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”That grounded maxim 

So rife and celebrated in the mouths 

Of wisest men; that to the public good 

Private respects must yield.” 

 

John Milton, Samson Agonistes, rad 865 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det upphovsrättsliga systemets uppbyggnad och funktion är inte okontroversiellt och 

röster har höjts för att det behöver reformeras i många avseenden. Det har exempelvis 

framförts att systemet missgynnar enskilda kreatörer till förmån för större 

företagskonglomerat och att det därtill har fått en oproportionerligt vid utbredning som 

inte kan motiveras ur bland annat samhällssynpunkt. 1  Särskilt den upphovsrättsliga 

skyddstiden har sedan länge varit föremål för diskussioner som framförallt har rört dess 

längd. 

 

Sveriges nuvarande skyddsrättslagstiftning bygger i grunden på Bernkonventionen. 

Denna är nu närmare 150 år gammal och många av dess symptomatiska idéer och lös-

ningar har genom seklerna anammats av allt fler stater. Idag tillämpar så gott som 

samtliga världens länder en skyddstid om upphovsmannens livstid plus ett visst antal år 

post mortem auctoris, det vill säga efter dennes död. I Sverige är skyddstiden för 

närvarande upphovsmannens livstid samt 70 år efter dödsåret enligt 43 § URL. Längden 

på skyddstider har dock genom historien varierat kraftigt världen över.
2
 I Sverige har 

den till exempel tidigare varit både 30 år såväl som evig. 

 

Mycket har hänt sedan Bernkonventionens tillkomst. Såväl utvecklingen på det tekniska 

området som globaliseringen och dess effekter har lett till att världen i många avseenden 

är radikalt annorlunda jämfört med för bara några decennier sedan. Idag är det exempel-

vis möjligt att med en dator uppkopplad mot internet nå en text eller ett musikaliskt verk 

                                                           
1
 Se t.ex. Levin, 2011b s. 3 ff., Söderberg, 2008 s. 167 ff. och Lessig, 2004 s. 116 ff. 

2
 Se exempelvis prop. 1877:17 s. 32 f., prop. 1919:3 s. 50 f. och Bently & Sherman, 2014 s. 177 ff. 
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med några få knapptryck. Dessa framåtskridanden har även gjort stora avtryck på det 

immaterialrättsliga området, inte minst det upphovsrättsliga.  

 

Parallellt med denna utveckling har skyddstiderna världen över förlängts. Med histo-

riska mått mätt verkar det också överlag finnas en tendens till att förlänga, snarare än 

förkorta skyddstiden.
3
 Trots den ovan nämnda kritiken vad gäller en allt för stark 

upphovsrätt synes dock förhållandevis få alternativa lösningar till nuvarande ordning ha 

framförts i Sverige.
4
 Synbarligen bedömdes det till exempel inte finnas anledning att 

beröra frågan om skyddstiden i den relativt omfattande utredningen En ny 

upphovsrättslag från 2011.
5
 Det går, allt sammantaget, därför att ifrågasätta om rådande 

reglering rörande skyddstiden är berättigad eller om reformer behövs. 

 

1.2 Syfte 

Målet med denna framställning är att utreda den nuvarande upphovsrättsliga skyddsti-

dens struktur och längd, samt att utifrån ett de lege ferenda-perspektiv utreda huruvida 

den nuvarande längden kan rättfärdigas med hänsyn till de utmaningar som råder i en 

allt mer globaliserad värld, med fokus på informationsteknologiska fenomen. Som ett 

led i detta identifieras och analyseras för frågan om skyddstiden relevanta intressenter 

och balansen dem emellan. Utgångspunkten är svensk rätt men hänsyn tas till 

upphovsrättsliga internationella förhållanden. 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Inledning 

Framställningen har av naturliga skäl en rättspolitisk prägel. Gällande rätt är utgångs-

punkten, men uppsatsen i stort kännetecknas huvudsakligen av ett perspektiv de lege 

ferenda. Samtidigt återfinns en stor del jämförande inslag i syfte att framhäva de lik-

heter och skillnader som finns vad gäller synen på och argumentationen runt den 

upphovsrättsliga skyddstiden. Vissa uns av traditionell rättsdogmatik framträder också.
6
 

                                                           
3
 Bently & Sherman, 2014 s. 177. 

4
 För exempel på alternativ, se t.ex. bet. 1919 s. 127 f., Petri, 2013 s. 100 f. och Lögdberg, 1989 s. 294. Jfr 

Karnell, 1962 s. 67. 
5
 Se SOU 2011:32, t.ex. i inledningen. Se dock Bently & Sherman, 2014 s. 188. 

6
 Rättsdogmatisk metod låter sig förvisso svårligen beskrivas som just en sorts metod med ett absolut, 

unikt särdrag. En framträdande tanke är dock att rättsdogmatik handlar om en rekonstruktion av 

rättssystemet. Genom att läsa, utskilja och därefter systematisera rättsligt materiel går det därmed att 

återge gällande rätt på ett nytt sätt – nytt i den bemärkelsen att ingen tidigare gått till väga på exakt 
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Vidare har en viss rättshistorisk vinkel anlagts och framställningen innehåller därför ett 

förhållandevis omfattande historiskt avsnitt. Det är av stor betydelse då de flesta 

argumenten för eller emot upphovsrätten respektive skyddstiden inte är så nya som de 

kanske vid en första anblick verkar vara – de har genomsyrat den immaterialrättsliga 

utvecklingen under lång tid. Trots ny teknik, framträdande globaliseringseffekter och 

dylikt kvarstår alltjämt samma balanserings- och värderingsfrågor nu som då. En 

jämförande approach mellan äldre epoker och nutid kan därför framstå som motiverat.
7
 

Kärnan i arbetet måste likväl anses höra till det rättspolitiska området, varför begreppet i 

sig förtjänar att förtydligas något. 

 

1.3.2 Rättspolitik 

Upphovsrätten innehåller som så många andra rättsområden vissa rättspolitiska spörs-

mål. Det är viktigt att ha i åtanke att ”varje lagstiftningsfråga har en aspekt, alltså en del 

av frågan, som är rättspolitisk, vid sidan av andra aspekter”.
8
 Rättspolitik är emellertid 

inte något som definieras av ett speciellt mål, exempelvis att förverkliga ”det rättas 

idé”.
9
 En beskrivning av vad som istället kan sägas vara rättspolitikens kärna görs av 

Ross. Enligt honom omfattar rättspolitiken samtliga handlingsproblem som uppstår i 

och med att rättslig teknik, i synnerhet lag, utnyttjas för att uppnå sociala mål.
10

 

Rättspolitikens utmärkande drag betingas därmed inte av de mål som man söker uppnå 

utan av det speciella kunskapsunderlag som är relevant när man söker lösa samhälleliga 

uppgifter med hjälp av rättslig teknik. Detta underlag kan sökas exempelvis inom rätts-

sociologin gällande möjligheterna att påverka mänskligt handlande med hjälp av rätts-

liga sanktioner. Många andra faktorer kan tillsynes också påverka valet av samhälleliga 

styrmedel.
11

 Rättspolitik kan sammantaget definieras som en grupp av frågor vilkas 

rationella besvarande ställer anspråk på ett visst specialiserat kunnande, det vill säga 

tillämpad kunskap om samhällsorganisationen, dess tillgängliga styrmedel och dessas 

potentiella och reella verkningar.
12

 

                                                                                                                                                                          
samma sätt, åtminstone vad gäller ordföljd, språk och så vidare. Det unika blir sålunda sammansättningen 

och presentationen. Se närmare Peczenik, 2005 s. 249 och Jareborg, 2004 s. 4 ff. 
7
 Rättshistoria och komparativ rätt är förvisso två rättsdiscipliner som sammanstrålar med varandra 

påfallande ofta. Rätten påverkas ju av såväl ett historiskt arv som av omgivningen, se Zweigert & Kötz, 

1998 s. 8 ff. 
8
 Strömholm, 1973 s. 666. 

9
 Strömholm, 1973 s. 665. 

10
 Ross, 1971 s. 417. 

11
 Strömholm, 1973 s. 666 och 668 f. Jfr i sammanhanget även Zweigert & Kötz, 1998 s. 247 ff. 

12
 Strömholm, 1973 s. 668 f. Det kan nämnas att Ross gör en uppdelning av rättspolitikens tre faser, vilka 

Stuer Lauridsen utvecklar, se Stuer Lauridsen, 1974 s. 355 f. Enligt dem ska för det första målen 
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I en rättspolitisk framställning krävs således en undersökning över huruvida det 

överhuvudtaget behövs någon förändring på det berörda området.
13

 När detta utreds är 

det alltid gällande rätt som är utgångspunkten varför det är nödvändigt att börja med en 

rättsdogmatiskt så precis, korrekt och relevant beskrivning av gällande rätt som möjligt. 

Beskrivningen av rättsreglernas mening och sammanhang kan sedan användas för bruk 

de lege ferenda. Det bör då utredas vilka konsekvenser hittillsvarande reglering haft och 

om en föreslagen lösning är berättigad ur ett vidare samhälleligt perspektiv. Fokus lig-

ger då här särskilt på att identifiera de bakomliggande skäl och argument som utgör 

grund för upphovsrätten och skyddstiden. På så vis sätts reglerna i sitt juridiska 

sammanhang och det läggs en grund för diskussionen kring bestämmelsernas ändamåls-

enlighet, där skyddstidsrelaterade spörsmål kan försvaras eller förkastas med hjälp av 

rationella och pragmatiska argument. Det kan sedan i och för sig inte krävas att resulta-

tet av det presenterade förslaget säkert ska falla ut som beräknat, men det kan krävas att 

förslaget redogörs så precist som möjligt så att andra kan ta ställning till det.
14

 

 

1.3.3 Upphovsrättsliga argument 

Den äldre förhärskande synen var att ett lands upphovsrätt inte bör inkräkta på andra 

länders upphovsrätt, utan bara verkar innanför landets egna gränser.
15

 Detta synsätt är 

ingalunda fullständigt obsolet idag men världen är likvisst mer globaliserad nu än 

någonsin förr, vilket särskilt tydliggjorts i och med internets utbredning. Det finns 

sålunda ett behov av effektiva, internationella system för det immateriella rättsskyddet 

då dess ämnessfär inte känner några geografiska gränser.
16

 

 

Sveriges undertecknande och ratificerande av vissa internationella konventioner och 

överenskommelser, samt medlemskap i överstatliga organisationer såsom EU, innebär 

för det första att det finns vissa likheter avseende upphovsrättslagstiftningen jämfört 

med andra länder, särskilt i fråga om skyddstiden. För det andra medför förhållandet 

                                                                                                                                                                          
formuleras, för det andra ska en diskussion om lämpliga medel föras och för det tredje ska en formulering 

av slutsatser göras. 
13

 Stuer Lauridsen, 1974 s. 385 ff. 
14

 Stuer Lauridsen, 1974 s. 367 ff. Se även Bergholtz, 1990 s. 161 f.; denne menar att Stuer Lauridsens 

grepp om rättspolitiska förslags bedömning utifrån ett vidare samhälleligt perspektiv kan jämföras med 

Karl Poppers samhällsfilosofi. I den har den stegvisa samhällsreformen med prövning av nytt mot 

gammalt en central plats. För egen del anser jag detta synsätt vara synnerligen beaktansvärt i såväl stora 

som små sammanhang; så även i detta arbete. 
15

 Se t.ex. Knoph, 1936 s. 166 ff. 
16

 Se Levin, 2011a s. 42 och Bernitz m.fl., 2013 s. 10 f. 
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vissa förpliktelser varför det för närvarande inte är möjligt för Sverige att ensamt refor-

mera den upphovsrättsliga skyddstiden efter eget gottfinnande. Det finns sålunda anled-

ning att ha ett internationellt perspektiv för ögonen och därför specifikt fokusera på 

argument rörande upphovsrätten som i så stor utsträckning som möjligt är universella 

och oberoende av regionala och lokala skillnader. Med hänsyn till det bör därför i så 

måtto en undersökning av åtminstone något annat lands syn på upphovsrätt och 

skyddstider göras, varpå argumenten därifrån kan jämföras med svensk rätt och svenska 

argument. Det framstår som motiverat att det specifikt är argumentationen rörande 

skyddstiden som ska bli föremål för en sådan studie och det är sålunda inte fråga om en 

komparativ undersökning av klassiskt snitt.
17

 

 

1.4 Avgränsningar 

Företrädesvis bör landet som blir föremål för undersökningen rörande argument ha en 

någorlunda levande och framträdande kulturproduktion. Det kan emellertid inte vara 

optimalt att välja ett annat EU-land då det likt Sverige har utsatts för harmoniserings-

åtgärder från EU. Istället har USA utvalts, av följande skäl: Landet har dels en mycket 

stor kulturproduktion med tillhörande upphovsrättsindustri, dels en annorlunda rätts-

kultur jämfört med Sverige. USA är vidare dels en av världens största ekonomier och 

även en stor maktfaktor i världen på så gott som samtliga områden. Slutligen har 

upphovsrättsfrågan i landet varit mycket omdebatterad, inte minst i fråga om skydds-

tiden. Det finns sammantaget därför anledning att anta att undersökningen leder till att 

de många spörsmål som finns rörande upphovsrätten och skyddstiden omnämns och att 

många relevanta aspekter blir belysta. Följaktligen blir det möjligt att utreda huruvida 

argument och teser håller i och för olika sammanhang. 

 

För koncentrationens skull är det i huvudsak skyddstiden avseende litterära och konst-

närliga verk som behandlas, se 1 § URL. I många fall går det självfallet att dra parallel-

ler till skyddstider gällande andra typer av alster i och för sig. Ett exempel på särregle-

ring är de så kallade närstående rättigheterna i 5 kap. URL som inte utgår från en en-

skild persons dödsår utan från ett alsters framställnings- eller publiceringsdatum. De 
                                                           
17

 Om komparativ rätt, se Zweigert & Kötz, 1998 s. 2 ff. Enligt dem är en sedvanlig komparativ 

undersökning en jämförelse mellan olika staters rättssystem och skillnader och likheter därom. Begreppet 

utvecklades på allvar vid världsutställningen i Paris 1900. Tankar fanns där om att det i framtiden skulle 

frambringas någon slags ”världsrätt” genom användningen av komparativ rätt. Just upphovsrätten är 

intressant nog ett typexempel på ett system som faktiskt blivit världsomspännande i många avseenden, till 

stor del på grund av Bernkonventionens införande 1866. 
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presenteras dock endast kort för att ge en mer allomfattande och enhetlig bild av 

upphovsrätten och dess funktion.  

 

Det är förvisso främst de ekonomiska rättigheterna som varit den egentliga drivkraften i 

den upphovsrättsliga rättsutvecklingen.
18

 Med det sagt är dock det kännetecknande för 

upphovsrätten just att det återfinns både personliga och ekonomiska moment i den-

samma varför både de ideella och ekonomiska rättigheterna behandlas, även om de 

senare får något mer utrymme. I övrigt görs avgränsningar till fall där upphovsmannen 

är känd. Övriga bestämmelser om upphovsrättens giltighetstid, såsom när upphovs-

mannen är okänd, behandlas därmed inte.
19

 

 

Det är viktigt att poängtera att det inte görs någon omfattande framställning kring 

USA:s nuvarande rättsordning, undantaget grundläggande uppgifter såsom hur lång 

skyddstiden är i landet. Detta då området är mycket komplicerat och det framstår som 

betydelsefullt att fokusera för att kunna få djup i framställningen. Vad som används är 

alltså argument från amerikansk rätt och diskussionen där utnyttjas för att utvärdera den 

svenska regleringen. 

 

I nutid avhandlas inte andra länder än Sverige (och i någon mån USA) även om 

naturligtvis goda argument som har sitt ursprung i andra rättsordningar, exempelvis de 

övriga nordiska länderna, kan användas när så är lämpligt. Ofta har ju länder influerats 

av varandra vilket märks särskilt i det historiska avsnittet.
20

 Presentationen där avgrän-

sas till kortare utläggningar om den upphovsrättsliga utvecklingen under antiken, i 

England, Frankrike, Sverige och USA, samt något om Bernkonventionen. Det bör näm-

nas att kapitlets olika delar i viss mån fokuserar på olika upphovsrättsliga fenomen som 

är utmärkande för länderna i syfte att sammantaget försöka få fram en så allsidig bild av 

upphovsrätten som möjligt. 

 

                                                           
18

 Eberstein, 1923 s. 1, 61 f. och 108. Jfr Levin, 2011a s. 26. 
19

 Se istället härom t.ex. SOU 2011:32 s. 157 och Bernitz m.fl., 2013 s. 70. 
20

 I Sverige och de övriga nordiska länderna har den upphovsrättsliga lagstiftningen många likheter till 

följd av en tradition av ett nära samarbete på området. Det har i sig ansetts vara ett särskilt mål i det 

lagstiftande arbetet att ha största möjliga rättslikhet mellan de nordiska länderna, se prop. 1960:17 s. 1 f. 

Se närmare t.ex. Karnell, 1987 s. 27 ff. 
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Det finns slutligen både historiska såväl som nutida förslag där det upphovsrättsliga 

systemet görs om i grunden.
21

 Utredningen här görs dock utifrån nuvarande ordning och 

den idag aktuella längden på skyddstiden i Sverige och USA. Sannolikt är det lämplig-

ast att utforma förslag som syftar till att förändra skyddstiden med ett konkret och prak-

tiskt sammanhang för ögonen.
22

 När avsikten vidare är att förändra det upphovsrättsliga 

systemet finns det då – som alltid – ett otal aspekter och intressen att ta hänsyn till.
23

 

Alla dessa aspekter kan omöjligen tas upp här. Fokus ligger därför på några av de 

största och viktigaste aktörernas perspektiv. Dessa torde vara upphovsmannens, de 

efterlevandes, kulturindustrins och samhällets.
24

 

 

1.5 Material och sammanställning 

I arbetet med uppsatsen används ett relativt stort antal källor, dels för att förstå systema-

tiken, dels för att hitta de olika typer av skäl och argument som anförts för att upprätt-

hålla det upphovsrättsliga systemet. I fråga om äldre rätt används främst förarbeten och 

rättshistoriska framställningar medan det nuvarande svenska rättsläget utreds med 

utgångspunkt i de klassiska rättskällorna, företrädesvis förarbeten, praxis och doktrin. 

För att utreda det amerikanska synsättet används praxis och doktrin. Förklarligt nog 

används många svenska och amerikanska källor, men även sådana som har sitt ursprung 

i övriga Skandinavien eller haft internationella förhållanden som utgångspunkt. 

 

Det är naturligtvis inte möjligt att vare sig finna eller sätta sig in i samtliga källor på ett 

visst område, inte minst när det blir fråga om främmande lands rättssystem. Det fram-

står emellertid ändå som att just skyddstiden tillägnats förhållandevis lite utrymme i den 

svenska doktrinen. Det gäller även arbeten som gör anspråk på att vara i åtminstone 

någon mån heltäckande. Det verkar inte finnas någon särskild avhandling eller liknande 

på området; endast en och annan artikel hittas i juridiska tidskrifter. Oerhört många, inte 

sällan mycket insiktsfulla, åsikter framförs dock ”vid sidan av” i en rad 

immaterialrättsrelaterade arbeten, läroböcker och liknande. I USA är läget annorlunda. 

Där finns exempelvis många artiklar som berör området. Också ute i Europa finns lik-

nande tendenser. Det görs här i vart fall ett försök att sammanställa och väga många av 

                                                           
21

 Se t.ex. Lessig, 2001b s. 251., Bet. 1919 s. 37 och 127 f. och Karnell, 1962 s. 67. 
22

 Jfr Bergholtz, 1990 s. 161 f. 
23

 Se Blomqvist, 2003 s. 63 ff., särskilt s. 66. 
24

 Jfr inledningen till EU:s direktiv 2006/116/EG. De efterlevande nämns i (6) och övriga i (11). I 

direktivet nämns även konsumenternas intresse, vilket jag valt att ta upp i samhällsavsnittet. 
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dessa teorier och reflektioner då ämnet mig veterligen inte tidigare har behandlats utför-

ligt i en sådan kontext som i förevarande fall, åtminstone inte inom den svenska 

rättsvetenskapen. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande vis. Det andra kapitlet är en bakgrundsteckning och 

historisk förklaring av upphovsrätten som sådan, med ett särskilt fokus på skyddstiden. 

Det är också här som USA och landets väg mot dess nuvarande upphovsrättsliga ord-

ning presenteras, varför det är angeläget att ha denna del i åtanke vid läsning av ameri-

kanska resonemang. Därefter följer i tredje kapitlet en presentation av gällande rätt i 

Sverige avseende upphovsrätten och närmare specifikt skyddstiden. I det fjärde kapitlet 

diskuteras om upphovsrätten överhuvudtaget kan berättigas. Om så är fallet, hur stark 

ska den vara i förhållande till tid med hänsyn till olika intressenter? Detta diskuteras i 

arbetets femte kapitel varefter en slutsats följer i det sjätte kapitlet. 

 

2 Upphovsrättens historia 

2.1 Inledande begreppsförklaring rörande naturrätten 

Både allmän juridik och i synnerhet immaterialrätten har relationer till naturrätt. Just 

upphovsrätten och dess omfång, tillika berättigande, har varit föremål för diskussioner 

där naturrättsliga argument varit framträdande varför en mindre presentation av 

densamma faller sig skäligt.  

 

Med naturrätt åsyftas i korthet en rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som 

är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur. Dessa står över 

de lagar som stiftats av människor. Rätten kan således vara såväl naturlig och objektivt 

sann som universellt giltig. Det går att skilja mellan två riktningar, där rättsordningen 

anses vila på gudomlig grund enligt den ena, alltså en religiös naturrättsuppfattning. 

Enligt den andra riktningen anses de rättsliga principerna vara nedlagda i människans 

natur utan att därför ha något gudomligt ursprung. Den för naturrätten motstående 

rättspositivistiska idén om att rätten inte är bindande av någon annan anledning än att 

den består av bindande normer skapade av människan är tillsynes inte lika vanlig att 
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använda som grund för en argumentation avseende immaterialrätternas vara eller icke 

vara.
25

 

 

2.2 Den allmänna utvecklingen från antiken till 1900-talet  

2.2.1 Antiken 

I begynnelsen fanns ingen upphovsrätt. När det inte fanns några kopieringsmöjligheter 

fanns det inte heller något behov av en sådan rätt. Till en början var minnet nämligen 

den enda plats där exempelvis en dikt eller sång kunde lagras; munnen och örat de enda 

redskap med vilka den kunde föras vidare. När alfabetet och skriftspråket kom till be-

gynte därför en revolution vad gällde informationsspridning. 

 

Redan i det gamla Rom var utvecklingen i fråga om litteraturen i sig, förbindelser mel-

lan författare och förläggare samt bokhandeln, långt gången. Dessa företeelser kan jäm-

föras med nutida motsvarigheter, likaså i fråga om kopieringen av verk utan upphovs-

mannens medgivande (hädanefter kallat piratkopiering).
26

 Redan vid den här tiden an-

vände människor sig nämligen också av de kopieringsmöjligheter som stod till buds. 

Kopieringen av litterära verk var utbredd och billig arbetskraft såsom slavar användes 

för att avskriva författaralster med en för tiden mycket hög effektivitet, att jämföra med 

senare tiders tidigaste tryckpressar.
27

 Några bestämmelser om upphovsrätt fanns dock 

inte i romersk rätt, något som troligen berodde på en brist av tillräckliga ekonomiska 

incitament. Det var möjligen oetiskt eller opassande att kopiera, men inte olagligt.
28

 

Tydligt är i vart fall att såväl viljan att kopiera som de tekniska möjligheterna att göra 

detsamma inte är någonting nytt. Förfarandet är snarare närmast att likna vid konst-

utövarnas oavvislige följeslagare. 

 

2.2.2 England 

Tanken om någon form av upphovsrätt uppkom först i kölvattnet efter uppfinnandet av 

boktryckarkonsten med lösa typer omkring 1450, samt den alltmer utbredda läskunnig-

                                                           
25

 Se vidare om naturrätt och rättspositivism t.ex. Penner & Melissaris, 2012 s. 11 ff., med där anförda 

litteraturhänvisningar. 
26

 Uttrycket ’piratkopiering’ är inte så nytt som det kanske vid en första anblick verkar vara. Åtminstone 

för ett par hundra år sedan talades det redan om ”litteraturens pirater”, se Eberstein, 1923 s. 16. 
27

 Eberstein, 1923 s. 2. Se dock bet. 1919 s. 28. 
28

 Levin, 2011a s. 26. Se även Petri, 2013 s. 10 f. och Weincke, 1976 s. 17. Se dock Hughes, 1988 s. 291, 

som emellertid verkar ha misstolkat sin källa. 
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heten hos allmänheten.
29

 På ett helt annat sätt än tidigare möjliggjordes nu mass-

reproduktion av litterära alster. Utgångspunkten för rättsbildningen på området var såle-

des behovet av skydd för den litterära produktionen. Även om viss utveckling skedde på 

rättsområdet var det dock inte förrän genom den engelska 1710 års Statute of Anne som 

den egentliga upphovsrätten tog form.
30

 Det skedde i och med att den litterära delen av 

upphovsrätten, eller författarrätten, reglerades genom lag.
31

 Stadgan har påverkat 

upphovsrätten i en rad andra länder, inkluderat USA, och åberopas än idag av ”modern 

judges and academics as embodying the utilitarian underpinnings of copyright law”.
32

 I 

dess inledning proklameras:  

 

”Whereas Printers, Booksellers, and other Persons, have of late frequently 

taken the Liberty of Printing […] Books, and other Writings, without the 

Consent of the Authors […] to their very great Detriment, and too often to 

the Ruin of them and their Families […].”
33

  

 

Vad som uttrycks är således en kreatörens rätt att få ekonomisk vinning från det arbete 

som denne lagt ned. Stadgan anses vara en brytpunkt i angloamerikansk 

upphovsrättshistoria, där vad som tidigare hade varit förläggarens privaträttsliga rätt 

omvandlades till att istället snarare gynna författaren.
34

 

 

I stadgan gavs också uttryck för relationen mellan författarens, förläggarens och det 

allmännas intresse. Det fanns en pragmatisk, grundläggande idé av social natur, nämli-

gen att det var beaktansvärt att gynna spridandet av kunskap. En i vissa avseenden 

begränsad rätt för författaren skulle tillstädja detta och öka produktionen av nyttig 

litteratur.
35

 En sådan begränsning var relaterad till tid. Stadgan erbjöd en ensamrätt att 

trycka en bok med en skyddstid avseende detta om 14 år. Om författaren fortfarande var 

                                                           
29

 Eberstein, 1923 s. 3 f. Se närmare härom också Petri, 2013 s. 12 ff. 
30

 Egentligen An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the 

Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned. Se Eberstein, 1923 s. 7 f., 

Patterson, 1968 s. 136 ff. och Patterson & Joyce 2003, s. 913 ff. Det finns vissa författare som daterar 

Statue of Anne till år 1709, se t.ex. Levin, 2011a s. 27. Tillsynes går det att räkna på två olika sätt, se 

Deazley, 2006 s. 13. För utvecklingen som förebragte Statute of Anne, bl.a. avseende medeltida 

förhållanden och införandet av privilegieväsendet i Venedig, se förslagsvis Eberstein, 1923 s. 4 ff. 
31

 Bet. 1919 s. 28 och Petri, 2013 s. 28. 
32

 Alexander, 2010 s. 17. 
33

 Se återgivande hos t.ex. Patterson & Joyce, 2003 s. 919. 
34

 Patterson & Joyce, 2003 s. 916. 
35

 Deazley, 2006 s. 13 f. Anmärkningsvärt är att den engelska litteraturen också faktiskt kom att blomstra 

i England under 1700-talet, se Petri, 2013 s. 18. 
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vid liv efter att 14 år hade gått från det att ett verk publicerats fick denne ensamrätten 

till det för en period om ytterligare 14 år. För verk som redan tryckts vid stadgans infö-

rande var skyddstiden dock 21 år, men aldrig längre.
36

  

 

Efter hand kom tonsättare att tillsammans med författare och bildkonstnärer omfattas av 

Statute of Anne. Den första moderna upphovsrättslagen blev därigenom än fylligare. 

Det finns sannolikt flera skäl till att denna stadga kom till i just England och det finns 

anledning att nämna viss bakgrundsfakta gällande de händelser som förebragte dess 

tillkomst. 

 

För att trycka olika verk var det för boktryckare obligatoriskt att få tillstånd, eller så 

kallade privilegier från myndigheterna. Bland annat var detta system praktiskt för att se 

till att den dåvarande censuren upprätthölls. Stora boktryckare, som på senare tid alltmer 

börjat verka i form av förläggare, hade därmed ett slags monopol. När censuren 

avskaffades 1695 gjorde tryckfriheten att monopolet luckrades upp och förläggare riske-

rade att förlora rättigheterna till klassiska storsäljare som William Shakespeare och John 

Milton, varför de oförtrutet använde författarväsendet som ett argument för sin sak. De 

menade att författare borde ha en litterär äganderätt som, liksom all annan äganderätt, 

kunde vara evig. Vad som möjligen inte uttalades var att rätten därmed också skulle 

kunna överlåtas till förläggaren. Därigenom skulle de i praktiken eviga förlags-

monopolen bli kvar. Det kan i sammanhanget noteras att förläggarna också efter stad-

gans införande genom domstolsprocesser försökte få det till att en evig ensamrätt gällde. 

Trots deras påtryckningar före införandet var dock lagstiftaren i England tillsynes inte 

intresserad av att vare sig återinföra censuren eller medverka till eviga förlagsmonopol. 

Istället tog den troligen intryck av de idéer om en författarrätt begränsad i tid som 

också florerade under den här perioden, bland annat hos den framstående naturrätts-

filosofen John Locke. Det uttrycktes också tankar om att det var rimligt att författaren 

fick ekonomisk vinning samt rätten att kontrollera spridningen av sitt verk när denne 

ensam skulle ansvara för innehållet i sin skrift till följd av censurens avskaffande. 

Författaren Daniel Defoe vurmade till exempel för detta synsätt.
37

  

                                                           
36

 Se Statute of Anne, kapitel 19, s. 1 f. och 6. 
37

 Petri, 2013 s. 16 f. och 19. Se även Lessig, 2001a s. 1062. Närmare om privilegieväsendet och dess 

föregångare i Venedig, se Eberstein, 1923 s. 4 ff. John Locke var bland mycket annat en av 

upplysningstidens förgrundsgestalter, förmodligen mest känd för sitt stora inflytande rörande empirismen 



18 
 

Det kan anföras att det parallellt med dessa händelser i England sedan lång tid tillbaka 

fanns en vurm för idén om att resultatet av en persons andliga arbete i viss omfattning 

bör tillerkännas denne som hans ensamrätt och egendom. Detta tankesätt menar 

Eberstein sprang ur landets ännu äldre monopolstadga av 1624 – världens första patent-

lag. I den var skyddstiden också 14 år. När där fastslogs att det kunde finnas en rätt till 

ett objekt av immateriell natur var inte steget särskilt långt till att även erkänna andra 

produkter av en persons andliga verksamhet, närmast då de litterära verken.
38

 

 

2.2.3 Frankrike 

Efter Statute of Anne skulle det dröja många decennier innan nästa genombrott på 

upphovsrättens område kom till stånd, denna gång i Frankrike. I 1700-talets Frankrike 

fanns både en omfattande censur och förläggarmonopol, däremot ingenting som tydde 

på en uppluckring av dem som fallet hade varit i England.
39

 En diskussion om en 

författarrätt väcktes emellertid, men inte från författarhåll utan från de etablerade 

boktryckarna i Paris vilka även här verkade alltmer i form av förläggare. De åtnjöt 

nämligen i allmänhet privilegier för sin utgivning. Genom förnyanden blev de i prakti-

ken ofta eviga. Så var emellertid inte fallet för den expanderande boktryckar- och 

förläggarverksamheten på landsorten. De missnöjda förläggarna i Lyon hävdade att alla 

eftertrycksprivilegier borde vara tidsbestämda och att det litterära verket sedan denna tid 

gått till ända borde övergå till allmän egendom. Vidare menade de att privilegietiden 

skulle återspegla investeringskostnaderna samt att inga privilegier borde få förnyas. 

Förläggarna i Paris försummande å sin sida inte att för regeringen påpeka hur viktiga 

deras roll var för att effektuera censuren och spåra insmugglade subversiva skrifter. De-

ras privilegium borde snarast ses som en naturlig rätt som enligt sedvana följde med den 

första utgivningen och därefter tillhörde utgivaren. Att förbjuda förlängning skulle bara 

vara att låta andra profitera på den förste utgivarens möda och kostnad, påstod de.
40

 

 

År 1777 luckrades så reglerna upp något efter att frågan stötts och blötts i regeringen. 

Censuren behölls visserligen men eftertrycksprivilegierna behäftades med vissa änd-

                                                                                                                                                                          
inom filosofin och liberalismen inom politiken. Daniel Defoe var likaledes politisk verksam under samma 

tid men är mest känd för att ha skrivit ”Robinson Crusoe”. 
38

 Eberstein, 1923 s. 9 f. Tankesättet rörande en naturlig egendomsrätt dök enligt Knoph synbarligen upp i 

Tyskland omkring 1600-1700-talet, se Knoph, 1936 s. 23, samt härom även Hughes, 1988 s. 331 ff. 
39

 Influenserna på området verkar för övrigt inte heller ha kommit från England utan från Tyskland, i vart 

fall vad gäller tanken om en slags andlig egendomsrätt, se Knoph, 1936 s. 23. 
40

 Petri, 2013 s. 22 och Eberstein, 1923 s. 14. 
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ringar. En skarp åtskillnad gjordes mellan författarprivilegier, som var till för att belöna 

författarens arbete, och förlagsprivilegier vars syfte vara att skydda en investering. Om 

ensamrätten inte överlåtits till någon förläggare varade den för författaren livet ut. Om 

den överlåtits var förläggarprivilegiet tidsbegränsat. Lyons förläggare blev därigenom 

någorlunda likställda med Paris.
41

 Det gick dock inte att jämställa dessa regler med nå-

got verkligt erkännande av en författarrätt. 

 

När den franska revolutionen bröt ut 1789 förändrades dock allt. Landet var i ekono-

misk kris och missnöjet utbrett. Till slut rann bägaren över och censuren kom att ignore-

ras, utan påföljder. Tryckkontrollen föll i samma veva ihop som ett korthus och tryckfri-

het var därmed i praktiken infört. Under 1789 avskaffades bland annat författar-, 

boktryckar- och förläggarprivilegier. Piratkopieringen sköt snart därefter i höjden; sär-

skilt drabbades just de filosofiska verk som revolutionen hyllade. Gamla, väletablerade 

förlagshus gick i konkurs på löpande band. Det nyinrättade styret insåg att situationen i 

längden var ohållbar och att det nu var tvunget att skapa ett nytt system för litteraturen, 

konsten och teatern.
42

 

 

Den franska upphovsrättslagen blev långt mer vidsträckt än exempelvis Statue of Anne, 

påverkad av tanken om en naturlig, andelig egendomsrätt tillsammans med den franska 

revolutionens slagord om frihet, jämlikhet och broderskap. Den senare var speciell både 

vad gällde vilka verk som skulle skyddas och den rätt som upphovsmannen fick. La-

garna i Frankrike var däremot helt allmänna, både sett till vilka de gällde och vilka 

verk.
43

 De gällde alltså både för diktning och musik, såväl som skulptur. Ensamrätten 

gällde vidare inte bara tryckning eller offentliggörande utan alla former av 

offentliggöranden som upphovsmannen kunde skaffa sig intäkter från.
44

 Upphovsrätten 

sågs nu närmast som elementär, självklar och obestridlig. En skyddstid om författarens 

livstid plus fem år förlängdes 1793 till livstid och att arvingar och andra rättsinnehavare 

skulle äga en motsvarande rätt under tio år efter författarens död. År 1866 utsträcktes 

denna tid till 50 år. Under 1800-talet följde de flesta länder i Frankrikes fotspår och 

skaffade sig lagar avseende immateriella rättigheter.
45

 

                                                           
41

 Petri, 2013 s. 23. 
42

 Petri, 2013 s. 23. 
43

 Knoph, 1936 s. 24. 
44

 Knoph, 1936 s. 25. 
45

 Eberstein, 1923 s. 14 ff. 
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2.2.4 Bernkonventionen 

Före Bernkonventionen tillämpas nationella lagar om upphovsrätt normalt endast för 

verk som skapats inom varje land. Därmed kunde till exempel ett verk publiceras i 

Storbritannien av en brittisk medborgare och täckas av upphovsrätten där, men däremot 

fritt kopieras och säljas av någon i Frankrike. Så skedde också. Denna obalans sågs inte 

med blida ögon av framförallt förläggare, men också enskilda kreatörer, vilka därmed 

ansåg sig förlora inkomster. Vissa bilaterala internationella överenskommelser kom 

sedermera visserligen till stånd. Dessa gav skydd i varandras länder, men med varie-

rande skyddstider och villkor i övrigt. Länge var också bland annat USA utanför detta 

nätverk av avtal, framförallt till Englands stora förtret, där ju inte ens en översättning 

behövdes för att sprida piratkopior av böcker.
46

 

 

I Paris bildades 1878 så föreningen Littéraire et Artistique Internationale. Med bland 

annat författaren Victor Hugo i spetsen presenterade organet sig som representativt för 

författare, konstnärer och vetenskapsmän i alla länder. Företrädare för organet var 

påverkade av den franska synen droit d'auteur, med dess ideella rättigheter (droit mo-

ral) vilka var sprungna ur det naturrättsliga synsättet. De lyckades väcka regeringarnas 

intresse för en internationell upphovsrätt och 1886 avslöts Bernkonventionen, eller 

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, angående 

bildande av en internationell union för skydd av litterära och konstnärliga verk.
47

 Intres-

sant nog hade patenträtten likt i England återigen förebragt vad som komma skulle i och 

med Pariskonventionen tre år tidigare.
48

 I Bernkonvention framfördes 

minimibestämmelser som varje land måste uppfylla för att kunna upptas som medlem i 

Bernunionen. Av de länder som undertecknade den första versionen av 

Bernkonventionen härrörde de flesta från Europa, däribland Frankrike och England.
49

 

Bernkonventionen reviderades 1908 till att anta en rekommenderad skyddstid om 50 år, 

år 1948 fastställdes denna tid till att obligatoriskt vara minst så många år. Konventionen 

har senare reviderats och byggts ut vid flera olika tillfällen, senast 1971. 

 

                                                           
46

 Petri, 2013 s. 29 f. 
47

 Se Petri, 2013 s. 31 ff. och Eberstein, 1923 s. 83 f. tillsammans med Levin, 2011a s. 160. 
48

 Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle. 
49

 Övriga var Tyskland, Belgien, Haiti, Italien, Liberia, Spanien, Schweiz och Tunisien, se Petri, 2013 s. 

32. 
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2.3 Sverige 

I Sverige fanns likt England och Frankrike såväl privilegieväsen åtminstone sedan 

1500-talets början, som stadfäst censur sedan 1674. Någon rätt för författaren att ensam 

få trycka sitt arbete erkändes inte, utan de offentligrättsliga hänsynen och hänsynen till 

den nytta för det allmänna var det primära. Privilegierna vilade därmed inte ytterst på 

uppfattningen om en för författarna tillkommande rättighet. Istället syftade de till att 

skydda den som vågade sig på det omfattande företaget att trycka ett verk och därmed ta 

stora ekonomiska risker; detta genom att hindra andra från att trycka verket.
50

 Naturligt-

vis var det från makthavarnas sida fördelaktigt att ha möjlighet att kontrollera vad som 

trycktes, vilket skedde fram till tryckfrihetsförordningen införande 1766 – den första i 

sitt slag i världen. I praktiken medförde den dock ingen större skillnad på rådande 

förhållanden och ur upphovsrättslig synpunkt förblev läget detsamma under återstoden 

av 1700-talet liksom under 1800-talets första decennium.
51

  

 

Statsomvälvningarna 1809 medförde en revolution också i upphovsrättsligt hänseende. I 

85 § i 1809 års regeringsform uttrycktes att en framtida tryckfrihetsförordning skulle 

vara grundlag. I förslaget till 1810 års tryckfrihetsordning väcktes också för första 

gången tanken om att i Sveriges rättsystem införa en verklig författarrätt.
52

 I förslagets 

6 § framhölls att under tryckfrihetsordningen även hörde ”tvenne för litteraturen viktiga 

ämnen, nämligen författares äganderätt till vad av dem alstras och bokförsäljningens 

frihet i anseende till utländska skrifter”. Vidare framhävdes att eftersom författarens 

arbete ligger bakom ett verk är det rimligt att han får ensamrätt till detsamma. 

 

I 1 § 8 mom. i 1810 års tryckfrihetsordning märks förslagets tankegångar och författa-

rens äganderätt till sin skrift proklameras. Det var ingen ny tanke i sig, men sättet på 

vilket denna tanke upptogs och omsattes var originellt för svensk rätt. Man gjorde allvar 

av äganderättsteorin på ett vida mer konsekvent sätt än till exempel Frankrike. Den 

franska förordningen av 1793 stannade vid en begränsad ”äganderätt”, med giltighet 

under författarens livstid och tio år efter hans död. Sverige tog däremot steget fullt ut 
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 Eberstein, 1923 s. 18 ff. och 50 ff. För en särskild redogörelse avseende censurväsendet, se s. 52 ff. 
51

 Eberstein, 1923 s. 69. 
52

 Eberstein, 1923 s. 70 f. 
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och gav, från att förut ha varit så gott som helt främmande för all författarrätt, författa-

ren i ett slag en till tiden obegränsad rätt till sitt alster.
53

 

 

Några årtionden senare, närmare bestämt 1841, begränsades denna eviga skyddstid till 

att vara under författarens livstid, samt 20 år efter dennes död. Om författarens arvingar 

eller andra rättsinnehavare inom denna tid begagnade sig av sin utgivningsrätt så 

förlängdes skyddstiden med ytterligare 20 år. Om så inte gjordes var det fritt för vem 

som helst att trycka skriften. Denna förändring motiverades bland annat med att en evig 

skyddstid ledde till vissa olägenheter. Eftertrycksförbud var rimligt så länge författaren 

levde och även för viss lämplig tid efter dennes död. Men om det varade en obegränsad 

tid skulle författarens arvingar eller andra personer, på vilka han möjligen överlåtit sin 

rätt, kunna ”godtyckligt hindra återgivandet av en måhända allmännyttig, i bokhandeln 

utgången och förgäves efterfrågad skrift” – även om de inte begagnade sig av rätten.
54

 

 

År 1855 utvidgades författarrätten då även dramatiskt eller musikaliskt arbete kom att 

omfattas av ett visst skydd. Detta utsträckande varslade om nya utvecklingsmöjligheter 

samtidigt den gav ett argument för ett inskränkande av rättighetens obegränsade 

varaktighet.
55

 Det stora steget varigenom författarrätten på ett definitivt sätt blev till 

tiden begränsad togs först i samband med att en ny författning om litterär äganderätt av 

civilrättslig natur skulle införas vid sidan om tryckfrihetsordningen. Den genom 1877 

års lag verkställda definitiva begränsningen av författarrätten genomfördes på så sätt att 

denna i regel tillerkändes giltighet under författarens livstid och 50 år efter hans död.
56

 I 

propositionen framhölls att Sverige stod ensamt om en till tiden obegränsad författarrätt 

och att man alltmera allmänt kommit till insikt om att en dylik rätt  

 

”med därav följande möjlighet att fördyra arbetet eller rentav förhindra dess 

utgivande icke låter sig förena med det allmännas intresse, som kräver, att 

de på andens fält gjorda erövringar utan svårighet spridas bland folket och 

bliva dess egendom”.
57
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 Eberstein, 1923 s. 72 f., Bet. 1919 s. 36 f. och Petri, 2013 s. 56. 
54

 Bet. 1919 s. 37 och Eberstein, 1923 s. 74 f., med vidare hänvisning. 
55

 Eberstein, 1923 s. 75 f. 
56

 Eberstein, 1923 s. 77 f. 
57

 Prop. 1877:17 s. 32. 
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Det ansågs dock behövas en så jämförelsevis lång skyddstid som under författarens livs-

tid och femtio år efter hans död  

 

”med avseende därå, att författare, som tillhöra en liten nation, icke kunna 

göra sig räkning på särdeles många eller stora upplagor av sina skrifter och 

därföre behöva, i vederlag för den mindre marknaden, en längre 

skyddstid”.
58

 

 

Sverige hade varit representativt vid förhandlingarna för Bernkonventionen men anslöt 

inte till den 1886. Det var vid den här tiden inte möjligt eftersom Sverige bland annat 

hade ett skydd för översättningar som var alltför svagt i förhållande till de krav som 

Bernkonventionen satt upp.
59

 Inom den Svenska bokförläggarföreningen tillsattes en 

kommitté för att lösa frågan men den beslöt 1897 att avstyrka förslaget att ansluta 

Sverige till konventionen. Motiveringen var att en anslutning skulle fördyra översätt-

ningar till svenska – förlagen måste ju betala honorar också till de utländska författarna 

– medan de svenska författarna inte skulle ha något att vinna eftersom de så sällan 

översattes. Anslutningen skedde först 1904 efter flera år av debatt. Sverige tillträdde 

sedermera också de senare revideringarna.
60

 

 

År 1919 förkortades skyddstiden till att såsom regel gälla under författarens livstid och 

30 år efter hans död, fem år mer än Bernkonventionens dåvarande miniminivå. Samma 

år kom även lag om rätt till verk av bildande konst och lag om rätt till fotografiska bil-

der. Det var även då som rätten till skydd för musikframföranden blev bättre, och några 

år senare införfattades även populärmusiken däri, som tidigare varit undantaget.
61

 

 

Åren 1942, 1946 och 1951 gjordes en rad ad hoc-mässiga ändringar av skyddstiden – 

med mellan ett och 15 års förlängning – bland annat föranlett av att August Strindbergs 

verk skulle ha blivit fria 1942. Det ansågs bland annat angeläget att ge fortsatt ideellt 

skydd, alltså bland annat skydd mot förvanskning.
62
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 Prop. 1877:17 s. 33. 
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 Eberstein, 1923 s. 85 f. 
60

 Svedjedal, 1993 s. 47 och Petri, 2013 s. 82 ff. Jfr även Eberstein, 1923 s. 83. 
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 Petri, 2013 s. 101 ff. 
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 Prop. 1960:17 s. 218. 
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Skyddstiden var sammanfattningsvis evig enligt 1812 års tryckfrihetsförordning. År 

1841 förändrades den till att vara 20 år efter upphovsmannens död, dock med möjlighet 

till att söka förlängning ett obegränsat antal gånger. År 1877 begränsades den till 50 år 

utan möjlighet till förlängning. År 1919 förkortas denna tid till att endast vara 30 år. 

Först i med 1960 års URL sattes åter tiden till 50 år.
63

 År 1995 ändrades 43 § URL 

slutligen till i dag gällande 70 år till följd av EU:s direktiv 93/98/EEG, senare ersatt av 

direktiv 2006/116/EEG.
64

 

 

2.4 USA 

Det är inledningsvis angeläget att betona att USA har en annorlunda rättskultur än 

Sverige, vilket beror på dess anglikanska arv. Landet har en tradition av så kallad 

common law, där rättsordningen till stor del bygger på tidigare prejudikat snarare än 

svensk rätt som primärt grundar sig på lagar. Rättssystemet vilar vidare på 

självständighetsförklaringen från 1776 och den amerikanska konstitutionen som trädde i 

kraft 1789.
65

 Dessa gav i sin tur uttryck för upplysningsfilosofiska tankegångar om 

naturliga mänskliga rättigheter. Sedermera kom Statute of Anne att användas som 

modell för delstaternas tidiga upphovsrättslagar.
66

 År 1790 kom så den första federala 

lagstiftningen, Copyright Act of 1790.
67

 Den gav 14 års skyddstid som kunde förnyas en 

gång och förutsatte registrering. Tiden ändrades 1831 till 28 år, fortfarande räknat från 

publiceringstidpunkten och beroende av registrering. Petri menar att USA här intog en 

för kulturimporterande länder typisk attityd till ett internationellt erkännande av 

upphovsrätten genom protektionistiska lagar där utlänningar inte fick skydd. Bara 
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 År 1938 tillsattes en kommitté som fick uppdraget att modernisera den svenska upphovsrättslagen. Det 

gällde bland annat att en enda lag skulle gälla för litterära och konstnärliga verk, inte som tidigare två. 

Skyddstiderna skulle ändras och man ville också harmonisera lagstiftningen med andra länders. De 

närstående rättigheterna skulle också införas i lagen. Andra världskriget gjorde dock att arbetet gick trögt 

och kommittén kunde inte avge sitt betänkande förrän 1956, vilket senare ledde till 1960 års URL. 
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 Se Petri, 2013 s. 98 ff. för en sammanfattning från 1919 och framåt. 
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 Zweigert & Kötz, 1998 s. 239 f. Kortfattat kan sägas att Sverige ligger närmare civil law, som har sitt 

ursprung på den europeiska kontinenten, har sina rötter i romersk rätt och kännetecknas av konstitutioner. 

Common law utvecklades på de brittiska öarna och har ett rättssystem till stor del präglat av domstolar 

och dess praxis. Se vidare Zweigert & Kötz, 1998 s. 181 ff. för den angloamerikanska rättsutvecklingen 

och s. 277 ff. för den skandinaviska. 
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 Petri, 2013 s. 20. Karaktäristiskt för USA är dess invecklade blandning av enskilda staters lagar och 

den federala rätten. Den amerikanska kongressen har enkom behörighet att lagstifta på vissa områden. 

Det upphovsrättsliga området är ett sådant, se Zweigert & Kötz, 1998 s. 250. Enskilda stater har tillåtits 

utveckla vissa lagar som rör spörsmål som den federala regeringen inte kan eller vill stifta lagar kring, till 

exempel rörande royalties. Därtill har ett upphovsrättsligt system enligt common law växt fram för bland 

annat opublicerade verk, se Gendreau, 1999 s. 212. 
67

 Egentligen An Act for the Encouragement of Learning by securing the Copies of Maps, Charts, and 

Books, to the Authors and Proprietors of such Copies during the Times therein mentioned. 
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produkter tillverkade eller tryckta i USA kunde få det. Ett land som anser sig ha behov 

av import av kulturprodukter men inte har några eller få egna rättigheter att bevaka 

utomlands har föga intresse av en internationalisering av upphovsrätten. Denna attityd 

skulle USA fortsatt ha trots att landet före 1800-talets slut växt till världens största eko-

nomi med den mest utbredda läskunnigheten, den mest avancerade tryckeriindustrin och 

ett stigande antal internationellt kända och spridda upphovsmän.
68

 ”We were born a 

pirate nation”, som Lessig uttrycker det.
69

 Framöver kom emellertid läget att förändras 

och bland annat separatöverenskommelser kom att få betydelse, genom vilka verk 

kunde åtnjuta motsvarande skydd i Sverige som i USA och vice versa.
70

 

 

Genom århundradena tillkom flera amerikanska upphovsrättslagar samtidigt som gamla 

föll bort. I och med införandet av den federala The Copyright Act of 1976, eller USC, 

vilken är i kraft än idag, förändrades dock upphovsrätten radikalt. I och med den kom 

USA att anta en lag som närmade sig Bernkonventionen och landet tillträdde också den-

samma 1989.
71

 I fråga om skyddstid har den sedan USC infördes ökat stegvis. Verk som 

skapats under eller efter 1978 fick ett förlängt upphovsrättsligt skydd gentemot tidigare, 

vilket var upphovsmannens livstid plus 50 år. Till följd av den så kallade Copyright 

Term Extension Act från 1998 har dessa verk numera upphovsrättsligt skydd 70 år efter 

upphovsmannens död.
72

 Om verket var ett så kallat work made for hire var tidigare 

skyddstiden 75 år, vilken förlängdes till 120 år efter dess skapande eller 95 år efter dess 

publicerande, vilketdera som är kortats. Med uttrycket avses en arbetstagares upphovs-

rätt som i USA generellt tillkommer det företag där verket är skapat. Det är alltså företa-

get som anses ha skapat verket, vilket är av stor betydelse då detta förhållande är 

mycket vanligt i landet. Häri ligger en väsentlig skillnad gentemot det europeiska 

synsättet. I USA talar man om copyright vilket är knutet till ekonomiska rättigheter sna-

rare än droit moral, det vill säga ideella rättigheter.
73
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 Petri, 2013 s. 20 f. och 29 ff. Se härom även Spoo, 1998 s. 633 ff. 
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 Lessig, 2001a s. 1061. 
70

 Eberstein, 1923 s. 87. 
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 Levin, 2011a s. 45. 
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 Också känd som Sonny Bono Copyright Term Extension Act eller Mickey Mouse Protection Act, se 

Lessig, 2001a s. 1065. 
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 Jfr Levin, 2011a s. 125 f. 
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Diagrammet visar hur den upphovsrättsliga skyddstiden i USA har utvidgats. Kreatören an-

tas här leva i 70 år och skapa sitt verk vid 35 års ålder.
74

 

 

2.5 Sammanfattande synpunkter 

Ur historien går det att utläsa att det så kallade andliga skapandet har intagit en särskild 

position som dock har varit av varierande storlek och kraft genom århundradena. De 

ekonomiska aspekterna verkar dock vara de som gjort att upphovsrätten genom åren 

stärkts i de olika länderna, inte minst i USA. Vidare har inte sällan kreatörens intressen 

ställts mot utgivaren av verket. Den senare har också ofta önskat se en lång eller till och 

med evig skyddstid. Det går även att konstatera att kampförhållandet mellan en kreatörs 

rätt till sitt verk och andras benägenhet och förmåga att kopiera andras verk är en förete-

else med mycket gamla anor. 

 

Det är intressant att se hur skyddstiden i fråga om längd varit påfallande olika vid olika 

tidpunkter. Den övergripande tendensen är dock att förlängning hela tiden skett stegvis. 

Tankarna om en internationell ordning, materialiserad i Bernkonventionen, förenar till 

slut Sverige, USA och många andra länder och gör att de i många avseenden hamnar på 

samma upphovsrättsliga våglängd, med en skyddstid som varar under upphovsmannens 

livstid samt flera årtionden därefter. 
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 Diagram av Tom Bell som släppt detsamma under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Unported License. 
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3 Den svenska upphovsrätten 

3.1 Inledning 

Som redan antytts i det historiska avsnittet har Sverige utsatts för influenser utifrån när 

dess upphovsrätt utformades. På senare år har EU haft en avgörande betydelse för den 

allmänna rättsutvecklingen i landet. Även på immaterialrättens område har EU haft stor 

inverkan, exempelvis i fråga om harmonisering av lagar. Vad gäller svensk 

upphovsrättslagstiftning och i synnerhet den upphovsrättsliga skyddstiden är det dock 

framförallt vissa internationella konventioner och organisationer som är av särskild 

betydelse, varför de viktigaste förlänas en mindre redogörelse. Det ska dock understry-

kas att dessa utvalda bara är några av de mer eller mindre relevanta konventioner som 

finns.
75

 Bernkonventionen, vilket antytts redan i det historiska avsnittet, och TRIPS-

avtalet framstår dock som de viktigaste för närvarande, inte bara för Sverige utan också 

ur ett internationellt perspektiv.
76

 Efter att dessa kort beskrivits följer en redogörelse för 

gällande rätt rörande den svenska upphovsrätten och skyddstiden här. 

 

3.2 Bernkonventionen 

Redan i tidiga svenska betänkanden ansågs upphovsrätten behöva ”vara begränsad till 

en bestämd tid, vanligen auktors livstid samt vissa år därutöver”.
77

 Detta synsätt hade 

sin grund i Bernkonventionen. Idag tillämpar så gott som samtliga världens länder – 

inklusive Sverige och USA – en skyddstid om upphovsmannens livstid plus ett visst 

antal år efter dennes död då länderna antingen undertecknat Bernkonventionen eller 

TRIPS-avtalet, vilket stadgar att medlemmarna ska följa vissa av bestämmelserna i 

Bernkonventionen, bland annat i fråga om skyddstiden.
78
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 För en sammanfattande beskrivning vad gäller EU och övrigt europeiskt och internationellt samarbete i 

immaterialrättsliga frågor, se förslagsvis Levin, 2011a s. 41 ff och Bently & Sherman, 2014 s. 40 ff. Det 

kan nämnas att upphovsrätten även finns fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

art. 27, moment 2: ”Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från 

varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman.” Notera också att 

Sverige undertecknat olika bilaterala avtal med andra stater osv. vilket har varit av betydelse för den 

svenska upphovsrätten. 
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 Angående Bernkonventionens överordnade roll gentemot flera konventioner, se Levin, 2011a s. 45 f. 
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 Bet. 1919 s. 27. 
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 Se art. 9 i TRIPS-avtalet. De stater i världen som inte har undertecknat vare sig Bernkonvention eller 

TRIPS-avtalet är till dags dato Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak, Iran, San Marino, Somalia, 

Turkmenistan och Östtimor, samt några mindre önationer. 
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Bernkonventionen och därtill anslutande avtal administreras av WIPO, ett organ under 

FN.
79

 Den fungerar så att de länder som ratificerat eller tillträtt den bildar en så kallad 

union till skydd för upphovsrätt (Bernunionen). Det är således en särskild överenskom-

melse mellan olika stater som föreskriver om hur medborgare från andra konventions-

länder ska behandlas i rättsligt hänseende. Bernkonventionen ställer upp vissa mini-

mikrav som de tillträdande länderna måste leva upp till, exempelvis i fråga om skydd-

stiden. Enligt artikel 7 st.1 Bernkonventionen ska det upphovsrättsliga skyddet vara 

upphovsmannens livstid samt 50 år efter dennes död. Minimikraven måste vara upp-

fyllda för ratifikation och ska tillika alltid iakttas i förhållande till verk från främmande 

länder som tillträtt konventionen. Vidare tillser principen om nationell behandling att 

medborgare i andra konventionsländer minst ska åtnjuta samma rättsskydd och ha till-

gång till samma rättsmedel som landets egna medborgare.
80

 Sverige har varit medlem 

av Bernunionen sedan 1904. Konventionens regler måste omsättas i svensk lag för att 

kunna tillämpas här, vilket har skett i och med URL.
81

  

 

3.3 TRIPS-avtalet 

TRIPS-avtalet är likt Bernkonventionen en internationell folkrättslig konvention som 

rör handelsrelaterade aspekter vad gäller immaterialrätt, bland annat upphovsrätt. Det 

trädde i kraft 1994 och administreras av WTO. Om en stat önskar att bli medlem i WTO 

och dra nytta av dess handelsavtal är ett av kraven att densamma ska tillträda TRIPS-

avtalet, vilket sannolikt förklarar den stora och snabba anslutningen till detsamma. 

WTO kan vidare vidta vissa åtgärder för att tillstädja att medlemmarna senare lever upp 

till sina åtaganden. Avtalet är det mest betydelsefulla på immaterialrättens område idag 

och bygger i upphovsrättsliga hänseenden på den senaste versionen av 

Bernkonventionen.
82

 Således framgår även ur TRIPS-avtalet vissa särskilda mini-

mikrav, exempelvis avseende skyddstidens längd. Det stadgas i artikel 9 i TRIPS-avtalet 

att medlemmarna ska följa reglerna gällande bland annat skyddstiden i 

Bernkonventionen, det vill säga livstid plus 50 år efter upphovsmannens död. Om 

skyddstiden baseras på något annat än en fysisk persons livslängd, ska perioden inte 

vara mindre än 50 år från det att verket publicerats, eller, om publicering inte skett, 50 
                                                           
79

 Inom WIPO handläggs frågorna om uppdatering av det internationella upphovsrättsliga systemet inom 

Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR). Bernkonventionen kompletterades 1996 

med WCT, som behandlar upphovsrätt i relation till moderna företeelser såsom informationsteknik. 
80

 Se art. 5 st. 1 och 3 Bernkonventionen och Levin, 2011a s. 43 f. 
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 Levin, 2011a s. 42 f. 
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 Levin, 2011a s. 49. 
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år från verkets tillkomst (artiklarna 12 och 14). Både Sverige och USA har ratificerat 

avtalet. 

 

3.4 Den svenska upphovsrätten – gällande rätt 

3.4.1 Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

I 1 § URL definieras upphovsrättens tillämpningsområde till att omfatta litterära och 

konstnärliga verk. I paragrafen ges exempel på sådana typer av verk, däribland littera-

tur, konst, film och musik. För att klassificeras som ’verk’ i URL:s mening krävs att så 

kallad verkshöjd uppnås. Med det menas att produkten är resultatet av en individuellt 

andligt skapande verksamhet som nått en viss grad av självständighet och originalitet.
83

 

Den som skapat ett verk som uppfyller kraven på verkshöjd har således upphovsrätt till 

detta. Skyddet uppstår automatiskt vid verkets tillkomst – utan formaliteter.
84

 Observera 

att upphovsrätten i grunden är ett slags formskydd och inte avser att ge något skydd för 

de fakta eller idéer som ett verk innehåller utan blott och bart upphovsmannens speciella 

utformning av dessa. 

 

3.4.2 Den ekonomiska och ideella rätten 

En upphovsman har en uteslutande rätt till vissa förfoganden över dennes verk – en så 

kallad ensamrätt. Intrång i denna kan leda till en rad sanktioner, däribland straffrättsliga 

(53 § URL) och skadeståndsrättsliga (54 § URL) sådana.
85

 Ensamrätten innefattar två 

delar, en ekonomisk och en ideell rätt. Bakgrunden till denna uppdelning kan hittas i 

den gamla romerska rätten, som i mångt och mycket ligger till grund för svensk rätt (via 

till exempel tysk sådan). I den fanns en ordning där de särskilda rättigheterna indelades 

antingen såsom förmögenhetsrätter eller personliga rättigheter. Immaterialrätten och den 

underliggande upphovsrätten är dock ett slags mellanting, varför den också har två de-

lar. De är två självständiga, med varandra parallellt löpande rättigheter.
86

 

 

Ur 2 § URL framgår att de ekonomiska rättigheterna består av rätten att framställa 

exemplar av verket och rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. Verket görs 
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 Se t.ex. SOU 1956:25 s. 66 f., prop. 1960:17 s. 42 och EUD mål C-5/08 (Infopaq). För en utförlig 

beskrivning och diskussion runt verksbegreppet och dess problematik, se Strömholm, 1970. 
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 Jfr art. 5 st. 2 Bernkonventionen. 
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 Se vidare förslagsvis Levin, 2011a s. 544 ff. 
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 Eberstein, 1923 s. 118 ff. Se även Petri, 2013 s. 99. Den särskilda uppdelningen i modern tid kan 

framförallt hänföras till den tyske juristen, författaren och poeten Josef Kohler som var en banbrytare 

inom immaterialrättens område, se Eberstein, 1923 s. 128 ff. 
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tillgängligt för allmänheten då det överförs till allmänheten, framförs eller visas offent-

ligt och när exemplar av verket sprids till allmänheten.
87

 Dessa rättigheter kan överlåtas 

eller upplåtas, helt eller delvis (27 § 1 st. URL). Rättigheterna innebär att ingen annan 

än upphovsmannen får använda verket på dessa sätt utan upphovsmannens samtycke. I 

de ekonomiska ensamrättigheterna finns en rad inskränkningar i 2 kap. URL som 

motiveras av hänsyn till olika allmänna eller enskilda intressen, exempelvis rätten till 

information. Det är till exempel tillåtet att utan tillstånd från upphovsmannen under 

vissa förutsättningar framställa exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk och 

citera delar av verk.
88

 

 

Avseende överlåtelser av rättigheter bör det nämnas att föreskrifter om bodelning, arv 

och testamente, det vill säga successionsrättens allmänna regler, är tillämpbara på 

upphovsrätten (41 § 1 st. URL) när en upphovsman dött. Rätten går sålunda i arv på 

sedvanligt sätt och ska fördelas mellan arvingarna.
89

 I och med upphovsmannens död 

upphör inte rätten till royalty, utan royalties fortsätter att utbetalas till efterlevande, arv-

tagare eller testamentstagare. 

 

De ideella rättigheterna omfattar bland annat rätten att bli angiven som upphovsman i 

samband med verket och rätten att motsätta sig vissa typer av kränkande användning av 

verket (3 § URL).
90

 Frågan om och i vad mån denna upphovsmannens personliga rätt 

bör övergå på till exempel hans arvingar har historiskt hört till de mest omtvistade.
91

 I 

Norden följer dock numera den ideella rätten i de flesta avseenden den ekonomiska.
92

 

För de fall då rättigheten i övrigt överlåts i sin helhet så måste upphovsmannens ideella 

rätt enligt 3 § URL likafullt respekteras.
93
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 Se vidare t.ex. Bernitz m.fl, 2013 s. 74 ff. 
88

 Prop. 2012/13:141 s. 23. Inskränkningarna har harmoniserats inom EU, främst i och med art. 5 i det s.k. 

Infosoc-direktivet, 2001/29/EG av den 22 maj 2001. 
89

 Se vidare Levin, 2011a s. 119 och 122 f. 
90

 Närmare om kreatörens personliga intresse av att nämnas som upphovsman, se Eberstein, 1923 s. 160 

ff. 
91

 Eberstein menade att de stridande i frågan sköt över målet och att spörsmålet verkade reduceras till en 

lämplighetsfråga ”och såsom mål för lagstiftarens strävan framstår härvid att tillförsäkra den avlidne […] 

en sådan representant, som kan tänkas i största möjliga utsträckning bevaka [dennes] personliga intressen 

i den riktning, som han själv skulle ha önskat”. Se Eberstein, 1923 s. 166 f. 
92

 Wennerström, 2014 s. 123 f. 
93

 Olsson, 2009b s. 84 f. och Levin, 2011a s. 119. 



31 
 

3.4.3 Till upphovsrätten närstående rättigheter 

Vissa upphovsrätten närstående rättigheter är också skyddade enligt upphovsrättslagen 

och återfinns i 5 kap. URL. Dessa rättigheter ger skydd åt vissa arbeten som inte uppnår 

verkshöjd, bland annat av utövande konstnärer och fotografer. Till dessa hör också de 

rättigheter som framställare av upptagningar av ljud eller av rörlig bild har till sina 

upptagningar samt televisions- och radiobolagens rättigheter att förfoga över sina 

utsändningar. Den ensamrätt som dessa rättighetshavare har i ekonomiskt avseende 

motsvarar i stor utsträckning det egentliga upphovsrättsskyddet.
94

 Det är dock här end-

ast ekonomiska skäl och inte andliga sådana som motiverar skyddet, till exempel ett 

bolags finansiering av en film.
95

 Även i andra länder som USA hittas motsvarigheter till 

de närstående rättigheterna.
96

 

 

3.4.4 Upphovsrättsliga organisationer 

Upphovsmannen har i teorin en frihet att välja till vem han vill skriva kontrakt med och 

till vilket pris. Typiskt sett är styrkeförhållandena i praktiken dock viktade till producen-

tens eller utgivarens fördel.
97

 För att utgöra en jämnvikt har det skapats flera 

upphovsrättsliga organisationer som ska företräda sina medlemmars intressen i förhål-

lande till exempelvis producenter, radiobolag och reklammakare. I Sverige finns flera 

sådana organisationer som har hand om den praktiska administrationen av enskildas 

upphovsrätter. STIM kan tjäna som exempel. Organisationen bildades 1923 efter vissa 

upphovsrättsliga ändringar rörande musik och gick i bräschen för upphovsmännens 

kollektivisering. STIM blev snabbt genom avtal med liknande organisationer utomlands 

nästintill monopolist vad avsåg rätten att framföra skyddad musik vilket gav den en 

stark förhandlingsposition.
98

  

 

STIM får exklusivt genom avtal där upphovsmannen överlåter all överförings- och 

framföranderätt och ger dessutom organisationen fullmakt att påtala eventuella intrång. 

STIM inkasserar därefter ersättningar för överföring till allmänheten, framförande och 

mångfaldigande av medlemmarnas musikaliska verk. Avtal, eller avtalslicenser, sluts 

med till exempel radio- och tv-bolag, men också med företrädare för butiker och restau-

                                                           
94

 Prop. 2012/13:141 s. 24 och Levin, 2011a s. 169 ff. Skyddstiderna kan dock variera något, en fotograf 

har till exempel enligt 49a § 3 st. URL 50 år från det att arbetet skapades. 
95

 Kivimäki, 1952 s. 222 f. 
96

 Gendreau, 1999 s. 222. 
97

 Schovsbo, 1997 s. 921. 
98

 Petri, 2013 s. 103. 
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ranger. Det har riktats kritik mot STIM och andra upphovsrättsliga organisationer där 

det har ifrågasatts de lever upp till sitt priviligierade ansvar.
99

 

 

3.5 Den upphovsrättsliga skyddstiden i Sverige 

3.5.1 Nuvarande lagstiftning 

En upphovsrätt varar under upphovsmannens hela livstid och 70 år efter det år som 

denne gått bort (43 § URL). Genom historien har det skett många förändringar avseende 

vilka typer av verk som ska omfattas av URL och dess motsvarigheter, samt om de ska 

ha olika skyddstider. Till exempel filmverk och brukskonst omfattas numera av skydds-

tiden om 70 år vilket inte alltid har varit fallet.
100

 

 

Skyddstiden räknas från utgången av det år då upphovsmannen avlider, varför exakt 

datum för skyddstidens tilländalöpande således alltid är den 31 december. När verket 

skapas av flera upphovsmän som anges i 6 § URL räknas tiden från den sist avlidnes 

bortgång. I 43 § 2 st. regleras en särskild beräkning av skyddstiden i två fall. Det första 

fallet rör filmverk där tiden räknas från den sist avlidne av huvudregissören, manus-

författaren, dialogförfattaren och kompositören av musik som har skapats speciellt för 

verket. Det andra fallet tillkom så sent som 2013 och rör ett musikaliskt verk med text, 

om musik och text har skapats speciellt för verket. Det betyder att bidragen ska vara 

skapade just i syftet att användas tillsammans. I dessa fall räknas skyddstiden från döds-

året för den sist avlidne av den som komponerat musiken och den som skrivit texten.
101

 

 

Ett exempel kan tydliggöra hur skyddstiden fungerar i praktiken. För enkelhetens skull 

utgår det från huvudregeln med en enskild upphovsman. Om en person föds år 2000, 

skapar ett regelkonformt verk 2030 och dör 2080 omfattas verket av upphovsrätt från år 

2030 till och med utgången av 2150. Den faktiska skyddstiden för verket blir alltså i det 

här fallet 120 år. Som exemplet visar finns det en skillnad vad gäller ’skyddstid’ och 

’faktiskt skyddstid’. 

 

 

                                                           
99

 Se prop. 2012/13:141 s. 24 f. och Levin, 2011a s. 132 ff. Utövandet av upphovsrätt av flera 

upphovsmän i förening kan utgöra ett monopolrättsligt problem, se Schovsbo, 1997 s. 921 och 924. 
100

 Se t.ex. prop. 1973:15 s. 44 och 81. 
101

 Prop. 2012/13:141 s. 69 och 86. Tillägget i paragrafen avseende ett musikaliskt verk med text 

genomfördes som följd av direktiv 2011/77/EU. 
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Den faktiska skyddstiden blir således i praktiken varierande beroende av när upphovs-

mannen skapar ett verk och när han dör. Ett verks faktiska skyddstid kan därmed för 

närvarande förväntas vara mellan cirka 80 och 160 år i normalfallet.
102

 Notera dock att 

vår förväntade levnadslängd väntas bli allt längre.
103

 Ju längre en upphovsman är i livet, 

desto fler verk har han möjlighet att skapa och desto längre kan sålunda den faktiska 

skyddstiden för dem bli. 

 

När skyddstiden för ett verk har löpt ut brukar det sägas vara ”fritt” eller blivit public 

domain, det vill säga allmänhetens egendom. Efter skyddstidens upphörande får verket 

således användas fritt av alla utan krav på ersättning eller några tillstånd. De ideella 

rättigheterna upphör alltsomoftast också då.
104

 Notera att skyddstiden i andra länder kan 

vara annorlunda, således kan ett verk vara skyddat i Sverige men ha släppts fritt i andra 

länder, och vice versa.
105

 

 

Det finns särskilda skyddstidsregler för vissa verk, till exempel för verk med flera 

upphovsmän samt för anonyma och pseudonyma verk (43–44a §§ URL). Exempelvis 

räknas skyddstider för gemensamt skapade verk från slutet av dödsåret för den sist av-

lidna upphovsmannen enligt 43 § URL. 

 

                                                           
102

 För fall där ett verk inte är för handen och utgångspunkten istället är arbetets publicerings- eller 

framställningsdatum blir den faktiska skyddstiden just det antal år som paragrafen stadgar. För en 

närstående rättighet avseende en fotografisk bild blir den faktiska skyddstiden således 50 år från utgången 

av det år då den framställdes, se 49a § 3 st. URL. 
103

 Hemström, 2012. 
104

 Se dock det s.k. klassikerskyddet i 51 § URL, samt Levin, 2011a s. 160 och 167 ff. 
105

 Se Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) och Bernitz m.fl., 2013 s. 10 f. 

Föds Dör Verk skapas 

Faktisk skyddstid 120 år 

2000 2030 2080 2150 

Rätt upphör 

Skyddstid 70 år 
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De svenska reglerna om skyddstiden bygger som sagt i huvudsak på EU-direktiv och 

internationella konventioner, framförallt Bernkonventionen och TRIPS-avtalet.
106

 

Direktiven och de internationella överenskommelserna har varit drivande och avgörande 

orsaker till att skyddstiden förlängts i omgångar.
107

 Skyddstiden om 70 år infördes 

exempelvis till följd av EU:s direktiv 93/98/EEG, senare ersatt av 

direktiv 2006/116/EG. 

 

3.5.2 Klassikerskyddet 

När skyddstiden för ett verk har löpt ut gäller inte längre det upphovsrättsliga skyddet. 

Verket är fritt att använda för envar utan hänsyn till de ekonomiska eller ideella rättig-

heterna och gamla verk får således i princip också användas på ett sätt som är kränkande 

för upphovsmannen. Det så kallade klassikerskyddet i 51 § URL utgör dock ett undan-

tag. Enligt detta kan vissa verk i praktiken få ett slags evigt ideellt skydd då vissa 

myndigheter har rätt att förbjuda en kränkande användning av verket. Det ska då röra 

sig om grova fall och kränkningar av vårt nationella kulturarv eller de klassiska mäster-

verken. En skönsmässig bedömning måste naturligt nog göras vilket gör det svårt att 

avgöra när bestämmelsen blir tillämplig. Den utnyttjats ändock tämligen sällan, även 

när det handlar om utländska verk som i detta avseende också skyddas för evig tid.
108

 

 

4 Upphovsrättens syften 

4.1 Inledning 

Det upphovsrättsliga systemets uppbyggnad och funktion är som sagt inte helt okontro-

versiellt och det har anförts att reformer behövs på området.
109

 Vissa hävdar till och 

med – särskilt mot bakgrund av internets tillkomst – att upphovsrätten verkar begrän-

sande i en tid av nya omvälvande möjligheter, till men för samhället i stort.
110

 Ytterst är 

detta en högst väsentlig fråga vad gäller skyddstidens berättigande. Om upphovsrätten 

inte alls kan berättigas förlorar frågan om skyddstiden och dess utformning av 

förklarliga skäl sin relevans. Om upphovsrätten däremot kan berättigas är frågan hur 

omfattande skyddet ska vara och för hur lång tid det ska gälla. 
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 Se EU-direktiven 93/98/EEG av den 29 oktober 1993, 2006/116/EG av den 12 december 2006, samt 

SÖ 1973:49. För övriga konventioner m.m. se Levin, 2011a s. 38 ff. 
107

 Se t.ex. prop. 1960:17 s. 221 ff. 
108

 Levin, 2011a s. 167 f. 
109

 Se t.ex. Levin, 2011b s. 3 ff., Lessig, 2001b s. 250 ff. och Söderberg, 2008 s. 167 ff. 
110

 Bently & Sherman, 2014 s. 35 f. och Lessig, 2004 s. 116 ff. 
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I detta kapitel diskuteras således först om det behövs en upphovsrätt över huvud taget. 

Framförallt är det de ekonomiska rättigheterna som behandlas, men något om de ideella 

rättigheterna nämns också. Givetvis går det inte att här formulera en fullständig redogö-

relse just vad gäller upphovsrättens rättfärdigande utan det är endast huvuddragen som 

tas upp. Det historiska avsnittet har därtill redan uppvisat både direkta och indirekta 

indikationer på att det, åtminstone historiskt sett, faktiskt verkar ha behövts en särskild 

rätt för författare, musiker, konstnärer och andra kreatörer. 

 

Fem allmänna argument brukar anföras för att rättfärdiga de ekonomiska rättigheterna 

och även för att försvara utvidgandet av upphovsrätten i stort. I viss mån används de i 

olika stor utsträckning i Europa respektive USA, vilket i så fall nämns i förbigående. 

Enligt naturrättsteorin härstammar verket från upphovsmannen och är därmed dennes 

egendom. Enligt belöningsteorin har upphovsmannen ansträngt sig och investerat tid 

och pengar vid skapandet av ett verk varför det är det rättvist att belöna denne. 

Incitamentsteorin förmedlar att upphovsrätten ger incitament att skapa kulturella alster 

och detta är till gagn för samhället och medborgarna. Det finns vidare demokratiska 

argument, samt argument baserade på neoklassisk nationalekonomi.
111

 

 

4.2 Naturrättsteorin 

Naturrättsteorin har som redan antytts i det historiska avsnittet sitt ursprung i 

upplysningstiden och den franska revolutionen. Givet premissen att ett verk skapat av 

en individ reflekterar dennes unika personlighet, och är ”en förlängning av densamme”, 

framstår det som rimligt att personen i fråga bör kunna skydda sitt verk från otillbörligt 

utnyttjande. Detta är den förhärskande synen på naturrättsargumentet på den europeiska 

kontinenten. Så länge det rör sig om ett verk, det vill säga kravet på en viss verkshöjd är 

uppnått, anser jag att det kan finnas ett visst fog för denna syn i och för sig. En vanlig 

amerikansk variant av argumentet är att en individ ska ha en naturlig rätt till produkter 

sprungna ur dennes arbete. Till följd av arbetsinsatsen ska dessa således vara dennes 
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 Bently & Sherman, 2014 s. 35 ff. Ett ytterligare, sjätte argument kan vara att dagens upphovsrätt har 

utvecklats till en industriell rättighet där investeringsfunktionen är av betydelse för skyddet, se Geiger, 

2006 s. 381. Här kan dock enligt min mening hänvisas till utvalda delar av de argument som finns rörande 

incitamentsteorin, samt vad som i övrigt utvecklas avseende kulturindustrins intressen, jfr Akerlof m.fl., 

2002 s. 4. 
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egendom, både vad gäller produkter av fysisk och immateriell art.
112

 Det bör redan här 

nämnas att den amerikanska varianten får betydelse för frågan om skyddstiden, då en 

ägandesrätt till fysiska föremål inte är begränsad i tiden är det möjligt att argumentera 

för att så borde vara fallet även vad gäller immateriella verk. 

 

Ur Hughes arbete framkommer att den amerikanska formen av argumentet härstammar 

från Locke medan den europeiska har sitt ursprung i teorier av den tyske filosofen 

Friedrich Hegel. Det framstår emellertid enligt min uppfattning som att det är den gamla 

romerska uppdelningen av särskilda rättigheter som ligger till grund för det hela, där 

den ena sidan är mer fokuserad på det monetära och reella vilket i sin tur kommer ur 

den andra sidan – det immateriella, idéerna. Rimligen borde naturrättsargumentet 

egentligen vara blott ett, dock bestående av två delar. Något som talar för detta är också 

Hughes slutsats enligt vilken den amerikanska teorin inte kan stå på egna ben utan 

behöver kompletteras med den europeiska teorin baserad på personlighet.
113

 

 

Mot naturrättsargumentet har framförts olika former av kritik. Vissa intar en rätts-

positivistisk hållning och menar att det helt enkelt inte kan finnas ”naturliga rättigheter”. 

Det är en diskussion som dessvärre är allt för omfattande för att vidare tas upp här.
114

 

Andra kritiker anför att allt skapande har sin grund i tidigare idéer och verk som varje 

individ har påverkats av under hela sitt liv, varför en enskild rättighet blir orimlig.
115

 

Enligt min mening kan dock den enskilde kreatören ofrånkomligen göra något eget av 

dessa lösa fragment och även om inspirationen hämtas från olika håll kan denne också i 

sin tur inspirera andra att göra originella verk. Detta omfattande inspirationsnätverk bör 

ses som en förutsättning för skapande snarare än ett egentligt argument mot en ensam-

rätt, förutsatt att den är anpassad på så vis att den inte förhindrar strömmarna i nätver-
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 Se Hughes, 1988 s. 288 ff. och Bently & Sherman s. 36. Notera att det finns äldre tankesätt där man, i 

vart fall i fråga om litteratur, förklarat upphovsrätten helt och hållet ej överlåtbar till t.ex. förlag då den är 

så pass knuten till författarens persona, se Eberstein, 1923 s. 125 ff., med vidare hänvisning. 
113

 Hughes, 1988 s. 329. Se även i sammanhanget Eberstein, 1923 s. 118 ff. och 128 ff. 
114

 Det kan nämnas att det enligt Eberstein inte går att säga att det finns någon principiell olikhet mellan 

äganderätten till fysiska föremål och ”rätten till ett immateriellt objekt i så måtto att äganderätten skulle 

utgöra en i själva rättsordningen grundad så kallad naturlig rätt men de immateriella rättigheterna däremot 

vara särskilda, genom positiva lagbestämmelser av såväl lämplighets- som billighetsskäl tillskapade 

rättigheter, även om den tidigare står mer i centrum i rättssystemet, delvis på grund av historiska skäl”, se 

Eberstein, 1923 s. 105. Se för en bredare diskussion runt naturrätt och rättspositivism t.ex. Penner & 

Melissaris, 2012 s. 11 ff. och där anförda litteraturhänvisningar. 
115

 Se Bently & Sherman, 2014 s. 36 f., med vidare hänvisningar. 
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ket.
116

 Sammantaget torde det, med reservation för att den rättspositivistiska diskuss-

ionen utlämnas, därför inte finnas övervägande skäl att helt avvisa naturrättsargumentet. 

 

4.3 Belöningsteorin 

Enligt belöningsargumentet är det rimligt att belöna upphovsmannen dels för dennes 

arbete med ett verk och dels för att verket också sedermera släpps fritt i syfte att gynna 

det allmänna. Kreatörerna bidrar alltså med något mer till samhället än vad som kan 

förväntas och krävas av den vanlige medborgaren.
117

 Ett första argument mot 

belöningsteorin är att belöningar inte bör utges om personen i vilket fall som helst hade 

utfört arbetet. Om det inte funnits någon form av obehag eller liknande i 

skapandeprocessen, varför behövs då en belöning? Ibland har inte arbetet heller krävt 

någon direkt ansträngning då även simpla verk kan erhålla upphovsrättsligt skydd. Med 

ett sådant betraktelsesätt ger upphovsrätten alltför vidsträckta belöningar.
118

 För egen 

del anser jag det svårt att motsäga detta resonemang. Visserligen kan det tidvis ligga ett 

icke nöjsamt arbete bakom ett verk, men det ligger då närmare till hands att använda sig 

av naturrättsargumentet för att motivera rätten, snarare än någon form av 

belöningsargument. Det bör i sammanhanget inte heller bortses från att en upphovsrätt 

kan uppstå trots att företrädarna genomfört moraliskt tvivelaktiga, kanske till och med 

kriminella handlingar i skapandet av ett verk. Belöningsteorin rimmar illa med ett 

sådant förfarande. 

 

Ett andra argument mot teorin fokuserar specifikt på den exklusiva belöningen (det vill 

säga den exklusiva rätten till verket) som ett problem. Andra, mindre socialt och ekono-

miskt kostsamma belöningssystem hade varit lämpligare. Det vanligaste svaromålet 

härom är att upphovsrätten gör det möjligt för allmänheten att välja vilka som ska belö-

nas, tillika hur stor belöningen ska vara. Ju fler exemplar av en bok som säljs desto 

större blir den finansiella belöningen för upphovsrättsinnehavaren. Det innebär att en 

äganderätt ofta är det bästa sättet att säkerställa att belöningen är proportionerlig i för-
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 Jfr Bettig, 1996 s. 103 f. Även Knoph har uttryckt kritik mot ett författarmonopol på en sådan grund. 

Han uttrycker det som att upphovsmannen hämtar sina idéer och impulser från den själsliga 

förrådskammare som är hela mänsklighetens gemensamma; med samma rätt kunde någon som plockar 

blommor på främmande mark kräva egendomsrätt till buketten, se Knoph, 1936 s. 27. 
117

 Det går även att hänvisa till upphovsmannens ansvar för sitt verk. Med det menas inte bara rent 

tryckfrihetsrättsliga situationer utan även att kreatören genom offentliggörandetfår vara beredd på saklig 

såväl som osaklig kritik, kanske även påhopp eller liknande, se Eberstein, 1923 s. 141 f. 
118

 Bently & Sherman, 2014 s. 37. 
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hållande till publikens uppskattning av verket.
119

 Detta får dock enligt min uppfattning 

ses som en sanning med modifikation. Kretschmer med flera menar att det ofta är stora 

monopolaktörer som kontrollerar en stor del av utbudet varför detsamma blir likriktad, 

med en smak som tilltalar alla.
120

 Möjligen uppskattar således publiken verket, men på 

vilka grunder har de från början bestämt sig för att tillskansa sig och vissa fall betala för 

det? I dagsläget är det fortfarande starka ekonomiska krafter som i hög grad avgör 

vilken typ av kultur som allmänheten tar del av, även om internet sannolikt har bidragit 

till en mer pluralistisk marknad i och för sig. Ofta är det dock effektiv reklam och 

marknadsföring, samt kontrollen av vissa distributionskanaler, som i hög grad gör att 

företag påverkar hur allmänheten ”väljer” vilka verk som ska konsumeras. En film från 

Hollywood med en stor marknadsföringsbudget når naturligt nog i majoriteten av fallen 

en större publik än en liten, anonym produktion och drar därmed in mer pengar till 

upphovsrättsinnehavarna. Ett annat exempel är de många kommersiella radiostationer 

som spelar ett ytterst begränsad utbud av populärmusik. Det kan därför diskuteras om 

inte andra belöningssystem hade varit lämpligare, om nu belöningsteorin överhuvud-

taget ska tas i beaktande. Jag menar med hänsyn till vad som här anförts att den inte bör 

tillmätas något större värde. 

 

4.4 Incitamentsteorin 

Incitamentsteorin fokuserar inte på upphovsmannen utan på vad som är gynnsamt för 

samhället i stort. Den ena grundpremissen för argumentet är att produktion och 

konsumtion av kultur såsom böcker och musik är av godo, den andra att nivån för denna 

kulturaktivitet inte är optimal utan ett upphovsrättsligt skydd. Anledningen till detta är 

att verk ofta är kostsamma att producera medan de, sedan de publicerats, är enkla att 

kopiera, till men för den ursprungliga kreatören och utgivaren. Om 

kopieringsmöjligheterna skulle vara obehindrade skulle det inte finnas incitament för 

människor att skapa verk och de skulle därmed avstå från detta, vilket skulle vara till 

nackdel för det allmänna och världen i stort.
121

 I linje med denna tanke ges direkt 

ekonomiskt stöd till kultur i betydande omfattning inom både Sverige och EU. Detta 
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sker eftersom det ekonomiska värdet inte alltid motsvarar den utförda prestationens 

kulturella eller sociala värde, hur nu dessa räknas ut.
122

 

 

Det går inte att bortse från det faktum att kopiering är enklare och billigare än original-

skapande, vilket visat sig såväl historiskt, exempelvis i det gamla Rom, som i den digi-

tala tidsåldern. Kritiken mot argumentet tar sig istället ofta tre andra former, särskilt 

från amerikanskt håll. För det första går det att fråga sig varför ett incitament är nöd-

vändigt för produktion. Det är visserligen sant att ekonomiska investeringar gör att 

många verk kommer till.
123

 Det finns dock otaliga exempel på produktion av verk som 

inte är beroende av upphovsrättens existens.
124

 Ett ekonomiskt incitament kan snarare 

till och med få motsatt verkan för viss produktion, exempelvis vad gäller verk där flera 

personer är inblandade och de sociala inslagen är framträdande.
125

 Det går för det andra 

att fråga sig om en exklusiv rätt faktiskt är det mest lämpliga incitamentet, särskilt med 

tanke på de många olika sektorer som upphovsrätten berör.
126

 Exempelvis skapar ju 

exklusiva rättigheter onekligen olika former av kostnader för de som senare önskar 

nyttja ett verk.
127

  

 

Det ter sig idag svårt att säga att kultur i form av konstnärligt och litterärt skapande inte 

är till godo för samhällsutvecklingen. Kulturen har funnits så länge det funnits männi-

skor, men den har också alltid behövt någon form av stöd.
128

 Sannolikt är ett ekono-

miskt incitament, om än inte nödvändigt, ändå något som kan stimulera det kreativa 

skapandet och bidra till ett större utbud av kultur. Även om det skulle accepteras att 

exklusiva rättigheter är den ultimata formen av incitament blir dock det tredje problemet 

att besluta exakt vilken grad av incitamentet som är optimal. Vad ska en upphovsrätts-
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innehavare kunna hindra en annan person att göra och – viktigast i det är sammanhanget 

– för hur lång tid?
129

 

 

4.5 Argument baserade på neoklassisk nationalekonomi 

En alternativ teori med inslag av neoklassisk nationalekonomi har särskilt anammats av 

många amerikanska instanser. Enligt denna kan skydd av i princip allt som har ett värde 

motiveras. Privat ägande av resurser förespråkas starkt för att nå en optimal nivå av 

utnyttjande av desamma.
130

 Gemensamt, eller inget ägandeskap alls, anses sannolikt 

leda till överutnyttjande av resurserna. I upphovsrättsliga sammanhang har till exempel 

anförts att bilder utan skydd kommer att överanvändas och deras värde att devalveras.
131

 

Andra menar att teorin, där rädslan för överexploatering av fysiska resurser är bärande, 

är inte applicerbar på immateriella skapelser, tvärtom. Ju fler som kan få tillgång till 

klassiska verk av andra, desto bättre.
132

  

 

Ett verk torde visserligen kunna jämföras med ett varumärke som kan ”urvattnas”. Sam-

tidigt är kulturindustrin inte främmande för att utnyttja och marknadsföra upphovsrätt-

skyddade verk med en flagrant hög intensitet under en viss tid. Ett exempel är när ett 

visst musikstycke upprepande gånger dagligen spelas på diverse radiokanaler. Ett annat 

när en film ska marknadsföras och referenser till densamma inte bara syns i alla typer av 

marknadsföringsmedium utan också sprider sig vidare till leksaker, livsmedel, spel och 

så vidare. När uppståndelsen lagt sig är verket kanske urvattnat, dock inte för evig tid. 

Om verket blivit omtyckt kan det alltid återkomma vid ett senare tillfälle – modet går 

som bekant alltid i vågor. Samtidigt bör det påpekas att enskilda kreatörer i strid ström 

kan producera egna verk som har sitt ursprung eller kan kopplas samman med populära, 

upphovskyddade sådana – till exempel så kallad fan art – åratal efter att det publicerats. 

Då verkar inget devalverande av de upphovsrättskyddade verken synas till, snarare kan 

verket öka i popularitet.
133

 Det gäller därför att göra en distinktion mellan företag och 

enskildas användning och adaptioner av verk. Sammanfattningsvis kan argumenten 
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versioner av dem samt släppt flera kringprodukter. Ett annat exempel är när ett nyproducerat musikaliskt 

verk innehåller samplingar av äldre musik, som på sätt uppmärksammas på nytt. 
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baserade på neoklassisk nationalekonomi anses vara av tveksam art vad gäller att berät-

tiga upphovsrätten som sådan.
134

 

 

4.6 Demokratiska argument 

Det finns vissa som hävdar att upphovsrättsligt skydd främjar demokratiska värden ge-

nom att exempelvis gynna utbildning och det allmänna debattklimatet. Upphovsrätten 

antas vara ”designed to enhance the independent and pluralist character of civil soci-

ety”.
135

 I sammanhanget brukar frågan om yttrandefrihet tas upp. I det viktiga ameri-

kanska fallet Eldred v. Ashcroft berörs relationen mellan upphovsrätten och yttrandefri-

heten. I majoritetens votum påpekas att upphovsrätten inte utesluter yttrandefrihetens 

fakta och idéer.
136

 Det upphovsrättsliga skyddet bör således aldrig utsträckas till 

exempelvis idéer, procedurer eller upptäckter.  Det är en grundsats i all upphovsrätt, 

också den svenska, vilket är en förutsättning för exempelvis den konstnärliga friheten, 

även om det inte innebär att det går att bortse från formen vid bedömning av om 

upphovsrättsintrång skett.
137

  

 

Det finns förespråkare för motsatsen – att upphovsrätten snarare skulle ha en negativ 

effekt på den kreativa mångfalden rörande produktionen av verk.
138

 Det kan också 

diskuteras om upphovsrätten inte kan inskränka möjligheterna för enskilda vad gäller att 

få ta del av viss information eller kunskap.
139

 Det borde i så fall innebära ett 

demokratiproblem. Den framstår sammantaget för min del som att upphovsrätten kan ha 

en påverkan på det demokratiska klimatet åt båda hållen. Åt vilket håll upphovsrätten 

påverkar detsamma torde dock till syvende och sist det avgöras av om och hur 

upphovsrätten är balanserad och det går därför att fråga sig om argumentet per se är ett 

argument för upphovsrätten som sådan.
140
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4.7 Sammanfattande slutsats 

Även om kritiken mot många av argumenten framstår som resonabel är det få som idag 

helt vill avskaffa upphovsrätten, främst på grund av oro för vad som skulle hända om 

den försvann. Även om systemet har sina brister är samtidigt inga av alternativen 

problemfria.
141

 Risken för att oklarheter och oreda ska uppstå om upphovsrätten avveck-

las helt och hållet framstår nog också som skälig. En jämförelse kan göras med den 

franska revolutionen och dess omedelbara följder som kunde ses i det historiska avsnit-

tet. 

 

Sammantaget är det inget av argumenten som kan anses vara fullständigt avgörande vad 

gäller att berättiga upphovsrätten i sig. Det finns dock vissa tecken, utöver de rent prak-

tiska här ovan, som talar för att en upphovsrätt inte behöver vara helt orimlig. Av de 

teorier som presenterats här får delar av incitamentsteorin och i viss mån naturrättsteorin 

anses ha mest fog för sig vad gäller att rättfärdiga densamma. Särskilt kännetecknande 

för den tidigare teorin är dock att det med den följer att upphovsrätten måste vara väl 

avvägd och balanserad. Denna aspekt synes även återfinnas vad gäller demokratiska 

argument. Det mest lämpliga är således – vilket inte heller behöver motsägas av 

naturrättsteorin – att upprätthålla en korrekt avvägd balans mellan de olika intressena, 

däribland upphovsrättsinnehavare och samhället i stort. Upphovsrätten kan alltså i viss 

mån anses vara berättigad men den bör inte vara oproportionerligt stark och vid. 

 

5 Skyddstiden och dess längd 

5.1 Inledning 

5.1.1 Den optimala längden på skyddstiden 

Hur den optimala längden på skyddstiden fastställs beror enligt Bently och Sherman på 

vilken slags grundsyn den ifrågavarande förespråkaren har gällande de teorier som 

presenterats i det föregående kapitlet. De menar att det antingen går att se upphovsrätten 

med ett naturrättsligt synsätt eller som ett slags instrument för att uppnå särskilda mål. 

De som hör hemma i den naturrättsliga fåran delas in i grupperna som nämndes i avsnit-

tet om naturrättsteorin, antingen där det läggs störst vikt vid personlighet eller arbete. 

För den tidigare gruppen verkar en skyddstid om åtminstone kreatörens livstid vara rim-
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ligt. De som ser verket som en produkt av en persons arbete anser däremot inte sällan, 

men inte nödvändigtvis, att skyddet ska vara för evigt.
142

 

 

I den andra fåran, det vill säga för de individer som ser upphovsrätten som ett instru-

ment, måste ställning tas till en rad saker. För det första: Är upphovsrätten ett incita-

ment för att uppmuntra kreativitet (eller investera i det)? Bör incitamentet endast vara så 

starkt att det är möjligt att uppnå dessa mål? Oftast motiverar ett sådant synsätt en kort 

skyddstid, exempelvis i paritet med vad som brukar gälla för patent, och definitivt 

mycket kortare än dagens skyddstid. En alternativ fråga är om privat ägande av 

upphovsrätter är värdefullt för att säkra det optimala användandet av dem, och public 

domain bara nödvändigt när värdet på verk ändå är så lågt att kostnadernas för att han-

tera dem i sig själv förhindrar den optimala användningen av sådana verk? En sådan syn 

kan bland annat förespråka ett system med en evig skyddstid, alternativt ett 

registreringssystem. För det andra: Vad finns det för empiriska bevis, det vill säga, vilka 

bevis finns det som visar att sociala kostnader är associerade med en längre skydds-

tid?
143

 

 

Det första steget är redan taget, såtillvida att jag anser att incitamentsteorin är den som 

framförallt bör beaktas, även om det också finns vissa naturrättsliga poänger. Exempel-

vis teorierna baserade på neoklassisk nationalekonomi anser jag inte vara värda att 

tillmätas särskilt stor betydelse. I detta kapitel följer således det andra steget, det vill 

säga att presentera fullgoda argument och bevis för att därigenom kunna fastställa hur 

lång skyddstiden bör vara.  

 

5.1.2 Balans mellan olika hänsyn 

Upphovsmannens rätt har historiskt haft ett starkt fäste i Europa i och med den 

naturrättsligt färgade tanken om att upphovsmän rätt till sina skapelser. I den amerikan-

ska konstitutionen anges å andra sidan: 
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”To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for 

limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their 

respective Writings and Discoveries.”
144

 

 

Syftet enligt konstitutionen är således att skyddet i längden ska främja det allmänna. I 

själva verket torde överväganden av båda slagen ligga bakom dagens upphovsrätt, i så-

väl USA som Europa.
145

 Det finns inte någon motsättning mellan dessa två grundsyften, 

däremot kan de ha olika vikt. Det är exempelvis inom upphovsrätten snarare så att 

kreatörens intresse av skydd väger tungt, medan samhällsnyttan dominerar inom 

patenträtten. Gemensamt för de båda immaterialrättsliga områdena är dock tanken om 

att ensamrätten ska stimulera till skapande insatser och fungera i en marknadseko-

nomi.
146

 

 

Längden på skyddstider har som det historiska avsnittet visar varierat kraftigt världen 

över.
147

 I USA har skyddstiden varit så kort som 14 år (med möjlighet till förnyelse en 

gång) medan skyddstiden inom EU idag har satts till ett minimum om 70 år. I Sverige 

har skyddet tidigare varit allt ifrån helt frånvarande till evigt. Pendlandet mellan olika 

längd på skyddstiden i fråga illustrerar väl dess inneboende ”dragkamp”. 

 

”Att beräkna om tiden ska vara 50 eller 30 år kan knappast göras efter 

teoretiska, objektivt giltiga grunder. Det gäller istället att väga och sedan 

hitta när auktors och allmänhetens intresse väger jämt. Avgörandet måste 

alltid bliva i viss mån godtyckligt.”
148

  

 

Överväganden kring skyddstiden handlar alltså ytterst om en balans mellan upp-

hovsmannen och dennes form av monopol å ena sidan. På motstående sida står samma 

intresse som överhuvudtaget motiverar att upphovsrätten begränsas (bland annat) i ti-

den, nämligen samhällets. De inskränkningar som görs måste kunna motiveras ur en 

samhällelig synpunkt.
149

 Detta intresse består i att bestående och värdefulla verk, det 

vill säga vad som kan betecknas som det gemensamma kulturarvet, så snart som möjligt 

                                                           
144

 Artikel I, sektion 8, klausul 8. 
145

 Se Bernitz m.fl., 2014 s. 7. Se även i sammanhanget t.ex. Knoph, 1936 s. 176 f. 
146

 Bernitz m.fl., 2013 s. 8. 
147

 Se även exempelvis prop. 1919:3 s. 50 f. och Bently & Sherman, 2014 s. 177 ff. 
148

 Prop. 1919:3 s. 53. 
149

 Se Ds 2012:44 s. 15 f. och Knoph, 1936 s. 124 f. 



45 
 

görs fritt tillgängliga så att de kan användas av var och en utan det hinder som en 

ensamrätt kan utgöra.
150

 

 

Balansen är såtillvida synnerligen viktig att ha i beaktande. Upphovsrätten ska nämligen 

inte utsträcka sig påtagligt längre bortom syftena med skyddet, något som tidigare be-

tonats starkt i både USA och Sverige.
151

 Numera verkar dock dessa tankar inte beaktas i 

särskilt hög grad av lagstiftare och domstolar. I inledningen till EU:s direktiv 

2006/116/EG anges att upphovsrätten och närstående rättigheter bör ges en hög skydds-

nivå då de anses vara av grundläggande betydelse för det intellektuella skapandet. Skyd-

det av dessa rättigheter antas säkerställa att skapandet upprätthålls och utvecklas. För att 

upprätta en hög skyddsnivå som bland annat bidrar till en harmonisk utveckling av litte-

rärt och konstnärligt skapande inom gemenskapen bör skyddstiden, enligt direktivet, 

sättas till 70 år efter upphovsmannens död eller 70 år efter det att verket lagligen görs 

tillgängligt för allmänheten.
152

 Det är synbarligen en form av incitamentsargument som 

används. Detta argument kan som visats visserligen användas för att berättiga 

upphovsrätten i sig, men inte för att fastställa exakt hur starkt skyddet ska vara, det vill 

säga bestämma en särskild längd för skyddet. Huruvida en sådan lång skyddstid som 

EU – eller för den delen USA – har kan vara befogad med hänsyn till balansen och be-

rörda intressenter är därför en annan fråga, vilken utreds i detta kapitel. 

 

5.1.2 Relevanta aktörer 

Som tidigare angetts ligger fokus här på några av de viktigaste aktörernas perspektiv 

vilka torde vara upphovsmannens, de efterlevandes, kulturindustrins och samhällets. 

Det går att fråga sig om det är det befogat att just dessa fyra ingår i ekvationen runt 

balansproblemet när det också finns andra intressenter och specifika hänsyn. Exempel 

på sådana andra hänsyn som måste balanseras är mänskliga rättigheter, tillgänglighet till 

information m.m. Det framstår dock som att just dessa aktörer som återkommer mest i 

exempelvis förarbeten, doktrin och domar samtidigt som mycket får anses inbegripas 

under samhällets intresse, till exempel konsumenternas. Även om det skulle gå att gå 

ned på en ännu djupare nivå vad gäller till exempel vissa andra intressen framstår det 

här som motiverat att måla med relativt breda penseldrag. 
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5.2 Upphovsmannen 

5.2.1 Upphovsmannen och äganderätten 

Överväganden kring skyddstiden handlar alltså ytterst om en balans där upphovs-

mannen är en av huvudaktörerna. Främst naturrättsförespråkare har ibland anfört att 

upphovsmannen borde ha en evig upphovsrätt med hänvisning till den obegränsade 

äganderätten till materiella ting. När författarrätten uppfattades som en äganderätt an-

sågs det till exempel fullt följdriktigt att densamma inte inskränktes genom någon 

tidsbegränsning i Sverige.
153

 Detta ledde dock som sagt till vissa olägenheter varför 

länder som Sverige frångick detta system.
154

 

 

Oaktat de praktiska spörsmålen – kan det ändå finnas andra skäl att se upphovsrätten 

som en äganderätt som därmed bör vara obegränsad i tid? Något som inledningsvis talar 

emot det är att en upphovsrätt saknar objektets egenskap av sak, varför det kan anses 

oriktigt och missvisande att konstruera upphovsrätten såsom former av en äganderätt.
155

 

En brödskiva äts upp och trä ruttnar, men en idé består. Så är fallet även om den andliga 

verksamhetens produkt tar en kroppslig gestalt i ett materiellt föremål i och för sig.
156

 

Något som vidare utgör en viss skillnad i fråga om upphovsrätten gentemot övrig 

äganderätt är som påtalats tidigare att rent personliga intressen är allestädes när-

varande.
157

 Även en fysisk sak kan emellertid ha mer än bara ett ekonomiskt värde. Det 

går till exempel att tala om ett affektionsvärde i förhållande till en sak som i vart fall 

någon mån påminner om det personliga band som skapas mellan ett upphovsrättsligt 

objekt och dess skapare. Rättsligt får det likväl anses rimligt att göra åtskillnad på dessa. 

Exempelvis en vigselring förlorar egenskapen av att vara en anknytningspunkt för äga-

rens känslor när den övergår till att bli uteslutande ett värdeförmål. Det personliga 

sambandet mellan till exempel en författare och dennes skrift är däremot något objek-

tivt; en immanent egenskap som finns hos skriften även när den används som förvärvs-

källa.
158

 Detta visar varför det numera får det anses vedertaget att jämförelsen mellan 

äganderätten och upphovsrätten inte är rättvis, då det trots allt handlar om väsentligt 
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olika ting.
159

 Sammantaget uppfyller således inte upphovsrätten kriterierna för den 

hävdvunna definitionen av äganderätt.
160

 Därmed finns det inte anledning att på denna 

grund ge upphovsmannen en i tiden obegränsad rätt. Det kan dock fortfarande finnas 

skäl för en skyddstid begränsad i tid. 

 

5.2.2 Skyddets upphörande vid upphovsmannens död 

Särskilt naturrättsargumentet talar som sagt för en rätt åtminstone under upphovsman-

nens livstid, vilket jag anser kan vara rimligt i och för sig. Vad bör då ske vid 

vederbörandes död? Bernitz med flera anger att det är ”synnerligen praktiskt betydelse-

fullt” att skyddstiden inte bör upphöra i och med upphovsmannens död. Anledningen till 

det är att utgivning och andra ekonomiskt baserade åtgärder relaterade till verk annars 

skulle bli beroende av dennes ålder, hälsa etc. Om upphovsrätten föll bort vid dödsfallet 

skulle exempelvis en konkurrent kunna ge ut upphovsmannens verk vid en helt 

oberäknelig tidpunkt. Värdet av ett upphovsrättsförvärv skulle därmed knappt kunna 

beräknas och en allmän osäkerhet på marknaden hade uppkommit.
161

 Bergström 

utvecklar vidare att om skyddstiden upphör i och med upphovsmannens död skulle verk 

som upphovsmannen skapar strax före sin död skulle bli skyddade under mycket kort 

tid. Det kunde då bli svårt att hitta en förläggare för kostsamma produkter som fordrar 

en lång tid av ensamrätt för att finansieras.
162

 Dessa synpunkter är sannolikt helt riktiga 

och förfarandet skulle antagligen påverka upphovsmannen negativt. 

 

Sammantaget är det alltså inte optimalt att låta skyddet försvinna omedelbart vid 

tidpunkten för upphovsmannens bortgång. Kreativt skapande bör naturligtvis inte häm-

mas genom att göra det ekonomiskt mer ofördelaktigt att skapa verk ju äldre man blir. 

Det skulle möjligen också ge uttryck för någon typ av åldersdiskriminering. En kortare 

skyddstid än den nuvarande torde dock inte omfattas av nämnda problem och inte på-

verka äldre upphovsmän i någon särskilt stor utsträckning. Ett verkets kvaliteter och 
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 Lögdberg, 1989 s. 297 f. och 300. Hughes menar å sin sida att den avgörande skillnaden mellan 

rättigheterna för konventionell egendom och immateriell sådan är att den senare har ett slags inbyggt 
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potential – exempelvis ur försäljningssynpunkt – borde uppmärksammas vid något till-

fälle, antingen av kommersiella aktörer eller av exempelvis internetanvändarna. Om en 

90-åring oväntat producerar och visar upp en ny potentiell storsäljare som ”Da Vinci-

koden” eller ”Billie Jean” så nog lär någon förr eller senare vara intresserad oaktat 

kreatörens ålder. Det kan visserligen anföras att en upphovsrätt – även med dagens 

skyddstid – i praktiken blir mindre värd ju äldre upphovsmannen är när han skapar ett 

verk, eftersom den faktiska skyddstiden blir kortare. Faktum är dock att en upphovsrätt 

normalt är som mest ekonomiskt betydelsefull den första tiden efter att verket offentlig-

gjorts, även i framgångsrika fall.
163

 Detta resonemang utvecklas vidare i avsnittet 

rörande kulturindustrin. 

 

5.2.3 Upphovsmannen och de ekonomiska rättigheterna 

Om skyddet ska vara under upphovsmannens livstid och inte upphöra omedelbart i och 

med dennes död, för hur lång tid därefter bör det då vara? Det ursprungliga ändamålet 

med en rätt för en kreatör har, som visats i exempelvis Statute of Anne, varit att skaffa 

denne lön för sitt arbete, således att direkt tillgodose dennes ekonomiska intresse.
164

 Det 

är viktigt att återigen poängtera att de ekonomiska incitamenten inte på något sätt måste 

vara avgörande för var upphovsmans produktion av verk. Denne kan också nöja sig med 

att få mindre inkomster. Oavsett storlek kan de ses som ett slags erkännande, likt 

osynliga applåder.
165

 

 

Det är likväl inte sällan den enskilde upphovsmannens väl och ve som framhävs när det 

talas att förstärka upphovsrätten och förlänga skyddstiden.
166

  En relevant fråga är 

således om det ur upphovsmannens synvinkel skulle vara mer ekonomiskt gynnsamt 

med en längre faktisk skyddstid (såsom dagens), eller om en kortare sådan hade varit 

likvärdig. Skyddstiden i sig anses ju vara fördelaktig att peka på ur förhandlings-

synpunkt då värdet på ett verk ofta är osäkert och fluktuerande. Möjligen skulle så vara 

fallet, exempelvis när upphovsmannen säljer förlagsrätten till en bok för hela skydds-

tiden.
167

 Kanske möjliggörs också i någon mån säkrare avtal som ökar verkets 
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marknadsvärde för upphovsmannen. Tillsynes verkar dock detta förfaringssätt rörande 

avtalsförhandlingar vara något som vuxit fram hos förläggare och utgivare och kanske 

till och med implementerats i deras företagsstrategi – det är ingen objektiv sanning som 

inte kan ändras. Längre skyddstider är snarare generellt mer gynnsamt för företagen 

inom kulturindustrin än för upphovsmannen.
168

 Det har exempelvis vid undersökningar 

i både USA och europeiska länder visat sig att det endast är några få procent av verk-

samma kompositörer som faktiskt kan försörja sig på sin fortgående verksamhet.
169

 I 

Sverige erhöll till exempel 65 procent av medlemmarna i STIM mindre än 1 000 kronor 

från organisationen under 2009. Längre skyddstider skulle rimligen inte ändra detta 

förhållande. Det går att diskutera om det inte borde vara upphovsmännens ansvar att 

söka få till stånd fördelaktiga och rättvisa avtal med förläggare och bolag. Det är dock 

inte alltid så enkelt i praktiken. Det går därför att fundera över om inte riktade åtgärder, 

exempelvis från upphovsmannaorganisationerna bör övervägas för att förhindra att 

bolag utnyttjar enskilda artister, filmmakare och så vidare. 

 

En fysisk person kan inte få nytta av eventuella inkomster efter hans eller hennes död. 

En juridisk person kan däremot i teorin leva för evigt, och har därför intresse av så långa 

skyddstider som möjligt. Det finns emellertid en ytterligare en aspekt av det hela. Oftast 

är det nämligen viktigt för upphovsmannen själv att kunna gynna framtida släktled, 

vilket vid första anblicken skulle tala för en lång snarare än kort skyddstid.
170

 I USA har 

detta argument bemötts med skepsis. Ekonomiskt sett blir det nämligen i normalfallet 

orimligt för upphovsmannen att avseende sina ättlingars försörjning dels försöka förutse 

och dels sätta sitt hopp till en upphovsrättslig överlåtelses potentiella värde om tiotals 

år. En ekonomiskt sinnad upphovsman skulle gynna sina barnbarn bättre genom att 

köpa statsobligationer eller sätta in pengar på ett bankkonto med god ränta.
171

 Med 

tanke på att det inte heller blir några större inkomster för lejonparten av upphovsmännen 

– som ättlingarna dessutom sedan kan behöva dela upp sinsemellan – framstår det som 

en lämpligare åtgärd. Sammanfattningsvis förefaller det väsentliga ur upphovsmannens 

intressesynpunkt vara att skyddstiden varar under densammes livstid och inte omedel-

bart upphör i och med dennes död. Skyddet därefter kan vara under en relativt kort tid. 
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En sådan lång skyddstid som 70 år efter upphovsmannens död – eller längre – kan inte 

vara motiverat med hänsyn till upphovsmannens intresse. 

 

5.2.4 Upphovsmannen och de ideella rättigheterna 

Den tidigare diskussionen har berört upphovsmannens förhållande till de ekonomiska 

rättigheterna, även om det klargjorts att det personliga momentet exempelvis har bety-

delse för frågan om en äganderätt. Vad gäller de ideella rättigheterna kan de betraktas 

medelst två synsätt, å ena sidan det monistiska där rättigheterna anses vara tätt samman-

flätade med de ekonomiska, likväl som ömsesidigt beroende av varandra. Därför bör 

skyddstiderna för de olika rättigheterna vara desamma. Med den dualistiska synen ses 

rättigheterna å andra sidan som separata och åtskilda, där de ideella är eviga medan de 

ekonomiska har en begränsad skyddstid och är möjliga att upplåta eller överlåta. I 

Norden tillämpas som sagt ett slags mellanting där den ideella rätten i de flesta 

avseenden följer den ekonomiska, med undantag för exempelvis klassikerskyddet.
172

 

Numera verkar råda enighet om att en lämplig lösning är att de ideella följer de 

ekonomiska.
173

 

 

De ideella rättigheterna betraktas litet annorlunda i vissa andra länder. Det är jämfört 

med de övriga argumenten först och främst i naturrättsteorin som de ideella rättighet-

erna har sin grund. Eftersom naturrättsteorin enligt europeisk modell inte fått något 

direkt genomslag i USA framstår det inte som särskilt underligt att de ideella rättighet-

erna där har bemötts med skepsis. Med undantag för vissa mindre avvikelser finns det 

därför inga ideella rättigheter i den federala lagstiftningen i USA. Det har dock – 

särskilt efter USA:s anslutande till Bernkonventionen – uppkommit andra, alternativa 

lösningar för att ändå tillstädja att upphovsmannen inte står helt utan sådana rättig-

heter.
174

 Förhållandet verkar sammantaget vara onödigt komplicerat och den svenska 

ordningen framstår som mer raffinerad. 

 

Det torde inte finnas anledning att med hänsyn till upphovsmannen ta bort de ideella 

rättigheterna i dess nuvarande form. Om de ekonomiska rättigheterna kan motiveras 
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förefaller det inte finnas någon anledning att inte låta den rättmätige kreatören stå som 

upphovsman och förhindra förvanskningar av dennes verk.
175

  Det blir vidare enligt min 

uppfattning, med hänsyn till upphovsmannens intresse, orimligt med en kortare skydds-

tid för de ideella rättigheterna än för de ekonomiska medan en längre sådan är både 

praktiskt utmanande och inte befogat såvida skyddstiden i stort är väl balanserad. Ett 

system likt det nuvarande i Sverige framstår därför som skäligt, med en motsvarighet 

till 3 § URL som ska respekteras vid en rättighets övergång. Förhållandet hade dock 

kunnat tydliggöras något i. Utöver detta kan eventuellt ett klassiskerskydd eller motsva-

rande vara befogat för ytterlighetsfall. Det kanske inte är det nödvändigaste av skydd, 

men då det hittills inte överutnyttjats framstår det som fördelaktigt att ha kvar detsamma 

– i första hand som ett balansinstrument där det ändå visas att det finns en yttersta gräns, 

men även som ett tillgängligt sista rättsmedel ifall något extremt fall faktiskt skulle 

komma upp. Slutsatsen är att den ideella rätten i stort bör följa den ekonomiska, som i 

sin tur bör förkortas. 

 

5.3 Efterlevande 

Skyddstiden motiverades inte sällan förr med att det vore angeläget att söka trygga 

efterlevandes försörjning. Upphovsrätten kunde vara den enda väsentliga tillgången 

upphovsmannen lämnade efter sig. I allmänhet ansågs det därmed främst vara arvingar 

och andra efterlevande rättsinnehavare som fick nytta av förlängningar av skydds-

tiden.
176

 Visserligen har det också tidigare nog funnits exempel på fall av misär i 

familjen efter upphovsmän, vilkas verk gett förläggare och andra goda intäkter efter 

dödsfallet. Detta argument anses allt som allt ha förlorat i vikt på senare år.
177

 Därför är 

formuleringen i inledningen av EU:s direktiv 2006/116/EG en aning märklig. Där anges 

att den tidigare skyddstiden om 50 år enligt Bernkonventionen var avsedd att ge skydd 

för upphovsmannen under hans livstid och de två första generationerna efterlevande. 

Men då den genomsnittliga livslängden i gemenskapen har ökat var inte denna skydds-

tid längre tillräcklig för att täcka två generationer, vilket skulle vara ett skäl till att 

skyddstiden behövde förlängas till 70 år. 
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Det går att rikta en vidare kritik mot resonemangen som förs i EU:s direktiv. Det kan 

visserligen finnas emotionella band mellan en kreatör, dennes verk och dennes arvingar 

som enligt min mening kan vara värda ha i beaktande när skyddstidens längd bestäms. 

Det är dock inte sådana skäl som lyfts fram i direktivet, kanske för att de inte talar för 

att skyddstiden ska vara oproportionerligt lång. Men vad finns det då egentligen för 

rationella, ekonomiska skäl till att efterlevande i två, kanske tre, generationer ska njuta 

frukterna av enskild persons skapande idag?
 178

  För det första borde de sociala 

skyddsnäten – i vart fall i Sverige – idag säkerställa att enskilda inte kommer att leva i 

misär endast på grund av att ens författande eller tecknande make eller förälder dör. De 

sociala skyddsnäten är visserligen inte utvecklade i hela världen, inte heller i ekono-

miskt starka länder som USA. Det går dock att återvända till de resonemang som anför-

des gällande upphovsmannen och fråga sig om det verkligen är rimligt för ättlingar att 

sätta sitt hopp till en upphovsrättslig överlåtelses potentiella värde om tiotals år. Särskilt 

med tanke på att upphovsmännens inkomster för de mesta är små och att deras verk 

framförallt är ekonomiskt betydelsefulla den första tiden efter deras tillkomst. 

 

För det andra har jag svårt att se nyttan med att efterlevande till någorlunda framgångs-

rika upphovsmän skulle få ut ett ”dubbelt” arv, nämligen både eventuella tidigare intäk-

ter hänförliga till verket och dessutom upphovsrätten ovanpå det. Om upphovsmannens 

verk å ena sidan haft ett ekonomiskt värde borde denne fått in en del inkomster som 

efterlevande således kan ärva. Har upphovsmannen istället valt att spendera inkoms-

terna är det rimligtvis dennes ensak. Om upphovsrätten å andra sidan inte haft något 

värde finns det kanske inga intäkter att tala om, men verket kan för den skull ändå vara 

till nytta för samhället som dock hindras att använda sig av det på grund av upphovsrät-

ten. Detta argument kan också appliceras på exempelvis kulturindustrin.
179

 Undantag 

finns givetvis där tidigare försummade verk uppmärksammas långt efter att 

upphovsmannen har avlidit, men varför ska efterlevande i flera led – som upphovsman-

nen kanske inte ens haft kontakt med – få del av vinster från ett verk som inte ens dess 

upphovsman fick del av under sin livstid? 

 

Med tanke på att skyddstiden inte bör upphöra i och med upphovsmannens död, eventu-

ella emotionella band, samt det faktum att en upphovsrätt kan ha ett visst värde en tid 
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efter att det skapats förefaller det ändå rimligt att låta upphovsmannens efterlevande ha 

(eventuell) nytta av upphovsrätten för en viss tid.
180

 I fråga om skyddstidens längd går 

det dock snabbt att avskriva tanken om att, för de efterlevandes skull, utsträcka 

skyddstiden till evig tid, något som antyddes redan i det historiska avsnittet. För det 

första skulle det bli praktiskt komplicerat, närapå omöjligt att reda ut alla släktförhållan-

den i flera led.
181

 För det andra skulle som sagt upphovsmannens arvingar eller andra 

personer, på vilka han möjligen överlåtit sin rätt, godtyckligt kunna hindra återgivande 

av till exempel ”en allmännyttig, i bokhandelns utgången och förgäves efterfrågad 

skrift” – även om de inte begagnade sig av rätten.
182

 Båda dessa argument torde gälla 

inte bara för en evig skyddstid, utan också för en skyddstid som är allt för lång. Som 

flera författare framfört är det olämpligt att utsträcka upphovsrätten så långt i tiden att 

det personliga band mellan upphovsmannen samt dennes levande arvingar och hans 

verk upphört.
183

 Jag är av samma åsikt och anser, allt sammantaget, att en så pass lång 

skyddstid som 70 år inte är befogad med hänsyn till de efterlevande. 

 

5.4 Kulturindustrin 

5.4.1 Begreppet ’kulturindustrin’ 

Sedan länge har det funnits en typ av övergripande konflikt mellan kreatörer och utgi-

vare såsom bokförläggare, samtidigt som de i någon mån är – eller åtminstone har varit 

– beroende av varandra. Den senare gruppen har stundom varit de som ansett sig ha 

störst behov av en lång skyddstid, vilket har berörts i både det historiska avsnittet och 

kapitlet rörande upphovsrättens syften.
184

 Utgivare får anses ingå i ’kulturindustrin’, 

vilket dock är ett mångfacetterat begrepp numera. Många företagskonglomerat äger 

bolag som utgör olika delar av en kedja, från ett verks skapande tills dess det når 

konsumenten av detsamma. Till följd av avtal och delägandeskap kan samtidigt ett 

enskilt storföretag ha inflytande över såväl medieproduktionsbolag, radio- och tv-bolag 
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 Avseende att en upphovsrätt inte bör upphöra i och med dess skaparas död kan det nämnas att det inte 
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182

 Bet. 1919 s. 37. 
183

 Se Bergström, 1994 s. 54 och Bernitz m.fl., 2013 s. 75. 
184

 Jfr även Eberstein, 1923 s. 12. 



54 
 

såväl som musiktjänster som Spotify.
185

 Över hela världen finns det finns visserligen 

mindre aktörer, såsom skivbolag som kanske fokuserar på ett fåtal artister inom en liten 

genre. Likväl domineras branschen av stora globala företagskoncerner som verkar inom 

alla typer av medier.
186

 I USA finns till exempel Time Warner och The Walt Disney 

Company som över hela världen äger filmstudios, skivbolag, serieförlag, tv-kanaler, 

radiostationer och mycket annat. I Sverige har exempelvis mediekoncernerna Modern 

Times Group MTG och Bonnier verksamma grenar inom flera fält. Både de små och 

stora företagen får sammantaget anses höra till kulturindustrin. 

 

5.4.2 Kulturindustrin och de ekonomiska rättigheterna 

Både upphovsrätter hänförliga till litterära och konstnärliga verk liksom närstående 

rättigheter är av stort intresse för kulturindustrin. I sammanhanget är det inte så 

underligt att det här inte är sociala hänsyn, utan främst kommersiella sådana, som har 

betydelse för frågan om skyddstidens längd och därmed också för huruvida en sänkning 

av denna kan motiveras. För att en upphovsman ska få inkomster av ett visst verk är det 

inte ovanligt att han eller hon medelst avtal för över upphovsrätten, helt eller delvis, till 

ett kommersiellt företag, exempelvis en bokförläggare. Sällan är det i realiteten en 

upphovsmans ättlingar som får ta del av frukterna av dennes skapelse efter dennes död.  

Vanligtvis går nämligen överlåtelsen eller överföringen av upphovsrätten till exploate-

rande företag för hela skyddets varaktighet.
187

 Ovan har visats att många upphovsmän 

inte kan försörja sig på sin litterära och konstnärliga verksamhet och att majoriteten av 

dem får in ytterst små inkomster. Läget hos kulturindustrins större bolag är dock ett 

annat. Det förvärvande företaget har som ett slags investeringsskydd intresse av så långa 

skyddstider som möjligt.
188

 Långa skyddstider för upphovsrättsliga verk och därtill 

närstående rättigheter skapar nämligen en närapå självgående inkomstkälla om det finns 

tillgång till en stor så kallad back catalogue, det vill säga en samling av äldre rättigheter 

(hädanefter upphovsrättskatalog).
189

 Ju större upphovsrättskatalog desto fler och större 

chanser till vinster i framtiden. I kulturindustrins fall stämmer otvivelaktigt det gamla 

talesättet ”många bäckar små, gör en stor å”.  
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Det är inte bara kulturindustrin utan även andra näringsverksamheter som kan ha in-

tresse av en lång skyddstid i och för sig. Det finns till exempel föremål som befinner sig 

i gränslandet mellan mönster-, patent- och upphovsrätten, framförallt i fråga om bruks-

konst; det kan också finnas en överlappning mellan områden.
190

 Längden för de olika 

skydden är emellertid olika, i Sverige 25 år för mönster (24 § 1 st. ML) och 20 år för 

patent (40 § 1 st. PL). Ett företag kan då sträva efter att få föremål klassificerade som 

brukskonst snarare än mönster och därigenom erhålla en påtagligt längre skyddstid. Så 

skedde också i ett svenskt avgörande där en ficklampa ansågs vara upphovsrättsligt 

skyddad, även om det ansågs handla om ett ”gränsfall”.
191

 

 

Immateriella rättigheter utgör således idag och de senaste decennierna inte bara en stor 

del av ett företags tillgångar och marknadsvärde.
192

 Dessutom utgör sådana rättigheter 

en stor del av både europeiska och andra länders totala ekonomi.
193

 Att en hög nivå av 

skydd för immateriella rättigheter skulle leda till tillväxt och konkurrenskraft för 

europeisk industri är dock en tes som ännu inte bevisats.
194

 Mycket skulle snarare tyda 

på motsatsen vad gäller kulturindustrin som idag består av en till inte oväsentlig del 

jättelika företag, ibland med oligopolställning. Skivbolagsbranschen kan tjäna som 

exempel där tre bolag, Universal Music Group, Warner Music Group (amerikanska) och 

Sony Music Entertainment (japanskt), har närmare 90 procent av världsmarknaden.
195

 

Samtliga dessa bolag ägs i sin tur av ännu större koncerner, till exempel ägs Warner 

Music Group av Time Warner. 

 

Stora upphovsrättskataloger kan delvis tillskrivas skulden för den oligopolartade situat-

ionen då de tillåter ett säkrande av risker på ett sätt som är omöjligt för nya aktörer som 

fokuserar på att främja framställande av nytt material. Därför kan kvalitet såväl som 

kvantitet av verk anses bli lidande.
196

 Sakläget har beskrivits som en så kallad winner-
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takes-all-situation. Kostnaderna för att producera ett originalverk har som tidigare 

nämnts alltid varit påtagligt högre än kostnaden för att producera en kopia av detsamma. 

Varje större skifte till följd av den tekniska utvecklingen har vidare gjort att kostnaden 

för produktioner av kopior oförtrutet minskat. Idag kan den närmast betraktas som noll 

vad gäller digitala kopior. Kostnaderna för att producera ett originalverk finns dock 

alltjämt kvar. För varje teknologiskt skifte ökar således pressen på producenter av nytt 

upphovsrättsligt skyddat material.
197

 Det kan därför vara mer effektivt att köpa upp 

gamla upphovsrätter, till exempel genom ett företagsövertagande, och därefter ge ut 

gamla verk på ett nytt format eller i en ny förpackning.
198

 Samtidigt kan den tekniska 

utvecklingen skapa ständigt växande skalfördelar i termer av produktionen eller 

distributionen. Det kan i sin tur skapa en naturlig tendens för att en producent, leveran-

tör eller tjänst ska dominera marknaden.
199

 När ett bolag når en tillräckligt stor storlek 

uppstår således en slags snöbollseffekt, vilket exempelvis kan ses i fallet med de stora 

skivbolagen. Till följd av en globaliserad marknad och de chanser som finns avseende 

att förvärva konkurrenter och andra företag i olika delar av världen har det vuxit fram 

allt större möjligheter för företag att expandera och bli större.  

 

5.4.3 Kulturindustrins arbete för längre skyddstider 

Historien visar att det många gånger är företag, organisationer, enskilda upphovsmän 

eller arvingar som med sina egna intressen för ögonen fått till stånd olika former av för-

längda skyddstider.
200

 I Nazityskland övertalade till exempel kompositören Richard 

Strauss propagandaminister Joseph Goebbels att öka skyddstiden till 50 år (att bland 

annat Tyskland hade skyddstider om 50 år anfördes senare som ett skäl för att Sverige 

skulle förlänga sin skyddstid).
 201
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Med anledning av att stora upphovrättskataloger i samband med långa skyddstider 

genererar stora intäkter till de större bolagen är det inte så konstigt att de fortsatt vill att 

skyddstiderna förlängs. Idag är framförallt USA känt för att ha en aktiv och omfattande 

lobbyverksamhet, inom vilken bland annat kulturindustrin verkar. Även inom EU finns 

det starka lobbygrupper och handelspartners som påverkar längden på skyddstiden. 

Lagar kan alltså initierats av kulturindustrier och stora rättighetsinnehavare. Detta sker 

dessutom i ett system som är oerhört komplext och icke-transparent, vilket till och med 

kan ses som ett hot mot den demokratiska processen. Idén om att genom investeringar 

gynna kreativitet för det allmännas bästa har därför tillsynes blivit överkörd av globala, 

renodlat kommersiella intressen.
202

 Kay uttrycker det som att ”copyright law has 

evolved for the systematic purpose of securing rents for certain organized producer 

groups, primarily publishers, record companies, and in the last decade, software 

houses”.
203

 En alltför stark industri kan sålunda medelst lobbyverksamhet i teorin göra 

så att skyddstiderna förlängs in absurdum. 

 

Det kan diskuteras om det inte behövs en ändring i konkurrenslagstiftningen för att 

stävja oligopoltendenser på marknaden som kulturindustrin verkar inom. Det måste 

exempelvis ses en nackdel att nya spelare är tvungna att liera sig med de multinationella 

aktörerna för att ha en chans att etablera sig. I fallet med musiktjänsten Spotify erbjöds 

de dominerande skivbolagen ett nästintill gratis delägarskap varför avtal kunde komma 

till stånd.
204

 Utan avtal med dem hade tjänsten haft minimalt med musikaliska verk till 

sitt förfogande och inte betraktats som attraktiv.  

 

5.4.4 Särskilt om USA – Copyright Term Extension Act 

USA är ett tydligt exempel på ett land där skyddstiden förlängts i omgångar och där 

densamma har varit föremål för en omfattande diskussion. Kulturindustrin anges där 

gynnas på bekostnad av det allmänna.
205

 Ämnet fick särskild uppmärksamhet sedan 

kulturindustrin, inklusive bland annat The Walt Disney Company – som riskerade att 
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förlora skyddet för Musse Pigg – bedrev lobbyverksamhet för en förlängning av 

skyddstiden.
206

 

 

Till följd av USA:s dåvarande upphovsrättsregler skulle många kända verk ha börjat 

falla i public domain efter 1998, däribland verk av författare som Ernest Hemingway, 

och F. Scott Fitzgerald. Så blev emellertid inte fallet då Copyright Term Extension Act 

infördes. Som tidigare angetts förlängdes skyddstiden för enskilda till 70 år och om 

verket var ett work made for hire till 120 år efter dess skapande eller 95 år efter dess 

publicerande, vilketdera som är kortats. Motiveringen var att människor numera lever 

längre än när den tidigare regleringen infördes, att ny teknik och nya 

underhållningsmedium (som i förlängningen kunde leda till återutgivningar av verk) 

skulle gynna USA ekonomiskt och, viktigast av allt, att skyddstiden av amerikanska 

verk behövde flyttas närmare de normer som gäller i Europa, det vill säga 70 år efter 

upphovsmannens död. Om inte skyddstiden förlängdes angavs att kulturindustrin och i 

slutändan USA annars skulle drabbas av negativa ekonomiska exportrelaterade effekter. 

Förlängningen fick mycket kritik – framförallt vad gällde sin retroaktiva verkan för 

verk som redan skapats och publicerats. Det var en stor anledning till att The Walt 

Disney Company och större delar av kulturindustrin i övrigt var intresserade av att 

lagändringen gick igenom. Till följd av kritiken gick så småningom frågan upp till 

USA:s högsta rättsinstans, Supreme Court of the United States, i och med fallet Eldred 

v. Ashcroft.
207

 I domen fastställdes att genomdrivandet av längre skyddstider i och med 

Copyright Term Extension Act inte var i strid med den amerikanska konstitutionen. 

Längden fick inte sättas till en odefinierbar, evig tid men så länge tiden var definierad 

utgjorde förlängningen inget problem med hänsyn till konstitutionen. En av de 

skiljaktiga anförde dock att förlängningen av skyddstiden var till skada för det 

allmännas intresse och att ständiga förlängningar med retroaktiv verkan gjorde att 

skyddstiden i praktiken likväl varade för evigt.
208

 

 

Vad som var mest intressant var dock de ekonomiska argument som framfördes med 

anledning av domen. I en så kallad amicus brief till avgörandet framförde sjutton 
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ekonomer, däribland fem ekonomipristagare, hur de mindre ekonomiska fördelarna som 

gavs av en förlängning av skyddstiden vida överträffades av nackdelarna.
209

 För nya 

verk ger förmodligen en förlängd skyddstid en viss ökning av den förväntade intäkten 

till exempelvis en författare. Men eftersom den förväntade ytterligare intäkteten är så 

långt in i framtiden är dess nuvarande värde ytterst litet, sannolikt mindre än en procent 

i jämförelse med skyddstiden före lagändringen.
210

 Detta utgör att ett mycket litet extra 

incitament för en ekonomiskt sinnad författare av ett nytt verk. Vidare bidrar inte 

förlängningen avseende redan existerande verk i någon betydande mån till en författares 

ekonomiskt grundande incitament att skapa, sedan den i det här fallet (lilla) ytterligare 

intäkten ges efter att verket redan skapats. Även andra negativa effekter av ekonomisk 

art kunde skönjas enligt utlåtandet.
211

 Förlängningen av upphovsrättsligt skydd torde 

därmed inte vara försvarlig också ur ekonomisk välfärdssynpunkt.
212

 

 

5.5 Samhället 

5.5.1 Det allmännas intresse 

Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att ”samhällets intresse” eller ”det 

allmännas intresse” inte är samma sak som allas, det vill säga hela jordens befolknings, 

intresse. Denna distinktion är viktig att ha i åtanke när argumenten för skyddstiden 

längd i förhållande till samhället läses. Ett samhälle brukar i sin generella form definie-

ras som en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer, vilket inte är 

samma sak som en stat.
213

 Samhällen existerar dock inom vissa gränser. Så vilket sam-

hälle är det som avses i till exempel förarbeten? Oftast får nog begreppet här anses vara 

förknippat med enskilda nationer eller en union som EU. Det avgörande är 

jurisdiktionen. Med ’samhället’ torde således i detta avseende en avgränsning behöva 

göras till det geografiska och sociala område som lagstiftaren har möjlighet att stifta 

lagar över. 
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En god samhällsutveckling torde i grunden kännetecknas av att förhållandena för indivi-

derna som lever i det ifrågavarande samhället generellt blir bättre. För att utvecklingen 

ska röra sig framåt bör kunskapsspridning gynnas och kreativitet stimuleras, vilket 

upphovsrätten ska bidra till. I USA uttrycks det som att: ”The basic purpose of U.S. 

copyright is to enrich our society’s wealth of culture and information”.
214

 I Sverige ut-

trycks som sagt att samhällets intresse består i att bestående och värdefulla verk så snart 

som möjligt görs fritt tillgängliga.
215

 Samhällets intresse är dock på många sätt an-

norlunda jämfört med övriga intressenter. Till att börja med involverar det allmänna 

många fler personer, fysiska som juridiska. Faktum är att samtliga övriga intressenter i 

en vidsträckt mån kan innefattas i begreppet. De är alla på något sätt en del av ett sam-

hälle. En felaktigt konfigurerad upphovsrätt och skyddstid kan således i längden ha en 

negativ påverkan på samtliga intressenter. 

 

5.5.2 Upphovsrätten kontra patenträtten i relation till det allmänna 

Som visats i avsnittet rörande balans är det allmänna en huvudaktör vad avser 

upphovsrättens och dess utsträckning i tid. Upphovsrätten är inte den enda immateriella 

rättigheten där avvägningar måste göras i förhållande till samhället och andra intressen-

ter. Det görs exempelvis en annorlunda avvägning gällande skyddstiden inom patenträt-

ten, även om i viss mån samma intressen är inblandade. Inom patenträtten anses dock 

det personliga momentet vara exceptionellt mycket mindre än i det upphovsrätts-

liga.
216

Arbetsprodukten är annorlunda då de i väsentlig olika grad ger uttryck för sin 

upphovsmans individualitet. Konstnären sätter sin personliga prägel på arbetsprodukten 

på ett helt annat sätt än uppfinnaren. Två konstnärer skulle oberoende av varandra sällan 

skapa ett helt överensstämmande verk, medan det hänt att uppfinnare gjort så. Denna 

olikhet har väsentlig betydelse i rättsligt avseende, bland annat i fråga om rättskyddets 

varaktigt.
217

 Så har också patentskyddet alltid varit snävt begränsat, för närvarande 20 år 

(40 § 1 st. PL), medan skyddstiden för upphovsrätten ofta varit långt längre än så. 

Anledningen till det är att större upptäckter och uppfinningar anses måste förbehållas 

samhället i dess helhet. Patenthavarens ensamrätt gynnar uppfinnarverksamheten och 
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det som därigenom upptäcks kan sägas ha till syfte att i första hand tjäna det allmännas 

bästa.
218

 

 

5.5.3 Utbud av verk 

Ett stort utbud, med många verk tillgängliga till ett överkomligt pris, lär vara till fördel 

för konsumenterna och samhället i stort. Det har i äldre förarbeten diskuterats om en 

skyddstid överlag hindrade att litterära verk skulle kunna ges ut i billigare upplagor efter 

att rätten upphört. Skyddstiden verkade i detta avseende dock inte tillmätas stor bety-

delse, om någon, då billigare utgåvor av tidigare utgivna verk trots allt producerades.
219

 

Så lär vara fallet också idag med utgivning av billigare produktioner såsom pocket-

böcker och så vidare. I fråga om utbudet har vidare ett tekniskt paradigmskifte gjort att 

kreatörer som tidigare var beroende av företag som till exempel utgivare nu med en 

dator som enda redskap framgångsrikt kan producera och marknadsföra verk. Gällande 

musikaliska sådana krävs det exempelvis inte längre avancerad studioutrustning eller i 

vissa fall ens instrument.
220

 Det är fullt möjligt att producera musik enbart med hjälp av 

en dator och olika slags program. Verken kan sedan spridas via gratistjänster och andra 

forum på internet och det går också att via dem få inkomster.
221

 Den nya tekniken och 

det globala samhället skapar sålunda många nya möjligheter för enskilda att inte behöva 

gå omvägen via traditionella utgivare. Ett relativt nytt exempel på ett sådant fenomen är 

så kallad gräsrotsfinansiering, eller på engelska crowdfunding, där enskilda i förväg kan 

finansiera skapandet av till exempel ett musikaliskt verk eller en bok. Tekniken möjlig-

gör även så kallade sociala verk, där flera deltagit i skapandeprocessen. Även det på 

internet hemmahörande uppslagsverket Wikipedia är ett resultat av sådan verksamhet.
222

  

 

Tekniken gör också att det utbud som finns kan nå många fler människor än någonsin 

tidigare. Fildelningsprogram är ett exempel på tekniska fenomen varigenom spridning 
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och kopiering av litterära och musikaliska verk underlättas.
223

 Så kallade torrentsidor är 

ett annat. Ett ytterligare är så kallade videotjänster, eller streamingsidor, där audiovisu-

ella verk kan ses gratis. Till dem hör till dags dato både etablerade aktörer som Youtube 

och mer tveksamma sidor som Swefilmer. För att förhindra kopiering och spridning via 

dessa program och hemsidor har det hos kulturindustrin utvecklats olika tekniker, såsom 

kopieringsskydd, som emellertid hittills i den absoluta majoriteten av fallen har gått att 

kringgå. Det viktiga för kulturindustrin har varit att kontrollera materialet och effekterna 

av internetfenomen genom bland annat teknik, men också uppköp, lobbying och annat 

som nämnts i avsnittet rörande kulturindustrin.
224

 Spridningen av verk har dock ansetts 

vara gynnsam ur ett samhälleligt perspektiv. Människors tillgång till viktiga litterära 

verk har tidigare ansetts vara något beaktansvärt och dess spridning skulle ”givetvis 

gynnas bättre, om litteraturen vore fri och kunde utges av envar, än om den vore 

förlagsegendom”.
225

 Idag har denna formulering mer aktualitet än någonsin tidigare i 

takt med att allt fler människor får tillgång till internet. Information, kunskap och kultur 

kan spridas fritt, också till de som under andra förutsättningar kanske inte skulle ha vare 

sig råd eller möjlighet att tillgodogöra sig dem. Detta borde stimulera både kreativitet 

och upplysning såväl som skapande och investeringar på området till det allmännas 

bästa. I förlängningen kan spridning av information vara positivt ur ett demokratiskt 

perspektiv, till skillnad från om densamma är kontrollerad av få aktörer. Efter en 

begränsad period av upphovsrättsligt skydd borde således spridning uppmuntras – helt i 

enlighet med upphovsrättens ursprungliga tanke.
226

 Som visats ovan bör upphovsmän få 

ett fullgott skydd med den begränsade period av skydd som följer av en kortare skydds-

tid, samtidigt som den samhällsviktiga balansen justeras. 

 

Tack vare utvecklingen är således utbudet större än någonsin, samtidigt som det når fler 

människor än någonsin – trots att långt ifrån alla kreatörer får in betydande intäkter av 

sina skapelser. Det är enligt min uppfattning svårt att se att det stora utbud som finns 

idag skulle minska till följd av en förkortad skyddstid. Något som däremot lär påverka 

både pris och utbud (däribland produktionen av nytt material) är som sagt när långa 

skyddstider på ett oproportionerligt sätt gynnar kulturindustrin, särskilt de med en 
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omfattande upphovsrättskatalog.
227

 Gamla verk som inte är kända och som det hos 

upphovsrättsinnehavaren inte finns något ekonomiskt intresse av att ge ut på nytt 

blockeras exempelvis från att tillgängliggöras för allmänheten. I värsta fall går de förlo-

rade för gott.
228

 Det har också anförts att endast en förhållandevis begränsad förlängning 

av en specifik skyddstid, såtillvida att den enkom rörde vissa musikaliska verk, ansågs 

medföra en kostnadsökning för dem som använder sig av ljudupptagningar i sin 

näringsverksamhet och ytterst därmed även för konsumenterna.
229

 I en amerikansk stu-

die visade det sig att populära verk som fallit i public domain kunde kosta väsentligt 

mindre än upphovsrättskyddade sådana.
230

 Ett alltför långt skydd kan vidare ses som ett 

hinder mot utvecklingen på kultur- och medieområdena i stort.
231

 Långa skyddstider 

påverkar således pris och utbud, vilket i slutändan är till nackdel för såväl konsumen-

terna som samhällsutvecklingen.
232

 En kortare skyddstid har därmed i detta hänseende 

sannolikt en fördel framför dagens system med en sjuttioårig skyddstid. 

 

5.5.4 Kvalitet på verk 

Också frågan om kvaliteten på verk är relaterad till konsumenter och det allmänna. 

Medieutbudet är nuförtiden enormt och olika typer av konstnärliga och litterära verk är 

allestädes närvarande. Något som gynnar samhället är emellertid inte bara en viss 

kvantitet av producerade verk utan givetvis – och kanske framförallt – också kvaliteten 

på dem. Det framhävdes redan i 1700-talets England att det skulle vara ett önskvärt mål 

att ge kreatörer av verk en viss rätt för att tillstädja att litteraturen höll en viss kvalitet.
233

  

 

Idag finns det vissa som hävdar att en svag upphovsrätt – det vill säga en kort skyddstid 

– med självklarhet leder till en försämring av kvaliteten.
234

 Andra hävdar att en stark 

upphovsrätt med nuvarande ekonomiska fokus gör att kvantiteten ökar men inte kvali-

teten.
235

 Ytterligare en grupp skyr frågan om kvalitet då den anses vara för komplex att 

utreda.
236

 Det är också enligt min mening alltför svårt att exakt bedöma eller mäta 

                                                           
227

 Albinsson, 2013 s. 153 f. Se även Söderberg, 2008 s. 167 ff. 
228

 Lessig, 2004 s. 221 och 224. 
229

 Prop. 2012/13:141 s. 73 ff. 
230

 Heald, 2008 s. 1034. 
231

 Olsson, 2009 s. 209. 
232

 Levin, 2011b s. 6 ff. 
233

 Se avsnitt 3.1.2 ovan. 
234

 Se Albinsson, 2013 s. 45. 
235

 Kay, 1993 s. 348. ”We have too many songs like ’White Christmas’ and too few operas of Mozart. We 

have too many Jeffrey Archer novels and too few by Jane Austen”, som han uttrycker det. 
236

 Se Albinsson, 2013 s. 45. 



64 
 

huruvida kvaliteten ökar eller minskar. Även om det går att se tekniska kvaliteter och 

hur pass avancerat någonting är, samtidigt som ganska många kan vara överens om vad 

som är stor konst i och för sig, är det till syvende och sist ändå marigt att dra några 

skiljelinjer då mycket så tydligt bottnar i personligt tycke och smak.
237

 Däremot borde 

det gå att göra vissa generaliseringar. 

 

Vad som generellt rimligen borde påverka både kvaliteten och kvantiteten är om alltför 

långa skyddstider skulle medföra att produktionen av nya verk begränsas. Som anförts 

tidigare sker just det när kulturindustrin kan begagna sig av stora upphovsrättskataloger 

och därmed inte behöver satsa på nytt material i lika stor utsträckning.
238

 En ytterligare 

generell bedömning kan göras med hjälp av statistik. Försäljning är statistiskt mätbart 

och återigen kan musikaliska verk tjäna som exempel. Albinsson markerar att inkoms-

terna för kompositörer minskade åren efter 1999 (2001 till 2008).
239

 Waldfogel har vi-

dare visat att vare sig sett till uppmätt tid i etern, försäljning eller kritikerutlåtanden 

minskade kvaliteten på musik producerad efter fildelningsprogrammet Napsters till-

komst 1999 jämfört tiden dessförinnan.
240

 Det går naturligtvis inte att dra några säkra 

slutsatser av detta, men om man anser att ekonomiska incitament har ett samband med 

kvalitet så visar detta i vart fall att kvaliteten, visserligen utifrån Waldfogels definition, 

inte minskar när kreatörernas inkomster minskar. Waldogel påpekar dock att det mycket 

väl kan vara den tekniska utvecklingen som är en bidragande orsak till att kvaliteten inte 

minskat.
241

 

 

5.5.5 Skyddstidens längd i förhållande till det allmännas intresse 

I samband med att skyddstiden i Sverige förlängdes från 50 till 70 år angavs att det 

fanns goda skäl för detta då det skulle 

 

”ge bättre förutsättningar för litterärt och konstnärligt skapande här i landet. 

Att författare, kompositörer och konstnärer har möjlighet till ett fullgott 

upphovsrättsligt skydd ligger i hela samhällets intresse.”
242
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Någon form av argument till varför det skulle vara så framförs dock inte och utifrån vad 

som anförts tidigare är det enligt min mening ett tveksamt uttalande. Vad som visserli-

gen är sant är att någon form av fullgott skydd kan behövas – det kan ligga i samhällets 

intresse. Men varför likställs ett fullgott skydd med en mycket lång skyddstid? Det är 

inte vedertaget att en förlängning av skyddstiden skulle ge bättre förutsättningar för 

litterärt och konstnärligt skapande. Återigen blandas begreppen ihop samtidigt som 

balansens betydelse degraderas. Chafee menar att upphovsrätten är ett monopol som kan 

verka som en börda för det allmänna, i synnerhet om det inte är balanserat. Att ge förde-

lar till kreatörer, efterlevande, och utgivare är ur ett samhälleligt perspektiv inte fel i sig, 

men det måste vara rätt grad av fördelar. Därför presenterar han sex grundläggande 

punkter för en fungerande upphovsrätt. I den fjärde, och enligt honom viktigaste, punk-

ten anförs att skyddet inte ska sträcka sig väsentligen bortom syftet med skyddet.
243

  

 

En felaktigt balanserad upphovsrätt till exempel i fråga om skyddstiden kan hämma 

kreativitet och utvecklingen på kultur- och mediaområdena, tillika bli meningslös därför 

att verket inte längre är aktuellt.
244

 Det skulle rentav vara socialt regressivt att förstärka 

rättigheter till en sådan gräns att de skulle utgöra ett hinder för att skapa nya kreat-

ioner.
245

 I anslutning till naturrättsargumentet berördes frågan om inspirationsnätverk, 

vilket jag menar är en fundamental aspekt av det kreativa skapandet. En av människans 

största styrkor är ju otvivelaktigt att kunna inspireras, efterlikna och kopiera andras ut-

tryck och egenskaper. Det är grunden för allt lärande och är första steget mot att förfina, 

förbättra och utveckla existerande verk liksom att skapa helt nya sådana. Ett tecken på 

detta är att litteraturen historiskt har präglats av sprudlande kreativitet i tider där 

upphovsrätten inte varit utvecklad till sin nuvarande form, där till exempel författare har 

kunnat låna handling, karaktärer teman och så vidare från andra verk.
246

 Det går att dra 

paralleller till dagens situation där ett fysiskt nätverk – internet – gjort att det inte går att 

kontrollera hur allt upphovsrättsligt skyddat material sprids och används (och 

upphovsrätten får därmed i just den meningen anses ha försvagats), men där 

inspirationsnätverkets omfång och åtminstone den kvantitativa graden av kreativitet får 

förmodas sakna motstycke i världshistorien. 
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Det går att subtilt inspireras av tidigare verk men det går också att använda sig av 

inspirationsnätverket på ett mer påtagligt sätt. Ett exempel som har betydelse för frågan 

om skyddstiden är nya verk som bygger på gamla sådana vilka fallit i public domain. 

Lessig pekar på det ironiska i att The Walt Disney Company vill se ett förlängt skydd 

för Musse Pigg medan dess filmstudios ogenerat tar historier från Bernkonventionens 

initiativtagare Victor Hugo och gör till sina egna, som i fallet ”Ringaren i Notre 

Dame”.
247

 Faktum är att det varit något av koncernens signum att adaptera äldre verk, 

allt från gamla sagor som ”Törnrosa”, via de mer subtila anspelningarna mellan 

Shakespeares ”Hamlet” och ”Lejonkungen”, till en moderniserad version av Robert 

Louis Stevensons ”Skattkammarön” kallad ”Skattkammarplaneten”. Ett mer kreativt 

exempel är Alan Moores serieroman ”The Legaue of Extraordinary Gentlemen”. 

Konceptet där går ut på att författaren samlar gamla karaktärer som mister Hyde och 

kapten Nemo och blandar dem med element från andra klassiska verk, till exempel H.G. 

Wells ”Världarnas krig”, för att skapa helt nya berättelser.  

 

Det är emellertid inte oproblematiskt att använda element ur äldre verk. I det ameri-

kanska avgörandet Klinger v. Conan Doyle Estate krävde stiftelsen som förvaltar 

rättigheterna till Sherlock Holmes licensavgifter för användandet av Sherlock Holmes-

karaktärer i en nyskriven antologi.
248

  Endast tio av Conan Doyles sextio berättelser är 

upphovsrättligt skyddade sedan övriga redan fallit i public domain. Stiftelsen menade 

dock att eftersom utvecklingen av de komplexa karaktärerna är en lång process som 

fortsätter i de tio senare berättelserna skulle karaktärerna fortsatt vara skyddade. 

Domstolen höll inte med och förklarade att de karaktärer, inkluderat Sherlock Holmes, 

och händelser som återfanns i de äldsta berättelserna är fria att använda av andra kreatö-

rer, medan element som introduceras i de upphovsrättskyddade verken, såsom detaljer 

om Holmes pensionering fortsatt var skyddade.
249

 Att förlänga skyddstiden beskrivs i 

domen som ett ”tvåeggat svärd” i förhållande till kreativitet, eftersom det minskar 

incitamenten för kreatörer att skapa nya verk som bygger på element ur tidigare sådana. 

Ju längre skyddstiden är desto mindre fritt material kommer finnas och kostnaderna 

desto större för kreatörer som måste införskaffa licenser från upphovsrättsinnehavare. 

Skulle stiftelsens förslag tas i beaktande skulle dessutom det dessutom enligt domstolen 
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uppmuntra kreatörer att till exempel fortsätta ta in gamla karaktärer i sina verk för att 

förlänga skyddstiden hellre än skapa nya. Effekten skulle vara negativ ur 

kreativitetssynpunkt.
250

 En felaktigt utformad skyddstid riskerar således att om inte 

omintetgöra inspirationsnätverket, så påtagligt reducera detsamma, vilket går emot 

samhällets intresse. 

 

6 Slutsats och avslutande synpunkter 

6.1 Den upphovsrättsliga balansen 

Det framstår som tydligt att det råder obalans i det upphovsrättsliga systemet. Proble-

men verkar sammantaget i mångt och mycket vara hänförliga till kulturindustrin som 

idag domineras av ett litet antal starka aktörer. Starka immateriella rättigheter är något 

som underlättar den här typen av koncentrationsprocesser och den upphovsrättsliga 

skyddstiden har en viktig roll i det hela. För närvarande är det sålunda en klar 

snedfördelning i den upphovsrättsliga balansen till kulturindustrins fördel.
251

 Detta 

balansproblem rör särskilt frågan om skyddstiden och upprepade förlängningar av 

denna.
252

 Företag bör visserligen ha möjlighet att kunna få intäkter från verk genom 

upphovsrätter, men det bör ingalunda kunna hindras av att den faktiska skyddstiden 

förkortas. De flesta litterära eller konstnärliga verken förlorar som sagt vad gäller in-

tresse redan under upphovsmannens livstid eller kort efter dennes.
253

 Om en kortare 

skyddstid införs bör branschen helst anpassa sin affärsmodell utifrån dessa nya 

förhållanden och rättvist omforma avtal och rutiner. Exempelvis borde en affärsmodell 

där inkomster från framgångsrika kreatörers upphovsrätter täcker satsningar på mindre 

lyckade sådana rimligen fungera även med en kortare skyddstid. Istället för att förlita 

sig på stora upphovsrättskataloger är det rimligare att använda sig av en beräknings-

modell där man blott blickar några år framåt i tiden – som sagt, hur ska man veta vad en 

rätt är värd om 30, 70, eller 95 år?
254

 Det är svårt att se att det skulle leda till några sär-

skilda nackdelar härom – det ligger ju i sakens natur att företag måste vara flexibla i en 

fungerande marknadsekonomi. En kortare skyddstid innebär sammantaget ingen olägen-
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het för kulturindustrin som inte kan motiveras med att balansen återställs till rimligare 

nivåer. Detsamma gäller för upphovsmannen och de efterlevande. Berättigandet och 

nyttan av långa skyddstider är sammanfattningsvis ifrågasatt och rättsekonomiska lik-

som rent rationella överväganden talar med styrka för en förkortning av skyddstiden.
255

 

 

6.2 Skyddstidens längd 

Målet med denna framställning var dels att utreda den nuvarande upphovsrättsliga 

skyddstidens struktur och längd, dels att utreda huruvida den nuvarande längden kunde 

rättfärdigas med hänsyn till de utmaningar som råder i en allt mer globaliserad värld, 

starkt präglad av informationstekniken. Ibland har det sagts att ett vetenskapligt arbetes 

slutsats ska kunna sammanfattas med en mening. Det torde i så fall vara denna: 

Upphovsrätten kan i viss mån berättigas men en skyddstid om 70 år eller mer efter 

upphovsmannens död kan inte det med hänsyn till balansen mellan upphovsmannen, 

efterlevande, kulturindustrin och samhället, där den sistnämnda intressenten i sådana 

fall drabbas av omotiverade olägenheter.  

 

Det kan således konstateras att skyddstiden bör vara kortare än i dagsläget, men hur 

lång bör den då vara istället? Det har fastslagits vissa saker som går att återknyta till vad 

som sades i inledningen till föregående kapitel gällande detta. Upphovsrättens kan som 

sagt berättigas med hänsyn till framförallt incitamentsteorin, men också i viss mån 

naturrättsteorin. Hur skyddstiden bör utformas sett till längd anser jag också först och 

främst bör motiveras utifrån dessa teorier. Till att börja med finner jag skäl för att det 

upphovsrättsliga skyddet i vart fall bör vara under upphovsmannens livstid, samt att det 

inte bör avslutas omedelbart i och med upphovsmannens död. Denna slutsats görs med 

hänsyn till såväl upphovsmannen som de efterlevande och kulturindustrin. Troligen är 

det också gynnsamt för samhället i ett längre perspektiv.  

 

Det slutar dock inte där. Vidare, med incitamentsteorin för ögonen, bör också 

upphovsrätten kunna användas som ett instrument för att uppmuntra kreativitet 

(antingen direkt eller genom investeringar). Samhällets intresse bör alltså särskilt 

beaktas med hänsyn till detta. Fogar man samman dessa två pelare får man en skyddstid 

som varar under upphovsmannens livstid men inte oproportionerligt mycket längre än 
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så. Härom bör de efterlevandes och kulturindustrins intresse beaktas utan att 

skyddstiden fördenskull blir omotiverat lång. På så vis kan balans uppstå enligt de 

grundläggande principer som användes när upphovsrätten kom till en gång i tiden. Det 

framstår för mig likväl som vanskligt att med säkerhet peka ut en exakt tidsrymd i år 

som skyddet bör vara efter upphovsmannens tid. Genom att blicka tillbaka i tiden går 

det att hitta förslag på en optimal tid räknat i år där balansen mellan de olika 

intressenterna tillmättes betydelse på ett annat sätt än nu. Även om avgörandet – som 

sagt – alltid blir i viss mån godtyckligt förefaller det enligt min mening inte orimligt att 

med hänsyn till omständigheterna beräkna att skyddet bör vara under upphovsmannens 

livstid samt 30 år efter upphovsmannens död.
256

 Presentationen av denna enkla siffra 

bör dock inte ta fokus från den huvudsakliga slutsatsen. 

 

6.3 Avslutande synpunkter 

I det inledande skedet av arbetet med denna framställning var jag försiktigt positiv till 

att skyddstiden skulle kunna och reformeras och i framtiden faktiskt förkortas. 

Argumenten talade ju för det. Nu tvivlar jag däremot. Exempelvis Hamilton anför att 

förespråkare för en kort skyddstid talar för döva öron.
257

 Bara i Sveriges fall blir ett 

införande av en kortare skyddstid också i praktiken oerhört svårt med tanke på tidigare 

åtagandeförpliktelser, EU, historiska skäl och institutionell stelbenthet.
258

 Men framför-

allt beroende på de oerhört starka krafter som helst ser att upphovsrätten förblir som den 

är – eller ännu hellre, förlängs. Det finns också mycket som talar för att så kommer att 

ske.
259

 Som visats i avsnittet rörande kulturindustrin är den upphovsrättsliga skydds-

tiden också något som kan användas för att gynna den egna nationen ekonomiskt på 

kortare sikt, synbarligen utan en tanke på att en skyddstid som trycks uppåt förstör 

balansen mellan samhället och övriga intressenter. Betänk till syvende och sist dock att 

det var 1789 års revolution som senast gjorde att skyddstiden i Frankrike kunde nollstäl-

las och reformeras efter att balansen åsidosatts och det tidigare systemet missbrukats.
260

 

Kommer pendeln att slå tillbaka även denna gång? 
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Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
 

Prop. 1877:17 Kongl. Maj:ts nådiga Proposition till Riksdagen, med förslag till lag 

angående eganderätt till skrift och förordning rörande utsträckt tillämpning af lagen 

angående efterbildning af konstverk den 3 Maj 1867 

 

Prop. 1919:3 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt till 

litterära och musikalsiska verk m.m. 

 

Prop. 1960:17 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 

upphovsrätt till litterära och musikaliska verk 

 

Prop. 1973:15 Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av vissa internationella 

överenskommelser på den intellektuella äganderättens område, m.m. 

 

Prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd 

 

Prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt 

 

 

SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk 

 

SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag 

 

 

Betänkande angående patentskydd äfvensom skydd för mönster och modeller samt 

varumärken, år 1878 (cit: Bet. 1878) 

 

Förslag till lag om rätt till litterära och musikaliska verk, lag om rätt till verk av 

bildande konst samt lag om rätt till fotografiska bilder, avgivna den 28 juli 1914. 

Kommittébetänkanden, Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i 

Stockholm, år 1919, Andra samlingen, Andra avdelningen, Andra bandet, 1:o (cit: Bet. 

1919) 

 

 

Ds 2012:44 Förlängd skyddstid för musik 
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