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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad gällande rätt är beträffande privatpersoners rätt att 
framställa exemplar av verk för privat bruk enligt URL 12 §. Upphovsmannens rättigheter till 
sitt verk har inte alltid varit självklara men har ökat i takt med den tekniska utvecklingen. 
Allmänheten har länge haft rätt att göra kopior av verk för sitt privata bruk då sådan kopiering 
inte ansetts skada upphovsmannens rätt. Den digitala utvecklingen möjliggör dock fler snabba 
och lätta sätt för allmänheten att kopiera verk i den privata sfären. För att skydda 
upphovsmannens rättigheter och möjligheter att få ersättning för sina verk har 
upphovsmannen fått allt fler rättigheter. Allmänhetens rätt att göra kopior för privat bruk finns 
dock kvar som en viktig inskränkning i upphovsmannens rätt.  
 
Idag finns upphovsmannens ensamrättigheter i URL 2 §. Upphovsmannen har ensamrätt att 
göra exemplarframställningar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. För 
att inte upphovsmannens rättigheter ska bli alltför rigorösa har en inskränkning i 
upphovsmannens ensamrätt införts i URL 12 §. Bestämmelsen i URL 12 § ger enskilda 
personer rätt att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk 
utan upphovsmannens tillstånd. Privatpersoner har rätt att göra ett eller ett fåtal kopior för 
privat bruk av offentliggjorda verk. Kopiering för privat bruk innebär att det ska vara för ett 
personligt behov eller intresse och får inte vara kommersiellt. Privat bruk omfattar även den 
närmsta familje- och vänskapskretsen men inte kollegor på arbetsplatsen. Vad begreppet 
offentliggjort innebär stadgas i URL 8 §. Ett verk anses offentliggjort när det lovligen gjorts 
tillgängligt för allmänheten. Med det menas att upphovsmannen måste ha offentliggjort verket 
eller gett sitt samtycke till offentliggörandet. Det är inte tillåtet att göra kopior av ett verk om 
den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med URL 2 §. 
Upphovsmannen måste således ha samtyckt till exemplarframställningen eller 
tillgängliggörandet av verket för allmänheten, för att det ska vara tillåtet att framställa 
exemplar av verket för privat bruk.  
 
Den största skillnaden mellan den tidigare lydelsen och den nuvarande lydelsen i URL 12 § är 
att URL 12 § tillämpningsområde har inskränkts till förmån för upphovsmannens ensamrätt 
vad gäller kopiering till kollegor på arbetsplatsen samt antalet tillåtna exemplar att framställa 
för privat bruk.  
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1. Inledning 
 
1.1. Introduktion 
Upphovsrätten är betydelsefull och ständigt aktuell i dagens samhälle. Alltsedan Gutenbergs 
tryckpress gjorde intåg på 1400-talet har den tekniska utvecklingen gått framåt i raketfart den 
sista tiden. Den nya tekniken möjliggör för fler och mer effektiva sätt för allmänheten att göra 
exemplarframställningar av verk för privat bruk. Tekniken har hela tiden följts av 
upphovsmän och lagstiftare som önskat reglera möjligheterna att utnyttja verk utan 
upphovsmannens tillstånd. Eftersom tekniken går framåt och ständigt utvecklas måste även 
lagstiftningen förändras och anpassas till de nya situationer och problem som uppstår. 
Lagstiftningen ändras, revideras och förnyas ständigt med syfte att reglera den nya teknikens 
påverkan på upphovsrätten och dess verk. Upphovsmannens ensamrätt har genom historien 
blivit allt starkare och regleras i Upphovsrättslagen 2 §. Upphovsmannen har ensamrätt att 
göra exemplarframställningar av verket samt att göra verket tillgängligt för allmänheten.  
 
I URL 12 § stadgas en av inskränkningarna i upphovsmannens ensamrätt, nämligen rätten att 
göra exemplarframställningar av verk för privat bruk. URL 12 § är en viktig bestämmelse 
som ger privatpersoner rätt att under vissa förutsättningar göra kopior av verk för sitt privata 
bruk utan upphovsmannens tillstånd. URL 12 § ändrades vid införlivandet av Infosoc-
direktivet med svensk rätt år 2005. I samband med införlivande infördes en del nya begrepp i 
bestämmelsen i utbyte mot de äldre lydelserna. Till exempel byttes enskilt bruk ut mot privat 
bruk, enstaka exemplar byttes ut mot ett eller några få exemplar samt begreppet egentlig 
förlaga infördes i bestämmelsen. Ett klarläggande av vad som utgör gällande rätt enligt URL 
12 § är viktigt då det till stor del påverkar allmänheten och rör vad privatpersoner har rätt att 
göra med verk inom den privata sfären enligt URL 12 §. Jag har valt att utreda frågan om 
kopiering för privat bruk, tidigare kallat enskilt bruk, av upphovsrättsskyddade verk eftersom 
min utgångspunkt för uppsatsen är vad som är tillåtet för allmänheten att göra med 
upphovsrättsskyddade verk. Privat bruk är ett centralt begrepp i URL 12 § och därmed är det 
viktigt att utreda det begreppet noggrant med egen historik och förklaring.  
 
1.2. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt beträffande privatpersoners rätt att göra 
exemplarframställningar av upphovsrättsskyddade verk enligt URL 12 §. Ämnet är viktigt att 
behandla eftersom URL 12 § ändrades i samband med införlivandet av Infosoc-direktivet i 
svensk rätt år 2005. Sedan lagen ändrades 2005 är det inte längre tillåtet att göra 
exemplarframställningar av verk om förlagan inte är lovlig. För att uppnå syftet att fastställa 
gällande rätt behöver begreppen i lagtexten utredas och förklaras grundligt, till exempel vad 
är privat bruk, hur många exemplar är ett eller ett fåtal, vad menas med att verket 
offentliggjorts och vad innebär det att förlagan ska vara lovlig.  
 
1.3. Frågeställning 
I URL 12 § finns en rad kriterier för vad som skall vara uppfyllt för att det ska vara tillåtet att 
framställa exemplar av verk för privat bruk och det är dessa kriterier som kommer att 
analyseras. Mina frågeställningar blir därför: Vad är gällande rätt beträffande privatpersoners 
rätt att göra inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt enligt URL 12 §? Vad innebär 
begreppet privat bruk? Hur många exemplar är tillåtet att framställa för privat bruk? Vad 
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innebär begreppet offentliggjort? Vad innebär begreppet lovlig förlaga? Vad innebär 
begreppet egentlig förlaga? 
 
1.4. Metod och material 
Jag har använt mig av den rättsdogmatiska metoden för att besvara min frågeställning. Jag har 
granskat lagen, direktiven och konventionerna för att hitta de relevanta, gällande rättsreglerna. 
Förarbetena har använts i stor utsträckning för att försöka klargöra och hitta förtydliganden 
beträffande begreppen och innebörden i bestämmelsen samt vad lagstiftarens syfte var vid 
införandet av bestämmelsen. Jag har försökt finna relevant rättspraxis för att analysera hur 
rättsreglerna tillämpats rent praktiskt av domstolarna. Rättspraxis och prejudikat som 
tillämpar URL 12 § har dock visat sig svårt att finna då det inte är många fall som blivit 
avgjorda. Jag har funnit två rättsfall, NJA 1984 s. 304 och RH 1996:32 som jag refererat och 
sammanfattat de viktigaste resonemangen från domstolen. Trots att rättsfallen gäller tidigare 
bestämmelse belyser de hur begreppen kan komma att tolkas i praktiken idag.  
 
Jag har även använt mig av EG-direktivet 2001/29/EG, hädanefter kallat Infosoc-direktivet, 
samt Bernkonventionen eftersom EU och andra internationella konventioner påverkar vår 
svenska lagstiftning i betydande grad. För att följa den rättsdogmatiska metoden har jag först 
riktat in mig på den högsta normen, lagtexten och tolkat vad som stadgas där med hjälp av 
förarbetena till bestämmelsen för att få klarhet i vad som menas med begreppen. Rättsfallen 
som nämndes ovan har behandlats i den mån de är relevanta idag. Jag har även använt mig av 
doktrin. Den doktrin jag använt mig av är främst av etablerade författare inom upphovsrättens 
område, till exempel Sam Ricketson och Jane Ginsburg, Marianne Levin, Henry Olsson och 
Jan Rosén.  
 
1.5. Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa min uppsats till att utreda och redogöra för inskränkningen som 
stadgas i URL 12 §. I min uppsats har jag valt att främst fokusera på svensk rätt och svensk 
upphovsrätt. En historisk bakgrund avseende upphovsrättens utveckling i Sverige och andra 
delar av Europa är dock väsentlig för att förstå hur lagstiftaren valt att hantera problematiken 
med den tekniska utvecklingen. Någon vidare utveckling av upphovsrätten i andra länder tas 
inte upp i uppsatsen. Internationella konventioner och EU-direktiv påverkar kraftigt svensk 
lagstiftning och därför har jag valt att inkludera dem till viss mån i utredningen för en bredare 
förståelse för det internationella samarbetet angående upphovsrätt. I uppsatsen kommer enbart 
de ekonomiska rättigheterna utredas eftersom URL 12 § behandlar en inskränkning i 
upphovsmannens ekonomiska ensamrättigheter som stadgas i URL 2 §. De ideella 
rättigheterna för uppsatsen är inte intagna i uppsatsen eftersom jag anser att de inte är 
relevanta för mitt syfte med uppsatsen. Vid genomgången av vad en egentlig förlaga är nämns 
URL 11 a §. Denna uppsats syftar dock inte till att undersöka hur URL 11 a § tillämpas varför 
bara en kort förklaring till URL 11 a § nämns för att man ska förstå begreppet egentlig 
förlaga.  
 
1.6. Disposition 
Upplägget på uppsatsen är att kapitel två behandlar en fördjupning av och ger en historisk 
genomgång av upphovsrätten och framväxten av den privata sfären vad gäller rätten att göra 
exemplarframställningar av verk för enskilt/privat bruk. Där ges en ytlig förklaring och 
genomgång av dels den svenska lagstiftningen, upphovsrättslagen och 
upphovsrättsförordningen, dels den internationella konventionen Bernkonventionen, dels EU-
direktivet Infosoc-direktivet. Det här kapitlet är till för att ge läsaren en översikt över 
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upphovsrätten i Sverige och hur internationella samarbeten påverkar svensk lagstiftning samt 
en genomgång av upphovsrättens historik för att ge en bättre förståelse för hur teknikens 
utveckling har påverkat upphovsrättens utveckling. I kapitel tre behandlas upphovsmannens 
ensamrätt till sitt verk enligt URL 2 §. I URL 2 § behandlas det och förklaras ingående vad de 
olika styckena innebär och vad som menas med begreppen i paragrafen. Det här kapitlet är till 
för att ge läsaren en översikt av upphovsmannens ekonomiska ensamrättigheter eftersom mitt 
huvudsakliga syfte med uppsatsen är att förklara en av de viktigaste inskränkningarna i 
upphovsmannens ekonomiska ensamrättigheter. Det är därför viktigt att ha klart för sig vad 
upphovsmannen har för rättigheter för att förstå inskränkningarna och även vad allmänheten 
har rätt att göra med upphovsrättsskyddade verk.  
 
I kapitel fyra behandlas den inskränkning i upphovsmannens ensamrätt som stadgas i URL 12 
§. URL 12 § är en bestämmelse om den inskränkning i upphovsmannens ensamrätt som 
reglerar privatpersoners rätt att framställa exemplar av verk för sitt privata bruk. Här 
behandlas styckena i paragrafen samt en utredning av de olika begreppen som finns intagna i 
bestämmelsen. Där ges en fördjupning i begreppen privat bruk, offentliggjort verk, ett eller ett 
fåtal exemplar, lovlig förlaga och egentlig förlaga. Begreppen utgör kriterier för vad som är 
tillåtet enligt URL 12 § och det är därför viktigt att utreda begreppen grundligt. Här behandlas 
även två rättsfall som belyser hur domstolarna har dömt i tidigare fall enligt tidigare lydelser 
på bestämmelsen. Trots att rättsfallen är dömda enligt tidigare lydelser är de ändå av intresse 
för uppsatsen då de ger viss ledning i hur domstolarna tolkat och bedömt bestämmelsen som 
har relevans även fortsättningsvis och då rättspraxis som behandlar URL 12 § saknas i 
dagsläget. I kapitel fem görs en analys av URL 12 § och bestämmelsens begrepp. Där ges 
också förtydligande exempel på vad som är tillåtet att göra med upphovsrättsskyddade verk 
utan upphovsmannens tillstånd. I kapitel sex behandlar jag mina slutsatser och för en 
framtidsdiskussion om hur upphovsrätten kan komma att förändras i framtiden i takt med 
teknikens utveckling.   
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2. Upphovsrätten 
I Sverige knyts rättigheterna till verket hårt till upphovsmannen. 1  När konstnärer och 
författare skapar ett litterärt eller konstnärligt verk har de upphovsrätt till det verket. Litterära 
och konstnärliga verk kan till exempel vara böcker, dikter, sångtexter, musikaliska verk, 
konstverk och sceniska verk. Rättigheterna till verket får upphovsmannen så fort denne har 
skapat verket och de varar vanligtvis i sjuttio år efter att upphovsmannen avlidit. 2 
Upphovsrätten har tagits in som en mänsklig rättighet i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna från 1948 och den finns även med som en av de grundläggande fri- och 
rättigheterna i den svenska regeringsformens andra kapitel. Det beror på att upphovsrätten är 
viktig att skydda, både för att skydda upphovsmannens rättigheter till verket och för samhället 
då nya verk främjar åsiktsbildning och nytänkande. Om upphovsrätten inte skyddas i 
tillräckligt hög grad och tillåter vem som helst att nyttja och utnyttja andras verk utan att ge 
upphovsmannens någon form av ersättning skulle en konsekvens kunna bli att upphovsmän 
inte vill dela med sig av sina verk till allmänheten i lika stor utsträckning. Upphovsmännen 
skulle i sådana fall inte kunna försörja sig på sitt skapande. Därför har man gett skaparna till 
verk vissa rättigheter.3 
 
2.1. Upphovsrättens bakgrund 
Upphovsrätten har sin bakgrund hos de gamla grekerna och folket som levde under antiken. 
De hade inte någon egentlig lagstiftning som reglerade upphovsrätten, men det finns samtida 
källor som tyder på att samhället och medborgarna kraftigt var emot plagiat.4 Även invånarna 
i Rom ansåg att plagiat var fel. Enligt den romerska rätten kunde en ägare välja att frige en 
slav, men trots att slaven blivit fri fortsatte slaven att ha ett sorts klientförhållande till sin förre 
ägare. Ordet plagium användes senare för att visa att även verk borde ha ett skydd från att 
användas av andra än författaren och att verket och skaparen därmed har ett varaktigt 
förhållande till varandra.5  
 
Det dröjde fram till 1400-talet tills någon form av reglerad rätt angående upphovsrätt uppstod. 
Det var i samband med att Gutenbergs berömda boktryckarkonst spreds över Europa. Denna 
nya uppfinning innebar en avsevärd ökning av utgivning av tryckta skrifter. Samtidigt växte 
det, vid sidan av de tryckta skrifterna, fram en kopiering av dessa skrifter. På grund av dessa 
kopior av verken infördes ett privilegiesystem i många delar av Europa. Privilegiesystemet 
gav vissa boktryckare eller förläggare en ensamrätt att trycka och importera böcker under en 
viss tid.6 Privilegiesystemet började i Venedig och det privilegium som man kunde få kallades 
eftertrycksprivilegiet och utfärdades för första gången 1486 till en upphovsman. Han fick då 
rätt att själv välja tryckare till sitt verk och det var olagligt för andra än upphovsmannen själv 
att trycka verket.7 Privilegierna blev oftast utfärdade till en boktryckare som under en viss tid 
fick trycka ett visst angivet verk. Privilegiet varade vanligtvis i tio år men kunde variera. Om 

                                                
1 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 16. 
2 DS 2007:29 s. 29. 
3 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 16. 
4 Stannow, Musik Juridik s. 28. 
5 Petri, Författarrättens genombrott s. 39. 
6 Stannow, Musik Juridik s. 28. 
7 Petri, Författarrättens genombrott s. 61. 
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någon gjorde ett eftertryck av verket utan tillstånd från privilegieinnehavaren kunde den 
personen få straffpåföljd och bli av med upplagan av verket.8  
 
Under 1500-talet i Venedig fick stadens boktryckarsällskap monopol på att fördela de litterära 
privilegierna bland sina medlemmar. I England var det Stationers Company som hade de 
litterära privilegierna.9 Det första boktryckarprivilegiet i England utfärdades år 1504 då 
William Facques blev kunglig boktryckare och fick ett printing patent, en uteslutande rätt att 
trycka lagar, förordningar och kungliga proklamationer.10 Det var ur privilegiesystemet som 
den moderna upphovsrätten senare utvecklades. 11  Författarens roll i upphovsrätten var 
minimal fram till, och under, den här tidsperioden. En anledning till det var att de flesta 
böckerna var tryckta av gammal klassisk text. En annan anledning kan vara att författarna på 
den här tiden inte fick sin ersättning från försäljningen av deras verk utan från rika 
aristokrater. Författarens status ändrades och höjdes gradvis under de nästkommande 
århundradena på grund av sociala och ekonomiska förändringar i samhället.12  
 
År 1611 fanns endast den kungliga tryckeriverksamheten i Sverige. Tryckprivilegier ansågs 
inte nödvändiga då det inte förekom några större problem med eftertryckverksamhet. Det 
första tryckeriprivilegiet utfärdades år 1614 åt Christoph Reusner som blev kunglig 
boktryckare. Några år senare upprättades det fler tryckerier i städer i Sverige och de fick 
ensamställning på orten. Efter 1672 blev det vanligare med författarprivilegier i Sverige och 
vissa fick även eftertrycksprivilegium för sina verk. Utfärdandet av eftertrycksprivilegier 
ökade under 1700-talet men berörde främst mer betydande verk.13 Världens första lag om 
författarrätt trädde i kraft år 1710 i England, The Statute of Anne.14 Med Statute of Anne 
upphörde Stationers Companys monopol.15 Denna lag gav författaren ensamrätt att trycka och 
sprida sitt verk i 14 år efter att det publicerats. För att göra gällande sin copyright var man 
tvungen att registrera verket.16 Så började copyrightsystemet formas och har efter det bara 
utvecklats mer och mer, främst i England och USA. Copyright betyder rätt att mångfaldiga.17 
Enligt engelsmännens syn hade upphovsmannen rätt att bestämma över tryckning och 
distribution av sitt verk. Enligt det system som kallas för copyright-systemet är upphovsrätten 
en rättighet för att tjäna pengar och kunna leva på sitt skapande.18 
 
I Frankrike och Kontinentaleuropa utvecklades istället upphovsmannarätten. Det var till stor 
del på grund av den franska revolutionen 1789. 19  De som stod bakom den franska 
revolutionen ansåg att alla människor hade en rätt att bestämma över frukterna av deras 
andliga skapande, och att denna rätt var given av naturen och att man äger sitt eget 
skapande.20 Efter den franska revolutionen avskaffades privilegiesystemet och lagar infördes i 
Frankrike 1791 och 1793. Lagarna gav upphovsmannen rättigheter till sina verk. Rättigheten 
var tidsbegränsad och gällde under författarens livstid och därefter tio år efter författarens 

                                                
8 Petri, Författarrättens genombrott s. 62. 
9 Fredriksson, Skapandets rätt s. 69, 70. 
10 Petri, Författarrättens genombrott s. 71, 72. 
11 Stannow, Musik Juridik s. 28. 
12 Ricketson, International copyright s. 4. 
13 Petri, Författarrättens genombrott s. 232, 233, 242, 244. 
14 Petri, Författarrättens genombrott s. 106. 
15 Fredriksson, Skapandets rätt s. 70. 
16 Petri, Författarrättens genombrott s. 106, 107. 
17 Stannow, Musik Juridik s. 29. 
18 Olsson, Copyright s. 30, 31. 
19 Stannow, Musik Juridik s. 29. 
20 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 15. 
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död.21 På franska heter denna ensamrätt droit d´auteur.22 Till skillnad från copyright-systemet 
i England och USA syftade den franska upphovsmannarätten till att ge upphovsmannen den 
rätt som han egentligen redan hade då han skapat verket. De ansåg att upphovsmannen hade 
en personlig rätt att bestämma över hur hans verk skulle utnyttjas och att upphovsrätten är en 
mänsklig rättighet och inte en rättighet för kommersiella syften. De ideella rättigheterna har 
en starkare ställning enligt den kontinentala synen att se på upphovsrätten.23  
 
Den svenska upphovsrätten uppstod som några enstaka paragrafer i 1810-års 
tryckfrihetsförordning.24 Enligt paragraferna fick författaren en oinskränkt rätt att trycka sitt 
verk samt skydd mot eftertryck. Denna rätt var på obegränsad tid. Om någon ville trycka 
författarens verk krävdes författarens skriftliga medgivande.25  I tryckfrihetsförordningen 
stadgades att varje skrift var författarens och dess lagliga rättsinnehavares egendom.26 Den 10 
augusti 1877 utfärdade regeringen Lag angående eganderätt till skrift och 1897 kom även Lag 
angående rätt att efterbilda konstverk.27 I dessa lagar fanns inte några bestämmelser som gav 
en enskild person rätt att göra eftertryck eller efterbilda en skrift utan upphovsmannens 
tillåtelse. Det stadgades i Lag angående eganderätt till skrift 10 § att det var förbjudet att göra 
eftertryck utan upphovsmannens tillåtelse så länge skyddstiden gällde.28 Att det saknades en 
paragraf om rätt att framställa exemplar av verk för enskilt bruk i 1877 års lag kan förklaras 
med att författarens rätt var begränsad till rätten att mångfaldiga sitt verk genom tryck. Detta 
var något som gällde även enligt tidigare lag. Det behövdes inget undantag för enskilt bruk 
eftersom författarens rätt redan var begränsad. Att kopiera verk på annat sätt än genom tryck, 
utan tillstånd från upphovsmannen, var tillåtet för var och en.29 I lagen angående rätt att 
efterbilda konstverk stadgades i 3 § att det var tillåtet att efterbilda konstverk om det var 
avsett att användas till undervisning. Enligt lagens 5 § var det vidare tillåtet att efterbilda 
konstverk som var utställt på öppen plats eller anbragts på byggnads utsida.30 Ensamrätten för 
konstnärer enligt 1897 års lag var enbart efterbildning som skedde för försäljning eller 
offentligt utställande. Efterbildande av konstverk för enskilt bruk var således helt fritt.31  
 
Den viktigaste internationella konventionen är Bernkonventionen för skydd av litterära och 
konstnärliga verk. 32  Bernkonventionen reglerar upphovsrätten internationellt. 33  Sverige 
tillträdde Bernkonventionen från 1886 år 1904. Bernkonventionen reviderades år 1908 i 
Berlin och år 1911 påbörjades därför en utredning om upphovsrätten i Sverige.34 Tekniken att 
spela in och kopiera musik med hjälp av fonografer hade utvecklats rejält och 
upphovsmännen ville att inspelning av musik på fonogram borde anses som 
exemplarframställning enligt Bernkonventionen. Artikel 13 i Bernkonventionen innehöll 
således bestämmelsen att upphovsmännen skulle få ensamrätt för sina musikaliska verk som 
kunde bli framställda som exemplar genom fonogram. De nationella lagstiftarna gavs dock 

                                                
21 Petri, Författarrättens genombrott s. 164, 165. 
22 Stannow, Musik Juridik s. 29. 
23 Olsson, Copyright s. 30, 31. 
24 Fredriksson, Skapandets rätt s. 89. 
25 Petri, Författarrättens genombrott s. 295. 
26 Stannow, Musik Juridik s. 30. 
27 Petri, Författarrättens genombrott s. 317. 
28 Lag, 10 augusti 1877, angående eganderätt till skrift. 
29 SOU 1956:25 s. 178. 
30 Lag, 28 maj 1897, angående rätt att efterbilda konstverk. 
31 SOU 1956:25, s. 179. 
32 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 41. 
33 Rosén, Upphovsrättens avtal s. 61, 62. 
34 Prop. 1960:17 s. 29. 
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rätten att införa reservationer och villkor för upphovsmannens ensamrätt. Detta ledde därmed 
till att inspelningsindustrin ändå fick stora möjligheter att fortsätta med sin tillverkning och 
försäljning av fonogram till allmänheten. Upphovsmannens ensamrätt förstärktes genom 1908 
års revidering av Bernkonventionen, men då de nationella lagstiftarna själva fick besluta om 
reservationer och villkor behöll allmänheten och inspelningsindustrin ändå vissa rättigheter.35 
Varje land som tillträtt konventionen åtar sig att ge skydd för verk från andra medlemsstater. 
Det skydd som de nationella upphovsmännen har för sina verk ska i princip gälla för 
upphovsmän från andra länder.36 Konventionerna ställer upp minimikrav för unionsstaterna.37 
Bernkonventionen har en hög skyddsnivå och ger upphovsmän ett omfattande och 
detaljreglerat skydd. Det krävs inte några formaliteter för att få skydd enligt 
Bernkonventionen. De ekonomiska minimirättigheterna enligt Bernkonventionen är 
exempelvis ensamrättigheter till mångfaldigande och offentliga framföranden. Skyddet gäller 
i 50 år från utgången av det år som upphovsmannen avled.38  
 
År 1914 lade de sakkunniga fram ett betänkande som låg till grund för 1919 års 
upphovsrättslagstiftning om litterära och musikaliska verk,39 författarlagen, och samtidigt 
kom lagen om rätt till verk av bildande konst40, konstverkslagen.41 I författarlagen och 
konstverkslagen från 1919 hade det intagits paragrafer om enskilt bruk. I författarlagen 10 § 
stadgades att utan författarens tillstånd må en var till sitt enskilda bruk mångfaldiga hans 
verk.42 I förarbetena till författarlagen 1919 står det att det säkerligen redan enligt 1877 års lag 
var tillåtet att en var fick för sitt enskilda bruk mångfaldiga ett skyddat verk, utan auktors 
tillstånd. Den musikaliska akademien ansåg att det inte togs tillräcklig hänsyn till auktors rätt. 
De menade att förslagets lydelse kunde leda till att juridiska personer som till exempel 
musiksällskap skulle ha rätt att för sitt enskilda bruk uppföra kompositioner som 
mångfaldigats utan tonsättarens tillstånd. De ville att det skulle införas ett förklarande tillägg 
att det inte skulle vara tillåtet för föreningar att mångfaldiga kompositioner utan tillstånd och 
att det enbart var tillåtet att mångfaldiga verk för enskilt bruk inom trängre kretsar. 
Departementschefen ansåg dock att det inte behövdes någon ändring i förslaget och att 
författares och tonsättares rätt endast avsåg att offentliggöra verken och därmed var ett 
mångfaldigande till enskilt bruk fritt för var och en.43  
 
I konstverkslagen 5 § stadgades att utan konstnärens tillstånd må en var för studieändamål 
eller till sitt eget enskilda bruk efterbilda konstverk. 44  Konstnärslagen 5 § motsvarar 
författarlagens 10 §. Enligt den tidigare lagen Lag angående rätt att efterbilda konstverk från 
1897 hade konstnären endast rätt att mångfaldiga sitt verk om det skedde till försäljning eller 
offentligt utställande. Om efterbildandet skedde i studiesyfte eller till enskilt bruk var det 
tillåtet för alla. Konstnärer ville ändra bestämmelsen till att efterbildning för enskilt bruk och 
för studieändamål skulle förutsätta konstnärens samtycke. De sakkunniga resonerade i 
förarbetena till 1919 års konstverkslag att auktorsrätten enbart skulle gälla ifråga om verkets 
offentliggörande, varken mer eller mindre. Reproduktionsrätten blev enligt den 5 § 

                                                
35 Ricketson, International copyright s. 99. 
36 Rosén, Upphovsrättens avtal s. 61, 62. 
37 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 41. 
38 Olsson, Copyright, s. 325, 327. 
39 Lagen den 30 maj 1919 (nummer 381) om rätt till litterära och musikaliska verk. 
40 Lagen den 30 maj 1919 (nummer 382) om rätt till verk av bildande konst. 
41 Prop. 1960:17 s. 29.  
42 Lagen den 30 maj 1919 (nummer 381) om rätt till litterära och musikaliska verk. 
43 Prop. 1919:3, s. 41. 
44 Lagen den 30 maj 1919 (nummer 382) om rätt till verk av bildande konst. 
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konstverkslagen tillåten för en var men auktor hade fortfarande kvar rätten till spridning av 
sitt verk. Den person som efterbildade ett verk enligt lagens 5 § hade inte rätt att sprida detta 
verk vidare till andra.45  
 
Rätten att mångfaldiga verket för studieändamål och ”till sitt enskilda bruk” enligt 1919 års 
konstnärslag hade två undantag. Det ena undantaget gällde ifall man ville efterbilda ett verk 
med hjälp av någon annan genom konstnärligt förfarande, man var då tvungen att få 
konstnärens tillstånd till detta. Det andra undantaget var att huvudregeln att efterbilda för 
studiesyfte eller enskilt bruk inte gällde ifall det man ville efterbilda var byggnadsverk eller 
om man framställde verk efter ritning eller modell.46 Författarens rätt utvidgades genom 
författarlagen 1919 och därför ansåg man att ett förtydligande behövdes tas in i lagtexten 
angående att var och en fick mångfaldiga verk utan författarens tillstånd om det skedde för 
personens enskilda bruk. Rätten att mångfaldiga verk för enskilt bruk som stadgades i 1919 
års författarlag fanns kvar som gällande rätt fram till nuvarande Upphovsrättslagen år 1960. 
Bestämmelsen reviderades 1931 och begreppet var därefter ”för enskilt bruk” istället för 
tidigare lydelse ”till sitt enskilda bruk”. Detta ändrade dock inte bestämmelsen i sak.47 En av 
anledningarna till undantaget om kopiering för enskilt bruk är vad som anförts i förarbetena 
att det rent praktiskt finns ett behov för enskilda personer att kunna göra avskrifter och andra 
kopior av olika verk för sitt enskilda bruk.48 En annan anledning till detta undantag är det 
skulle vara svårt att kontrollera den kopiering som sker i den privata sfären och för enskilt 
bruk. Tidigare har den kopiering som skett för enskilt bruk inte ansetts som något problem för 
upphovsmannen och hans eller hennes tillhörande rättigheter. Detta för att den kopiering som 
sker privat ligger utanför upphovsmannens möjligheter att utnyttja sitt verk.49  
 
Det har länge funnits ett nära och bra samarbete mellan de nordiska länderna, även vad gäller 
upphovsrätten. Under 1930-talet tillsattes det sakkunnigutredningar i de nordiska länderna, 
Island undantaget, för att försöka skapa gemensamma upphovsrättslagar. Resultatet från dessa 
utredningar var att åren 1960 och 1961 stiftades det upphovsrättslagar och fotografilagar i de 
nordiska länderna som var näst intill identiska. Därefter har samtliga lagar ändrats, men 
samarbetet mellan länderna har i viss mån fortsatt.50 Enligt 1960 års upphovsrättslag kunde 
man framställa exemplar av verk för enskilt bruk. Begreppet enskilt bruk omfattade fler 
situationer för exemplarframställning för enskilt bruk och byttes därför ut för att stämma 
överens med Infosoc-direktivets snävare begrepp privat bruk.51 
 
2.2. Den nuvarande upphovsrättslagstiftningen i Sverige 
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, hädanefter benämnt URL, 
är kärnan i upphovsrätten. Denna lag tillkom 1960 men har därefter reviderats ett antal gånger 
allteftersom samhället förändrats och upphovsrätten stött på nya utmaningar. Det finns två 
tillämpningsförfattningar som är utfärdade av regeringen. Upphovsrättsförordningen 
(1993:1212) och Internationell upphovsrättsförordning (1994:193). Upphovsrättsförordningen 
innehåller detaljerade bestämmelser om vad som gäller för kopiering i arkiv och bibliotek, om 
framställning av talböcker, om radio- och TV-företags efemära upptagningar och om 
talerätten då verk blivit utsatt för kränkande användning. Den Internationella 
                                                
45 Prop. 1919:3, s. 65. 
46 SOU 1956:25, s. 179. 
47 SOU 1956:25 s. 178. 
48 Prop. 1960:17 s. 103. 
49 Olsson, Copyright s. 133. 
50 Olsson, Copyright, s. 31. 
51 DS 2003:35 s. 143. 
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upphovsrättsförordningen innehåller regler om hur URL ska tillämpas på verk och 
prestationer från andra länder.52 På grund av att Sverige har anslutits till olika internationella 
konventioner så kan den svenska upphovsrättsliga lagstiftningen även bli tillämplig på verk 
och prestationer som härstammar från utomlandet.53  
 
2.3. Den internationella upphovsrättsregleringen 
I dagens svenska samhälle är det inte längre bara Sveriges riksdag som stiftar nya lagar utan 
mycket inflytande kommer utifrån från EU och andra internationella samarbeten. EU beslutar 
ständigt om nya direktiv som ska implementeras i svensk rätt. Om något är oklart vid 
tolkningen av lagar och direktiv så är det ytterst Europeiska unionens domstol som avgör 
frågan. Det finns även internationella konventioner för att harmonisera upphovsrätten som 
Sverige ratificerat.54  
 
2.3.1. Bernkonventionen artikel 9 (2) 
I Bernkonventionen finns numera en bestämmelse om privat bruk i artikel 9 (2) och där 
stadgas att det är upp till unionsländerna att tillåta mångfaldigande av verk i vissa särskilda 
fall, förutsatt att sådant mångfaldigande inte gör intrång i det normala utnyttjandet av verket 
och inte oskäligt inkräktar på upphovsmannens legitima intressen.55 Denna artikel antogs 
enhälligt av medlemsstaterna under Stockholmskonferensen 1967. För att ett framställande av 
verk ska falla under artikel 9 (2) tillämpningsområde så måste tre krav uppfyllas. Det första 
kravet är att framställningen måste vara för ett specifikt och begränsat ändamål. Det är således 
endast tillåtet att framställa exemplar av verket i speciella fall. Det andra kravet är att det inte 
får stå i konflikt med ett normalt utnyttjande av verket. Det tredje kravet är att framställningen 
inte oskäligt får skada författarens legitima intressen.56  
 
Denna paragraf kan leda till kontroversiella lagar i de olika staterna och därför var en del 
delegater vid Stockholmskonferensen noga med att påpeka att paragrafen borde tolkas strikt. 
Privat bruk borde innebära att en person gör en kopia av ett verk. Författarens rättigheter ska 
inte göra intrång i den rent privata sfären. Vid tiden för Stockholmskonferensen så var inte 
tekniken lika utvecklad som idag för att som enskild person kopiera verk. Eftersom man inte 
såg någon fara i att kopior gjordes för hand eller med hjälp av en skrivmaskin blev de 
nationella lagstiftningarna därefter. Antalet kopior som en enskild person kunde göra sågs inte 
som något hot mot normalt utnyttjande av verket eller författarens legitima intressen. Typiska 
kopior av verk på den tiden var studenters anteckningar från föreläsningar eller handskrivna 
delar av verk i bibliotek. 57  Sedan dess har utvecklingen gått framåt med ljud- och 
videoinspelning och digital kopiering. Perfekta digitala kopior av hela verk kan framställas 
snabbt och billigt med verktyg som är tillgängliga för alla. Skrivare, datorer och utrustning för 
digital inspelning finns i de flesta hushåll numera. Att teknikens utveckling har gjort det 
enkelt för enskilda personer att snabbt och billigt göra kopior av verk med samma kvalitet 
som originalen är något som skadar upphovsmannen då han inte får möjligheten att sälja en 
kopia av verket till den enskilda personen.58  
 
2.3.2. Infosoc-direktivet 
                                                
52 Olsson, Copyright s. 32. 
53 DS 2007:29 s. 30. 
54 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 41. 
55 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. 
56 Ricketson, International copyright s. 763. 
57 Ricketson, International copyright s. 779, 780. 
58 Ricketson, International copyright s. 780, 781. 
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Europarlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av 
viktiga aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, även 
kallad Infosoc-direktivet, införlivades i svensk rätt genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 
juli 2005.59 Infosoc-direktivets syftade till att balansera upphovsmännens rätt till sina verk i 
förhållande till den digitala utvecklingen samtidigt som det försökte tillgodose viktiga 
allmänna intressen av att få nyttja upphovsrättsskyddade verk. Infosoc-direktivet kom till för 
att harmonisera upphovsrätten i medlemsstaterna så att länderna skulle få en mer enhetlig 
lagstiftning på upphovsrättens område.60 Införandet av Infosoc-direktivet har medfört stora 
begränsningar i den digitala miljön vad gäller nyttjandet av verk. Det är svårt att säga ännu 
om detta har balanserat förhållandena på marknaden eller om upphovsrättsindustrin har fått ett 
maktövertag. Allmänheten har visat ett stort motstånd till denna nya reglering, vilket kan 
förklaras med att man helt enkelt vant sig vid att ha fri tillgång till upphovsrättsskyddat 
material samt att man enkelt kunnat kopiera det för privat bruk. Så länge upphovsrätten 
existerar kan man inte fritt få kopiera verk som inte upphovsmannen gett sitt tillstånd till att 
offentliggöra eller göra tillgängligt för allmänheten.61  
 
2.3.2.1 Infosoc-direktivet artikel 5.2.b 
Artikel 5.2.b ger medlemsstaterna rätt att föreskriva undantag eller inskränkningar i 
upphovsmannens ensamrätt att mångfaldiga sitt verk. För att mångfaldigande av verk för 
privat bruk ska vara tillåtet enligt denna artikel ska mångfaldigandet utföras av en fysisk 
person. Syftet med mångfaldigandet får inte vara direkt eller indirekt kommersiellt och 
rättsinnehavarna måste få rimlig kompensation. Anledningen till att Sverige ändrade i 
lagtexten från begreppet enskilt bruk till privat bruk var för att följa vad som stadgades i 
Infosoc-direktivet, nämligen i artikel 5.2.b.62  
 
En förutsättning att exemplarframställning av verk ska vara tillåten enligt Infosoc-direktivet 
är att rättsinnehavarna får rimlig kompensation. Medlemsstaterna bör beakta den tekniska och 
ekonomiska utvecklingen när de tillämpar inskränkningen för privatkopiering enligt Infosoc-
direktivet. Det finns således en koppling mellan möjligheterna för allmänheten att fritt göra 
exemplarframställningar av verk för privat bruk och upphovsmännens rätt till ersättning för 
exemplarframställningen. Om privatkopieringen medför att upphovsmännen får en icke 
obetydlig skada av kopieringen ska ett ersättningssystem finnas för att tillgodose 
upphovsmannens rätt till ersättning. I Sverige har det framkommit att privatkopiering sker i 
sådan utsträckning att det skadar upphovsmännen. Redan år 1999 infördes därför ett 
schablonartat ersättningssystem kallat kassettersättning.63  
 
Kassettersättningen kom till för att ge en viss kompensation till upphovsmän för den förlust 
de ansågs gå med, på grund av kopiering och fildelning. Det som allmänheten främst kopierar 
är musik och film. Kassettersättningen innebär att de näringsidkare vars verksamhet är att 
importera eller tillverka sådant material som kan vara underlag för kopiering eller underlätta 
för kopiering får betala en viss ersättning till de upphovsmän och rättighetsinnehavare som är 
de som främst drabbas av denna kopiering. Det material som för det mesta anses underlätta 
kopiering är oinspelade kassett- och videoband och även CD- och DVD-skivor som man kan 
spela in valfritt material på. Det är inte de personer som kopierar privat som får betala 
ersättningen utan de näringsidkare som står för import och tillverkning av dessa hjälpmedel. 
                                                
59 EG- direktiv 2001/29/EG. 
60 DS 2007:29 s. 32, 33. 
61 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 211. 
62 DS 2003:35 s. 140, 141. 
63 DS 2003:35 s. 136. 
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Indirekt och i slutändan blir det troligtvis ändå de personer som kopierar som får betala då 
näringsidkarna troligtvis höjer priserna på sina produkter.64 Kassettersättningen kompenserar 
dessvärre inte fullt ut och ibland inte alls för den exemplarframställning som sker privat.65  
 
I förarbetena till URL 12 § resonerar lagstiftaren om två alternativ för att komma tillrätta med 
problemet att privatkopieringen skadar upphovsmannen. Det första alternativet var att 
inskränka tillämpningsområdet för exemplarframställning för privat bruk så att exemplar för 
privat bruk inte var tillåtet i lika stor utsträckning. Det andra alternativet var att bygga ut 
systemet för kassettersättning så att schablonersättningen omfattar fler situationer och med 
högre ersättning.66 Problemet med ett utvidgat ersättningssystem är att det kan vara svårt att få 
ersättningssystemet att bli anpassningsbart till nya former av exemplarframställningar som 
kan komma med teknikens utveckling. Slutsatsen blev att det var bättre att snäva in 
räckvidden av den URL 12 § vilket också skedde.67 
 
2.3.3. Trestegsregeln 
Trestegsregeln är en generalklausul med syfte att skapa och upprätthålla balans mellan 
upphovsmän och det allmänna och det enskilda.68 Trestegsregeln innebär att det finns tre olika 
kriterier som måste uppfyllas innan en inskränkning kan rättfärdigas enligt nationell lag. De 
inskränkningar som unionsmedlemmarna till Bernkonventionen får lagstifta om får endast 
tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller 
annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen. 69 
Trestegsregel finns intagen i Infosoc-direktivet artikel 5.5. Den syftar till att vara en garanti 
för upphovsmännens rättigheter och för att förhindra att inskränkningarna blir alltför 
omfattande. 70  De svenska lagstiftarna har ansett att trestegsregeln utgör en 
tolkningsbestämmelse som inte uttryckligen behöver införas i nationell rätt utan beaktas i 
stället när de olika inskränkningarna utformas av lagstiftarna. Trestegsregeln är därmed inte 
införd i lag men tillämpas vid utformningen av inskränkningarna i upphovsmannens 
rättigheter.71  
 
När medlemsländerna lagstiftar om undantag eller inskränkningar bör de ta hänsyn till de 
ökande ekonomiska verkningar som de undantag eller inskränkningar som man vill införa kan 
få i den nya elektroniska miljön.72 Det första kriteriet är ”vissa särskilda fall” och avser att en 
inskränkning i ensamrätten ska vara tydligt definierad.73 Med det menas att regeln inte får 
vara för generellt skriven. Trestegsregelns andra kriterium är att inskränkningen inte ska 
strida mot det normala utnyttjandet av verket. Den inskränkning som avses får inte stå i 
konflikt med eller konkurrera med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk. 
Med detta menas att det kan uppkomma nya möjligheter att exploatera rättigheter som kan få 
ekonomisk eller praktiskt betydelse vilket gör att de inskränkningar som idag finns kan anses 
strida mot trestegsregeln. Dessa behöver då ändras för att stämma överens med 
trestegsregelns andra steg. Trestegsregelns tredje kriterium är att inskränkningen inte oskäligt 

                                                
64 DS 2007:29 s. 64. 
65 DS 2003:35 s. 137. 
66 DS 2003:35 s. 137. 
67 DS 2003:35 s. 138, 139.  
68 DS 2007:29 s. 37. 
69 Ricketson, International copyright s. 763. 
70 Olsson, Copyright s. 124. 
71 DS 2003:35 s. 111, 112. 
72 DS 2007:29 s. 38. 
73 DS 2007:29 s. 39. 
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får inkräkta på rättighetshavarens legitima intressen. De legitima intressena ska vara 
rättmätiga. Inskränkningarna får inte skada upphovsmannen.74 
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3. Upphovsmannens ensamrätt 
Som framgått i föregående kapitel har upphovsmännen genom historien haft begränsade 
rättigheter till sina verk. Skyddstiden har varit kort och de har haft begränsade rättsliga 
möjligheter att påverka hur deras verk nyttjas och utnyttjas av allmänheten. I takt med att den 
tekniska utvecklingen har lett till att allmänhetens möjligheter att nyttja och utnyttja verk 
ökat, har upphovsmannen fått ett allt större skydd i lagstiftningen. I URL 2 § stadgas 
upphovsmannens ensamrättigheter som beskriver de ekonomiska rättigheterna som 
upphovsmannen har över sitt verk. Där framgår att upphovsmannen har ensamrätt att göra 
exemplarframställningar och att göra verket tillgängligt för allmänheten.  
 
Upphovsmännen måste tillgodoses ett tillräckligt starkt skydd för sina prestationer och ha en 
möjlighet att få betalt för sitt verk samt försörja sig på sitt skapande av verk. Upphovsrätten 
ger därför upphovsmännen en exklusiv rätt att förfoga över sitt verk i ett antal punkter. 
Upphovsmannens förfoganderätt över sitt verk stadgas huvudsakligen i URL 2 §.75 Nuvarande 
lydelse av URL 2 § infördes i samband med införlivandet av Infosoc-direktivet. Den nya 
lydelsen är klarare och lättare att överskåda än den tidigare lydelsen.76  
 
3.1. URL 2 § första stycket 
I URL 2 § första stycket stadgas att upphovsrätten innefattar, med de inskränkningar som 
finns i URL 2 kapitlet, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar 
av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Det kan ske i ursprungligt eller 
ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan 
teknik.  
 
De materiella ting man äger kan man göra sig av med genom att sälja, ge bort eller slänga 
dem, men när något är immateriellt, som rättigheterna till ett eget verk, blir innebörden 
att.man kan överlåta rätten att förfoga över verket, men den ideella rätten behåller man hela 
tiden. Upphovsrätten har således både en ideell och en ekonomisk sida.77 De ekonomiska 
rättigheterna till ett verk ger upphovsmannen exklusiva ensamrättigheter att förfoga över 
verket.78 Ingen annan än upphovsmannen får använda sitt verk för att tjäna pengar på det, 
förutom de fall då upphovsmannen har gett sitt tillstånd. Det är upphovsmannen som 
bestämmer om verket ska göras offentligt, vem som ska få använda verket och hur verket ska 
få användas.79  
 
Den ekonomiska rätten är uppdelad i två delar. Den första delen är rätten att framställa 
exemplar av verket och den andra delen är rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten.80  
 
3.2. URL 2 § andra stycket - Exemplarframställning 
I URL 2 § andra stycket stadgas att framställning av exemplar innefattar varje direkt eller 
indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar, oavsett i vilken form eller 
med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. 
 

                                                
75 Olsson, Copyright, s. 80. 
76 Olsson, Copyright s. 81. 
77 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 17. 
78 DS 2007:29 s. 48. 
79 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 17. 
80 DS 2007:29 s. 30. 
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Upphovsmannens rätt att framställa exemplar innebär att upphovsmannen ensam kan 
bestämma om han eller hon vill nedlägga eller fixera sitt verk i ett föremål som i sin tur gör 
det möjligt för andra att ta del av verket. 81  Exemplarframställningsrätten innebär att 
upphovsmannen har en uteslutande rätt att framställa exemplar av verket. Begreppet exemplar 
innebär varje föremål i vilket verket är nedlagt eller fixerat oberoende av med vilken teknik 
detta skett.82 Ett litterärt eller musikaliskt verk kan till exempel finnas i manuskript, tryck, 
grammofon-, film- eller bandinspelning eller lagrat i en databas. Exemplar kan även vara 
trycksatser, formar och andra förlagor som man kan använda för att framställa exemplar av 
verket. Ett exemplar av ett konstverk kan finnas både som original och kopia. Om ett verk 
lagras i en dator innefattar det också exemplarframställning av verket.83 Upphovsmannens rätt 
gäller att förfoga över verket i ursprungligt eller ändrat skick. Med det menas att 
upphovsmannen fortfarande har ensamrätt till verket trots att verket ändrats av olika 
anledningar, för att till exempel passa in i undervisningssyfte.84 Ett exempel på ett verk som 
har fått ett ändrat skick är olika slags avbildningar. Avbildningar kan skilja sig väsentligt från 
originalet men räknas ändå som exemplar av verket. Ett fotografi av en byggnad är således ett 
exemplar av byggnadsverket och omfattas därmed av upphovsmannens rätt till 
mångfaldigande.85  
 
Exemplarframställningen kan ske med vilken teknik eller i vilken form som helst. Det gör det 
möjligt att omfatta tekniker som finns idag, men även sådana tekniker som kan komma att 
uppfinnas i framtiden är även de omfattade av bestämmelsen. Det finns inga minimikrav eller 
maximikrav på antalet framställda exemplar av verket.86 En del av ett verk är också ett 
exemplar, som till exempel ett citat ur en bok och omfattas således av mångfaldiganderätten.87  
 
3.3. URL 2 § tredje stycket - Tillgängliggörande för allmänheten 
I URL 2 § tredje stycket stadgas att verket görs tillgängligt för allmänheten när verket 
överförs till allmänheten, när verket framförs offentligt, när exemplar av verket visas 
offentligt samt när exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning eller sprids 
till allmänheten.  
 
3.3.1. Överföring till allmänheten 
I URL 2 § tredje stycket punkt 1 stadgas att verket överförs till allmänheten när verket på 
trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där 
allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker 
på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som 
de själva väljer.  
 
Begreppet överföring till allmänheten infördes i URL 2 § i samband med införlivandet av 
Infosoc-direktivet.88 Begreppet avser tillgängliggörande av verk för allmänheten som sker på 
distans. Det är endast distansöverföringar som avses med överföringsrätten. 
Tillgängliggörandet sker på distans när verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgänglig 
för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring 
                                                
81 DS 2003:35 s. 75. 
82 Prop. 2004/05:110 s. 49. 
83 Olsson, Copyright s. 83. 
84 Prop. 2004/05:110 s. 49.  
85 Olsson, Copyright s. 83. 
86 Rosén, Upphovsrättens avtal s. 122. 
87 Olsson, Copyright s. 84. 
88 DS 2007:29 s. 49. 
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till allmänheten omfattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till 
verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Rätten att överföra verk till 
allmänheten omfattar alla typer av verk. Om verket görs tillgängligt för allmänheten på 
samma plats som den där allmänheten befinner sig är det inte fråga om överföring till 
allmänheten. Ett exempel på detta är då en pjäs spelas upp inför en närvarande publik eller 
uppspelning av musik i en offentlig lokal.89 
 
Överföring omfattar varje distansöverföring av verk från en plats till en annan. En överföring 
till allmänheten kan till exempel vara musik, film eller en tavla. Begreppet är teknikneutralt. 
Med det menas att alla nu existerande och framtida tekniska metoder kommer att omfattas av 
begreppet överföring till allmänheten. Överföringen kan ske både trådlöst eller trådbundet och 
vara både digital eller analog.90 Typfallen av en överföring till allmänheten är om ett 
musikaliskt verk eller ett filmverk sänds ut i radio eller tv eller om ett litterärt verk läggs ut på 
en webbsida på internet. Om en person uttryckligen begär att få tillgång till verket innebär det 
också en överföring till allmänheten. Typexemplar på en sådan situation är då ett verk ligger 
utlagt på internet och allmänheten kan välja att ta del av verket där.91 Överföring till 
allmänheten omfattar också situationer som sker on-demand. On-demand-situationer innebär 
att verket görs tillgängligt på allmänhetens begäran från en plats och vid en tid som de själva 
väljer.92 
 
För att avgöra vad som är att anse som en ”annan plats” ska man göra en helhetsbedömning 
om den plats där verket tillgängliggörs och den plats där verket tas emot disponeras av samma 
fysiska eller juridiska person eller inte. I sistnämnda fall anses det vara fråga om ”annan 
plats”. Det innebär att överföringar som sker mellan olika lägenheter i samma byggnad eller 
tillgängliggörande av verk mellan olika hotellrum är att anse som distansöverföring.93  
 
3.3.2. Offentligt framförande 
I URL 2 § tredje stycket punkt 2 stadgas att offentligt framförande endast innefattar sådana 
fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt 
hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket.  
 
Begreppet offentligt framförande har inskränkts sedan Infosoc-direktivet blev införlivat i 
svensk rätt. Många av de situationer som tidigare var att anse som offentligt framförande, till 
exempel radio- och TV-sändningar, räknas numera istället som överföring till allmänheten. 
Begreppet att ”framföra verket” offentligt innebär numera enbart de fall då framförandet sker 
inför en närvarande publik.94 Uttrycket omfattar således till exempel då en orkester framför ett 
musikstycke inför en närvarande publik,95 men även då ett inspelat musikverk spelas upp i 
högtalarna på en restaurang. Förfogandet skall ha skett på samma plats som den där 
allmänheten kan ta del av verket. Offentligt framförande är då en skådespelare framför en 
monolog inför en närvarande publik eller då en CD-skiva spelas upp i en högtalare på ett 
diskotek.96 Det är inte nödvändigt att det faktiskt är någon publik närvarande vid det 
offentliga framförandet för att det skall anses vara ett offentligt framförande, så länge som 

                                                
89 DS 2003:35 s. 97- 99. 
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möjligheten fanns att publik hade kunnat närvara vid det offentliga framförandet.97 Offentligt 
framförande kan ske av alla typer av verk.98 
 
Begreppet offentlig innebär som huvudregel sådana kretsar som inte är helt slutna. Det ska 
med andra ord vara möjligt för vem som helst att närvara vid ett framträdande för att det ska 
anses vara offentligt.99 Bestämmelsen syftar till att det ska vara ett offentligt framförande, inte 
något som sker i privatlivet. Ett framförande är offentligt då alla är välkomna, även om 
tillträdet kan vara begränsat. Alla framträdanden som inte sker inför helt slutna kretsar räknas 
som offentliga framföranden och därmed till upphovsmannens ensamrätt.100  
 
3.3.3. Offentlig visning 
I URL 2 § tredje stycket punkt 3 stadgas att offentlig visning endast innefattar sådana fall då 
ett exemplar av ett verk görs tillgänglig för allmänheten utan användning av ett tekniskt 
hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av exemplaret. Om ett 
tekniskt hjälpmedel används är det istället ett offentligt framförande. Upphovsmannen har 
ensamrätt att visa verket offentligt.101 Vissa förfoganden som tidigare varit offentlig visning 
har nu sedan Infosoc-direktivet förts över och tillhör numera gruppen offentliga 
framföranden. De fall som åsyftas är de då ett verk visas med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel 
och det inte sker på distans. Det blir i det fallet ett offentligt framförande.102  
 
Visning avser alltid de fysiska objekten i vilket ett verk framträder. Vad som menas med just 
visning är att verket ska visas och exponeras för det mänskliga ögat. Visning är sådana fall då 
en tavla, en skulptur eller en bok placeras i butikens skyltfönster. Det kan även vara andra fall 
då verket finns för allmänheten att beskåda utan hjälp från tekniska hjälpmedel till exempel 
konstnärlig utställningsverksamhet. Varje form av hjälpmedel för att visa allmänheten eller 
publiken verket gör att det inte handlar om offentlig visning. Det kan vara så lite som att man 
tar hjälp av en overheadapparat för att projektera verket mot en vägg för publiken att se, då är 
det inte fråga om offentlig visning. Alla verk som förmedlas med något tekniskt hjälpmedel 
blir antingen framförda offentligt eller ifall det sker på distans så blir verket överfört till 
allmänheten.103  
 
3.3.4. Spridning till allmänheten 
I 2 § tredje stycket punkt 4 stadgas att verket görs tillgängligt för allmänheten när exemplar av 
verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten.104 
Begreppet spridning, liksom visning, tar alltid sikte på de rent fysiska objekten i vilket ett 
verk framträder. Begreppet spridning till allmänheten innebär att man enbart sprider fysiska 
exemplar av verket. Det handlar om en spridning i geografisk mening av specifika exemplar 
av till exempel tavlan, boken eller notbladet. 105  Vad det praktiskt innebär är att 
upphovsmannen har ensamrätt när det kommer till spridning av sitt verk till allmänheten, som 
till exempel att verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning.106 Allmänheten 
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innebär alla utanför den närmaste familje- eller vänkretsen. Spridningsrätten gäller även om 
det enbart rör sig om ett exemplar.107 
 
3.3.5. Det inbördes förhållandet mellan överföring, framförande och visning  
Det inbördes förhållandet mellan dessa olika sätt att göra verket tillgängligt för allmänheten är 
att till överföring till allmänheten räknas de fall då det sker en distansöverföring av verket. 
Verket och allmänheten befinner sig inte på samma plats samtidigt, till exempel då ett 
musikverk sänds ut i radio. Detta gäller även då allmänheten kan ta del av verket vid en tid 
och en plats som de själva väljer. Det rör sig istället om offentligt framförande för de fall då 
framförandet sker inför en närvarande publik, till exempel då en teatergrupp spelar upp en 
pjäs inför en närvarande publik. Offentlig visning innebär att verket i sin fysiska form visas 
för allmänheten. Verket ska disponeras för det mänskliga ögat, till exempel då en konstnär 
väljer att ställa ut sitt konstverk på en utställning inför närvarande publik.  
 
Ett verk kan utnyttjas på två sätt samtidigt genom att det till exempel är ett offentligt 
framförande när en grupp musiker håller en konsert inför en publik samtidigt som det är en 
överföring till allmänheten om konserten visas live på TV. Tillgängliggörande på distans från 
en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket är en överföring till allmänheten. 
Om tillgängliggörandet sker på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket är 
det ett offentligt framförande.108 Det råder viss oklarhet om när ett verk visas offentligt och 
när det rör sig om ett offentligt framförande. När en film visas på bio rör det sig om ett 
offentligt framförande.109 Visningsbegreppet innebär att man visar ett visst materiellt föremål, 
nämligen exemplaret. Alla typer av distansöverföringar till allmänheten kommer att vara 
överföring till allmänheten.110 Offentlig visning innebär de fall då man direkt kan betrakta 
verksexemplaret. Om man kan titta på verket genom en överföring från ett annat rum på en 
videoskärm så är det inte visning utan en överföring till allmänheten. Om ett konstverk visas 
på TV är det inte att anse som offentligt visning utan en överföring till allmänheten.111  
 
3.4. URL 2 § fjärde stycket 
I URL 2 § fjärde stycket stadgas att överföring till allmänheten och offentligt framförande 
jämställs med överföringar och framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas åt eller 
inför en större sluten krets. Då verk som framförs i olika sammanhang kan det vara svåra att 
avgöra om det rör sig om ett offentligt framträdande eller om det är privat. Till exempel då 
musik spelas i hissar, på hotell och restauranger eller när man väntar i en telefonväxel. Sådana 
tillfällen anses också böra höra till upphovsmannens ensamrätt och därför har URL 2 § fjärde 
stycket lagts till för att reglera detta.112 Bestämmelsen innebär att vissa överföringar och 
framföranden ska vara jämställda med överföring till allmänheten och offentligt framförande 
och således falla inom upphovsmannens ensamrätt. Det rör sig om överföringar eller 
framföranden som anordnas inför en större sluten krets i förvärvsverksamhet. Vad som menas 
med överföringar eller framföranden i förvärvsverksamhet är till exempel musik genom 
grammofon eller radio som spelas i arbetslokaler i industrier och företag. Som ytterligare 
exempel kan nämnas en restaurang som ordnar musik till ett större middagssällskap. En 
privatperson som anordnar en fest med musik som framförs omfattas inte av bestämmelsen då 
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det skulle vara att dra upphovsmannens ensamrätt för långt.113 Framförandet ska ske i 
förvärvsverksamhet. Med det menas som ett led i företagets verksamhet. Det ska vidare ske 
inför en större sluten krets. En större sluten krets beräknas vara omkring femtio personer. En 
sluten krets med färre personer än tjugo räknas inte som en större krets.114   
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4. Inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt 
Upphovsmannens ekonomiska ensamrätt har vissa inskränkningar, som till exempel rätten för 
envar att framställa enstaka exemplar för privat bruk enligt URL 12 §, rätten att framställa 
vissa exemplar till synskadade med flera enligt URL 17 § och rätten att citera ur verk enligt 
URL 22 §. Det är URL 12 § som är intressant för den här uppsatsen och en utförlig 
genomgång kommer här nedan. URL 12 § är en inskränkning i upphovsrättsinnehavarens 
ensamrätt att framställa exemplar av verket.115  
 
4.1. URL 12 § - Framställning av exemplar för privat bruk  
Rent praktiskt är 12 § den mest betydelsefulla bestämmelsen i URL. I den stadgas vad som är 
tillåtet vad gäller exemplarframställning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk. I 
och med införlivandet av Infosoc-direktivet med svensk rätt gjordes en del ändringar i denna 
paragraf. 116  Ändringarna i lagen gjorde att regelns tillämpningsområde inskränktes. De 
ändringar som skedde i paragrafen var bland annat att reglerna om privat bruk inskränktes 
samt att antalet tillåtna kopior av verket fick en ny skärpt lydelse.117 Det är en allmän princip 
som stadgas i URL 12 § 1 stycket, principen om att upphovsrätten stannar vid hemmets dörr. 
Med det menas att man i princip inte får gå utanför hemmets dörr med en kopia som 
framställts för privat bruk samtidigt som upphovsrätten inte ska gå innanför hemmets dörr.118 
Upphovsmannens ensamrätt att förfoga över verket ansågs inte rimligen kunna sträcka sig till 
den privata sfären.119 
 
Det finns fyra huvudsakliga bestämmelser i URL 12 § som alla berör exemplarframställning 
för privat bruk. Den första bestämmelsen är huvudregeln och den beskriver när kopiering för 
privat bruk får ske. Den andra bestämmelsen anger undantag från huvudregeln och beskriver 
de fall då privat kopiering inte får ske över huvud taget. Den tredje bestämmelsen anger när 
en utomstående person inte får användas för att framställa exemplaret. Den fjärde 
bestämmelsen anger att för att kopiering för privat bruk ska vara tillåtet så måste förlagan 
vara laglig.120 
 
4.1.1. URL 12 § första stycket 
I URL 12 § första stycket stadgas att var och en får för privat bruk framställa ett eller några få 
exemplar av offentliggjorda verk. När det kommer till exemplarframställning av litterära verk 
i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller 
sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat 
bruk.  
 
I URL 12 § första stycket stadgas att var och en får framställa ett eller några få exemplar av 
offentliggjorda verk för privat bruk. Dessa exemplar får enbart användas för ändamål för 
privat bruk.121 De exemplarframställningar man gjort av verken får inte spridas vidare, man 
får till exempel inte publicera eller sända verken man kopierat i till exempel tidningar, radio, 
TV eller internet.122 URL 12 § har tillämpning på alla typer av verk med vissa undantag som 
anges i andra stycket URL 12 §. De typer av verk som det är tillåtet att göra 
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exemplarframställningar för privat bruk enligt URL 12 § är till exempel litterära verk, 
musikaliska verk, filmverk och konstnärliga verk. De undantag som gäller för rätten att 
framställa exemplar av verk för privat bruk är att man inte får uppföra byggnadsverk, 
framställa exemplar av datorprogram eller framställa exemplar i digital form av 
sammanställningar i digital form. Man får inte heller för privat bruk låta en utomstående 
framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, framställa bruksföremål eller 
skulpturer eller genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk. Mer om det 
kommer här nedan i avsnitten för respektive stycke.123  
 
URL 12 § tar enbart sikte på själva exemplarframställningen av verken och reglerar inte andra 
utnyttjanden av upphovsrättsskyddade verk. Exemplarframställning kan till exempel ske 
genom att man spelar in något på band, CD eller DVD. Det man spelar in kan till exempel 
vara musik eller filmverk. Exemplarframställning omfattar även situationer då man laddar ned 
ett verk från internet till sin privata dator och sparar verket på sin hårddisk.124  
 
Kopiering av böcker, särskilt vad gäller kurslitteratur för studenter, är omfattande och skadar 
upphovsmännen ekonomiskt. På grund av att exemplarframställningen av kurslitteratur är så 
omfattande intogs en ny bestämmelse i URL 12 § som gäller litterära verk i skriftlig form. 
Enligt den nya bestämmelsen får man enbart göra exemplarframställningar av begränsade 
delar av litterära verk eller verk av begränsat omfång. Med begreppet verk av begränsat 
omfång menas till exempel en artikel i en tidning, en dikt eller en novell. Det är således inte 
längre tillåtet att kopiera hela böcker eller stora delar av böcker.125 Hur stor del som anses 
vara en begränsad del av verk är beroende på verkets omfattning och hur känsligt verket är för 
kopiering. Det är en mindre del av verket som avses, till exempel ett kapitel eller ett avgränsat 
avsnitt i en bok. Det är inte tillåtet att kopiera så mycket som hälften eller nästan hälften av ett 
litterärt verk.126  
 
4.1.1.1. Privat bruk 
Skillnaden mellan enskilt bruk enligt 1960 års upphovsrättslag och den snävare definitionen 
privat bruk enligt nuvarande upphovsrättslag är att privat bruk inte omfattar att kopior görs åt 
kollegor på arbetsplatsen.127 Det är således numera inte längre är tillåtet att arbetsgivaren eller 
en anställd tar initiativ och kopierar en artikel åt flera kollegor som arbetar med det som 
artikeln berör.128 Det är fortfarande tillåtet att göra kopior åt sig själv på arbetsplatsen om 
ändamålet är för ens egna bruk. Begreppen enskilt bruk och privat bruk är i övrigt desamma 
förutom vad gäller just kopiering till sina kollegor på arbetsplatsen.129 Det är tillåtet att göra 
en kopia på sin arbetsplats åt sig själv för att använda som arbetsmaterial eller stöd för att 
minnas, men man får fortfarande inte dela med sig av kopiorna till sina kolleger. Vad som 
skulle kunna vara tillåtet är att visa kopian för en kollega eller alternativt till och med låna ut 
den till honom så att han själv kunde göra sig en egen privat kopia av verket.130 
 
Uttalanden i upphovsrättslagens förarbeten angående begreppet enskilt/privat bruk har lett till 
att svensk praxis tolkar begreppet som att kopieringen sker för framställarens eget behov eller 
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åt den närmaste familje- eller vänskapskrets. Den kopiering som då åsyftas är när avsikten 
med kopieringen är att tillgodose ett rent personligt intresse eller behov.131 Det kan till 
exempel vara för studieändamål eller att man för nöjes skull skriver av en dikt eller ett 
nothäfte, att man ritar av en teckning eller fotograferar en tavla eller en skulptur. Det kan 
vidare vara att man kopierar upp exemplar av texten till en bordsvisa för sina gäster på en 
privat bjudning.132 Vad som är tillåtet enligt URL 12 § är till exempel att man får fotografera 
ett konstverk och sätta in fotografiet i sitt fotoalbum eller spela in ett tv-program som man 
inte hinner se vid utsatt tid för att titta på det vid en annan tid då det passar bättre.133 
Exemplarframställningen får endast ske för att tillgodose framställarens eget behov eller 
närmaste familje- och vänskapskretsen. Det är dock inte tillåtet att göra kopior till hela släkten 
eller till alla sina vänner, utan det ska röra sig om den närmaste familjen och de närmaste 
vännerna. Längre än så får man inte uttänja begreppet.134  
 
Det rör sig även om privat bruk om utnyttjandena av verket sker inom mindre, slutna 
föreningar av privat och personlig karaktär. Det är inget privat bruk om utnyttjande sker inom 
större sammanslutningar där medlemskapet är öppet i stort sett för vem som helst.135 För att 
anses vara en enskild krets måste man ha någon form av personligt band mellan 
medlemmarna. Det personliga bandet mellan medlemmarna saknas ofta inom större 
föreningar, trots att föreningen kanske uppställer vissa krav eller villkor för att man ska få bli 
medlem.136 
 
Exemplarframställningen får inte, direkt eller indirekt, ha ett kommersiellt syfte.137 Man får 
inte framställa exemplar av verk med syfte att sprida exemplaren vidare till allmänheten. Som 
exempel kan nämnas att man inte får kopiera målningar med syfte att därefter sälja dem 
vidare till någon annan. Detsamma gäller en orkester som skriver av ett nothäfte med syfte att 
framföra verket offentligt eller en sångkör eller ett teatersällskap som mångfaldigar not- eller 
textmaterialet.138 Privat bruk föreligger inte om man mångfaldigar ett verk i förvärvssyfte. En 
yrkesmusiker får trots detta skriva av ett nothäfte för att använda det till att öva och en läkare 
eller advokat har rätt att göra utdrag ur facklitteratur av intresse för yrket. Detsamma gäller 
ifall en föreståndare för ett kemiskt företags laboratorium mångfaldigar ett verk för studium, 
trots att hans studier kan anses komma företaget tillgodo. Om däremot de mångfaldigade 
verken sprids på företaget och till de anställda eller till slut hamnar på företagets bibliotek så 
föreligger det inte längre privat bruk.139 Juridiska personer kan inte framställa exemplar av 
verk för egen räkning utan upphovsmannens tillstånd. Det krävs att det är en fysisk person 
som vill göra en exemplarframställan för privat bruk.140  
 
4.1.1.2. Ett eller några få exemplar 
Exemplarframställning för privat bruk kan leda till att en relativt stor krets av enskilda 
personer kan komma att få ett exemplar av verket genom bestämmelsen om privat bruk. Om 
det hade varit tillåtet att framställa ett exemplar av verket till alla inom den närmsta familje- 
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eller vänskapskretsen skulle upplagan av verket i många fall bli stor. Att verket sprids till en 
stor krets av personer, oavsett om verket inte sprids till allmänheten utan enbart till personens 
familj och vänner, kan innebära ett intrång i upphovsmannens ensamrätt. Om många personer 
får ett exemplar av ett verk finns risken att de i sin tur delar med sig av exemplaret till sin 
familj och sina vänner. På grund av risken för detta har man satt upp en gräns för hur många 
exemplar som man får framställa för privat bruk.141  
 
Då tekniken ständigt utvecklas går det nuförtiden snabbt och lätt att framställa närmast 
identiska kopior i jämförelse med originalet. I förarbetena ifrågasatte lagstiftarna ifall det 
verkligen är rimligt att man ska få framställa några tiotal exemplar av ett verk trots att 
tekniken att framställa exemplar utvecklats så mycket att det går både snabbt och enkelt att 
framställa kopiorna. Ytterligare ett skäl till att begränsa antalet tillåtna kopior utgörs av att 
kopieringen som sker skadar upphovsmännens ekonomiska intressen, till exempel då 
studenter kopierar kurslitteratur.142 Slutresultatet blev att begreppet enstaka exemplar byttes ut 
mot begreppet ett eller några få exemplar. Man ansåg att ett eller några få rent språkligt måste 
anses innebära avsevärt färre antal tillåtna kopior och att det inte kan uppfattas som något 
annat än att just några få exemplar är tillåtna att framställa. Vissa verk är mer känsliga för 
kopiering än andra. Ett originalverk kan riskera att bli mindre speciellt och värdefullt om det 
finns flera kopior av det medan ett verk som redan finns framställt i många exemplar inte är 
lika känsligt för om det sker ytterligare kopior av det. Den exakta gränsen för antalet tillåtna 
exemplar att framställa för privat bruk får i slutändan avgöras av domstolarna i rättspraxis.143 
Som sista instans är det EG-domstolen som avgör hur många kopior som faktiskt är tillåtna att 
framställa av upphovsrättsskyddat material.144 Enligt den tidigare lydelsen av bestämmelsen 
var det tillåtet att framställa enstaka exemplar av verket. Hur många exemplar som var tillåtet 
att kopiera enligt den tidigare lydelsen var som mest några tiotal exemplar.145  
 
4.1.1.3 RH 1996:32 
Detta rättsfall reder ut begreppet enskilt bruk ytterligare samt hur många exemplar som räknas 
till begreppet enstaka. Trots att rättsfallet är från tidigare bestämmelse och tidigare lydelse av 
URL 12 § är det relevant för att se hur avgörandet för hur många exemplar som tidigare var 
tillåtet och kan således ge en antydan om den bortre gräns som bör gälla enligt gällande 
bestämmelses lydelse. 
 
Kerstin H hade under år 1990 arbetat som stabschef inom en kommun och där fattat beslut om 
att mångfaldiga sammanställningar av pressurklipp av tidningsartiklar om kommunen hon 
arbetade för. Kerstin tog även beslutet om att dessa sammanställningar skulle spridas till 
kommunens förvaltningar. Tjänstemän vid kommunen hade som en följd av Kerstins beslut 
framställt och distribuerat 28 nummer av ungefär 30 exemplar vardera av 
pressammanställningarna under tiden april 1990 till november 1991. Åklagaren menade att 
Kerstin H uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten till de artiklar 
som blivit framställda och distribuerade och yrkade att Kerstin H skulle dömas för brott mot 
upphovsrättslagen. Kerstin H förnekade brott och menade att kopieringen och distribueringen 
hade skett i begränsat omfång och därför bör anses falla under begreppet för enskilt bruk och 
därför borde hon gå fri från straff enligt URL 11 § (nuvarande URL 12 §). 
 
                                                
141 SOU 1956:25 s. 182. 
142 DS 2003:35 s. 144. 
143 DS 2003:35 s. 145.  
144 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 105. 
145 Prop. 1960:17 s. 104. 



 
 
 

27 

Tingsrätten konstaterade att det var utrett att Kerstin varit ansvarig chef och även tagit 
besluten till att mångfaldiga sammanställningarna. Enligt URL 11 § som gällde under denna 
tidsperiod var det tillåtet för enskilda personer att sprida kopierade tidningsartiklar utan att 
fråga rättighetshavaren om tillåtelse om användningen skulle ske för enskilt bruk. I 
förarbetena framgår även att begreppet för enskilt bruk skall tolkas snävt och att antalet 
framställda exemplar ska vara enstaka, vilket är högst några tiotal exemplar. Mottagarna för 
dessa framställningar ska även de röra sig om en snäv krets. Om man överskrider dessa 
riktmärken rör det sig istället om intrång i upphovsmannens ensamrätt till verken. I detta fall 
hade kopieringen av tidningsartiklarna skett i en sådan omfattning och blivit distribuerade till 
en sådan vid krets av mottagare att det är framstod som uppenbart att Kerstins agerande inte 
varit tillåten enligt URL 11 §. Tingsrätten dömde Kerstin till 40 dagsböter å 380 kr. Hovrätten 
fastställde tingsrättens dom och instämde således i tingsrättens skäl till domen.  
 
4.1.1.4. Offentliggjorda verk 
Det stadgas i URL 12 § att man får göra exemplarframställningar av verk för privat bruk om 
verket är offentliggjort. Begreppet offentliggjort verk stadgas i URL 8 §. Ett verk anses 
offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten.  
 
I kapitel 3 ovan beskrevs vad som menas med att verket görs tillgängligt för allmänheten. Det 
kan till exempel vara att verket sänds ut på television eller att verket läggs ut på en webbsida 
på internet. 146  Typiska fall av offentliggöranden är till exempel att dramatiska och 
musikaliska verk framförs för allmänheten eller att bildkonstverk ställs ut på allmän plats eller 
utställning. Verket kan även offentliggöras genom att verket sprids till allmänheten, till 
exempel att verket ges ut eller att ett konstverk är till salu i en konsthandel. 147 
Offentliggörandet syftar till det första tillfället då verket görs tillgängligt för allmänheten och 
fortsätter därefter att vara offentliggjort. Om ett musikverk har offentliggjorts i radio och 
någon spelar in det och lägger ut musikverket på internet utan upphovsmannens tillstånd är 
verket fortfarande att anse som offentliggjort. Däremot är det ändå inte tillåtet att kopiera 
verket från internet om det lagts ut där olovligen, dvs. utan upphovsmannens tillstånd.148  
 
Ett krav uppställs för att verket ska anses offentliggjort, verket måste lovligen ha gjorts 
tillgängligt för allmänheten. För att tillgängliggörandet ska ha skett lovligen ska det ha skett 
med upphovsmannen samtycke alternativt med stöd av lag.149 Andra verk som till exempel 
privatbrev eller annat opublicerat material som inte gjorts tillgängligt för allmänheten får inte 
kopieras utan upphovsmannens tillstånd. Till exempel om ett privatbrev blir kopierat så kan 
det leda till att brevet i vissa fall sprids till fler personer än upphovsmannen hade velat.150 Om 
ett verk inte blivit offentliggjort är det således inte tillåtet att göra exemplarframställningar av 
verket.151 
 
Innan verket offentliggjorts enligt URL 8 § är verket även skyddat mot att spridas. Det 
innefattar även spridning inom privata kretsar. Det innebär till exempel att om en person fått 
låna ett manuskript för att läsa igenom det får han eller hon inte skriva av manuskriptet. Om 
en dikt uppläses i radio och någon skriver ned den är det tillåtet då uppläsningen i radion 
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innebär ett offentliggörande av dikten. Det är således tillåtet att skriva ned dikten om den 
blivit uppläst i radio även om den inte utgivits i tryckt exemplar ännu.152  
 
4.1.2. URL 12 § andra stycket – Undantag från huvudregeln om rätt till kopiering för 
privat bruk 
I URL 12 § andra stycket stadgas att det inte är tillåtet att, för privat bruk, uppföra 
byggnadsverk, framställa exemplar av datorprogram eller framställa exemplar i digital form 
av sammanställningar i digital form. Detta stycke anger undantagen från huvudregeln om rätt 
till kopiering för privat bruk. Det är inte tillåtet att göra exemplarframställningar av alla typer 
av verk. Det första fallet anger att det inte är tillåtet att uppföra byggnadsverk. Med detta 
menas att det inte är tillåtet att använda en arkitekts arkitekturverk för att uppföra byggnaden 
utan arkitektens tillstånd. Arkitekturverk kan till exempel vara en byggnadsritning. Det andra 
fallet gäller att det är förbjudet att framställa exemplar av datorprogram i alla former. Detta 
gäller oavsett om datorprogrammen finns i maskinläsbar form eller i form av till exempel 
flödesscheman eller förberedande designmaterial. Anledningarna till detta förbud är att det 
går snabbt och lätt att kopiera datorprogram, exemplaret av datorprogrammet blir av samma 
kvalitet som originalet och det är ekonomiskt lönsamt att framställa exemplar av 
datorprogram. Det tredje fallet anger att det är förbjudet att framställa exemplar i digital form 
av sammanställningar i digital form. Med detta menas i praktiken databaser. Anledningen till 
detta förbud är detsamma som för datorprogram. Det är således förbjudet att kopiera databaser 
i digital form. Vad som däremot är tillåtet är att göra en utskrift av innehållet i en databas för 
privat bruk.153  
 
4.1.3. URL 12 § tredje stycket - Förbud mot kopiering genom utomstående 
I URL 12 § tredje stycket stadgas att det inte är tillåtet att för privat bruk låta en utomstående 
framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk, framställa bruksföremål eller 
skulpturer eller genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.154 
 
Vid exemplarframställning av ett verk kan den enskilde personen välja att utföra 
exemplarframställningen själv eller välja att, för de flesta typer av verk, låta någon annan 
utomstående person utföra exemplarframställningen. Den utomstående personen som i sådana 
fall ska framställa exemplaret kan vara en juridisk person.155 Detta stycke anger att det finns 
en begränsad möjlighet att tillhandahålla förlagan till verket till utomstående för framställning 
av exemplar vad gäller vissa verk. Enligt detta stycke är det tillåtet att överlåta 
exemplarframställningen till en reproduktionsanstalt som utför kopieringen av verket, förutom 
om det rör sig verk som nämnts ovan.156 Det är beställaren som anses som framställare av 
verket och blir därmed ansvarig för verkets tillåtlighet enligt URL 12 §, även om utomstående 
utför exemplarframställningen.  
 
De verk som man får göra kopior av för egen hand men inte överlåta åt någon utomstående att 
göra kopior av är musikaliska verk, oavsett om de är inspelade eller i notform, och filmverk 
och audiovisuella verk. Det rör sig vidare om framställning av bruksföremål eller skulpturer 
och efterbildning av andra konstverk genom ett konstnärligt förfarande. Med begreppet 
efterbildning i den tredje punkten menas att det som framställs ska vara relativt likt originalet. 
Framställningen kan ske genom ett konstnärligt förfarande, till exempel målning eller 
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fotografering. Avbildningar omfattas inte av begreppet efterbildning, vilket innebär att till 
exempel avbildningen är i ett mindre format eller har skett genom amatörfoton.157 Syftet 
bakom bestämmelsen i tredje stycket är att man vill förhindra att beställningsverksamheter för 
kopiering av dessa typer av verk växer fram. Anledningen till att man vill förhindra sådana 
beställningsverksamheter är för att dessa typer av verk är särskilt känsliga för omfattande 
kopiering samt att den förtjänst som de verksamheterna skulle få in inte skulle komma 
upphovsmännen tillgodo. Med begreppet utomstående menar man i detta fall alla personer 
som inte tillhör den närmaste familje- eller vänskapskretsen.158  
 
4.1.3.1. NJA 1984 s. 304 
Här nedan kommer ett äldre rättsfall från 1984 som belyser vad som menas med kopiering 
genom utomstående. Trots att rättsfallet är enligt den tidigare lydelsen i URL 12 § kan den 
ändå ha relevans beträffande vad som menas med kopiering genom utomstående. Detta på 
grund av att rättsfallet stämmer väl överens med lagens nuvarande lydelse. Enligt URL 12 § 
tredje stycket som beskrivits ovan är det tillåtet att låta utomstående utföra 
exemplarframställningen av verk med undantag för vissa typer av verk. I de fall då man vill 
låta utomstående som yrkesmässigt utför exemplarframställningar av verk för allmänheten, 
göra exemplarframställningen av verk ska förlagan av verket tillhandahållas av beställaren. 
Om den utomstående inte ägnar sig åt att yrkesmässigt utföra exemplarframställningar till 
allmänheten kan den utomstående själv tillhandahålla förlagan av verket för kopiering. Det är 
således inget krav att privatpersonen tillhandahåller förlagan till verket vid kopiering genom 
utomstående, förutom i det fall då den utomstående yrkesmässigt utför 
exemplarframställningar av verk till allmänheten.  
 
Rättsfallet handlar om en enskild person som ville få kopior framställda av inspelningar av två 
musikaliska verk mot betalning. Den enskilde vände sig då till Sveriges Radio Aktiebolag (i 
fortsättningen benämnt SR). Inspelningarna fanns förvarade hos SR men rättigheterna ägdes 
av ett bolag vid namn Nordisk Copyright Bureau (i fortsättningen kallat NCB). SR fullgjorde 
beställningen och skickade kopiorna till den enskilde personen. SR frågade dock inte efter 
upphovsmannens tillstånd att framställa kopiorna åt den enskilde. SR var av åsikten att 
kopieringen till den enskilde personen skulle falla under rätten för enskild person att göra 
exemplarframställningar för enskilt bruk enligt URL 11 § (nuvarande URL 12 §).  
 
Det HD kom fram till var att det inte nödvändigtvis behöver vara så att beställaren 
tillhandahåller förlagan vid kopiering genom utomstående, men om den utomstående är någon 
som yrkesmässigt kopierar upp verk åt allmänheten ska förlagan tillhandahållas av 
beställaren. Som exempel nämnde HD att man ofta kan besöka ett bibliotek och där få en bok, 
karta eller fotografi kopierat av biblioteket trots att man själv inte tillhandahållit underlaget. 
Om man däremot vänder sig till någon utomstående som yrkesmässigt kopierar verk till 
allmänheten bör verket tillhandahållas av beställaren. Detta beror på att det annars inte skulle 
vara förenligt med det faktum att det är beställaren som är att anse som framställare och 
därmed ansvarig för den gjorda kopian.  
 
I detta fall hade den enskilde personen beställt en kopia av en inspelning som fanns hos SR. 
Underlaget för kopieringen hade inte tillhandahållits av den enskilde personen utan fanns 
redan hos SR. På grund av det samt att framställningen skedde i en organiserad och 
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yrkesmässig verksamhet så har SR:s agerande inte varit förenligt med URL 11 §. SR hade 
därmed inte rätt att göra en kopia av inspelningen och leverera den till en enskild person.  
 
 
4.1.4. URL 12 § fjärde stycket - Lovlig förlaga 
I URL 12 § 4 stycket stadgas att det inte är tillåtet att för privat bruk framställa exemplar av 
ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för 
allmänheten i strid med URL 2 §.  
 
Det fjärde och sista stycket i URL 12 § är en viktig och principiell bestämmelse. Det fjärde 
stycket är nytt och kom till i samband med införlivandet av Infosoc-direktivet.159 I förarbetena 
diskuterade man om det är rimligt att allmänheten kan dra nytta av att personer genom 
olagliga handlingar har lagt ut material på internet utan upphovsmannens tillstånd. 
Lagstiftarna menade vidare att svårigheter finns att kontrollera att lagens efterlevs, samtidigt 
som det är viktigt att lagstiftaren tydligt markerar att det inte är tillåtet att kopiera olagligt 
material.160 Lagutskottet anförde att det enligt bestämmelsens tidigare lydelse var olagligt att 
lägga ut verk på internet utan upphovsmannens tillstånd men att det inte var självklart att det 
var olagligt om en enskild gjorde en kopia av det olagligt utlagda verket. Lagutskottet menade 
att om det enligt det upphovsrättsliga systemet är tillåtet, eller i vart fall inte straffbart, att 
kopiera material från en olovlig förlaga innebär det en otydlighet och en inkonsekvens i 
lagstiftningen.161 Lagutskottet menade också att det är viktigt att lagstiftningen är tydlig och 
konsekvent angående kravet på lovlig förlaga i URL 12 §. Lagutskottet ansåg att det är viktigt 
att stimulera och ge goda förutsättningar för att utveckla lagliga alternativ för elektronisk 
försäljning av till exempel musik och film. Det är viktigt att tekniken tas tillvara för att ge 
konsumenterna möjlighet att kopiera verk lagligt samtidigt som upphovsmannen får ersättning 
för sitt verk.162  
 
Det fjärde stycket URL 12 § innebär att det numera finns ett krav att den förlaga som man gör 
en kopia av för sin egen exemplarframställning måste vara laglig annars gäller inte 
inskränkningen om framställning av exemplar för privat bruk.163 Principen som detta grundar 
sig på är att om, i det enskilda fallet, verket inte har gjorts tillgänglig för allmänheten med 
upphovsmannens medgivande så är det inte heller tillåtet att använda tillgängliggörandet för 
att göra kopior. Det gör ingen skillnad om man gör exemplarframställningen i god tro och det 
spelar ingen roll ifall man inte visste att tillgängliggörandet inte skett på rätt sätt. Ansvaret 
ligger på privatpersonen att se till att den kopiering som han eller hon gör, görs från en lovlig 
förlaga.164 I och med denna bestämmelse står det nu klart och tydligt i lagen att nedladdning 
av material för privat bruk inte längre är tillåten om materialet olovligt har lagts ut på 
internet.165 Om man laddar ner musikfiler eller skriver ut artiklar som finns på internet och 
man har anledning att tro att verket lagts ut där utan upphovsmannens tillåtelse så bryter man 
mot lagen.166  
 

                                                
159 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen s. 134. 
160 DS 2003:35 s. 149. 
161 2004/05:LU27 s. 30. 
162 2004/05:LU27 s. 31. 
163 DS 2007:29 s. 62. 
164 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 191. 
165 DS 2007:29 s. 62. 
166 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 105. 
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Trots det faktum att bestämmelsen infördes i samband med införlivandet av Infosoc-direktivet 
finns det inget i Infosoc-direktivet som tar ställning till denna fråga. Denna fråga är istället 
något som varit uppe vid diskussion ett flertal gånger när det kommer till svensk rätt. Före 
denna bestämmelse så var det tillåtet att göra exemplarframställningar för privat bruk från 
verk man hittat på internet och laddat ned. Rättsläget var dock något oklart men klart var att 
det inte var straffsanktionerat att ladda ned verk från internet som lagts ut där utan tillstånd av 
upphovsmannen. Det som var straffbart var att lägga ut verk på internet utan upphovsmannens 
tillstånd, men inte att ladda ned samma verk för privat bruk. Lagstiftarna förde resonemang 
om ifall det borde vara tillåtet för enskilda personer att utnyttja olagliga gärningar för att göra 
kopior av upphovsrättsskyddade verk. Slutsatsen blev att det inte borde vara tillåtet att göra 
kopior av verk som lagts ut på internet olagligt. Problematiken med denna bestämmelse är att 
det kan vara svårt för enskilda att veta vad som är en lovlig förlaga och det kan även vara 
svårt att kontrollera att regeln efterlevs av allmänheten. Detta har dock inte ansetts som skäl 
nog för att bestämmelsen inte skulle ändras till den idag gällande lydelsen. Regeringens 
uppfattning var att det krävs en tydlig markering från lagstiftaren att det inte är tillåtet att 
använda sig av olagligt material och att ett sådant ställningstagande behövs.167 
 
Den förlaga som används måste vara lovlig. Med det menas att den ska ha framställts med 
upphovsmannens tillstånd eller med stöd av en inskränkningsbestämmelse i URL 2 kapitlet.168 
Exempel på när förlagan är lovlig är om den har gjorts tillgängligt för allmänheten genom till 
exempel en radio- eller TV-sändning eller om upphovsmannen själv har lagt ut den på 
internet. Förlagorna har då gjorts tillgängliga för allmänheten i enlighet med URL 2 §.169 
 
Exempel på vad som utgör en förlaga vid exemplarframställning är till exempel om man 
spelar in musik med en bandspelare som framförs via internet så är den musik som framförs 
via internet förlagan till kopian. Det krävs dock att det handlar om något som utgör ett 
exemplar för att det skall vara en förlaga. En direktsändning av levande framförd musik anses 
inte vara en förlaga.170  
 
Vad gäller kopior som framställts för privat bruk enligt URL 12 § får de inte användas för 
andra ändamål än just privat bruk. Om man använder en kopia som framställts i enlighet med 
URL 12 § för att göra en ny kopia i enlighet med URL 12 § har den första kopian inte använts 
för andra ändamål än privat bruk. Det är således tillåtet att framställa kopior av kopior.171  
 
Det är inte förbjudet att, i den privata sfären, titta eller lyssna på ett upphovsrättsskyddat verk 
som blivit utlagt på internet. Detta gäller även om verket har lagts ut på internet utan tillstånd 
av upphovsmannen och således utgör en olovlig förlaga. Att enbart titta eller lyssna på ett 
verk är inte en upphovsrättsligt relevant åtgärd. Den enskilde gör sig inte skyldig till 
upphovsrättsintrång om han eller hon endast tittar eller lyssnar på verket, men så fort 
materialet kopieras från internet är det däremot en upphovsrättsligt relevant åtgärd.172  
 
I förarbetena menade lagstiftarna att det är viktigt att ge goda förutsättningar för lagliga 
alternativ. Om en enskild person inte känner till att förlagan är olovlig, och inte agerar grovt 
oaktsamt som till exempel ignorerar tydliga tecken på att förlagan inte skulle vara lovlig, 
                                                
167 Prop. 2004/05:110 s. 119. 
168 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 134. 
169 Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, s. 135. 
170 Prop. 2004/05:110 s. 120. 
171 Prop. 2004/05:110 s. 121. 
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kommer den enskilde inte att drabbas av straffansvar.173 I URL 7 kapitlet 54 § fjärde stycket 
finns en regel som innefattar undantag från skadeståndsansvar i vissa situationer. Det stadgas 
där att ersättningsskyldighet enligt paragrafens första och andra stycke inte gäller om den som 
i samband med framställningen av exemplar för privat bruk enbart överträder URL 12 § fjärde 
stycket, och denna överträdelse inte sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.  
 
4.1.4.1. Egentlig förlaga 
Det är den egentligen förlagan som ska vara lovlig. Uttrycket egentlig förlaga innebär det 
exemplar som ligger före kopiorna på internet.174 Genom att införa begreppet egentlig förlaga 
i lagtexten ville lagstiftaren undvika att sådana tillfälliga exemplar som stadgas i URL 11 a § 
ska utgöra förlaga för kopiering. De tillfälliga exemplar som åsyftas i URL 11 a § är inte 
samma exemplar som lagts ut på internet från början utan senare kopior av det verket. De är 
således inte egentliga förlagor. Om ett verk lagts ut på internet olovligt betyder inte det att de 
tillfälliga exemplar som finns i en nätverksserver och som enligt URL 11 a § är lovliga, är 
tillåtna att kopiera för privat bruk.175 URL 11 a § infördes i svensk rätt i samband med 
infosoc-direktivet. Syftet med bestämmelsen var att när tillfälliga kopior av 
upphovsrättsskyddade verk uppstår i överföringsprocessen så ska inte andra aktörer, som till 
exempel mellanhänder eller service-providers, hållas ansvariga under vissa förutsättningar. 
Ytterligare ett syfte var att undvika att enskilda får ett upphovsrättsligt ansvar när de tittar 
eller lyssnar på nätverk som internet och tillfälliga exemplar av verk uppstår i processen.176  
 
Den egentliga förlagan är således det eller de exemplar som först lagts ut på internet eller kan 
sägas utgöra huvudförlagan. Normalt är inte det exemplar som slutanvändaren kopierar 
samma exemplar som ursprungligen lades ut på internet. Det är nämligen så att ett antal 
tillfälliga kopior har uppstått under överföringen och dessa tillfälliga kopior är i sig lovliga. 
Effekten av bestämmelsen blir att om inte huvudförlagan gjorts tillgänglig lovligen med 
upphovsmannens tillstånd så gör inte de tillfälliga kopior som uppstår vid överföringen 
lovlig.177  
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5. Analys  
Upphovsrätten har utvecklats i takt med att tekniken utvecklats. Att ny teknik finns tillgänglig 
för allmänheten som gör det snabbt och lätt för vem som helst att framställa exemplar av verk 
ställer höga krav på lagstiftningen. Upphovsmannen hade från början enbart begränsade 
rättigheter till sina verk, till exempel rätt att offentliggöra verket för allmänheten. Kopiering i 
den privata sfären var tillåten. Till en början ansågs inte kopiering för privat bruk som ett 
intrång i upphovsmannens rätt eftersom den teknik som allmänheten hade tillgång till var 
tämligen begränsad. När tekniken kom med fler uppfinningar som gjorde det lätt och snabbt 
för privatpersoner att göra närmast identiska kopior av verk var lagstiftaren tvungen att agera 
för att skydda upphovsmännens rättigheter. Upphovsmännen fick då ensamrätt att göra 
exemplarframställningar och sprida verket till allmänheten. För att dessa rättigheter inte skulle 
strida mot allmänhetens rätt och behov av att ta del av verk infördes inskränkningar i 
upphovsmannens ensamrätt i lagstiftningen. Det behövs således en avvägning mellan 
upphovsmannens ensamrätt att förfoga över sitt verk mot allmänhetens rätt att nyttja verket. 
På grund av att verk idag kan spridas och kopieras snabbt och lätt på internet utan att 
upphovsmannen har gett sitt samtycke ansåg lagstiftarna att upphovsmannens skydd borde 
förstärkas. Allmänhetens rätt att framställa exemplar av verk för privat bruk finns kvar och 
bestämmelsen finns i URL 12 §. 
 
Den här framställningens fokus har legat på vad som är tillåtet beträffande mångfaldigande av 
verk, hur URL 12 § skall tillämpas och vilka krav som där uppställs. Huvudregeln enligt URL 
12 § är att var och en får för sitt privata bruk framställa ett eller några få exemplar av 
offentliggjorda verk. Det första kriteriet är att mångfaldigandet ska ske för privat bruk. Det 
andra kriteriet är att verket måste ha offentliggjorts. Det tredje kriteriet är att det endast är 
tillåtet att kopiera ett eller ett fåtal exemplar. Dessutom så finns det ett krav på att den 
egentliga förlagan till verket man ska kopiera inte får ha gjorts tillgänglig för allmänheten i 
strid med URL 2 §. För att besvara frågan vad gällande rätt är beträffande privatpersoners rätt 
att göra exemplarframställningar för sitt privata bruk enligt URL 12 § måste begreppen i 
lagtexten först utredas. De begrepp som krävde utredning och förklaring var privat bruk, ett 
eller ett fåtal exemplar, offentliggjorda verk, lovlig förlaga och egentlig förlaga. 
 
Begreppet privat bruk innebär att man får kopiera verk utan upphovsmannens tillstånd enbart 
om det sker för ett personligt och privat behov. Exempel som nämns här ovan är för 
studieändamål eller för nöjes skull. Inom begreppet privat bruk faller kopiering som sker till 
personer inom den närmsta familje- och vänskapskretsen. Det är även tillåtet att göra 
exemplarframställningar inom mindre, slutna föreningar där medlemskapet inte står öppet för 
alla. Man får inte kopiera verk till sina kollegor på arbetsplatsen. Det som skiljer begreppet 
privat bruk och det tidigare begreppet enskilt bruk är att enligt den tidigare lydelsen, enskilt 
bruk, var det tillåtet att göra kopior till kollegor på arbetsplatsen. Begreppet privat bruk har 
därmed snävat in allmänhetens rätt att göra kopior för privat bruk. Anledningen till att enskilt 
bruk byttes ut mot privat bruk var för att följa vad som stadgades i Infosoc-direktivet. Infosoc-
direktivet hade intagit begreppet privat bruk och enligt privat bruk var det inte tillåtet att göra 
kopior till kollegor på arbetsplatsen. 
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Vad gäller begreppet ett eller ett fåtal exemplar är det oklart exakt hur många exemplar som 
det är tillåtet att framställa. Uttrycket ett eller några få exemplar innebär dock att det inte är 
tillåtet att kopiera en skiva eller en film och dela ut till en stor släkt eller bekantskapskrets. I 
förarbetena hänvisar de till att det exakta antalet tillåtna exemplar får avgöras av praxis. 
Enligt rättsfallet RH 1996:32 där en chef för en kommun framställt ett trettiotal exemplar av 
pressammanställningar framgick att ett sådant stort antal var för många redan enligt den 
tidigare lydelsen som var enstaka exemplar. Tiden för detta rättsfall är visserligen före 
lagtexten ändrades och inskränktes ytterligare från enstaka exemplar, som mest kunde vara 
några tiotal exemplar, till ett eller ett fåtal exemplar, som ännu inte är fastställt. På grund av 
att lagen har ändrats efter att detta rättsfall avlämnades ger fallet inte någon vägledning 
beträffande det exakta antalet kopior som är tillåtet att göra av ett verk för privat bruk enligt 
nu gällande bestämmelse. Rättsfallet ger dock en insyn i hur domstolarna resonerar när de 
bedömer om ett förfarande varit förenligt med URL 12 § eller inte. I förarbetena till den 
tidigare lydelsen enstaka exemplar framgick det att beroende på vilket verk 
exemplarframställningen rörde, var olika antal exemplar tillåtna att framställa. Anledningen 
till det var att verk är olika känsliga för kopiering. Att kopiera en visa som varit utgiven i 
tusentals exemplar sedan tidigare gör troligtvis inte någon större skillnad i upphovsmannens 
ekonomiska ensamrätt om den kopieras upp i ytterligare tio exemplar. Om det istället rör sig 
om en tavla som endast finns i ett exemplar, är det verket mer känsligt för kopiering för att 
inte förstöra tavlans egenvärde. Antalet tillåtna exemplar att kopiera varierar även enligt 
gällande begrepp ”ett eller ett fåtal” exemplar.  
 
Problemet att finna ett mer exakt antal på hur många exemplar som är tillåtet att framställa 
försvåras då rättsfall på området saknas. Rättsfallet ovan, RH 1996:32, är inte dömt i högsta 
domstolen som man hade önskat för att få klarhet i problematiken. Den tidigare lydelsen var 
enstaka exemplar och innebar som mest några tiotal exemplar. Det nya begreppet ett eller ett 
fåtal exemplar är menat att innebära avsevärt färre än som var tillåtet enligt tidigare lydelse 
och att några fler än just ett fåtal är inte tillåtet. Anledningen till att begreppet enstaka byttes 
ut till ett eller ett fåtal exemplar beror på den tekniska utvecklingen och de möjligheter som 
privatpersoner har beträffande att snabbt och lätt kunna kopiera verk i sitt eget hem. Det 
ansågs inte rimligt att man fortfarande skulle få kopiera några tiotal exemplar av verk när de 
flesta har tillgång till tekniken och kan utföra kopieringen snabbt och lätt i hemmet och få i 
princip samma kvalitet på kopian som originalet. Därmed inskränktes URL 12 § ytterligare.  
 
Det är ett grundläggande kriterium att verket har offentliggjorts för att kopiering för privat 
bruk ska vara tillåten enligt URL 12 §. När det kommer till begreppet offentliggjort menas 
vad som stadgas i URL 8 §. Där stadgas att verket ska anses vara offentliggjort om verket 
lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Med det menas att verket måste ha gjorts 
tillgängligt för allmänheten med upphovsmannens samtycke.  
 
När ett verk är offentligt innebär det således att verket har blivit offentliggjort med 
upphovsmannens tillstånd enligt URL 8 §. Upphovsmannen har ensamrätt att framställa 
exemplar av sitt verk samt göra verket tillgängligt för allmänheten. Om upphovsmannen då 
har företagit någon av de i URL 2 § nämnda sätten att göra verket tillgängligt för allmänheten 
har verket blivit offentliggjort och behåller då statusen offentliggjort för all framtid. Det är 
skillnad på att verket ska ha offentliggjorts och att förlagan ska vara lovlig enligt URL 12 § 
fjärde stycket. Det är således inte tillåtet att kopiera vilket verk som helst bara för att det är 
offentliggjort, utan den förlaga som man kopierar ifrån måste ha tillgängliggjorts med 
upphovsmannens tillstånd.  
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En egentlig förlaga är ett exemplar av ett verk och kan sägas utgöra huvudförlagan. Den 
egentliga förlagan är antingen lovlig eller olovlig. Att en förlaga är lovlig innebär att just den 
har gjorts tillgängligt för allmänheten i enlighet med URL 2 §. En köpt CD-skiva är en laglig 
egentlig förlaga och kan kopieras för privat bruk enligt URL 12 §. Att kopiera och lägga ut 
denna egentliga förlaga på internet är inte tillåtet enligt URL 12 § förutsatt att man inte har 
upphovsmannens tillstånd. Saknas tillstånd blir kopian en olovlig egentlig förlaga för andra 
att kopiera. Handlingen att lägga ut CD-skivan på internet är tillgängliggörande för 
allmänheten och då krävs upphovsmannens tillstånd enligt URL 2 §. Om någon därefter 
laddar ned CD-skivan på sin dator för privat bruk är inte heller det tillåtet enligt URL 12 §. 
För att kopiering för privat bruk ska vara tillåtet krävs att den egentliga förlagan är lovlig. 
Den egentliga förlagan som finns på internet är i detta fall olovlig eftersom den enskilde inte 
fått upphovsmannens tillstånd att lägga ut verket. I detta fall är varken överföringen av verket 
till allmänheten eller nedladdningen av verket tillåtna enligt URL 2 § och 12 §. 
 
Anledningen till att denna bestämmelse infördes i samband med Infosoc-direktivet var inte för 
att det krävdes i direktivet utan för att det sedan tidigare förts diskussioner i Sverige angående 
tillåtligheten att ladda ned verk från internet som lagts upp där olagligt och utan 
upphovsmannens tillstånd. Rättsläget var tidigare oklart beträffande tillåtligheten att ladda 
ned exemplar av verk från internet, men det var åtminstone inte förbjudet rent straffrättsligt. 
Att lägga upp verk på internet utan upphovsmannens tillstånd var dock olagligt redan enligt 
tidigare bestämmelse. I och med denna nya lydelse på bestämmelsen är det klart och tydligt i 
lagen att det inte är tillåtet att för privat bruk göra kopior av verk som inte gjorts tillgängligt 
för allmänheten med upphovsmannens tillstånd. Vad menas då med att en egentlig förlaga 
inte ska stå i strid med URL 2 §? I URL 2 § stadgas upphovsmannens ensamrättigheter. Att 
den egentliga förlagan inte ska stå i strid med URL 2 § innebär att verket inte får ha 
framställts eller gjorts tillgänglig för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd. Om en 
kopia av ett verk har framställts i enlighet med URL 12 § är det då att anse som en laglig 
förlaga? Svaret borde vara ja eftersom framställandet av kopian av verket har skett i enlighet 
med URL 12 § och strider därmed inte heller mot upphovsmannens ensamrättigheter enligt 
URL 2 §. Exemplarframställningen av verket har därmed skett lagligt och blir då en laglig 
förlaga för framtida kopior.  
 
Vad som är oklart är ett uttalande i förarbetena angående vad som utgör en förlaga. I 
förarbetena till ändringarna i lagen år 2005 står det att för att något ska anses vara en förlaga 
krävs det att det handlar om något som utgör ett exemplar. Det står vidare att en 
direktsändning av levande framförd musik inte utgör en förlaga. Frågan är vad detta uttalande 
kan få för konsekvenser vid tillämpningen av URL 12 §. Om man ser till den situationen då 
till exempel juriststudenter vill spela in föreläsningar på diktafoner, borde det inte vara tillåtet 
eftersom en föreläsning inte är offentlig då den enbart riktar sig till de enskilda personer som 
studerar på juristprogrammet och som läser just den kursen. Föreläsningen är inte öppen för 
vem som helst och därmed är föreläsningen inte offentliggjord eller tillgängliggjord för 
allmänheten enligt URL 2 § och 8 §. Utan föreläsares tillstånd borde det därför inte vara 
tillåtet att spela in föreläsningen för privat bruk enligt URL 12 §.  
 
Om man istället tänker sig att man är på en konsert och spelar in framträdandet. Är detta då 
tillåtet enligt URL 12 §? Svaret borde vara ja eftersom konserten är öppen för alla att närvara 
vid, förutsatt att fastighetsägaren inte stipulerat villkor för tillträdet, och det blir ett offentligt 
framförande. Om man istället ser en konsert som blir direktsänd via internet och väljer att 
spela in konserten, är det då tillåtet? Enligt uttalandet i förarbetena borde konserten då inte 
vara en förlaga eftersom det krävs att konserten är ett exemplar. Om till exempel en konsert 
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blir framförd och direktsänd via internet så är det inget exemplar av ett verk och inte heller en 
förlaga för kopiering. Det är trots detta tillåtet att spela in konserten för privat bruk då 
konserten är ett framförande av verket. Inspelningen av konserten blir då en lovlig förlaga för 
framtida kopior.  
 
Kravet på lovlig förlaga av verk gäller för kopiering för privat bruk enligt URL 12 § fjärde 
stycket. Om vi istället tänker oss att någon framför en låt olovligt som sänds live på internet, 
får man då spela in framförandet för privat bruk eller faller URL 12 § fjärde stycket bort på 
grund av att en livesändning inte utgör en förlaga? Svaret borde vara att det åtminstone inte är 
förbjudet enlig URL 12 § fjärde stycket, eftersom framträdandet inte utgör en förlaga enligt 
URL 12 § fjärde stycket och därmed faller regeln om lovlig förlaga bort. Det borde dock 
rimligtvis vara så att inspelning av olovligt framförande av ett offentliggjort verk inte är 
tillåtet för privat bruk då framförandet strider mot upphovsmannens ensamrätt enligt 2 § URL. 
Rättsläget är dock något oklart i denna fråga.  
 
Ett tydligt problem med den nya bestämmelsen beträffande lovlig förlaga är att det kan vara 
svårt för enskilda personer att veta om förlagan till verket man kopierar ifrån är lovlig och 
huruvida den egentliga förlagan blivit framställd i enlighet med URL 2 §. Problemet 
diskuterades i förarbetena då man insåg problematiken men det ansågs viktigare att föra in ett 
förbud i lagen mot kopiering av olovlig förlaga. Lagstiftarna ansåg det inte rimligt att 
privatpersoner ska kunna gynnas och använda sig av verk som blivit framställda eller 
tillgängliggjorda för allmänheten genom olagliga gärningar. Lagstiftarens vilja att det 
uttryckligen skulle stå i lagen att det inte är tillåtet samt viljan att klara upp den tidigare 
förvirring beträffande vad som var tillåtet och inte, vägde tyngre än problemet med att veta 
om förlagan är lovlig. Det är därmed upp till de enskilda personerna att noga kontrollera att 
det verk de ska kopiera är lovligt och att den egentliga förlagan inte står i strid med 
upphovsmannens ensamrätt enligt URL 2 §.  
 
Om man köpt en bok i en affär och gör en kopia (1) av en del av boken för sitt privata bruk är 
det tillåtet enligt URL 12 §. Det får inte röra sig om mer än en begränsad del av boken och 
inte så mycket som hälften av boken. Kriterierna i URL 12 § är uppfyllda vad gäller privat 
bruk, antal tillåtna kopior samt begränsad del av boken. Boken var offentliggjord och 
tillgängliggjord med upphovsmannens tillstånd då den såldes i en bokhandel. Boken är en 
egentlig förlaga och det är tillåtet att göra kopior av boken för privat bruk. Om personen lånar 
ut kopian (1) till en nära vän som i sin tur framställer en egen kopia (2) av verket, så anses 
kopia (1) som en lovlig egentlig förlaga för kopia (2). Förfarandet är tillåtet då den egentliga 
förlagan, boken, var lovlig, den första kopieringen (1) skedde för privat bruk och att låna ut 
kopian (1) till en vän är fortfarande att anse som privat bruk. Att göra en kopia (2) från en 
kopia (1) är tillåtet så länge den egentliga förlagan, kopia (1), är lovlig.  
 
En fråga av intresse i sammanhanget är hur vänskapskretsen begränsas. Det har framgått att 
kopiering för privat bruk rör den närmsta familje- eller vänskapskretsen. Så hur definieras 
egentligen begreppet vänskapskretsen och var går gränsen för den? Ponera att en enskild 
person A framställer ett exemplar av ett verk för privat bruk och ger det till en vän B i den 
närmsta vänskapskretsen. Om vännen B i sin tur gör en kopia för privat bruk och ger det till 
någon i hans eller hennes vänskapskrets C. Är det fortfarande att anse som tillåtet? Den första 
kopian som den enskilde personen A framställde var lovlig då han framställt den för privat 
bruk och sedan gav den till en vän B. När vännen B därefter gör en ny kopia på kopian, vilket 
är tillåtet, och ger den till en av sina vänner C istället rör det sig inte längre om den förste 
personen A:s närmsta vänskapskrets då A och C inte känner varandra. Har det skett en 
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brytning mellan lovlig och olovlig förlaga då vännen B ger vännen C en kopia av verket, eller 
har vännen B enligt den 12 § rätt att göra kopior för sin vänskapskrets? Samma fråga kan 
ställas vad gäller hur många exemplar som är tillåtet att framställa för privat bruk. Gäller ett 
eller ett fåtal exemplar från den ursprungliga enskilde A eller får B och C var för sig 
framställa ett eller ett fåtal exemplar för deras privata bruk? I lagtexten, förarbetena och 
praxis finns inget tydligt svar på frågan. Det borde rimligen vara tillåtet för varje enskild 
person att framställa ett eller ett fåtal exemplar för privat bruk om kriterierna för lovlig 
förlaga uppfyllts. Om kriterierna för lovlig förlaga är uppfyllt för varje enskild person, kan 
verk fortsätta att spridas genom vänskapskretsar.  
 
Det faktum att det saknas prejudikat och praxis på området gör det svårt att veta exakt hur 
bedömningen skulle gå till i en domstol beträffande privatpersoners exemplarframställning av 
upphovsrättsskyddat material. Förarbetena hänvisar till praxis och överlåter till domstolarna 
att avgöra hur många exemplar som är lämpligt, men då sådana rättsfall saknas är det svårt att 
få ett klart besked i frågan. Detsamma gäller hur begreppet privat bruk kommer att tolkas och 
ges för innebörd i olika fall samt hur den uppmärksammade bestämmelsen om lovlig egentlig 
förlaga i fjärde stycket ska tolkas. 
 
Ändringarna i URL 12 § har lett till att tillämpningsområdet för bestämmelsen är mer 
inskränkt än tidigare. Man får inte kopiera verk till sina kollegor och man får inte heller 
kopiera fler än ett eller några få exemplar av verk. Om lagändringen rent praktiskt har lett till 
att färre personer laddar ned upphovsrättsskyddat material är svårt att säga, men det är många 
som har en ovilja att bryta mot lagen även om det är svårt för rättssystemet att kontrollera 
lagens efterlevnad. Ändringen beträffande lovlig förlaga har gjort rättsläget tydligare 
beträffande vad som faktiskt gäller vid kopiering av verk som gjorts tillgängliga för 
allmänheten utan upphovsmannens tillstånd. Enligt tidigare lydelse var rättsläget oklart och 
att det numera är klarlagt vad som är tillåtet och inte tillåtet är något positivt. Alternativet till 
att inskränka tillämpningsområdet för URL 12 § var att utvidga kassettersättningen vilket 
troligtvis inte hade lett till ett bättre resultat. Det är svårt att göra kassettersättningen 
anpassningsbar för nya tekniker och den digitala utvecklingen och därför valdes istället 
lösningen att inskränka URL 12 § tillämpningsområde.  
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6. Slutsats och framtidsdiskussion  
Mina slutsatser är att det efter ändringen av URL 12 § 2005 har blivit svårare för enskilda 
personer att kopiera verk för sitt privata bruk. Det är inte längre tillåtet att kopiera verk till 
kollegorna på arbetsplatsen och antalet tillåtna exemplar har minskat med det nya begreppet 
ett eller ett fåtal exemplar. Allmänhetens rätt att kopiera verk har ytterligare begränsats genom 
kravet på lovlig förlaga. Det saknas rättspraxis på området vilket gör det svårt att avgöra hur 
URL 12 § kommer att tolkas i domstol.  
 
Upphovsmannen har ensamrätt att göra exemplarframställningar av verket och att göra verket 
tillgängligt för allmänheten. För att inte upphovsmannens rättigheter ska bli alltför rigorösa 
har en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt införts i URL 12 §. Bestämmelsen i URL 
12 § ger enskilda personer rätt att framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda 
verk för privat bruk utan upphovsmannens tillstånd. Privatpersoner har rätt att göra ett eller ett 
fåtal kopior för privat bruk av offentliggjorda verk. Kopiering för privat bruk innebär att det 
ska vara för ett personligt behov eller intresse och får inte vara kommersiellt. Privat bruk 
omfattar även den närmsta familje- och vänskapskretsen men inte kollegor på arbetsplatsen. 
Vad begreppet offentliggjort innebär stadgas i URL 8 §. Ett verk anses offentliggjort när det 
lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Med det menas att upphovsmannen måste ha 
offentliggjort verket eller gett sitt samtycke till offentliggörandet. Det är inte tillåtet att göra 
kopior av ett verk om den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgänglig för allmänheten 
i strid med URL 2 §. Upphovsmannen måste således ha samtyckt till exemplarframställningen 
eller tillgängliggörandet av verket för allmänheten, för att det ska vara tillåtet att framställa 
exemplar av verket för privat bruk.  
 
Det går rykten om att upphovsrätten är på väg mot sin död. Den största anledningen till detta 
skulle vara digitalteknologin. Den nya digitalteknologin är en stor utmaning för upphovsrätten 
då den möjliggör för nya sätt att utnyttja verk. Något som försvårar desto mer är att fler och 
fler hushåll har tillgång till denna teknik.178 Att immaterialrätten existerar och vilket innehåll 
immaterialrätten har, hänger ihop med hur tekniken utvecklats genom tiderna. Stora krav 
ställs på dagens rättssystem när det ständigt utvecklas ny elektronik, digital teknik, 
masskommunikationer och marknader över hela världen som kan handla med varandra. 
Immaterialrätten har stor betydelse vad gäller ekonomiska intressen, varför det blir desto 
viktigare att ha tydliga lagar och regler om vad som gäller.179  
 
Jag tror inte upphovsrätten är på väg att dö ut. Det kommer alltid finnas ett behov för 
upphovsmän att få ersättning för sina verk och det kommer alltid finnas behov för 
allmänheten att nyttja verken. Förhållandet mellan upphovsmännen och allmänheten behöver 
regleras för att se till att ingen av de två bägarna faller över och rubbar balansen. Det måste 
råda balans. Lagstiftningen har ofta en svår uppgift att reglera rättigheter åt båda håll, särskilt 
med tanke på att tekniken utvecklas snabbt och förhållanden förändras med tiden som 
behöver tas in i beräkningen. Hur systemet skulle fungera utan upphovsrätten som reglerar 
förhållandena vet jag inte, men det kommer med största sannolikhet inte att fungera i längden. 
                                                
178 Ahlberg, Din upphovsrätt och andras s. 171. 
179 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 28. 
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Att släppa verk fria för alla och envar att använda och utnyttja hur de vill skulle kunna leda 
till att upphovsmän inte vill göra sina verk offentliga och dela med sig av sina verk till 
allmänheten. Om upphovsmännen inte får skälig ersättning för sina prestationer är det troligt 
att de i framtiden kommer ha svårt att fortsätta att leva på sitt skapande av verk. Det är därför 
inte ett realistiskt alternativ att upphäva upphovsrätten och låta allmänheten nyttja verken hur 
de vill.  
 
Upphovsrätten utvecklas ständigt i takt med att ny teknik uppfinns och når ut till allmänheten. 
Det är viktigt att upphovsmannen får ersättning och erkännande för sina verk, samtidigt som 
det är viktigt att allmänheten kan ta del av verken. Det är en balansgång mellan att se till att 
upphovsmannens verk inte används till annat än vad upphovsmannen själv godkänner samt att 
upphovsmannen ska få skälig ersättning för sina prestationer, och att inte gå för långt in i 
enskildas privata sfär. Det är svårt att kontroller efterlevnaden av en lag som reglerar enskilda 
personers förfogande över verk inom den privata sfären. Samtidigt är det viktigt att 
lagstiftningen tydligt uttrycker vad som är tillåtet och vad som är förbjudet, även om det kan 
bli problematiskt att kontrollera efterlevnaden av bestämmelsen. När URL 12 § reviderades 
för att stämma överens med Infosoc-direktivet gjordes en avvägning mellan att inskränka 
tillämpningsområdet så att exemplarframställning för privat bruk inte skulle vara tillåtet i lika 
stor utsträckning eller att bygga ut kassettersättningen så att den skulle omfatta fler situationer 
för ersättning till upphovsmännen. Det senare förslaget med att bygga ut kassettersättningen 
ansågs dock som för komplicerat och svårt att anpassa till den tekniska utvecklingen. Därför 
valdes förslag ett, inskränkning av tillämpningsområdet av URL 12 §.  
 
Problemet med upphovsrätten är att hitta sätt att kompensera upphovsmannen för hans eller 
hennes verk samtidigt som allmänheten ska få rätt att använda verken. Det måste vara möjligt 
för upphovsmän att leva på sitt skapande och erhålla ersättning för sålda exemplar osv. En 
viktig faktor till lösningen av problemet ligger i att hitta fler lagliga alternativ som går lika 
snabbt och enkelt som att ladda ned film eller musik från internet. Allmänheten har blivit van 
vid att verk, särskilt musik- och filmverk, finns tillgängliga gratis på internet. För att få 
enskilda personer att ändra uppfattning och börja betala för verken behövs mer än enbart ett 
förbud i lagen. Lagen visar tydligt att nedladdning av verk på internet inte längre är tillåten, 
om inte upphovsmannen gett sin tillåtelse till att verket lagts ut på internet, men dessvärre är 
den svår att kontrollera efterlevnaden av lagen.  
 
Det som behövs är bra lagliga alternativ att vända sig till. Som exempel på lagliga alternativ 
som redan finns på marknaden kan nämnas Spotify och Youtube. De flesta enskilda personer 
har troligtvis inte något emot att betala för sig när de använder ett verk, eller tycker att det är 
fel att upphovsmän vill ha ersättning för sina verk. Problemet är att exemplarframställningen 
ska vara enkel, snabb, billig och lättillgänglig. Om upphovsmän och deras företag misslyckas 
med att främja lagliga alternativ på internet befarar jag att det kommer bli svårt för dem att stå 
emot den tekniska utvecklingen och få ersättning för sina verk. Om allmänheten börjar se 
upphovsmännen och lagstiftare som bovar i dramat som förbjuder dem att nyttja och utnyttja 
verk snabbt och lätt försvinner tilltron och viljan att göra rätt för sig. Det är därför av yttersta 
vikt att de inskränkningar i URL 12 § som minskade tillämpningsområdet åtföljs av försök till 
att mötas halvvägs.  
 
Hur URL 12 § kommer att förändras i framtiden är svårt att säga. Upphovsmannen har fått 
större skydd för sina rättigheter i och med att URL 12 § tillämpningsområde inskränktes. 
Beroende på hur den tekniska och digitala utvecklingen kommer se ut i framtiden kanske det 
blir aktuellt att inskränka URL 12 § tillämpningsområde ytterligare. Mot bakgrund av hur 
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upphovsmannens rättigheter har ökat historiskt sett det senaste århundradet i takt med den 
digitala utvecklingen så tror jag det är troligt att det kommer fortsätta så även i fortsättningen.  
Eftersom fokus har legat på att ge upphovsmannen mer rättigheter till sina verk och genom 
det gjort inskränkningar i allmänhetens rätt att nyttja verken är det mycket möjligt att URL 12 
§ kommer inskränkas ytterligare till förmån för upphovsmännens rätt.  
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