vad som anfördes i 

förarbetena ovan, är troligtvis mindre idag än vid införlivandet av Infosoc-direktivet 

i svensk rätt. Detta beror främst på att försäljningen av anordningar som CD- och 

DVD-skivor de senaste åren har minskat kraftigt i Sverige.113  

Slutsatsen blir därför enligt mig att en utvidgning av ersättningspliktiga 

anordningar, utöver den som har skett i praxis de senaste åren, troligtvis varken 

skulle ge märkbara ekonomiska effekter eller leda till någon omfattande förändring i 

praktiken. 

 

6.5. Ett alternativt system 

I detta delkapitel redogörs uteslutande för författarens egna åsikter. Ett tänkbart 

system när det kommer till privatkopieringsersättning är att kompensation erläggs 

vid det ursprungliga köpet av ett skyddat verk. En avgift skulle i ett sådant system 

                                                 
112 Se avsnitt 5.3.3 ovan. 
113 WIPO Private Copying Survey s 155. 
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påföras exempelvis en CD-skiva med ett musikaliskt verk på eller en DVD-skiva 

med ett filmverk på. Inget land använder sig idag av denna modell, så ingen ledning 

finns att få. 

Ett sådant system måste vara förenligt med art 5.2 b Infosoc-direktivet. Systemet 

måste således utformas så att rimlig kompensation garanteras upphovsrätts-

innehavarna, främst baserat på den aktuella skadan. Detta skulle kunna göras på två 

sätt. Antingen genom en punktskatt för privatpersoner på upphovsrättsskyddat 

material. Det är då av vikt att skatten inte drabbar juridiska personer.114 De influtna 

medlen från punktskatten skulle gå till upphovsrättsinnehavarna. Det andra 

alternativet är att upphovsrättsinnehavarna genom en branschorganisation själva 

bestämmer storleken på den rimliga kompensationen. Denna summa läggs sedan på 

försäljningssumman av exempelvis CD- och DVD-skivor innehållande skyddade 

verk. 

Det andra alternativet förefaller effektivast och upphovsrättsinnehavarna har 

också själva lättast att uppskatta hur mycket den åsamkade skadan är värd 

ekonomiskt. Mot denna modell kan anföras att det inte är en kompensation utan 

snarare en prishöjning. Det skulle kunna göra att systemet inte anses förenligt med 

Infosoc-direktivet, beroende på hur det skulle komma att tolkas av EU-domstolen. 

En avgift på kopior av skyddade verk skulle också kunna leda till vissa oönskade 

konsekvenser, som minskad försäljning och ökad piratkopiering.  

Fördelen med ett sådant system är enligt min mening att upphovsrätts-

innehavarna själva beslutar om ersättningen och behöver således inte förhandla 

med, och förlita sig på kompensation från, en annan bransch. En annan fördel är att 

systemet skulle minimera att personer som inte privatkopierar tvingas erlägga 

ersättning. De privatpersoner som köper skyddade verk torde i större utsträckning 

privatkopiera än de som köper särskilt ägnade anordningar. Särskilt vad gäller 

multifunktionella anordningar som mobiltelefoner. Det är enligt min mening också 

en mycket tydligare korrelation mellan köp av ett skyddat verk och ersättning för 

privatkopiering av detsamma, än mellan köp av exempelvis en mobiltelefon och 

ersättning för privatkopiering. 

                                                 
114 C-470/14 EGEDA. Se även vad som anförts i avsnitt 3.4.3 ovan. 
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Ett system av ovan anförd modell hade troligen inbringat mindre pengar i 

privatkopieringsersättning. Anledningen är att systemet torde stå mer i 

överensstämmelse med faktisk privatkopiering och att färre personer felaktigt hade 

tvingats erlägga ersättning. Detta är enligt mig önskvärda effekter. 

Även om ovan föreslagen modell enligt min mening har många uppenbara 

fördelar, kanske främst att privatkopieringsersättningen bättre hade motsvarat 

upphovsrättsinnehavarnas skada, är det inte troligt att ett sådant system skulle 

komma att införas. Den minskade ersättningen gör att ett införande inte är troligt. 

Osäkerheten kring om systemet är förenligt med Infosoc-direktivet är också ett 

problem. 
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7. Den tekniska utvecklingens utmaningar och 

lösningar 

7.1. Tekniska skydd  

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att kopior av verk kan framställas enklare 

och med högre kvalitet än tidigare. För att tillvarata sina intressen, främst mot 

piratkopiering, har upphovsrättsinnehavare och industrin i stort utvecklat tekniska 

skydd. Sådana system kallas med en engelsk samlingsterm för Digital Rights 

Management (DRM).115 Systemen finns i olika utföranden och syftar till att skydda 

verken mot otillåtna nyttjanden. Ett exempel på ett DRM-system är SCMS, vilket 

står för Serial Copy Management System.116 SCMS används främst för att skydda 

CD-skivor innehållande musikaliska verk, och låter användaren göra en digital kopia. 

Den digitala kopian går dock inte att göra ytterligare kopior av, varför användaren 

begränsas till att framställa enbart en kopia. Systemet ska stoppa piratkopiering, men 

hindrar också användaren från dennes legala rätt att framställa fler än ett exemplar 

för privat bruk.117 

De tekniska skyddssystemen har gett upphovsrättsinnehavarna större möjligheter 

att begränsa otillåtna nyttjanden av skyddade verk. Det är dock problematiskt att 

systemen även begränsar privatpersoners lagliga rätt att framställa kopior för privat 

bruk. En rätt som de i stor utsträckning även betalar kompensationen till 

upphovsrättsinnehavarna.118 

 

7.2. Nya sätt att konsumera upphovsrättsskyddade verk 

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort nya metoder för att digitalt distribuera 

skyddade verk, främst gällande musik, film och serier men även för ljudböcker, 

tidningar och böcker. Det finns två vanligt förekommande modeller för digital 

                                                 
115 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 335. 
116 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 336. 
117 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 335 ff. 
118 Olsson, Copyright – svensk och internationell upphovsrätt s 336 f. 
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distribution av upphovsskyddade verk till konsumenter. Den ena modellen, som 

vanligtvis benämns digital nedladdning, bygger på att en konsument köper och 

laddar ner en digital kopia av ett skyddat verk, som konsumenten sen får nyttja i 

enlighet med licensvillkoren för tjänsten.119 Ett exempel på en sådan tjänst är Itunes 

store, en tjänst som tillhandahålls av företaget Apple. 

Den andra modellen är streamingtjänster. Tekniskt fungerar streaming så att 

uppspelningen av en fil (exempelvis en musikfil) sker i realtid över ett nätverk 

(exempelvis internet) till mottagaren. Filen lagras enbart temporärt under själva 

uppspelningen, och försvinner sedan utan att användaren kan påverka det. 120 

Tjänster som Spotify för musik och Netflix för film är globala aktörer med 

miljontals betalande användare globalt.  

Tillhandahållarna av båda dessa typer av tjänster har genom avtal med 

upphovsrättsliga organisationer licensierat rätten att låta användarna ta del av de 

verk tjänsten utbjuder. 121  På detta sätt får upphovsrättsinnehavarna betalt för 

nyttjandet av deras verk.  

I användarvillkoren för en viss tjänst stipuleras hur slutanvändaren har rätt att 

nyttja ett verk. För exempelvis iTunes store gäller enligt användarvillkoren att 

användaren endast köper en licens till ett visst digitalt innehåll. Användaren köper 

således inte en egen kopia av verket, utan en licens att nyttja verket i enlighet med 

användarvillkoren för tjänsten. Filerna är ofta skyddade av ett DRM-system som 

begränsar hur köpta licenser till ett verk kan nyttjas. I användarvillkoren stipuleras 

på vilka sätt en köpt licens medger kopiering.122 

När tjänsterna är licensbaserade ersätts upphovsrättsinnehavarna direkt av 

tillhandahållarna av tjänsten genom avtal. Användarna har i regel inte möjlighet att 

privatkopiera. Har konsumenten köpt en licens att nyttja ett verk äger användaren 

inte en kopia av verket i sig, utan måste rätta sig efter de begränsningar som tjänsten 

uppställer. När det gäller streamingtjänster har användaren i regel inte ens en 

möjlighet att komma åt filen, än mindre kopiera den för privat bruk. Eftersom det 

                                                 
119 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nedladdning. 
120 Edmar, Internetpublicering och sociala medier – en juridisk vägledning s 52. 
121 Edmar, Internetpublicering och sociala medier – en juridisk vägledning s 52. 
122 http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/se/terms.html#SERVICE. 
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som huvudregel inte är möjligt för användarna att privatkopiera digitalt 

distribuerade verk, uppkommer heller ingen skada för upphovsrättsinnehavarna.  

I Infosoc-direktivet anges i beaktandesats 35 att om en upphovsrättsinnehavare 

har erhållit ersättning på något annat sätt, exempelvis genom licensavgifter, behöver 

ingen särskild ersättning utgå för att kompensera för privatkopiering. Om förfånget 

för upphovsrättsinnehavaren är obetydligt behöver heller ingen ersättning utgå. 

Framväxten av digitala distributionssystem för upphovsrättsskyddat material gör 

således enligt min mening att upphovsrättsinnehavarna får betalt genom 

licensavgifter samtidigt som privatpersoners behov av att kopiera för privat bruk 

minskar. Den faktiska användningen kan också begränsas av tjänsteleverantörerna 

med DRM-system varpå licensersättningen till upphovsrättsinnehavarna kan 

anpassas därefter.  

 

7.3. Molntjänster 

Molntjänster är ett relativt nytt fenomen, vars framväxt har möjliggjorts av ökade 

överföringshastigheter i nätverk, främst internet. Molntjänster innebär att företag 

tillhandahåller privat lagringsutrymme åt sina användare på servrar med stor 

kapacitet, varpå användarna kan nå sina filer så fort de är uppkopplade mot internet. 

Behovet av lokal lagring på användarens egna anordningar kan därför i viss mån 

minska.123  Eftersom den svenska privatkopieringsersättningen i stor utsträckning 

baseras på en anordnings lagringskapacitet, torde denna utveckling komma att ge 

minskade intäkter från privatkopiering.124  

Att avgiftsbelägga molnlagring går enligt min mening inte att göra utifrån hur 

nuvarande regler är utformade. Dels är det inte fråga om anordningar i egentlig 

mening utan om tjänster, och dels är det när det kommer till privatpersoner ofta 

gratistjänster. Molntjänster kan dock troligen komma att påverka 

privatkopieringsersättningens storlek och beräkningsmodell, om behovet av inbyggd 

lagring i anordningar minskas.  

                                                 
123 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/molnet. 
124 Se avsnitt 4.4.3 ovan. 
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8. Analys och framtid 

8.1. Den svenska privatkopieringsersättningen 

Den svenska modellen för privatkopieringsersättning står sig förhållandevis väl vid 

en jämförelse med vissa andra EU-länder. Den får också anses vara förenlig med 

Infosoc-direktivets bestämmelser om privatkopiering. Lagstiftningen har också 

visats vara teknikneutral, i och med den utvidgning av ersättningspliktiga 

anordningar som skett i praxis. Det är därmed inte sagt att den svenska modellen 

uppnår ett tillfredställande resultat.  

Utvidgningen i praxis har lett till att multifunktionella anordningar som 

smarttelefoner, datorer och surfplattor numera anses vara särskilt ägnade för 

privatkopiering. Att domstolarna har kommit till dessa slutsatser är enligt min 

mening inte förvånande, domarna är i linje med EU-domstolens praxis och de 

svenska förarbetena. Däremot kan det anföras kritik mot tolkningen av begreppet 

särskilt ägnad. 

Särskilt betyder i synnerhet eller speciellt. 125  Synonymer till ägnad anges vara 

lämpad eller av beskaffenhet.126 Språkligt betyder således begreppet särskilt ägnad 

antingen i synnerhet lämpad eller speciellt av beskaffenhet. Särskilt ägnat måste 

därmed enligt mig betyda att något är mer ägnat för ett ändamål än för något annat. 

HD tolkar däremot begreppet som att en anordning ska ha egenskaper som gör den 

i hög grad lämpad för privatkopiering.127 Det låter snarare som ägnade anordningar, 

inte särskilt ägnade anordningar.  

Den schablonartade utformningen, där ingen egentlig hänsyn tas till den faktiska 

användningen, blir ett mycket mer påtagligt problem när det kommer till 

multifunktionella anordningar som i relativt liten utsträckning används till 

                                                 
125 Svenska akademiens ordlista om särskilt.  
126 Svenska akademiens ordlista om ägnad.  
127 HD T 2760-15 p 17. 
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privatkopiering.128 Utvidgningen riskerar därför, på grund av det ovan anförda, att 

underminera förtroendet för systemet.  

Den stora förändringen som skett i och med digital distribution gör att det finns 

en påtaglig risk för dubbelbetalning. Exempelvis gällande musik så hade streaming-

tjänster hela 82,7 procent av den totala musikförsäljningen i Sverige år 2015. Samma 

år var CD-försäljningen endast 11 procent.129 Som konstaterats i avsnitt 7.2 ovan 

ska ersättning som huvudregel inte utgå för streamingtjänster, eftersom 

upphovsrättsinnehavarna kompenseras direkt genom licensbetalningar. Det innebär 

exempelvis att kompensation enbart ska utgå för max 17,3 procent av försäljningen 

av musikaliska verk i Sverige 2015. Trots detta erläggs ersättningen schablonmässigt 

vid tillverkning eller import av särskilt ägnade anordningar som exempelvis vissa 

mobiltelefoner och datorer. 

Situationen är således enligt min mening sådan att kopiering för privat bruk sker i 

mindre omfattning än tidigare och upphovsrättsinnehavarna i större omfattning 

uppbär ersättning via avtalslicenser, samtidigt som flera anordningar är tidigare är 

ersättningspliktiga. Utvecklingen har således lett fram till en situation som inte kan 

anses vara rimlig. 

 

8.2. Harmonisering inom EU 

8.2.1. Medlarrapporten 

I en skrivelse från EU-kommissionen 2011 till bland andra Europaparlamentet 

konstaterades att det, för att den inre marknaden ska fungera på ett korrekt sätt, 

krävs en samordning av avgifterna för privatkopiering. 130  Därför tillsattes en 

oberoende medlare på hög nivå inom EU av kommissionen för att ta fram 

rekommendationer till hur privatkopiering kan utvecklas på unionsnivå.  

                                                 
128 Enligt en marknadsundersökning från Ipsos privatkopierar mindre än 10 procent av 
innehavarna av en surfplatta, smarttelefon eller dator: http://gigabyteskatten.se/wp-
content/uploads/undersokning_ipsos.pdf. I en annan marknadsundersökning som 
hänvisades till i HDs domskäl i T 2760-15 angavs att varannan person någon gång har 
kopierar ljudfiler eller rörliga bilder till sin mobil. 
129 http://www.ifpi.se/dokument-och-statistik?cat=2015. 
130 Meddelande från kommissionen om en inre marknad för immateriella rättigheter p 3.3.4. 
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I den slutliga rapporten, som var klar 2013, lämnar medlaren flera 

rekommendationer. 131  Till att börja med ansåg medlaren att det tydligt måste 

klargöras att kopior som görs av en användare inom ramen för en licensieringstjänst 

inte orsakar upphovsrättsinnehavarna skada och därför inte heller ska kräva 

ytterligare ersättning.132 För att göra ersättningssystemen funktionella och för att 

säkerställa fri rörlighet inom unionen, rekommenderade medlaren vidare att ett 

skifte görs från att ersättning betalas av importörer och tillverkare till att det betalas 

av den som slutligen säljer produkter till konsumenter. En sådan ordning skulle 

enligt medlaren flytta ersättningen närmare den som slutligen är tänkt att vara 

ersättningsgäldenären, samtidigt som det också förenklar vid försäljning över 

gränserna inom EU. Medlaren ansåg också att ersättningen borde göras synlig för 

slutkonsumenten, så att denne kan göra mer aktiva och informerade val. Slutligen 

konstaterar medlaren att begreppet skada borde ges en enhetlig definition inom 

unionen. 

 

8.2.2. Parlamentets resolution om avgifter för privatkopiering 

En resolution antagen av Europaparlamentet 2014 behandlade utvecklingen av 

avgifter för privatkopiering inom unionen. 133  Parlamentet konstaterade att EU:s 

digitala marknad fortfarande inte har uppfyllt de löften som har avgetts om effektiv 

distribution, rimlig kompensation samt rimlig och effektiv inkomstfördelning, varför 

insatser på EU-nivå krävs för att komma tillrätta med problemen. Parlamentet 

uppmanade därför kommissionen att en översyn av Infosoc-direktivet bör göras, 

som ska inkludera en bestämmelse om att helt harmonisera undantag om rätten att 

privatkopiera inom unionen.134 

Parlamentet förkunnade också i resolutionen att systemet med privatkopiering 

bör bevaras, eftersom det fungerar väl och medför en balans mellan intressen. Det 

anses heller inte på kort sikt finnas något alternativ till systemet. Däremot betonas 

                                                 
131 Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography 
levies s 4. 
132 Se avsnitt 7.2 ovan. 
133 Avgiftsresolutionen. 
134 Avgiftsresolutionen p 3. 
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att den digitala utvecklingen, marknadsutvecklingen och konsumentbeteenden kan 

leda till att systemet i framtiden kan behöva förändras.135 

 

8.2.3. Parlamentets resolution om harmonisering  

I en resolution antagen av Europaparlamentet 2015 diskuterades harmonisering av 

vissa aspekter av upphovsrätten i informationssamhället.136 Det konstaterades vara 

av central betydelse för EU att främja bland annat den digitala inre marknaden. 

Därför måste en tydlig rättslig ram för upphovsrätt utarbetas på EU-nivå. Vid 

definitionen av denna bör hänsyn tas till att främja innovativa modeller för 

upphovsrätt, med hjälp av de möjligheter som erbjuds av ny teknik.137 

Parlamentet betonade även i denna resolution att en översyn av Infosoc-

direktivet måste göras. Särskilt uppmanades kommissionen att undersöka 

möjligheten att se över de befintliga undantagen i Infosoc-direktivet, däribland 

undantaget om privatkopiering, i syfte att bättre anpassa dem till den digitala 

miljön.138 Det bör enligt parlamentet också utredas om det är möjligt att uppsätta 

generella minimistandarder för undantagen. Vid översynen är det också viktigt att 

säkerställa teknisk neutralitet samtidigt som nya, innovativa och övertygande sätt att 

göra verk tillgängliga för allmänheten måste främjas.139 

 

8.2.4. Utvecklingen inom EU 

Europaparlamentet har flera gånger uppmanat EU-kommissionen att påbörja 

arbetet med en översyn av Infosoc-direktivet. Vid en frågestund med kommissionen 

2016 framfördes frågan om kommissionen avser att harmonisera 

ersättningssystemet för privatkopiering. I svaret angavs att 

privatkopieringsersättning hanteras på en mängd olika sätt i medlemsstaterna, vilket 

kan ge oönskade följder som dubbelbetalning och avsaknad av transparens. 

                                                 
135 Avgiftsresolutionen p 6. 
136 Harmoniseringsresolutionen. 
137 Harmoniseringsresolutionen p Q och S. 
138 Harmoniseringsresolutionen p 35. 
139 Harmoniseringsresolutionen p 38 och 44. 
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Kommissionen avser därför att se över situationen och utreda om system om rimlig 

kompensation kan effektiviseras inom unionen.140 

Det kan enligt min mening konstateras att det finns en vilja inom unionen att se 

över systemet. Vid en sådan översyn är det troligt att en harmonisering sker. De 

närmare detaljerna gällande en sådan harmonisering är vid denna uppsats 

författande oklara. En harmonisering torde i vart fall leda till fastslagna 

miniminivåer för ersättning inom unionen. En harmonisering på EU-nivå anser jag 

vara nödvändig, då stora skillnader finns gällande bland annat ersättningstariffer och 

ersättningsplikta anordningar inom unionen.141  

 

8.3. De lege ferenda 

Framtiden för privatkopieringsersättning kommer att vara präglad av den tekniska 

utvecklingen. På kort sikt är det enligt min mening troligt att en harmonisering 

gällande privatkopieringsersättning sker på unionsnivå för att säkra den digitala inre 

marknadens funktion. Det torde i så fall ske genom en ändring av Infosoc-

direktivet, med stipulerade minimigränser för ersättning och ett tydliggörande 

gällande för vad ersättning ska utgå. En sådan förändring skulle med stor 

sannolikhet påverka den svenska nationella regleringen, men i praktiken torde en 

harmonisering inte komma att innebära några omfattande förändringar för svensk 

del.  

Utvidgningen i praxis av anordningar som är särskilt ägnade torde komma att 

fortsätta. Det förutsätter dock att de rättsfall som nu är överklagade och väntar på 

att avgöras döms till Copyswedes fördel, vilket enligt min mening är troligt. 

Copyswedes uppgift är att representera rättighetshavarna gentemot branschens 

aktörer och administrera privatkopieringsersättningen.142 Copyswede har därför ett 

intresse av att utvidgningen av ersättningspliktiga anordningar fortsätter. Jag tror för 

                                                 
140 European Commission Fact Sheet, Making EU copyright rules fit for the digital age 
questions and answers, MEMO/15/6262. 
141 WIPO Private Copying Survey s 4. 
142 http://www.copyswede.se/privatkopieringsersattning/copyswedes-funktion/. 
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egen del att så kallade smartklockor143 kommer att prövas inom de kommande åren, 

det finns även andra tänkbara produktkategorier. 

På längre sikt är det enligt min mening troligt att den fortsatta framväxten av 

streamingtjänster, DRM-skydd och andra tekniska lösningar kommer att göra privat-

kopieringsersättningen i sin nuvarande form obsolet. Det är sannolikt att ett skifte 

kommer att ske från dagens fokus på ersättningspliktiga anordningar och kopiering 

för privat bruk till att istället handla om digitala distributionstjänster och 

licensavgifter.  Jag tror att globala och inflytelserika IT-bolag i förhandlingar 

kommer att pressa ner nivåerna för licensersättning till upphovsrättsinnehavarna till 

så låga nivåer att lagstiftare inom EU och nationellt känner sig nödgade att agera för 

att säkra kulturskapande. Upphovsrättsinnehavarna kommer därför även 

fortsättningsvis att vara en särskilt värnad grupp som åtnjuter lagstadgat skydd. 

Enligt min mening är det sannolikt att risken med dubbelbetalningar fortsätter att 

vara ett problem. Det kan minskas med en EU-harmonisering, men då minskas 

främst risken med dubbelbetalningar vid gränsöverskridande handel av 

ersättningspliktiga anordningar. Dubbelbetalningar kommer troligtvis att öka för 

personer som inte privatkopierar utan enbart använder licensbaserade tjänster. 

Dessa individer kommer, i vart fall på kort sikt, indirekt att erlägga ersättning vid 

inköp av multifunktionella anordningar, och således erlägga dubbel ersättning 

(licensavgifter och privatkopieringsersättning). Denna problematik kanske kan lösas 

på längre sikt, om utvecklingen leder till att marknaden totalt domineras av 

licensbaserade tjänster, vilket i sin tur skulle kunna leda till att den privatkopiering 

som då ändå sker kanske är så marginell att förfånget för upphovsrättsinnehavaren 

kan anses obetydligt. Då skulle ersättningsskyldigheten troligtvis bortfalla. 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att ersättning vid kopiering för privat 

bruk på kort sikt kommer att finnas kvar i liknande omfattning och utformning som 

idag. Det finns inte heller något annat system för privatkopieringsersättning som 

enligt mig i dagsläget skulle vara bättre ur ett svenskt perspektiv.144 Närmaste åren 

                                                 
143 Smartklockor, efter det engelska uttrycket smart watch, är klockor med inbyggd lagring. 
Dessa används ofta sammankopplat med en smartmobil och är utrustade med en 
pekskärm. 
144 Se avsnitt 6 ovan. 



58 

 

kommer troligtvis en harmonisering av ersättningssystemet ske på EU-nivå, vilket i 

viss mån kommer att påverka den svenska privatkopieringsersättningen.  

På längre sikt anser jag att nya tekniker och affärsmodeller kommer att göra 

nuvarande system obsolet. Detta eftersom upphovsrättsinnehavarna kommer att 

erhålla ersättning via avtalslicenser och privatkopiering kommer på grund av 

streamingbaserade tjänster i stort sett att upphöra. I de situationer kopiering för 

privat bruk sker till förfång för upphovsrättsinnehavaren torde framtida tekniska 

lösningar och DRM-system kunna fastställa faktiskt nyttjande. På så sätt kan 

ersättning erhållas från de individer som kopierar för privat bruk istället för 

schablonmässiga ersättningssystem som drabbar mångt fler än de som 

privatkopierar. 
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9. Avslutande kommentarer 

Denna uppsats har behandlat privatkopieringsersättning utifrån ett svenskt och EU-

rättsligt perspektiv. Den nuvarande svenska modellen har redogjorts för, både vad 

gäller upphovsrätten i allmänhet och privatkopieringsundantaget i synnerhet. I ett 

kapitel avhandlades särskilt ägnade anordningar, främst utifrån aktuella rättsfall. 

Gällande EU-rätten så har infosoc-direktivets krav belysts ingående, särskilt 

kravet på rimlig kompensation. Dessutom har relevant praxis från EU-domstolen 

grundligt beskrivits och analyserats. En jämförelse har gjorts gällande alternativa 

system för ersättning, för att utröna hur andra EU-länder har tillgodosett Infosoc-

direktivets krav på rimlig kompensation. Den tekniska utvecklingens utmaningar 

och lösningar har också diskuterats, främst gällande nya sätt för privatpersoner att 

konsumera skyddade verk, men också gällande tekniska skydd och nya 

lagringsformer.  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur ett ersättningssystem kan se ut 

för att kompensera upphovsrättsinnehavare för enskildas rätt att privatkopiera. 

Denna undersökning har legat till grund för en diskussion de lege ferenda om 

utvecklingen gällande privatkopieringsersättning och om det finns bättre lösningar 

än den svenska. 

Min slutsats är att det idag inte finns något system som är bättre lämpat än det 

svenska gällande rimlig kompensation vid kopiering för privat bruk. Andra system 

har, precis som det svenska, uppenbara brister varför en ändring av system bara 

innebär ett flyttande av problem. Det är min förmodan och förhoppning att nya 

tekniska lösningar och förändrade konsumentbeteenden kommer att leda till bättre 

system i framtiden, eller ännu hellre en framtid där ersättningssystem för 

privatkopiering inte längre behövs och upphovsrättsinnehavarna uppbär rimlig 

ersättning för sitt kreativa skapande på andra sätt.145 

Det är inte orimligt med rimlig kompensation i sig. Upphovsrättsinnehavarna bör 

som utgångspunkt erhålla ersättning för inskränkningar i deras ensamrätt som 

innebär en ekonomisk skada. Däremot finns det enligt mig tydligt orimliga inslag i 

hur och för vad ersättningen erläggs. Nya sätt att tillgodogöra sig skyddade verk på 

                                                 
145 Se avsnitt 8.3 ovan. 
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gör att kopiering för privat bruk sker i mindre omfattning än tidigare och upphovs-

rättsinnehavarna i större omfattning uppbär ersättning via avtalslicenser. Samtidigt 

har den senaste tidens utvidgning i praxis av särskilt ägnade anordningar lett till en 

mer omfattande ersättningsplikt. Utvecklingen har därför lett fram till en situation 

som enligt mig inte kan anses vara rimlig eller hållbar. 

Det kan enligt min mening vidare anses orimligt att schablonmässigt påföra en 

avgift på alla importerade eller i landet tillverkade anordningar som anses vara 

särskilt ägnade för privatkopiering. Det tas ingen eller liten hänsyn till faktisk 

kopiering, trots att ersättningen ska kompensera för just skadan kopiering för privat 

bruk orsakar. Multifunktionella anordningar används endast i liten eller måttlig 

utsträckning för privatkopiering. 146  Ändå tvingas importörer och tillverkare att 

betala ersättning för alla särskilt ägnade anordningar. Ersättning erläggs således för 

att kompensera för en skada som i realiteten är betydligt mindre än 

kompensationens storlek.  

Det svenska systemet för privatkopieringsersättning kan enligt min mening inte 

anses vara särskilt ägnat att tillämpas på dagens digitala verklighet. Man kan dock 

fråga sig om det spelar någon roll om det är särskilt ägnat eller bara tillämpbart? Om 

allt man har är en hammare, tenderar som bekant varje problem att se ut som en 

spik. 

  

                                                 
146 Utifrån de marknadsundersökningar som återgivits i uppsatsen i not 99 ovan kan det 
konstateras att mellan 10-50 procent av de tillfrågade personerna någon gång privatkopierar 
skyddade verk. 
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