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Abstract: The rapid change within digital medias has increased the possibilities to make informa-
tion accessible through network. Therefore the European Union (EU) considers a har-
monization within the Union, in order to strengthen the rights of the originator. The pur-
pose of this thesis is to evaluate how the EU’s directive (2001/29/EG) regarding copy-
right is to be implemented into Swedish legislation and assess the common opinion in the
public libraries on this matter.

The basic methodology of this thesis is a democratic perspective, concerning the public
libraries’ democratic role and the right of the citizens to have access to information. The
thesis first part is a study of documents. The second part is also an empirical assessment
where qualitative interviews were carried out at five public libraries in Sweden.

The originators have the exclusive right of reproduction to their work and the exclusive
right to communicate their work to the public. In order for libraries to make information
accessible there are a number of restrictions in the copyright legislation. The new legisla-
tive proposal will decrease these restrictions to some extent, and the libraries’ right to re-
produce is going to increase. The proposal offers a new contractual license to reproduce
and disseminate digital information. It involves new possibilities and simplifies the li-
braries’ work in order to make the information accessible.

During the interviews a relatively limited knowledge regarding copyright legislation
among the respondents emerged, but the general opinion was that the biggest problem
with the new legislation was the control function it possibly would demand.
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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Den upphovsrättsliga lagstiftningen genomgår för närvarande en relativt omfattande föränd-
ring för att anpassas till den nya tekniken och nya sätt att hantera information. Ett flertal av
bibliotekens verksamheter styrs av upphovsrätt och påverkas därför av förändringarna. Inter-
net gör det idag möjligt att på ett enkelt och snabbt sätt kopiera och överföra olika typer av
verk. Eftersom spridningen sker över nationella gränser har man vidtagit åtgärder både på
internationell nivå och inom EU, för att stärka upphovsmännens rätt i den digitala miljön. De
nya regler som arbetats fram ska sedan anpassas till varje lands rättsystem. Ett nytt direktiv
från EU har således gjort att det krävs förändringar i den svenska upphovsrättslagen och det är
intressant att se hur detta kommer att påverka bibliotekens verksamheter i framtiden.

Den svenska upphovsrätten ingår i immaterialrätten, ett rättsområde som i sin tur tillhör civil-
rätten. Upphovsrätten byggs upp av en serie lagar om ensamrätt till intellektuella prestationer,
som har karaktär av förmögenhetsrätter, men det är långt ifrån allt som skyddas. Rättsskyddet
begränsas för att inte minska rörelsefriheten på marknaden, konkurrensfriheten för företagen
och tillgången till information. Ensamrätterna delas upp i upphovsrätt och industriellt rätts-
skydd. Patenträtt och varumärkesrätt tillhör det industriella rättsskyddet och de två är tillsam-
mans med upphovsrätt de viktigaste.1 Upphovsrättens grundläggande syfte är att stimulera
och skydda skapande och spelar en viktig roll för kulturlivet, massmedia och nöjesindustrin
men har även betydelse för industriell verksamhet.2 Eftersom immaterialrätten har stor eko-
nomisk betydelse och en internationell karaktär är det ganska naturligt att EU visat denna rätt
intresse. EU har ju som syfte att bl.a. skapa och upprätthålla en inre marknad som bygger på
fri rörlighet för varor och tjänster och en effektiv konkurrens över EU-nationernas gränser.
Utifrån ett EU-perspektiv kan man därför se att det behövs en ytterligare harmonisering av
immaterialrätten och därmed upphovsrätten. Om skyddet mellan olika EU- länder skiljer sig
åt, vad gäller räckvidd och utformning, kan detta försvåra upprättandet av en enhetlig inre
marknad vilket kan verka negativt på konkurrensen.3

Under 1990- talets andra hälft har det pågått en debatt om huruvida bibliotekens gratistjänster
skulle komma att påverkas av en stärkt upphovsrätt. Åsikterna om bibliotekets framtid i upp-
hovsrättsfrågan har gått isär. Det fanns en oro för hur de som arbetar på bibliotek och dagligen
hanterar så mycket information både skulle kunna förmedla denna information och samtidigt
följa de upphovsrättsliga reglerna som föreslagits. Skärpta upphovsrättsregler skulle kunna få
konsekvenser för samhället som helhet om man skulle behöva betala avgifter för att använda
sig av information som hittills varit gratis. Bibliotekens unika och ickekommersiella särställ-
ning i samhället som informationsförmedlare kunde vara hotad. EU-kommissionens förslag
till nytt direktiv blev starkt kritiserat och ifrågasatt. Många ansåg att det förelåg en risk för att
tillgången på information skulle bli en klassfråga. Likaså höjdes röster från bibliotekshåll som
uttryckte en risk för att upphovsmännens rättigheter skulle komma att stärkas på bekostnad av
biblioteken. Diskussioner fördes därför om huruvida EU:s direktiv skulle skrivas om för att på
ett bättre sätt anpassas till bibliotek och arkiv. Man ville inte att de kapitalistiska intressena
skulle styra, så att vårt gemensamma kulturarv skulle komma i skymundan.4 År 2003 skickade
                                                
1 Immaterialrätt 1998, s. 3.
2 Ibid., s. 1ff.
3 Ibid., s. 11ff.
4 Olofsson 1998, s. 93-98 och Ilshammar 1998, s. 14.
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det svenska Justitiedepartementet ut en departementsskrivelse (promemoria) som är ett förslag
på hur det slutliga EG-direktivet i denna fråga ska genomföras i Sverige.

Vi har valt att disponera studien på följande sätt:
Uppsatsen inleds med en historisk bakgrund till den svenska upphovsrättslagstiftningen för att
se hur den har påverkats av och formats efter olika internationella konventioner och avtal.
Detta ger oss en grund för att sedan gå vidare och studera dagens lagstiftning. Därefter kom-
mer vi att kort beröra direktivet för att sedan lägga tyngd på departementsskrivelsens förslag
till förändringar i den mån dessa rör offentliga bibliotek. Vi kommer också genom intervjuer
undersöka hur dessa riktlinjer tagits emot ute på biblioteken. Som avslutning kommer vi att
diskutera dessa förändringar utifrån vår teoretiska ram.

1.2 VAL AV ÄMNE

Vårt intresse för informationspolitik och biblioteksjuridik har väckts under utbildningen på
Bibliotekshögskolan. Vi har haft flera intressanta föreläsningar på området. En givande före-
läsning hölls av Kungliga bibliotekets verksjurist Susanna Broms, där hon inriktade sig på just
upphovsrätt som vi fann vara ett intressant område att fördjupa oss i. Under den senaste kur-
sen i informationspolitik gjorde vi ett grupparbete om Creative Commons5, en organisation
som bildades i USA 2001. Tanken bakom organisationen är att hjälpa upphovsmän att behålla
rätten till sina verk samtidigt som man tillåter en viss användning. Som vi tidigare nämnt har
upphovsrätten på bibliotek debatterats livligt i Sverige och vi tyckte att det kunde vara ett
intressant ämne att fördjupa sig inom. Det kan också ge oss en fördjupad kunskap att ta med
oss ut i arbetslivet.

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad de aktuella politiska riktlinjerna, då det gäller upp-
hovsrätt, egentligen innebär för de svenska offentliga biblioteken. För att kunna förstå föränd-
ringar måste vi börja med en historisk genomgång, som leder oss fram till den lagstiftning
som idag är gällande. Vi vill ta reda på hur den departementsskrivelse rörande detta område,
som skickades på remiss under 2003, har mottagits på de offentliga biblioteken och hur stor
vetskapen egentligen är om dess innehåll. Syftet är också att ta fasta på begreppet informa-
tionstillgång och sätta in det i ett demokratiskt perspektiv för att få en förståelse för hur ge-
nomförandet av EG-direktivet påverkar informationstillgången för den enskilde medborgaren.

Vi kommer att arbeta med följande frågor :

1. Hur ser den upphovsrättsliga utvecklingen ut och vad innehåller de aktuella politiska
riktlinjerna gällande upphovsrätt som styr offentliga bibliotek och digitala medier?

2. Vilken kunskap finns på de offentliga biblioteken när det gäller denna typ av riktlin-
jer?

3. Vilka möjligheter respektive problem upplever offentliga bibliotek att departements-
skrivelsen kan skapa då det gäller den enskilde medborgarens tillgång till information?

4. Hur fungerar samspelet mellan informationstillgång, demokrati och det förslag till för-
ändring av upphovsrättslagstiftningen som föreligger?

                                                
5 För information om organisationen se: www.creativecommons.org
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Med aktuella politiska riktlinjer menar vi hur det förhåller sig på det upphovsrättsliga området
idag med tyngdpunkt på digitala medier, som innebär att information lagras elektroniskt.
Riktlinjerna innefattar alltså det nya svenska lagförslaget, det EG-direktiv som detta bygger
på, den nuvarande upphovsrättslagen från 1960 och de konventioner som Sverige anslutit sig
till och som än idag styr utvecklingen. Frågeställning ett går helt enkelt ut på att kartlägga vad
det är som gäller och kommer att gälla för offentliga bibliotek i framtiden. I den andra fråge-
ställningen vill vi ta reda på vilken kunskap som finns på biblioteken om det som tagits upp i
frågeställning ett. Ett bibliotek har som främsta uppgift att tillhandahålla information till oss
medborgare. Därför är den tredje frågeställningen intressant i det avseendet att den lyfter fram
inte bara bibliotekens kunskap utan även deras syn på hur förändringar i lagen kan möjliggöra
eller skapa problem för den enskilde medborgarens informationstillgång. Eftersom informa-
tionstillgång är en demokratisk rättighet anser vi att det är relevant för denna uppsats att lyfta
fram demokratiska aspekter av förändringarna, vilket görs i fjärde frågeställningen. Den be-
svaras i en avslutande teoretisk diskussion där svaren på de andra frågeställningarna vävs in.

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Vår undersökning kommer framförallt att fokusera på de förändringar som sker i dagsläget.
Det innebär att vi koncentrerar undersökningen av politiska riktlinjer som rör upphovsrätten
till departementsskrivelsen 2003:35 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande
av direktiv 2001/29/EG m.m., Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22
maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i
informationssamhället och den svenska upphovsrättslagen SFS 1960:729. För att redogöra för
den historiska utvecklingen, kommer vi att lyfta fram några viktiga internationella överens-
kommelser såsom Bernkonventionen, WIPO Copyright Treaty och TRIPs- avtalet, som alla
fått betydelse för den svenska upphovsrätten. Vi väljer också att genomföra vår undersökning
med inriktning på folkbibliotek, som vi ser som en viktig resurs i ett demokratiskt samhälle.

När vi går igenom departementsskrivelsen kommer vi att lägga tyngdpunkten på dess innehåll
gällande digitala medier kopplat till folkbibliotek. Det gäller också för granskningen av nuva-
rande lagstiftning. Då det gäller upphovsmännens åsikter om genomförandet av direktivet
kommer dessa inte att tas upp eftersom det inte är intressant för vår frågeställning.
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2. METOD OCH MATERIAL

För att genomföra vår undersökning har vi valt att använda oss av två kvalitativa metoder, då
vi anser att ett kvalitativt tillvägagångssätt är det mest lämpade för att besvara våra frågeställ-
ningar. Vår undersökning genomförs i två steg som båda är att betrakta som likvärdiga. Vi
kommer att börja med en litteraturstudie och innehållsanalys av våra valda dokument för att
besvara vår första frågeställning. I nästa steg gör vi intervjuer för att besvara den andra och
tredje frågeställningen.

Vi kommer att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt när vi arbetar med vår uppsats. Det bety-
der att vi i analysen och i våra slutsatser kommer att tolka, förtydliga och klargöra det material
vi samlat in. Centralt i en hermeneutisk ansats är att de olika delarna i en text tolkas utifrån
hela texten och att texten som helhet tolkas utifrån delarna. En benämning av någonting i en
text måste sättas in i ett större sammanhang, i textens helhet, för att kunna tolkas.6 Eftersom vi
kommer att välja ut vissa delar inom upphovsrättsproblematiken, gäller det att vi hela tiden
sätter in förändringarna i ett större sammanhang. Med större sammanhang menar vi bibliote-
kens verksamhet och ett samhälle präglat av informationsteknologi. Detta måste göras för att i
tolkningsprocessen varken överdriva eller underskatta de föreslagna förändringarnas betydel-
se.

Inom den hermeneutiska tolkningsläran finns det vissa antagande som verkar vara gemen-
samma för alla hermeneutiker. Till dessa hör bl.a. att textens mening skapas i en viss kontext
och bör förstås i detta speciella sammanhang. Helheten är beroende av delen och tvärtom, då
det gäller att kunna tolka och förstå. Förståelsen av texten beror på vilken förförståelse; refe-
rensram, teori o.s.v. som man har med sig i bagaget. En annan grundläggande förutsättning är
att man har med sig vissa förväntningar och förutfattade meningar när man går in i en tolk-
ningsprocess.7 Vi är därför medvetna om att den text vi kommer att läsa kan erbjuda flera
olika tolkningar. De grundar sig i vad vi vet om bibliotek och vilka delar av verksamheten
som kan kopplas till upphovsrätten. Vår förförståelse har bl.a. formats av det vi studerat tidi-
gare och vi är medvetna om att vi bär med oss den när vi konfronteras med texterna och inter-
vjuerna.

2.1 INNEHÅLLSANALYS

En innehållsanalys kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Analysen används främst då till-
vägagångssättet består i att kvantifiera vissa företeelser i texten utifrån ett specifikt forsk-
ningssyfte. Denna typ av innehållsanalys benämns kvantitativ innehållsanalys. En innehålls-
analys kan också användas på ett bredare sätt och inkluderar då varje analys som på ett syste-
matiskt sätt går ut på att beskriva ett textinnehåll, utan att företeelser räknas eller mäts. Det
man då gör är en kvalitativ innehållsanalys. Analyser där något kvantifieras och stor vikt
läggs vid olika tolkningsmöjligheter, kan också benämnas kvalitativa.8 Vår innehållsanalys
kommer att vara kvalitativ och vi inte har för avsikt att räkna förekomsten av specifika
ord/begrepp i dokumenten. Istället kommer vi att fokusera på utvalda delar som berör vårt
problemområde.

                                                
6 Bergström & Boréus 2000, s. 26.
7 Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, s. 59.
8 Bergström & Boréus 2000, s. 44f.
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När det gäller litteraturstudien valde vi att arbeta på följande sätt:
Först valdes de texter ut som kunde ge relevant information för den första delen av vår upp-
sats och för att besvara den första frågeställningen. I vårt fall blev det bakgrundsmaterial, den
svenska upphovsrättslagen, det senaste EG-direktivet i den aktuella frågan och departements-
skrivelsen med tillhörande utvalda remissvar. Vi bestämde sedan vilka delar av dessa vi skulle
läsa, vi gjorde alltså ett urval inte bara av texter utan av vad dessa texter innehåller. Delar som
kunde kopplas till offentliga bibliotek och dess verksamhet, med koncentration på digitala
medier, valdes ut. Urvalet utgår från frågeställningen.9 När det gäller remissvaren valde vi ut
de yttranden som kom från bibliotek eller organisationer inom biblioteksvärlden. Vi kommer
att ställa dessa yttranden mot det resultat vi fått fram genom litteraturstudien. Då flera av de
dokument vi valt har juridisk karaktär ställdes vi inför relativt komplicerade texter. Denna typ
av texter lämnar utrymme för flera olika tolkningar vilket vi fått erfara under arbetets gång.
Då dokumenten innehåller en relativt svår terminologi, har de varit svåra att förenkla och den
text vi presenterar i kapitel fyra och fem kan därför kännas formell.

2.1.1 Analysinstrument för dokumenten

För att analysera dokumenten konstruerades ett analysinstrument som angav vad som skulle
lyftas fram i de utvalda texterna. Detta gjorde vi genom att först gå igenom texterna noggrant
för att finna övergripande teman.10 De teman vi valt för läsning av de valda dokumenten är
följande:

© Exemplarframställning
Ensamrätten till exemplarframställning
Tillfälliga kopior
Kopiering för privat bruk
Framställning av exemplar inom bibliotek
Framställning av exemplar till personer med funktionshinder

© Tillgängliggörandet för allmänheten
Ensamrätt till tillgängliggörande för allmänheten
Offentliga framföranden

© Avtalslicenser
Bibliotekens digitala möjligheter

För att kunna genomföra en mer öppen analys har vi valt att inte precisera analysverktyget i så
hög grad. Vi har istället låtit texten tala för sig själv.11 När materialet var bearbetat samman-
ställdes resultatet och tolkades och värderades i förhållande till frågeställningarna och det
teoretiska ramverket.

2.2 INTERVJUER

För att kunna besvara frågorna om vilken kunskap som finns på offentliga bibliotek om poli-
tiska riktlinjer rörande upphovsrätt samt vilka möjligheter och hinder dessa medför vid till-
gängliggörandet av information, valde vi att göra kvalitativa intervjuer. Detta val gjordes ef-
tersom de uppgifter vi sökte inte gick att hitta i skrivet material.
                                                
9 Bergström & Boréus 2000, s. 49.
10 Repstad 1988, s. 69.
11 Bergström & Boréus 2000, s. 79.



6

Vi gjorde fem intervjuer med sju bibliotekarier på fem olika folkbibliotek. Anledningen till att
vi valde folkbibliotek var att vi i vår uppsats har valt att anlägga ett demokratiskt perspektiv.
Vi menar att denna typ av bibliotek har en viktig roll som informationsförsörjare i ett demo-
kratiskt samhälle, då de har samtliga medborgare som målgrupp. Undersökningen skulle få
ökad tyngd om vi kunnat utöka undersökningen till att omfatta fler offentliga bibliotek av
olika slag. Tidsbegränsningen gör dock att vi måste begränsa oss. Vi begränsade även vår
undersökning till de västra och södra delarna av landet, eftersom avståndet inte fick vara allt-
för långt då vi ville genomföra intervjuerna personligen. Vi tror ändå att de resultat vi fått
fram skulle kunna vara representativa för andra folkbibliotek i Sverige. Vi är medvetna om att
vi inte kan dra generella slutsatser av fem intervjuer men vi anser att dessa kan ge oss en indi-
kation på hur det förhåller sig idag. Undersökningen kan ses som ett litet stickprov på de
svenska folkbiblioteken.

De intervjupersoner vi valde skulle kunna ses som representativa för ett folkbibliotek idag. Vi
ville alltså intervjua personer som arbetar på bibliotek, för att se vilka kunskaper om upphovs-
rätt som fanns bland dem som behandlar information. För att komma i kontakt med bibliote-
karier som skulle kunna tänka sig att medverka i vår undersökning, skickade vi ut en förfrå-
gan via e-post till 15 stadsbibliotek i västra och södra Sverige. Biblioteken valdes ut på måfå
med enda kriteriet att det skulle vara stadsbibliotek. Av dem som fått förfrågan, svarade sju
bibliotek ganska omgående. Ett av dem hade inte tid att medverka och de övriga ville ha mer
information. Vi skickade utförligare information och det gav oss sedan fem positiva svar. Ef-
ter att vi skickat ut ytterligare tre förfrågningar till bibliotek som inte hörde av sig, beslutade
vi oss för att nöja oss med fem intervjuer, då tiden började rinna iväg. Vi valde också att i
texten anonymisera de personer och de bibliotek vi besökte. Vi gjorde detta val därför att vi
inte ansåg att en precisering av personerna och biblioteken var nödvändig för uppsatsens re-
sultat. Genom detta tillvägagångssätt önskade vi att de intervjuade skulle känna sig mer av-
slappnade vid intervjutillfället.

2.2.1 Intervjumanual

Vi använde oss av en intervjumanual (se bilaga 1) med ett fåtal öppna frågor i enlighet med
vår kvalitativa metod, där vi har vissa faktorer som vi vill lyfta fram i intervjuerna.12 Intervjun
ska vara genomtänkt och styrd men frågorna ska kunna anpassas efter den person som inter-
vjuas. Vi behövde vid ett flertal tillfällen justera frågorna allteftersom intervjun pågick.13 Vi
var noga med att inrikta frågorna på verksamheten eftersom det är den som skulle undersökas
och inte personerna i sig. Det ger en trygghet när man intervjuar, man snokar inte i andras
privatliv.14 Eftersom vi inriktade oss på verksamheten fungerade det att göra intervjuerna på
arbetsplatsen. Detta gav oss också ett helhetsintryck vilket var till nytta både under intervjun
och sedan i analysen.15 Vi valde att genomföra våra intervjuer med hjälp av en bandspelare då
vi ansåg att det skulle underlätta vid vår bearbetning av materialet.

För att testa vår intervjumanual valde vi att utföra en provintervju som inte ingår i undersök-
ningens resultat. För denna intervju kontaktade vi ett närliggande bibliotek. Det här var också
ett test för att se om vi hade tillräckligt med kunskap för att påbörja våra intervjuer. I det stora
hela tyckte vi att frågorna fungerade bra. Vissa frågor kände vi dock att vi var tvungna att
förtydliga, t.ex. när det gällde kunskapen om vilka regler som gäller idag. Vi insåg redan in-
                                                
12 Holme & Solvang 1997, s. 101.
13 Widerberg 2002, s. 16.
14 Ibid., s. 67.
15 Ibid., s. 106.
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nan intervjun att det kunde bli problem om inte den vi intervjuade hade tagit del av departe-
mentsskrivelsen. Därför förberedde vi oss på att själva lyfta fram förändringar till diskussion.
Vi kände efter intervjun att vi var tvungna att strukturera denna del bättre och själva få bättre
kunskap om förändringarna för att på ett enkelt sätt kunna förmedla dessa. När vi på detta sätt
lyfter fram förändringar är vi medvetna om att vi på så sätt styr intervjun och det tar vi hänsyn
till i vår analys.

2.2.2 Analysinstrument för intervjuer

Den information vi fått fram genom intervjuerna måste bearbetas efter insamlingen för att
sedan användas i en textanalys. På detta sätt får intervjuerna förhoppningsvis en struktur och
blir då lättare att tolka och värdera utifrån den problemställning vi har valt att arbeta med. Det
material man har framför sig när intervjuerna är slutförda är egentligen resultatet av en fortlö-
pande analysprocess. Vissa ämnesspecifika infallsvinklar har redan gjorts i samband med in-
tervjumanualens utformning.16 När vi hade genomfört intervjuerna skrevs dessa ner ordagrant.
På detta material gjorde vi sedan en innehållsanalys (se ovan). Då vi såg intervjuerna som en
text, såg vi inga problem med att analysera dem som tidigare texter. När intervjuutskrifterna
var klara läste vi dem flera gånger och skrev ner allt som verkade intressant. På detta sätt fick
vi ”analystrådar” att gå vidare med. Efter detta försökte vi systematisera vad som hängde ihop
och vad som var viktigt.17 Därefter sorterades analystrådarna efter två huvudteman, i detta fall
kunskap om upphovsrätt och möjligheter och problem. Till dessa formulerades ett antal un-
derteman som också framkommit under intervjuerna (se bilaga 2). Intervjuerna sammanfatta-
des för att ge en bild av biblioteken. Intervjuresultatet sammanställdes sedan i en samlad ana-
lys där teman, frågeställning och teori visade vägen.

                                                
16 Widerberg 2002, s. 133.
17 Ibid., s. 137.
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

3.1 TIDIGARE FORSKNING OCH RELEVANT LITTERATUR

Upphovsrätt är en angelägen fråga för flera olika ämnesområden och det gör att det är svårt att
få en överskådlig bild av forskningen. Sedan början av 90-talet har det nationellt och interna-
tionellt pågått ett försök att anpassa upphovsrätten till den digitala miljön. Den digitala tekni-
ken gör det lättare för information att spridas över gränserna och det är lämpligt om länder
som samarbetar på ett eller annat sätt har likalydande lagar för att ge rättighetsinnehavarna ett
bättre skydd. Arbete inom EU för att uppnå detta har genom flertalet omarbetade direktiv lett
fram till Europaparlamentets förslag till harmonisering av upphovsrätten. Harmonisering be-
tyder i detta sammanhang att enskilda medlemsländers lagstiftning ska anpassa så att samma
lagar gäller inom hela den Europeiska Unionen.

Redan i slutet av 80-talet uppmärksammades teknikutvecklingens inverkan på upphovsrätten.
Ett program för att följa upp detta påbörjades. Den s.k. Grönboken18 på området publicerades
i juli 1995 och blev det första steget för att vidta åtgärder på gemenskapsnivå. En grönbok är
ett diskussionsunderlag som tas fram när frågor inom gemenskapen ska diskuteras. Syftet var
att lyfta fram frågor om upphovsrätt och de närstående rättigheterna för att bland annat fast-
ställa vilket behov som fanns för en lagändringsåtgärd. I det första kapitlet beskrivs hur viktigt
informationssamhället är för unionen och hur det borde fungera. Det andra kapitlet lyfter fram
nio ämnen som verkar mest angelägna att behandla för att informationssamhället ska fungera
väl.19

1996 slöts två viktiga fördrag inom World Intellectual Property Organisation (WIPO) som vi
har valt att mer utförligt diskutera i uppsatsen då det är två fördrag som fått stor betydelse på
upphovsrättsområdet. Det har sedan kommit ett flertal EG-direktiv som tar upp denna fråga.
Ett direktiv innebär att medlemsstaterna har skyldighet att anpassa sin nationella lagstiftning
så att den stämmer överens med direktivets lydelse. Det direktiv, 2001/29/EG, som idag före-
ligger har föregåtts av två andra som man tvingats att omformulera efter påtryckningar. Det
första kom 199820 och bygger på de båda WIPO-fördragen. Ett av de förslag som väckte star-
ka reaktioner var att tillfälliga kopior i datorns arbetsminne skulle räknas som ett skyddat ex-
emplar, vilket skulle innebära stora kostnader för biblioteken om de skulle tvingas betala för
varje kopia som visas på skärmen.21 Det andra direktivet kom 199922 och i detta utvidgades
bland annat det undantag som tidigare gällde syn- och hörselskadade till att gälla alla typer av
funktionshinder.23 2001 kom sedan det slutgiltiga direktivet. De förslag till lagändring som
direktivet gav finns i departementsskrivelsen 2003:35. En departementsskrivelse är ett förslag
som arbetas fram av något av departementen och som sedan skickas ut på remiss innan re-
geringen får ta ställning i frågan och skriva en proposition. Vår uppsats kommer framförallt
att behandla det sistnämnda dokument.

I Sverige har det skrivits en hel del om upphovsrätt och immaterialrätt, där upphovsrätten
ingår. Här kan t.ex. nämnas Biblioteksrätt skriven av Carl Martin Roos i samarbete med
                                                
18 Grönbokens titel: Green paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM (95) 382
final.
19 Grönbok om upphovsrätt och närstående rättigheter (1995).
20 Direktivets nummer är: KOM (97) 628.
21 Renman Claesson 1999, del 1.
22 Direktivets nummer är: KOM (99) 250.
23 Kadesjö 2001, s. 47.
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Kungliga biblioteket. Vi anser att det är en tydlig och överskådlig genomgång av de rättsreg-
ler som berör biblioteket. Trots att den är skriven 1994 har den ett innehåll som fortfarande
idag är aktuellt. Internetpublicering, en juridisk vägledning av Malin Edmar Forsman är ex-
empel på annan litteratur som behandlar ämnet upphovsrätt med tyngdpunkt på den digitala
aspekten. Det finns även flera utredningar, artiklar och en del magisteruppsatser inom biblio-
teks- och informationsvetenskap som handlar om upphovsrätt i den digitala miljön. Eftersom
vi bygger vår undersökning på en aktuell departementsskrivelse, finns det ingen direkt forsk-
ning som berör vårt problemområde. Den har emellertid uppmärksammats från bibliotekshåll
och man har diskuterat vilka konsekvenser den kommer att föra med sig.

Daniel Westman och Peter Seipel har forskat om hur juridiken påverkas av informationstek-
niken. De ger med The right to know Computers and Information Power 24 och Information -
infrastruktur och access25 en bild av det problemområde som finns och hur informationstek-
nologi och juridik påverkar samhället i ett vidare perspektiv. Denna forskning kommer vi att
använda oss av i det teoretiska ramverket.

Vår uppsats bygger till viss del vidare på en magisteruppsats från Lund, Biblioteken, upphovs-
rätten och de nya medierna, 2000, skriven av Jenny Widmark. I uppsatsen beskrivs det rådan-
de rättsläget som det såg ut år 2000, den internationella utvecklingen på området och vilka
konsekvenser detta hade för biblioteken. Uppsatsen behandlar flera olika typer av bibliotek
såsom vetenskapliga-, fack- och folkbibliotek. Vi får en redogörelse av debatten mellan 1996-
1999 som föregick det nu rådande EG-direktivet. På så sätt har det varit intressant för oss att
ta del av denna när vi nu granskar det svenska lagförslaget. Widmarks slutsats blev att om
direktivet implementeras i svensk lag kommer balansen mellan upphovsmän och allmänhe-
tens tillgång till information väga över till fördel för upphovsmännen, om man ser det i ett
svenskt perspektiv. Direktivet kommer högst troligt innebära ökade kostnader och förändring-
ar i verksamheten om biblioteken även i fortsättningen skulle kunna upprätthålla samma ser-
vice som i dagsläget.

Maria Kadesjö skrev 2001 en magisteruppsats vid Uppsala Universitet, Folkbiblioteken, upp-
hovsmännen och den nya upphovsrätten: en analys av debatten i Sverige 1995-2000. Även i
denna uppsats behandlas debatten som föregått det EG-direktiv som ligger till grund för den
departementsskrivelse som vi kommer att studera i vår uppsats. Vidare diskuterar uppsatsen
hur de förändringar som föreslås av EU kan komma att påverka folkbiblioteken. De två grup-
perna i debatten som studeras är de vars främsta prioritering är biblioteken och dess framtid
och upphovsrättsinnehavarna som består av representanter för upphovsrättsliga organisatio-
ner. Hon har delat upp debatten i fyra omgångar, där varje period studeras för sig. Undersök-
ningen är intressant för oss i det avseendet att även hon valt att inrikta sig på folkbiblioteken
och därmed även anlägga ett demokratiskt perspektiv när hon studerar debatten. Uppsatsen
visar att det är de ekonomiska intressena som styr harmoniseringen av upphovsrätten och bib-
lioteken är oroliga hur det ska komma att påverka dem.

I magisteruppsatsen Digital upphovsrätt och informationsteknik – ett dilemma? från år 2000,
har författaren Åsa Jenslin gjort en analys av informationskedjans aktörer d.v.s. biblioteken,
förlagen och forskarna. Författaren ville se hur dessa aktörer påverkas av den pågående revi-
deringen av upphovsrätten så som den sett ut fram till år 2000. Hon ville också försöka få
fram hur de olika aktörernas intressen skiljer sig från varandra och hur deras verksamheter
påverkas av nya publiceringsformer. Den slutsats hon kom fram till var att revideringen av
                                                
24 Seipel 1991.
25 Westman 1998.
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upphovsrätten påverkade aktörerna och gjorde att de var tvungna att omdefiniera sina roller
och fundera på vilken roll de vill ha i framtidens vetenskapliga kommunikationskedja. Bibli-
oteken betonar tillgång till skillnad från förlagen som vill ha säkerhet och ersättning. Det
handlar om balansgången där rätten till ersättning balanseras mot allmänhetens rätt till infor-
mation. Forskarna har inga direkta krav då det gäller upphovsrättsliga frågor då deras främsta
intressen är att publicera sig utan egentliga ekonomiska vinstintressen. För bibliotekens del
har de nya publiceringsformerna förändrat verksamheten genom att man istället för fysiska
exemplar nu köper sin tillgång till produkter. Universitetsbiblioteken har även förändrat sin
verksamhet på det sättet att de har börjat med elektronisk publicering. Uppsatsen berör vårt
område då det gäller digital upphovsrätt och informationsteknik. Vi har också valt att använda
oss av samma modell för att tydliggöra hur informationstekniken påverkar samhället. En vik-
tig skillnad är dock att vi väljer att behandla folkbibliotek.

Ett projekt att nämna i sammanhanget är European Copyright User Platform (E©UP) som
pågick under 1994-1999. EU-kommissionen sammanträdde i november 1993 för att diskutera
och identifiera de problem med copyright som uppstått i och med ny informationsteknologi.
Man ville utreda hur detta påverkade biblioteken. Den europeiska lobbyorganisationen för
bibliotek och arkiv inom EU, European Bureau of Library, Information and Documentation
Association (EBLIDA) erbjöd sig att hjälpa till och bildade E©UP. Biblioteken skulle göras
uppmärksamma på copyright genom flera workshops. Man ville också identifiera de problem
som uppstått i samband med den elektroniska servicen, diskutera problemen och komma fram
till en kod för hur elektronisk information skulle behandlas.26

Denna genomgång har gett oss ännu en indikation på att vårt ämne är väldigt aktuellt. De oli-
ka fördragen är grunden till den departementsskrivelse som idag föreligger och vi befinner oss
alltså i slutet av en väldigt lång process. Det är i slutet av denna process vår uppsats tar sitt
avstamp.

Litteraturen behandlar tiden som föregått vår uppsats och har tillfört vår studie en detaljerad
genomgång av den senaste tidens utveckling. Den har också visat att biblioteken varit engage-
rade i upphovsrättsliga frågor, något som är intressant för vår studie som syftar på att ta reda
på hur engagemanget ser ut idag.

3.2 TEORETISKT RAMVERK

I detta avsnitt kommer vi att beskriva den teoretiska ram som ligger till grund för uppsatsar-
betet. Genom att sätta in det valda problemområdet i en bild av ett samhälle som anses vara
starkt präglat av information, vill vi ge läsaren ett vidare perspektiv. Vi har valt att anlägga ett
demokratiskt perspektiv för att belysa frågor som har med tillgång och begränsningar av in-
formation att göra. Tanken med detta är att undersöka vilka demokratiska konsekvenser en
förändring av upphovsrättslagen kan medföra då det gäller tillgång till information. Upphovs-
rätt är en viktig del i att stimulera skapande men kan också leda till problem och begränsa
tillgången på information för medborgaren. Då vi inte funnit en specifik teori som helt och
hållet passar vårt fokus, har vi valt att sätta samman olika delar till vad vi kallar ett teoretiskt
ramverk som vi har med oss under arbetets gång och som i analysdelen hjälper oss att få en
djupare förståelse av det vi har undersökt.

                                                
26 E©UP: www.eblida.org/ecup/ecupinfo.html
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De författare vi kommer att ta upp är Emin Tengström, som är professor i humanekologi vid
Göteborgs Universitet. Ian Rowlands är verksam vid City University i Storbritannien. Jesper
Strömbäck är doktorand i journalistik vid Stockholms universitet och forskar inom politisk
kommunikation vid Demokratiinstitutet i Sundsvall, samtidigt som han undervisar vid Insti-
tutionen för medie- och kommunikationsvetenskap på Mitthögskolan. Daniel Westman är
doktorand på Juridicum vid Stockholms Universitet, Peter Seipel är professor i rättsinformatik
vid samma Universitet och Rolf Hapel är stadsbibliotekarie i Århus.

3.2.1 Information, kunskap och makt - ett demokratiskt perspektiv

Under de senaste årtiondena har kraftfullare tekniker för inhämtning, lagring, bearbetning och
spridning av information blivit tillgängliga för allt fler människor. På kort tid har en stor del
av Sveriges befolkning fått tillgång till bland annat Internet och därmed helt nya möjligheter
att inhämta information och delta i nya kommunikationsprocesser utan hänsyn till geografiska
gränser. Detta har påverkat och förändrar hela tiden förutsättningarna för demokratin.27 Som
vi ser det är tillgången på information en demokratisk rättighet, samtidigt som rätten till något
man skapat också ryms i en demokrati. Demokrati är ett begrepp som har många innebörder
och vi vill här kort redogöra för några grundläggande demokratiska principer, som får fungera
som vår definition av demokrati.

All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning
och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamenta-
riskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under la-
garna. Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilde människans frihet och värdighet.28

I regeringsformens första paragrafer finns principerna för den svenska demokratin, där det
tydligt framgår att all offentlig makt ska utgå från folket och att den svenska folkstyrelsen
”bygger på fri åsiktsbildning”.29 Vad demokrati står för är inte entydigt. Det finns dock en
grundläggande idé som ligger till grund för alla demokratiformer och det finns också ett antal
minimikriterier som måste uppfyllas. Den grundläggande idéen är den om politisk jämlikhet
dvs. alla myndiga människor är och ska behandlas som moraliskt och politiskt lika mycket
värda. Alla ska ha samma rätt att själva bestämma vad som är bäst för dem.30 Beroende på hur
man definierar begreppet demokrati visar man vilken vikt man fäster vid olika värden. Om
man menar att effektiviteten är central, kan andra värden såsom människors lika värde få
mindre vikt, och omvänt.31 Demokrati kan beskrivas med ett antal kriterier. Den amerikanske
statsvetaren Robert Dahl som omnämns i Jesper Strömbäcks Makt och medier (2000) tar upp
sex minimikriterier som måste finnas i demokratiska stater:32

1. Valda makthavare
2. Fria rättvisa och återkommande val
3. Yttrandefrihet
4. Tillgång till information
5. Förenings- och gemenskapsfrihet
6. Inkluderande medborgarskap.

                                                
27 SOU 2000:1, s. 98.
28 Regeringsformen § 1 & § 2.
29 Strömbäck 2000, s. 20.
30 Ibid., s. 25f.
31 SOU 2000:1, s. 18.
32 Strömbäck 2000, s. 27f.
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Mest intressant för denna uppsats är det fjärde kriteriet. Medborgare i en demokrati ska ha rätt
att fritt söka och skaffa sig den information de vill ha. Det innebär inte att information måste
vara gratis, men att de politiska makthavarna inte har rätt att hindra medborgarna från att skaf-
fa sig den information de vill ha, eller anser sig behöva. Det måste också finnas alternativa
informationskällor. Alla former av informationsmonopol, statliga eller privata strider mot
demokratin. Informationskällorna måste också skyddas av lagen.33

I ett samhälle där makt alltmer baseras på kunskap och information är det viktigt att vi värnar
om att alla ska ha tillgång till denna information. Här kan biblioteket spela en viktig roll. Dels
genom att ställa information till förfogande men också genom att erbjuda hjälp och vägled-
ning för att orientera sig i den uppsjö av information som finns i både tryckt och i digital
form. Man kan ställa sig frågan varför folkbibliotekens roll i ett demokratiskt samhälle är så
viktig och varför det är intressant att se vilka konsekvenser upphovsrättsliga förändringar
skulle kunna få. Här väljer vi att lyfta fram de målformuleringar och de värderingar som Rolf
Hapel, stadsbibliotekarie i Århus, menar har kommit att ligga till grund för de nordiska folk-
bibliotekens verksamheter.34

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

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

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

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

• Folkbibliotek ska stärka personlig kreativ och analytisk förmåga.
• Folkbibliotek ska stödja kulturell mångfald.
• Folkbibliotek ska stärka kunskapen om informationsteknikens möjligheter –

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

Målformuleringen gör klart att biblioteken har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och
behövs för att täcka allmänhetens behov av kunskap, information och kultur. Inskränkningar
på detta område skulle även bli inskränkningar i den enskilde medborgarens demokratiska
rättigheter.

3.2.2 Informationsutbudets möjligheter och problem

Den ökade rörelsefriheten över gränserna förbättrar medborgarnas möjligheter att utnyttja sina
medborgerliga rättigheter. Globaliseringen ökar möjligheterna för informationsutbudet och
gör att en medborgare snabbt kan bli medveten om händelser runt om i världen. Ökad tillgång
till information gör det också möjligt för medborgaren att få ökad kunskap och möjlighet till
opinionsbildning. Tillgång till information om händelser i samma stund de inträffar gynnar
demokratin genom att flera ges ökad möjlighet att påverka demokratiska beslutsprocesser.35

Den snabba utvecklingen inom informationstekniken kan enligt många göra att det uppstår
klyftor mellan olika samhällsgrupper då det gäller tillgång till kunskap. I vårt samhälle måste

                                                
33 Strömbäck 2000, s. 27.
34 Kadesjö 2001, s. 13.
35 SOU 2000, s. 67 f.
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man som individ kunna tillgängliggöra sig kunskap för att överleva. Tillgänglig information
måste förvandlas till verklig kunskap, för att kunna förstås av individen. Genom ökade flöden
av information blir det svårare att söka, välja och strukturera den.36 Informationsutbudet kan
komma att få slagsida till förmån för de mest resursstarkas efterfrågan och intressen. Fram-
växten av dyra former av informationssökning, som behövs då utbudet av information ökar på
ett drastiskt sätt, kan utgöra ett hot mot bibliotekens verksamhet. Det kan till och med bli så
att nya aktörer, t.ex. informationsmäklare, kommer att uppträda på marknaden för att erbjuda
hjälp att sovra i informationsdjungeln, självklart bra för dem som kan betala. Detta kommer
att förändra de offentliga bibliotekens samhällsroll som är viktig i ett demokratiskt perspek-
tiv.37

Det har internationellt pekats på en risk för kommersialisering av informationsförmedlingen.
Det ökade informationsflödet styrs mer och mer av mäktiga aktörer som finns på den interna-
tionella scenen.38 De multinationella företagen kan i ett kommersiellt syfte hemlighålla eller
offentliggöra information. Databaser med attraktiv information kan göras lönsamma vilket gör
att information blir mer och mer som en vara.39 Den skiljer sig dock från traditionella varor i
det avseendet att informationen kan säljas samtidigt som den kan behållas av säljaren. Dess-
utom kan den delas gång på gång utan att förlora i värde. Det är svårt att räkna ut ett mark-
nadsvärde på information. Istället får innehavaren när det gäller fakta och uppgifter en sär-
ställning på marknaden och det är den som ger ett ekonomiskt värde snarare än informationen.
När den sedan delas med någon annan blir ställningen försvagad och mindre värdefull. Kon-
kurrensfördelen är helt förenlig med en marknad men det kan även uppstå ett informations-
monopol. Information kan vara dyr att skapa eller sammanställa men billig att reproducera,
vilket innebär att flera kan använda sig av den utan att köpa den av säljaren. När det gäller
digitala verk har de också samma kvalité som originalet. När ett verk har gjorts tillgänglig för
allmänheten krävs rättsregler för att ge säljaren någon slags exklusiv rätt över sitt verk för att
stimulera till ökad produktion. Detta är ett av motiven bakom patent- och upphovsrättssyste-
met.40

3.2.3 Två modeller

Vi har valt att använda oss av Rowlands modell för att kunna behandla frågor som rör fri till-
gång respektive reglering av informationsflöden.41 Modellen ger oss en struktur då den delar
in informationspolitiska begrepp i fack där de lättare blir överskådliga.

                                                
36 Tengström 1987, s. 84.
37 Ibid., s. 126ff.
38 Tengström 1987, s. 108f.
39 Ibid., s. 94ff.
40 Westman 1998, s. 24f.
41 Rowlands 1997, s. 15.
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INFORMATION FOR INFORMATION
CITIZENSHIP PROTECTIONISM

♦free public libraries ♦data privacy
                 ♦Internet ♦censorship
                 ♦freedom of information ♦national security
                 ♦access to democracy ♦commercial secrecy
                 ♦advice service ♦cultural identity

♦legal deposit ♦national champions

  
INFORMATION FOR INFORMATION FOR
CONSUMER CHOICE COMPETITIVE ADVANTAGE

♦freedom of the press ♦Intranet
                 ♦the mass media ♦competitive intelligence
                 ♦universal service ♦patents
                 ♦public-private synergy ♦intellectual property rights
                 ♦charged library service ♦market research
                 ♦infotainment ♦consultancy

Figur 1. Kartläggning över informationspolitikens konstruktion (Rowlands 1997, s. 15)

Rowlands vill att modellen ska ses som ett verktyg vid funderingar och fördomar om infor-
mationspolitik. Den ska förenkla verkligheten och vara kritisk.42 Rowlands menar, precis som
Tengström, att informationspolitik utspelar sig i ett större sammanhang där det sker en för-
vandling av data → information →kunskap →visdom. Hur den här omvandlingen sker beror
på vilka normer och värderingar som finns i samhället.

Inom det informationspolitiska området finns det bland annat två viktiga och problematiska
dimensioner att diskutera. Den första gäller ekonomiska överväganden. Ska information ses
som en vara eller som allmänt gods? En förutsättning för skapandet och utvecklandet av in-
formation är att skaparen eller investeraren har möjlighet att få ersättning för sitt arbete.
Nackdelen är att detta kan medföra att det uppstår ett hinder för dem som inte har råd att be-
tala för informationen. För att förhindra detta krävs offentlig styrning i form av lagar och t.ex.
investeringar i offentliga bibliotek. Den andra dimensionen av modellen handlar om makt-
strukturer. Det är bra med så stor tillgång till information som möjligt men ibland behöver den
begränsas av t.ex. nationella skäl, men det finns alltid en risk att makthavare i samhället be-
gränsar det fria informationsflödet för egen vinnings skull. Dessa två dimensioner
(”information as a public good” vs. ”information as a tradeable commodity” och ”access” vs.
”secrecy”) ger en bra bild av informationspolitikens struktur. Det är viktigt att man alltid för-
söker hitta en balans mellan dessa motstridiga krafter som hela tiden påverkar de som arbetar
med information och sätter gränser inom vilka man sedan hanterar informationen.43

                                                
42 Rowlands 1997, s. 23.
43 Ibid., s. 14f.
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Vi kommer med vår undersökning att behandla områden inom modellens båda dimensioner.
De delar vi kommer att lyfta fram är tydligt markerade i modellen. Rowlands tar upp fria of-
fentliga bibliotek, Internet, informationsfrihet och tillgång till demokrati som något som ligger
nära öppna flöden av information och information som en allmännytta. Modellen går också att
koppla till vår undersökning då det gäller huruvida det ska finnas betaltjänster på biblioteken
eller ej. Rowlands placerar företeelsen närmare information som en vara samtidigt som mo-
dellen visar att det handlar om tillgång till öppna flöden, bara man kan betala för det. Det
finns vidare rättighetsinnehavare som ser biblioteken som konkurrenter då de tillåter att verk
lånas ut och inte tar betalt för det. Här handlar det också om information som en vara men vi
rör oss då med begränsade flöden av information. Biblioteken öppnar egentligen bara upp för
ytterligare kreativitet som rättighetsinnehavarna då kommer att tjäna på. Tillgången låter allt-
så ny frukt att växa.44 Vi ska försöka använda modellen för att placera in de svenska offentliga
biblioteken, dels när det gäller de politiska riktlinjerna och dels när det gäller hur man gör
information tillgänglig för medborgare.

En bakgrund till den här uppsatsen är att informationsteknologin påverkar bibliotekens verk-
samhet på många sätt. Därför är det också intressant att få en föreställning om hur informa-
tionsteknologin påverkar samhället i stort.  Denna påverkan kan analyseras på olika sätt. Man
kan se informationsteknologin som en förstärkare, d.v.s. att den lyfter fram tendenser som
redan finns i samhället. Ett exempel är att de motsättningar som redan finns mellan olika re-
gleringar och intressen stärks. Om detta kopplas till vår problemställning är konflikten mellan
upphovsmannens ensamrätt till ett verk och användarnas intresse, då det gäller största möjliga
informationsfrihet, intressant att notera. Informationsteknologin kan också ses som en kataly-
sator eftersom den skapar diskussioner och debatter om den rättsliga regleringen. Utan den
tekniska utvecklingen hade debatten om exempelvis integritetsskyddet sett annorlunda ut, om
den överhuvudtaget hade uppkommit. Informationsteknologin kan slutligen ses som en för-
ändrare eftersom den har förmågan att ändra våra grundläggande uppfattningar och sätt att
resonera i olika frågor. Inom juridiken ses i vissa sammanhang upphovsrätten som ett område
där det krävs ett grundläggande nytänkande.45

Peter Seipel har konstruerat en modell för att visa på en slags växelverkan mellan teknologin
och samhället som vi väljer att ta upp som komplement till Rowlands mer specifika modell.
Denna modell är väldigt enkel och skulle lätt kunna beskrivas i text men vi väljer att lyfta
fram den som en modell för att kunna omvandla den så att den bättre passar vår studie. Mo-
dellen behandlar olika riktningar och regleringar för information och därmed också upphovs-
rätten i ett samhällsperspektiv. Den ska ses som ett generellt mönster där det går att göra
många kopplingar. Viktigt att tänka på är att det sker en ömsesidig påverkan. Tekniken påver-
kar samhället t ex. rättssystemet som i sin tur även påverkar tekniken.

Figur 2. Växelverkan mellan informationsteknologin, informationspolitik och den rättsliga regleringen46

                                                
44 Rowlands 1997, s. 137.
45 Westman 1998, s. 44.
46 Seipel 1991, s. 11.
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I denna modell ska Informationsteknologi tolkas som ett vitt begrepp som inte bara omfattar
hård- och mjukvara, utan även metoder och strategier för hur information behandlas. Ideologi
står för de mål och ambitioner som finns inom IT-politiken och rättslig reglering syftar på IT-
verksamhetens rättsliga ram som bland annat byggs upp genom regleringar. Den rättsliga re-
gleringen styrs av IT-politiken, som kan sägas beskriva informationssystem i form av möjlig-
heter och förväntningar. Samtidigt kan nya informationssystem göra det nödvändigt att skapa
nya lagar och strategier som i sin tur kan komma att kräva en ”omformulering” av de ideolo-
giska målen.47 Vi har valt att tolka Seipels modell utifrån vårt fokus och förändra den för att
visa hur den skulle kunna användas för att studera upphovsrätten.

Figur 3 Växelverkan mellan digitala medier, upphovsmännens rätt – allmänhetens informationstillgång och de-
partementsskrivelsen.

3.2.4 Informationsbehandling – en uppgift för ett offentligt bibliotek

För att avsluta vårt teoretiska ramverk vill vi lyfta fram några aspekter som informationstek-
nologin har på informationsbehandlingen som är en av bibliotekets huvuduppgifter. En bred
definition av begreppet informationsbehandling kan man säga är alla åtgärder då det gäller att
samla in, ordna, bearbeta, söka och distribuera information. I samband med att information
ses som en allt viktigare resurs har informationsbehandlingens effektivitet fått större betydel-
se.48

• Nya villkor för skapandet
Utvecklingen av de datoriserade hjälpmedel som används vid informationsbehandling har
under de senaste årtiondena gått otroligt snabbt. Det har förändrat förutsättningarna för hur vi
hanterar information. Villkoren för skapandet av information ändras när datorer används. Det
blir enklare att lagra, söka fram, kopiera och förändra det material som finns för att kunna
använda det i andra sammanhang. Sökning, användning och produktion av information får ett
allt tydligare samband.

• Medieintegration
Digitaliseringen och uppkomsten av globala nätverk har gjort det svårare att kontrollera till-
gången på information, samtidigt har den nya tekniken inneburit att man på teknisk väg kan
hindra att oönskade personer får tillgång till informationen. Tekniken innebär alltså att tradi-
tionellt åtskilda representationsformer kan integreras. Här kan man nämna webbsidorna på
Internet, där text kombineras med audiovisuella medier.

                                                
47 Seipel 1991, s. 11f.
48 För följande stycken se Westman 1998, s. 28ff.

           Digitala medier Balans mellan upphovsmännens rätt
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• Nya kommunikationssätt
Med hjälp av de nya kommunikationssätten kan man med mycket enkla medel nå ut med sina
meddelanden till en global publik. Tekniken har gjort det lättare för användaren att själv på-
verka vilken information han ska få tag på och hur den skall presenteras för honom eller hen-
ne.

• Informationens frikoppling från sin förpackning
Eftersom information inte längre är bunden till en fysisk bärare (t.ex. en bok), är det svårt att
på ett enkelt sätt reglera tillgång och kontrollera spridningen. När information frigörs från sin
förpackning ställer det till problem för lagstiftningen, som präglas av kopplingen till fysiska
exemplar.

• Nya informationsstrukturer
Idag kan det vara problematiskt att tala om en handling eller ett verk, två vanligt förekom-
mande begrepp inom juridiken. Man talar istället om möjligheterna att söka och sammanställa
information och olika sätt att organisera informationssystem. Information som fysiskt finns
lagrad på ett ställe kan enkelt sammanställas och användas någon annanstans. Det blir svårt att
avgöra vem som är upphovsman. Vissa typer av information blir dessutom kortvarig. Infor-
mationen kan visas en gång på en dator för att sedan försvinna. Detta kan vara ett problem när
det gäller bevisningen i en rättslig process.

Vi har nu presenterat vårt teoretiska ramverk. I det följande kapitlet kommer vi att redogöra
för upphovsrättens utveckling, som vi anser är av vikt för att förstå det regelverk som förelig-
ger idag. Vi kommer att ta upp de två traditionerna på området och viktiga internationella
konventioner och avtal som präglat upphovsrätten.
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4 UPPHOVSRÄTTENS RÄTTSREGLER

4.1 UPPHOVSRÄTTENS UTVECKLING

Det finns två traditioner i sättet att se på upphovsrätt, den anglosaxiska (copyright)49 och den
kontinentaleuropeiska (droit d´auteur).50 Copyright har sin utgångspunkt i Englands common
law51 tradition och droit d´auteur har sitt ursprung i det europeiska civilrättssystemet. Gene-
rellt sett kan man säga att de två traditionerna representerar det kommersiella respektive det
ideella synsättet.52 Copyright bygger på en filosofisk utilitarism där man betonar nyttan som
norm för allt handlande. Upphovsrättens uppgift är att stimulera produktion av största möjliga
variation till lägsta möjliga pris.53 Programvaru- och mediebranschen försöker idag anpassa
upphovsrätten till den anglosaxiska traditionen, som står på arbetsgivarnas och uppdragsgi-
varnas sida. Droit d´auteur bygger på en filosofi om naturlig rätt. Inom denna tradition slår
man alltså vakt om upphovsmannens personliga rätt till sina intellektuella verk.54 Den sociala
nyttan betonas inte nämnvärt.55 Självklart återfinns även utilitaristiska tankegångar inom droit
d´auteur traditionen precis som den naturliga rätten återfinns inom copyright traditionen.56 De
två traditionerna är egentligen mer lika än olika. Även om det idag inte finns någon större
teknisk skillnad ser man dock tydliga spår av de olika utgångspunkterna. Det är både i fransk
och engelsk upphovsrätt förbjudet att kopiera texter, program och bilder men av olika anled-
ningar.57

Den engelska upphovsrätten kan spåras tillbaka till den första ”printing establishment” från
1476. Den engelska kronan ville kontrollera den revolutionerande nya tekniken. Ett motiv var
politiskt; att undertrycka spridandet av oliktänkande åsikter genom billiga och enkla kopior.
Det andra motivet var ekonomiskt. Genom att garantera hovfavoriter eller personer som var
villiga att betala för de exklusiva rättigheterna att publicera böcker, hamnade hovet i en posi-
tion som kunde tjäna på den växande marknaden för litterära verk. Kronan hade kontroll över
bokpublicering genom ”the Licensing Act” och så fortsatte det genom hela 1600-talet. I mit-
ten av 1600-talet avsade sig kronan den ekonomiska kontrollen, till förmån för Stationer`s
Company. Det var ett Londongille för boktryckare, bokbindare och bokhandlare. Stationers
hade genom ett boktryckarpatent fått monopol över den engelska förlagsbranschens handel.58

Fram till 1700-talets början var rätten att trycka ett kommersiellt privilegium för boktryckar-
gillet. Rätten att trycka övergick sedan så smått till författaren.59 När ”the Licensing Act” gick
ut 1694 ändrade alltså Stationers strategi. De började nu betona författarens intressen över
förläggarna. Detta resulterade i världens första upphovsrättslag ”the Statute of Anne” år
1710.60 Lagen begränsade upphovsrätten till 14 år från dagen då verket publicerats. Var för-
fattaren vid liv när tiden gick ut kunde den förlängas ytterligare 14 år. Från början skyddades
bara böcker men undan för undan gjordes tillägg för att skydda andra prestationer.61 Intressant
                                                
49 Copyright = rätten att mångfaldiga
50 Droit d´auteur = författarens rätt
51 Jur. (ung) sedvanerätt grundvalen för det engelska rättsväsendet. Engelsk-svenska ordboken 1983
52 Edmar Forsman 2001, s. 25.
53 Goldstein 2001, s. 3.
54 Edmar Forsman 2001, s. 25.
55 Goldstein 2001, s. 4.
56 Ibid., s. 10.
57 Edmar Forsman 2001, s. 26.
58 Goldstein 2001, s. 5.
59 Edmar Forsman 2001, s. 26.
60 Goldstein 2001, s. 5.
61 Ibid., s. 6.
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i bibliotekssammanhang är att i åttonde stadgans femte artikel angavs att kopior av varje bok
skulle levereras till vissa utvalda bibliotek.62 Rättskyddet fick också efter bildandet av Ameri-
kas förenta stater ett viktigt genomslag i USA:s konstitution år 1787.63 Den första amerikans-
ka ”Copyright Act” från 1790 byggde på engelsmännens ”Statute of Anne”. I denna lag sam-
mankopplades upphovsrätt även med patent.

Inom den kontinentaleuropeiska traditionen var det också enväldiga privilegier som gjorde att
författarens rätt växte fram. Ett nytt synsätt i enlighet med det system som immaterialrätten
bygger på idag började växa fram under upplysningstiden och utvecklades framförallt i 1700-
talets Frankrike. I det nya systemet var det upphovsmännen som stod i centrum.64 På 1790-
talet lades grunden för fransmännens första lagar om den intellektuella äganderätten. Lagen
som kom 1793 gav författare en exklusiv rätt att uppföra sina verk. Fram till och med 1957
års upphovsrättslag gjordes bara små förändringar. Det var först på 1980-talet som hänsyn
togs till ny teknologi så som databaser.65

Till upphovsrätt räknas idag också de närstående rättigheterna, de kom till när tekniken gjorde
framsteg och man var tvungen att omforma doktrinen gällde ”författarskapet”. Det gällde t.ex.
ljudinspelningar/fonogram och TV- sändningar men även foto och film. De två sistnämnda
kom att ingå i den kontinentala upphovsrätten och för de andra skapades ”de närstående rät-
tigheterna” eller på franska ”droits voisins”. Skillnaden mellan länder som har författarens rätt
och närstående rättigheter åtskilda och de som har sammanfört dessa under rubriken
”copyright” är bara symbolisk.66

I Sverige växte ett immaterialrättsligt skydd fram under 1800-talet.67 Även här har det sin
utgångspunkt i privilegiesystemet, med enda skillnaden att bokmarknaden utvecklades lång-
sammare här än på kontinenten. Den första allmänna svenska författningen på området var
kungl. Reglementet för boktryckerierna från 1752. Här reglerades inte bara förlagsrättigheter
utan även några rättigheter som rörde upphovsmannen.68 Den första egentliga svenska upp-
hovsrättsliga regleringen stadgades i 1810 års tryckfrihetsförordning: ”Hvarje skrift vare för-
fattarens eller dess rätts laglige innehafvares egendom.” Upphovsmannen (författare till
skrifter, noter och tryck av konstverk) fick obegränsad ensamrätt till sina verk. Detta utvidga-
des med förordningen som kom 1855 vilken också gav författaren ensamrätt att bestämma
över dramatiska eller musikdramatiska verks uppförande på scen. Några år senare kom ett
skydd mot efterbildning av konstverk utanför skriftformen. Det utvidgades sedan till att en-
sam reglera det konstnärliga skyddet. I slutet av 1800-talet ersattes den av en lag om rätt att
efterbilda konstverk. Den fortsatta svenska upphovsrättshistorien knyter nära an till den inter-
nationella utvecklingen.69

1919 fick vi i Sverige en lag om rätt till litterära och musikaliska verk, en annan om rätt till
verk som avbildande konst och en ytterligare om rätt till fotografiska bilder. Dessa anslöts alla
till kontinental och då speciellt tysk rätt. På 30-talet påbörjade de nordiska länderna, utom
Island, en utredning för att klarlägga om det fanns förutsättningar för en gemensam nordisk

                                                
62 Renman Claesson 2003 s. 2.
63 Immaterialrätt 1998, s. 5.
64 Ibid., s. 4.
65 Goldstein 2001, s. 8f.
66 Ibid., s. 11.
67 Immaterialrätt 1998, s. 5.
68 Renman Claesson 2003 s. 3.
69 Immaterialrätt 1998, s. 25.
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lagstiftning.70 Från svenskt håll kom det ett betänkande 1956.71 Detta användes som grund för
arbetet på dagens Upphovsrättslagstiftningen och för att arbeta fram en särskild lag, FotoL72

om rätt till fotografisk bild. Det nordiska samarbetet utvecklades och 1960/61 kunde Sverige,
Norge, Danmark och Finland anta nästan likalydande upphovsrätts- och fotolagar. De närstå-
ende rättigheterna infördes vid samma tid i upphovsrättslagstiftningens femte kapitel. De sak-
nade tidigare motsvarigheter i svensk rätt. Lagen har sedan ändrats flera gånger. FotoL upp-
hävdes 1994, fotografiska verk skyddas numera som konstnärliga verk i upphovsrättslagen.73

Upphovsrätten är idag ett av de mest internationella lagområdena och grundreglerna finns
upprättade i internationella överenskommelser. De ekonomiska konsekvenserna på området
har blivit allt viktigare att ta hänsyn till och det politiska intresset har ökat. Utvecklingen av
den digitala infrastrukturen har gjort att litteratur, musik, databaser o.s.v. knutits till en global
marknad som kräver globala regler och skydd. Därför krävs det en harmonisering av natio-
nella lagar för att inte marknaden ska rubbas. Samtidigt måste det finnas möjligheter att kunna
reglera upphovsrätten nationellt för att man ska kunna stödja andra viktiga allmänna intressen
såsom t.ex. utbildning och kultur.74

4.1.1 Bernkonventionen

Bernkonventionen (BK) är en av de viktigaste internationella överenskommelserna som man
stiftat på det upphovsrättsliga området. Det beror bland annat på att konventionen byggt en
bro mellan de olika traditionerna och satt upp minimikrav som gäller i alla länder oavsett vil-
ket läger de tillhör. 75 BK kom till 1886 och Sverige anslöt sig 1904. Sedan dess har den för-
ändrats ett antal gånger, senast 1971 i Paris, vilket har gjort att den idag består av ett kompli-
cerat regelsystem.76

Syftet bakom konventionen är att på ett så likvärdigt sätt som möjligt skydda upphovsmän när
det gäller deras rätt till sina konstnärliga och litterära verk ”every production in the literary,
scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression”.77 I kon-
ventionen klargörs de minimirättigheter som upphovsmännen har och som framförallt ska ges
till utländska upphovsmän, vars land har anslutit sig till konventionen. Upphovsmannen äger
rätt att:

• översätta eller låta översätta sina verk (art 8)
• mångfaldiga sina verk, oberoende av på vilket sätt eller i vilken form (art 9)
• offentligt framföra dramatiska, musikaliska och musikalisktdramatiska verk och att

överföra sådant framträdande till allmänheten. (art 11.1)
• utsända litterära och konstnärliga verk i radio, TV o.s.v. (art 11 bis 1)
• offentligt uppläsa litterära verk och låta överföra sådan uppläsning till allmänheten.

( art 11 ter 1)
• bearbeta och omforma sina verk. (art 12)

                                                
70 Immaterialrätt 1998, s. 25.
71 Betänkandet finns som SOU 1956:25.
72 Lagens nummer: 1960:730.
73 Immaterialrätt 1998, s. 26.
74 Nordiskt forum för bibliotekschefer: Tema upphovsrätt 1998, s. 16f.
75 Goldstein 2001, s. 4.
76 Strömsholm 2001, s. 31.
77 Artikel 2.1 Bernkonventionen.
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• bearbeta och återge verken genom film och sprida dessa verk. Upphovsmannen äger
också rätten att framföra dem offentligt och att genom tråd till allmänheten överföra
dessa bearbetade eller återgivna verk. ( art 14)

Enligt konventionen är den lägsta skyddstiden för ett verk upphovsmannens livstid och 50 år
efter dennes död. BK administreras av FN-organet World Intellectual Property Organization
(WIPO) och i juni 2003 var 150 stater anslutna.78

Det framgår vidare av konventionen att det finns vissa inskränkningar i ensamrättigheterna.
Bland annat gäller det mångfaldigandet, där ett lands lagstiftning har rätt att tillåta visst mång-
faldigande så länge det inte gör intrång i det normala nyttjandet av verket eller inkräktar på
upphovsmannens legitima intressen.79 De tre villkoren för ett sådant mångfaldigande kallas
för trestegstestet. De tre stegen innebär 1) i vissa särskilda fall 2) att det inte gör intrång i det
normala utnyttjandet 3) ej oskäligt inkräktat på upphovsmannens legitima intressen.80 Till
”vissa särskilda fall” brukar man räkna bibliotek och arkiv som är öppna för allmänheten och
inte drivs av några vinstintressen. Ett bibliotek som önskar mångfaldiga ett skyddat verk
måste stämmas av gentemot de tre leden i trestegstestet.81

En upphovsman har rätt till skydd av sitt verk om han är medborgare i eller har något av de
anslutna länderna som sin vanliga vistelseort. Verket ska då skyddas även om det ännu inte
har givits ut. En grundläggande princip är att ett verk från ett annat land som är anslutet till
konventionen ska skyddas på samma sätt som det egna landets verk, principen om nationell
behandling. Utländska personer som hör hemma i ett annat medlemsland får inte behandlas
sämre än det egna landets medborgare när det gäller skydd och rättsmedel.82 En annan
grundläggande princip är att skyddet aldrig får vara på en lägre nivå än det som anges i re-
spektive konvention. Det finns alltså vissa minimikriterier för hur ett verk måste skyddas.
83Det var vanligt att man tidigare krävde att ett verk anmäldes eller registrerades för att det
skulle skyddas av upphovsrättslagen, framförallt i USA.84

En annan konvention som bör nämnas i detta sammanhang är Världskonventionen (VK), som
tillsammans med BK spelar stor roll för den nationella lagstiftningen. De grundläggande prin-
ciperna är relativt lika. Ett land som anslutit sig till VK har däremot rätt att ställa vissa krav på
ett verk för att det ska skyddas, t.ex. © - symbolen, rättsinnehavarens namn och årtalet för den
första utgivningen.85 Däremot gäller det i BK att alla rättigheter är helt oberoende av formali-
teter, vilket innebär att ett verk skyddas automatiskt.

Länder som har anslutits sig till någon av konventionerna är skyldig att ge skydd till verk från
medlemsländerna. När en konvention stärker det upphovsrättsliga skyddet, måste också den
nationella lagstiftningen följa efter. BK ger upphovsmännen en högre grad av skydd än vad
VK gör och om två länder har tillträtt båda konventionerna gäller Bernkonventionen. Sverige
har bundit sig till båda och svenska upphovsmän har således skydd i de länder som är anslutna
till respektive konvention.86

                                                
78 Ds 2003:35, s. 59.
79 Artikel 9.2 Bernkonventionen.
80 Trestegstestet återfinns i artikel 9.2 i Bernkonventionen, Olsson 1996, s. 508.
81 Lundqvist 2002, s. 9.
82 Ds 2003:35, s. 62.
83 Olsson, 1998, s. 280.
84 Strömsholm 2001, s. 32.
85 Olsson 1998, s. 280.
86 Ibid., s. 278f.
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4.1.2 WIPO Copyright Treaty

Det finns ett stort antal organisationer på upphovsrättsområdet. Inom FN finns det två organ
som behandlar denna typ av frågor. Det första är UNESCO, som har hand om undervisning,
vetenskap och kultur. Dess roll är ganska liten men den har till uppgift att administrera VK.
Det andra är World Intellectual Property Organization (WIPO) som är det viktigaste av de två
organen och har till uppgift att förbättra skyddet för immaterialrätten. WIPO har sitt säte i
Genève och bildades i Stockholm 1967. Organisationens syfte är att underlätta skyddet av den
intellektuella äganderätten genom samarbete mellan länder och olika organisationer, för att på
detta sätt uppmuntra skapande. Arbetet består i att skapa nya internationella överenskommel-
ser och att administrera de som finns, inte bara när det gäller upphovsrätt utan också patent-
och varumärkesskydd.87

Vid en diplomatkonferens i december 1996 lyckades man inom medlemsländerna att anta två
viktiga internationella överenskommelser, WIPO Performance and Phonograms Treaty
(WPPT) och WIPO Copyright Treaty (WCT). Tanken med sammankomsten var att uppdatera
BK och anpassa en del av bestämmelserna till den teknologiska utvecklingen. Tack vare på-
tryckningar från bibliotekshåll så blev till slut avtalen mindre skadliga för informationstill-
gång än det förslag som tagits fram. I detta sammanhang är WCT mest intressant att ta upp
eftersom det är det som har störst betydelse för bibliotekens verksamhet. De artiklar som man
fokuserade på var de som senare blev artikel 8, right of communication to the public och arti-
kel 10, limitations and exceptions. När förslaget kom fanns det också en artikel 7, right of
reproduction, som från början var intressant i bibliotekssammanhang men som i det färdiga
WCT togs bort.88 Avtalet är ett komplement till BK men det finns ingen formell koppling
mellan de båda, ett land kan själv välja om det vill ansluta sig eller inte. Här kan tilläggas att
direktiv 2001/29/EG bygger på dessa överenskommelser.

4.1.3 TRIPs – avtalet

Ett annat avtal som fått betydelse för upphovsrätten är avtalet om Trade Related Aspects of
Intellectual Property (TRIPs-avtalet) som slöts i samband med WTO:s Världshandelsavtal
1994. Vid denna tid hade immaterialrätten fått stor betydelse i den internationella handeln och
man ville göra det möjligt att införa handelshinder mot de länder som inte följde de interna-
tionella avtalen.89 Bakgrunden till detta avtal var att man i industriländerna var missnöjda med
hur det immaterialrättsliga skyddet fungerade, framförallt i utvecklingsländerna och man an-
såg inte att konventionerna och WCT var tillräckliga för att lösa problemet. Avtalet omfattade
i mars 2003 146 länder90 och bygger på BK men är mer konkret och ställer högre krav på
skyddsnivåer för hela immaterialrättsområdet. Däremot ger inte avtalet författaren någon ide-
ell rätt, d.v.s. rätten att få sitt namn angivet och rätten att motsätta sig kränkande behandling.
Istället bygger avtalet på den amerikanska upphovsrätten som är starkt kommersiellt inrik-
tad.91

De normer som medlemsländerna åtar sig följa är dels generella och dels mer specifika då de
endast rör vissa typer av verk och rättigheter. De generella innebär, precis som i BK att stater-
na ska tillämpa nationell behandling, när det gäller alla rättigheter förutom de undantag som

                                                
87 Olsson 1998, s. 339.
88 Nordiskt forum för bibliotekschefer: Tema upphovsrätt 1998, s. 44f.
89 Renman Claesson 2003, s. 3.
90 Ds 2003:35, s. 62.
91 Strömsholm 2001, s. 44.
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anges i konventionen. Man ska också tillämpa mest-gynnad-nations-behandling, vilket inne-
bär att förmåner när det gäller immaterialrättsligt skydd som ett land tilldelar en upphovsman
från annat land också ska beviljas till upphovsmän från andra medlemsländer. Det betyder att
man inte kan upprätta speciella upphovsrättsliga bilaterala avtal mellan två nationer.92 Avtalet
innehåller även mer specifika regler om hur ett land nationella lagstiftning ska utformas när
det gäller sanktioner och rättsmedel för att man ska kunna få ett fungerande rättssystem på
området.93 Genom TRIPs- avtalet och bildandet av WTO har det internationella immaterial-
rätten och dess konventioner dragits in i världshandeln och fått politisk styrka.94

4.1.4 Direktiv 2001/29/EG

I slutet av 1997 presenterades ett förslag till allmänt upphovsrättsdirektiv av Europeiska
kommissionen. Detta direktiv har sedan förändrats flera gånger efter påtryckningar från olika
håll, däribland biblioteken som ansåg att deras möjligheter att sprida information kostnadsfritt
till allmänheten var hotad. Den 22 maj 2001 antog Europaparlamentet och europeiska unio-
nens råd det slutgiltiga direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och
närstående rättigheter i informationssamhället (dir: 2001/29/EG).

Direktivet har antagits med hjälp av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen95 och baseras på ett antal artiklar ur detta fördrag.96 Syftet är att få bort hinder som stör fri
rörlighet av varor och tjänster inom EU:s inre marknad. Ett medel för att nå detta är att göra
upphovsrättslagstiftningen mer enhetlig inom medlemsstaterna. Direktivet syftar alltså till att
harmonisera upphovsrätten så att den inte motverkar handel med varor och tjänster inom uni-
onen. 97 Det ska också anpassa och komplettera upphovsrättslagar och närstående rättigheter
så att de bättre kan svara mot den tekniska utvecklingen och främja sysselsättning och till-
växt.98 En hög skyddsnivå ska uppmuntra till kreativt skapande och genom det öka sysselsätt-
ningsnivån. Skyddet ska inte bara gagna upphovsmännen utan också allmänheten i stort.99 Ett
annat syfte är också att se till att medlemsländerna lever upp till de förpliktelser som de åtagit
sig då de skrev på WIPO-fördragen.100

Direktivet inleds med en ingress som innehåller 61 stycken. Därefter följer 15 artiklar. Artikel
1 tar upp tillämpningsområdet, artikel 2-4 handlar om bestämmelser om ensamrätter för upp-
hovsmannen. Den 5:e artikeln handlar om undantag och inskränkningar i upphovsmannens
ensamrätt och det är här vi hittar det viktigaste i bibliotekssammanhang. Artikel 6-7 gör klart
vilka bestämmelser som bör införas då det gäller skydd för tekniska åtgärder och information
om rättighetsförvaltning. Artikel 8 behandlar sanktioner och åtgärder mot intrång och i artikel
9 ges bestämmelser om fortsatt tillämpning av vissa andra rättsliga bestämmelser utan påver-
kan av direktivet. För tidsanvisning och tekniska anpassningar får man gå till artikel 10 och
11. Slutbestämmelser och avslutande formaliteter avslutar sedan direktivet i artikel 12 till 15.

                                                
92 Olsson 1998, s. 306.
93 Immaterialrätt 1998, s. 9.
94 Strömsholm 2001, s. 44.
95 Från början var detta ”Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen” (Romfördraget)
men kom sedan att ändras för att skapa den institutionella infrastruktur som behövdes vid genomförandet av
EMU. Se vidare URL: http://www.ecb.int/about/emu_sv.htm
96 Direktivet baseras på artikel 47.2, 55 och 95.
97 Ds 2003:35, s. 65.
98 Direktiv 2001/29/EG, stycke 4 och 5 ingressen.
99 Ibid., stycke 9 och 31 ingressen.
100 Ibid., stycke 15 ingressen.
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Direktivet tydliggör vilka ensamrättigheter som en upphovsman har. Tidigare har man sett
publicering av verk på Internet som antingen ett offentligt framförande eller som en offentlig
visning. I direktivet har man nu valt att benämna denna typ av handling som ett sätt att över-
föra verk till allmänheten och ge upphovsmannen ensamrätt. I fortsättningen kommer alltså
all tillgängliggörande av verk på Internet att kräva upphovsmannens tillstånd.101 I direktivets
artikel 5 ges bestämmelser som gör att undantag få göras då det gäller ensamrätterna. De till-
fälliga kopiorna ska undantas från ensamrätten till framställning av exemplar. I detta fall är
direktivet tvingande och denna inskränkning måste införas i nationell rätt. De andra inskränk-
ningarna väljer länderna själva om de vill införa. Direktivet sätter med andra ord bara den
yttre ramen om vad om får finnas med i den nationella lagstiftningen. Däremot får medlems-
länderna inte ha med något utöver det som finns angivet i artikel 5.102

4.2 SVENSK UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGA BIBLIOTEK

Vi kommer här att kortfattat redogöra för lagens huvuddrag. För att sätta in de paragrafer som
berör folkbiblioteken i ett större sammanhang och ge en bättre förståelse för helheten, väljer
vi att börja med en allmän beskrivning av upphovsrätten. De paragrafer som vi anser berör
folkbiblioteken kommer vi att gå närmare in på.103

Svensk upphovsrätt är en grundlagsskyddad rättighet vilket framkommer i regeringsformens
andra kapitel § 19. Författare, konstnärer och fotografer har ”rätt till sina verk enligt bestäm-
melser som meddelas i lag”.104 Lagen får inte inskränkas genom annat än riksdagsbeslut. I
regeringsformen framgår också att lagen ska ge rättigheter till fysiska personer och inte t.ex.
arbetsgivande företag.105 Upphovsrätten är idag en erkänd mänsklig rättighet som finns med i
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.106

Reglerna om upphovsrätt finns i 1960 års Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk (SFS 1960:729), den s.k. upphovsrättslagen i fortsättningen förkortad URL. Det finns
även två förordningar som kompletterar lagen. Den ena är Upphovsrättsförordningen107 och
innehåller bland annat vissa bestämmelser om kopiering inom arkiv och bibliotek. Den andra
är Internationella upphovsrättsförordningen108 och den innehåller vissa bestämmelser som vi
i Sverige är skyldiga att ge verk från andra länder.109

I URL, första kapitlet § 1 räknas de olika verkkategorier som skyddas upp. Det är skönlitterä-
ra eller beskrivande litterära verk i skrift eller tal, datorprogram, musikaliska eller scenistiska
verk även filmverk, bildkonstverk eller fotografiska verk samt byggnadsverk eller bruks-
konstverk.110 Upphovsrätt gäller inte för författningar, beslut av myndigheter, yttranden av
svenska myndigheter eller officiella översättningar av detta material.111

                                                
101 Ds 2003:35, s. 1f.
102 Ibid., s. 69.
103 För utförligare läsning om lagen, se t.ex. Olsson 1996.
104 Regeringsformen, 2 kap. § 19.
105 Immaterialrätt 1998, s. 18.
106 Artikel 27, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.
107 Lagens nummer är: SFS 1993: 1212.
108 Lagens nummer är: SFS 1994:193.
109 Olsson 1998, s. 20.
110 Upphovsrättslagstiftningen 1960:729, 1 kap. § 1.
111 Ibid., 1 kap. § 9.
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För att ett verk ska kunna skyddas av URL måste det vara ”resultatet av en individuell andligt
skapande verksamhet”.112 Om verket uppfyller dessa grundläggande krav på originalitet och
kvalitet har det uppnått ”verkshöjd”113 och kan alltså skyddas. Två personer oberoende av
varandra får inte kunna skapa exakt likadana verk. Upphovsrätten avser inte att skydda de
fakta eller idéer ett verk innehåller utan bara den form en upphovsman gett det.114 Detta inne-
bär alltså inte någon äganderätt till ett fysiskt objekt, t.ex. en bok utan innefattar en mängd
rättigheter som en upphovsman har över sitt verk när det gäller när, var och hur det får använ-
das.115

Till upphovsrätten räknas även det som kallas de närstående rättigheterna. Hit hör verksam-
heter som står nära skyddet för den egentliga upphovsrätten, såsom utövande konstnärer,
framställare av ljudinspelningar, fonogram samt radio- och TV-företag.116 Med utövande
konstnärer avses artister, sångare, musiker och andra som framför litterära eller musikaliska
verk. Utan deras samtycke får man inte spela in och mångfaldiga deras inspelning. Det är
heller inte tillåtet att sända ut deras framförande i radio eller Tv.117 Man måste skilja mellan
upphovsrätt och närstående rättigheter eftersom de har olika regler om tidsperioder för skydd
och olika regler för när det kan bli tal om rättslig prövning.118

När det gäller vem som skyddas utgår lagen från att det är en människa eller en grupp männi-
skor som skapar verk och gör framföranden. Rättigheterna tillhör alltså en person från början.
Som ursprunglig rättighetsinnehavare kan man välja att behålla sin upphovsrätt eller överlåta
den på någon annan, då vanligtvis mot betalning.119 Rättigheterna uppstår automatiskt, man
behöver alltså inte registrera verket någonstans eller särskilt märka det med copyrightsymbo-
len ©. Som upphovsman har man ett skydd under sin livstid och ytterligare 70 år efter sin
död. Därefter ingår verket i den allmänna kulturskatten och kan utnyttjas fritt.120 När upphovs-
rätten upphör efter 70 år finns det s.k. klassikerskyddet kvar. Det innebär att titlar, pseudony-
mer eller signaturer som är förväxlingsbara med tidigare verk eller upphovsmän inte får an-
vändas, man får inte heller ”kränka den andliga odlingens intresse”121 när man offentliggör ett
gammalt verk.122 För de närstående rättigheterna är som huvudregel skyddet 50 år efter det att
framförandet gjorts.123 Fotografer får också bestämma över sitt verk 50 år efter det att bilden
är tagen. Framställningar av kataloger och andra sammanställningar av stora mängder infor-
mation har skydd under 15 år. Till verk som inte tidigare publicerats och vilkas skyddstid har
gått ut, ges vid nyutgivningar ett skydd på 25 år.124

Upphovsrätten delas in i två olika typer av rättigheter, den ekonomiska som kan överlåtas till
någon annan och den ideella som i princip inte går att överlåta. De ideella rättigheterna består

                                                
112 Olsson 1996, s. 33.
113 Då det gäller begreppet ”verkshöjd” blir det idag allt vanligare att stanna vid ett resonemang om originalitet.
Originalitetskravet innebär att skydd inte ges till material som inte krävt någon kreativ insats, t.ex. korta nyhets-
notiser som enbart förmedlar fakta. Renman, Claesson 2003, s. 5.
114 Olsson 1996, s. 33f.
115 Renman Claesson 2003, s. 7.
116 Olsson 1996, s. 19.
117 Information om rättsreglerna, s. 17.
118 Edmar Forsman 2001, s. 12.
119 Ibid., s. 13.
120 Olsson 1996, s. 20.
121 Renman Claesson 2003, s. 12.
122 Ibid.
123 Ibid., s. 15.
124 Information om rättsreglerna, s. 18.
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i sin tur av två delar, namnangivelserätten och respekträtten.125 Detta innebär att upphovs-
mannen har rätt att få sitt namn angivet när ett exemplar av verket framställs eller görs till-
gängligt för allmänheten. Här finns dock undantag när det gäller reklam, prospekt eller då det
finns många upphovsmän. Upphovsmannen har också rätt att motsätta sig en kränkande be-
handling av verket.126 I den ekonomiska rätten ingår exemplarframställningsrätten och till-
gängliggöranderätten. Dessa rättigheter och till dem hörande inskränkningar har betydelse för
biblioteken och därför kommer vi nu att redogör utförligare för dem.

4.2.1 Upphovsmannens ensamrätt

Exemplarframställningsrätten, även kallad kopieringsrätten eller mångfaldiganderätten,
innebär att upphovsmannen är den enda som har rätt att framställa exemplar av sitt verk i vil-
ken form som helst och med vilken teknik som helst. Det gäller även om verket har ändrats
men har kvar själva formen.127 En bok kan t.ex. ha anpassats för att kunna användas till skol-
undervisning. Även delar av ett skyddat verk utgör ett exemplar av det och är alltså skyddat
av ensamrätten. Med exemplar menas varje föremål i vilket verket är nedlagt eller fixerat.128

Då det gäller filmning eller fotografering av en interiör där det ingår t.ex. ett konstverk kan
det ske utan upphovsmannens tillstånd. Däremot är en överföring av ett verk på en anordning
som gör att man sedan kan återge verket, t.ex. en film, att se som en framställning som kräver
upphovsmannens tillstånd.129

Modern teknik gör idag att verk kan överföras på en anordning för digital upptagning t.ex. en
CD-ROM eller datorns hårddisk. Den svenska lagstiftningen är inte helt tydlig när det gäller
att dra en gräns för när ett digitalt verk ska ses som mångfaldigat. Denna fråga har tidigare
diskuterats i samband med databasdirektivet.130 Då var man osäker på när det skulle räknas
som att man gjort en exemplarframställning av ett verk som hanterades digitalt, d.v.s. när man
hade gjort en så pass självständig fixering av ett verk så att det kunde räknas som en kopia.
När ett verk lagrats på datorns hårddisk eller på en diskett så sågs det utan tvekan som en ex-
emplarframställning. Det man var osäker på var om det skulle räknas som exemplarframställ-
ning när ett verk fixerades inne i dator, t.ex. på en hårddisk men försvann när man sedan
stängde av datorn. Man kom fram till att detta var en ”osjälvständig fixering” och därmed inte
en exemplarframställning. I samband med detta valde man att inte göra en ändring i lagen.131

Ett verk görs tillgängligt för allmänheten, genom framföring, visning och spridning.132 Upp-
hovsmannen har ensamrätt till det som kallas offentligt framförande och som innebär att ver-
ket föredras, uppförs, utförs eller förevisas genom film, radio, TV eller framförs på annat sätt.
En förutsättning är att framförandet är offentligt, vilket betyder att vem som helst ska kunna
närvara. Det gäller även om det tas ut en avgift av deltagarna. Det viktigaste är att den som
vill ska kunna vara med. Ensamrättigheten gäller alltså inte när man är en mindre sluten krets,
det räknas då som ett privat framförande. För att ett verk ska anses framföras ska det sträcka
sig över tid t.ex. en film eller när ett litterärt verk läses upp. Ett verk som är fixerat såsom en
bild eller en textartikel på Internet anses istället vara en ”visning”.133 Om det handlar om ett
                                                
125 Renman Claesson 2003, s. 16.
126 Edmar Forsman 2001, s. 15.
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128 Ds 2003:35, s. 77f.
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130 Direktiv/96/9/EG.
131 Ds 2003:35, s. 78f.
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offentligt framförande eller en offentlig visning beror alltså på om verket i en Tv- sändning
visas som ett fysiskt exemplar (visning) eller som en film (framförande).

Offentlig visning innebär att ställa ut verk såsom böcker eller skulpturer i original eller kopia.
Detta kallas direkt visning. Om man visar verket med hjälp av tekniska anordningar, t.ex. ge-
nom en diabildsprojektor eller genom filmvisning, talar man om indirekt visning. Offentlig
visning gäller endast fysiska föremål, t ex ett litterärt verk i form av en bok. När det gäller
verk som man kan finna på en webbplats på Internet är det mer oklart. Förutsättningen för att
det ska räknas till ett offentligt framförande är att mottagaren har möjlighet att själv välja när
och var han vill ta del av verket. Musik på Internet har bedömts som ett framförande av detta
slag men andra typer av verk har blivit mer problematiska att bedöma. En bild på Internet kan
inte ses som en visning i och med att det inte är frågan om ett fysiskt exemplar. Det gäller
också texter som lagts ut på Internet. Resultatet av detta skulle bli att bilder och texter på In-
ternet inte skulle omfattas av denna ensamrätt. Om de däremot skulle visas på film eller i TV
skulle det vara frågan om en offentlig visning.134 Det finns också en hel del inskränkningar
inom det här området. De är viktiga för biblioteken då ensamrätterna påverkar flertalet av
bibliotekens verksamheter som t.ex. innehavet av digitala medier och datorer till allmänhetens
förfogande m.m.

Spridningsrätten handlar om att bestämma över verket i fråga om försäljning, uthyrning och
utlåning eller på något annat sätt sprida det till allmänheten. Spridningsrätten är ett komple-
ment till rätten att framställa exemplar. Ensamrätten gäller både den första spridningen, som
skulle kunna vara försäljningen av verket, och de följande t.ex. utlåning av verket. Spridnings-
rätten är begränsad till att bara gälla fysiska exemplar.

I den digitala miljön ser det annorlunda ut. När ett verk överförs inom ett globalt nätverk, t.ex.
Internet, så medför överföringen att det hela tiden uppstår nya exemplar av verket och gör att
det inte omfattas av spridningsrätten. Det handlar istället om någon annan typ av tillgänglig-
görande för allmänheten.135 Att lägga ut verk i nätverksmiljö så att allmänheten har tillgång
till dem är att jämställa med andra former av framförande. Överföring är det begrepp som
kommer att användas i framtiden då det gäller framföranden som sker indirekt genom t ex.
kabel, radio, TV eller via nätverk. Frågan är om man kan anses framföra detta material of-
fentligt om man skapat en länk till ett material. Referenslänkar kan jämföras med referenser i
en bok och borde inte göra intrång eftersom man inte har hanterat själva materialet. Djuplän-
kar är länkar som istället går direkt till ett material på en hemsida utan att passera den första
sidan. Om det framgår tydligt för användaren att materialet finns på en annan sida så blir det
inget problem. Då det gäller in-line länkar, vilket innebär att det är dolt för användaren att
material länkats in från en annan nätsida, kommer det eventuellt att betraktas som ett framfö-
rande.136 Detta kommer att utvecklas längre fram då vi redogör för departementsskrivelsen.

4.2.2 Inskränkningar

Det finns flera undantag i upphovsmannens ensamrätt till utnyttjandet av sitt verk. Undanta-
gen finns för att allmänheten ska ha rätt att få tillgång till information. Inskränkningarna åter-
finns i sin helhet i URL andra kapitlet § 11-25 och är en förutsättning för en fungerande bibli-
oteks- och arkivverksamhet. De flesta inskränkningar kan göras gällande endast om verket har
offentliggjorts, utgivits eller överlåtits. Ett verk är offentliggjort om det lovligen gjorts till-
                                                
134 Ds 2003:35, s. 85ff.
135 Ibid., s. 87.
136 Renman Claesson 2003, s. 10.
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gängligt för allmänheten. Med lovligen menas att upphovsmannen ska ha gett sitt samtycke
eller att lagen har gett sitt stöd. När ett verk väl har offentliggjorts behåller det denna karak-
tär.137 Vi kommer här att redogöra för inskränkningar som påverkar bibliotekens verksamhet
och som vi tycker är relevanta i sammanhanget.

Biblioteken använder sig i stor utsträckning av § 12 Framställning av exemplar för enskilt
bruk vid kopiering till låntagarna och det är en utifrån praktiskt hänseende viktig inskränk-
ning. Paragrafen innebär att man får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för
enskilt bruk. Enstaka exemplar kan i vissa fall handla om några tiotal exemplar138 och med
enskilt bruk avses kopiering främst för privat behov men även till närmaste vänkretsen. Hit
räknas även sammanslutningar som inte är öppna för vem som helst.139 Den här kopieringen
får ske med hjälp av alla slags tekniker, både analoga och digitala.140 Kopiering för enskilt
bruk får dock inte ske när det gäller uppförandet av byggnadsverk, framställning i digital form
av sammanställningar i digital form och datorprogram.141

Enskilda är berättigade att göra kopior för att använda i sitt arbete. Det är dessutom möjligt att
med stöd av § 12, eftersom det inte finns några begränsningar vad gäller den teknik som man
får använda sig av, framställa digitala exemplar för enskilt bruk och lagra på den egna datorn.

Man behöver inte utföra kopieringen själv utan kan låta någon annan göra det. Det är den som
begär kopieringen som ansvarar för framställningens tillåtlighet.142 I tre fall är det dock inte
tillåtet att ta hjälp av en utomstående för kopiering för enskilt bruk. Det gäller vid kopiering
av musikaliska verk eller filmverk, framställning av bruksföremål/skulpturer och vid efter-
bildning av andra konstverk genom ett konstnärligt tillvägagångssätt.143

I paragrafen finns det inte förtydligat att man endast har rätt att kopiera material som på lovlig
väg har gjorts tillgängligt för allmänheten. I och med att det inte är preciserat innebär det att
man har rätt att fritt kopiera material som lagts ut på nätet. Vissa anser dock att inskränkning-
arna överlag förutsätter att exemplarframställningen och tillgängliggörandet för allmänheten
sker med upphovsmannens tillåtelse. På denna punkt saknas alltså tillämplig rättspraxis, så
rättsläget är oklart.144

Inskränkningarna i § 16 Framställning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek ger bl.a.
folkbibliotek, vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek, som drivs av det allmänna, rätt att
framställa exemplar av verk för vissa ändamål. Det gäller däremot inte datorprogram. I § 16
första stycket framgår att bibliotek får kopiera i följande syften:

• Bevarandeändamål - i syfte att bevara bibliotekets egna samlingar.
• Kompletteringsändamål – när ett verk är ofullständigt och den del som saknas inte

finns att få tag på i handeln eller när hela verket inte finns i handeln och då kopiering-
en sker på ett bibliotek som har rätt till pliktexemplar.

• Forskningsändamål.

                                                
137 Ds 2003:35, s. 133.
138 Ibid., s. 145.
139 Ibid., s. 134.
140 Edmar Forsman 2001, s. 20.
141 Ds 2003:35, s. 134.
142 Ibid., s. 132f.
143 Ibid., s. 135.
144 Ibid., s. 135f.
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När man kopierar för dessa ändamål får man använda sig av vilken teknik som helst.145 Bibli-
oteken får kopiera och lämna ut kopior till låntagare när det gäller enskilda artiklar, delar av
ett verk eller när det av säkerhetsskäl anses bättre att lämna ut en kopia. Det viktiga är att ko-
pieringen endast får ske reprografisk, d.v.s. genom fotokopiering. Detta sliter onödigt mycket
på verken. Fick man istället använda sig av den digitala tekniken så skulle slitaget minska.
Om det rör sig om väldigt gamla verk får man dock använda den moderna tekniken i bevaran-
de syfte. § 16 behandlar till skillnad från § 12 kopiering för utlämning som sker på bibliote-
kens ansvar.146

Enligt lagens § 17 Framställning av exemplar åt synskadade m.fl. får var och en framställa
blindskrift av musikaliska och litterära verk som är utgivna. Biblioteken får efter tillstånd av
regeringen själva framställa exemplar av utgivna verk genom ljudupptagning och låna ut det
till funktionshindrade som inte kan ta del av det skrivna verket. Inskränkningen är därmed
begränsad till synskadade. Den gäller inte heller verk som redan kommit ut som ljudupptag-
ningar i handeln eller outgivna manuskript och verk som endast sänts ut i radio.147

Flera bestämmelser om talböcker finns i upphovsrättsförordningen. Bestämmelserna säger att
upphovsmannen ska meddelas om framställningen om det finns möjlighet. Talböckerna ska
förses med verkets titel, framställningsåret och vem som är framställare. Framställaren ska
också upprätta ett register över de talböcker som produceras.148  I Sverige finns det idag ca. 30
bibliotek och organisationer som har tillåtelse att framställa talböcker och det största är Tal-
boks- och punktskriftsbiblioteket. Den institution som givits denna rätt betalar inte någon er-
sättning till upphovsmännen. Viss ersättning utgår dock från allmänna medel.149

För att material ska kunna lånas ut på bibliotek finns ett undantag i spridningsrätten. Enligt §
19 Spridning av exemplar får ett verk som överlåtits med upphovsmannens samtycke spridas
vidare genom den s.k. konsumtionsprincipen. Den innebär att upphovsmannens rätt att be-
stämma över verkets spridning upphör att gälla, efter att exemplaret har överlåtits (konsume-
rats) för första gången.150 Spridningsrätten är nämligen förbrukad i och med överlåtelsen. Men
detta gäller inte alltid. Filmverk eller scenistiska verk får inte hyras ut eller lånas ut utan upp-
hovsmannens samtycke.

Det finns olika principer för konsumtion då det gäller konsumtionens territoriella verkan. Om
ensamrätten anses förbrukad i endast det land överlåtelsen har skett talar man om nationell
konsumtion. Om ensamrätten förbrukas oavsett var i världen verket överförs talar man om
global konsumtion. Man kan också tala om regional konsumtion då har verket förts ut på
markanden inom ett visst område, t.ex. EU. För svensk upphovsrätt gäller idag en princip om
global konsumtion, utom för vissa närstående rättigheter då regional konsumtion tillämpas.151

För att biblioteken ska kunna låta besökare läsa och titta i samlingarna finns bestämmelsen
om visningsrättens konsumtion som behandlas i lagens § 20 Visning av exemplar. Här fram-

                                                
145 Ds 2003:35, s. 185.
146 Ibid., s. 185f.
147 Ibid., s. 193.
148 Upphovsrättsförordningen, § 3.
149 Ds 2003:35, s. 194.
150 Edmar Forsman 2001, s. 19.
151 Ds 2003:35, s. 210f.
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går att ”när ett verk har utgivits får de exemplar som omfattas av utgivningen visas offent-
ligt”.152

Ensamrätten till att framföra ett verk offentligt inskränks på olika sätt i § 21 Offentliga fram-
föranden. Utgivna verk får, vid tillfällen då framförandet inte är det huvudsakliga, tillträdet är
kostnadsfritt och anordnandet inte sker i förvärvssyfte, framföras offentligt utan samtycke och
utan ersättning. Denna inskränkning tillämpas av biblioteken, bl.a. då det gäller diktuppläs-
ning. Utgivna verk får även framföras offentligt vid undervisning så som studiecirkelverk-
samhet.153

4.2.3 Avtalslicenser

Lagen består som vi redan tagit upp av en hel del inskränkningar som gör att man kan få del
av upphovsrättsligt skyddat material. Det vanligaste är däremot att man får rätt till ett verk
genom avtal. Här använder man sig av tvångslicenser och avtalslicenser. Tvångslicenser inne-
bär att upphovsmannen har en skyldighet att enligt lag ge tillåtelse till eller tolerera intrång i
sin ensamrätt utan att tillstånd behöver hämtas men att det i dessa båda fall ska utgå en ersätt-
ning.154 Avtalslicenser är vanligare och en typisk företeelse i de nordiska länderna. En avtals-
licens bygger på att ett avtal ska ha ingåtts med en organisation som företräder flera upp-
hovsmän. I och med detta ges också rätten att använda verk av upphovsmän som inte före-
träds av organisationen men som verkar inom samma område.155 Avtal kan också ingås direkt
med upphovsmännen men det vanligaste är att det sker via organisationer.156 Det här är ett sätt
för de offentliga biblioteken att kunna tillhandahålla information till medborgarna.

4.2.4 Upphovsrätten och den digitala miljön

Genom ny teknik har grundförutsättningarna för produktion och exploatering av skyddade
verk förändrats. Digitalisering innebär att olika redan existerande verk kan kombineras. Kom-
binationsverket blir allt vanligare och de nya datornäten innebär en förändring i distributio-
nen. De traditionella aktörernas roller förändras. Upphovsrätten anpassas undan för undan till
de nya digitala produkterna. Sedan 1994 innehåller URL särskilda bestämmelser om dator-
program.157 För att en databas ska skyddas av upphovsrätt måste dess uppbyggnad eller
struktur uppfylla verkskriteriet. Om databasen inte uppfyller detta kan den s.k. katalogregeln
eventuellt användas.158 De enskilda sakuppgifterna går inte att skydda utan är fria att utnyttja.
1998 implementerade Sverige ett EG-direktiv159 för att ytterligare skydda databaser. Det är i
och med detta absolut förbjudet att framställa digitala exemplar av databaser i digital form.
Både elektroniska och manuella databaser skyddas. Med databas menas ”en samling av verk,
data eller andra självständiga element som arrangerats på ett systematiskt eller metodiskt sätt
och som vart för sig är tillgängligt genom elektroniska medier eller på något annat sätt”.160

                                                
152 Upphovsrättslagstiftningen, 2 kap. § 20.
153 Ds 2003:35, s. 227.
154 Finns idag i två fall § 18, § 26a.
155 Ds 2003:35, s. 277f.
156 Ibid., s. 283. Vanligast bland organisationerna är Bonus presskopia på reprografiområdet och Copyswede på
radio- och TV området. Ds 2003:35, s.278.
157 Edmar Forsman 2001, s. 21 se också URL 2 kap. § 26g-26h.
158 Katalogregeln kan gälla för en databas som inte uppnått verkshöjd utan bara är en mekanisk sammanställning
av information. Se URL § 49. Edmar, Forsman 2001, s. 23.
159 Direktivets nummer: 96/9/EG.
160 Edmar Forsman 2001, s. 23.
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När ett verk ligger ute på Internet kan det vara svårt att avgöra om det blev utlagt med upp-
hovsmannens tillstånd eller ej. Om upphovsmannen har gett sitt samtycke till spridningen
gäller reglerna om kopiering för enskilt bruk, se § 12. Enskilda personer har alltså rätt att ta
kopior från Internet på t.ex. bibliotek. Denna regel gör det också möjligt för bibliotek att skri-
va ut ett dokument från skärmen och lämna ut det till en besökare, förutsatt att det är offent-
liggjort.161

Lagen, som den ser ut idag, är inte helt tillämpbar i en digital miljö. Därför kan det vara svårt
att tolka lagen när det gäller t.ex. spridning och kopiering av verk i en digital miljö. Hör dessa
hemma under tillgängliggöranderätten eller exemplarframställningsrätten? När det gäller ex-
emplarframställningsrätten så är det ingen tvekan om att digitala exemplar som är ”fixerade”
är skyddade enligt upphovsrättslagen. Problemet uppstår när det gäller tillfälliga kopior. På
det internationella planet har det diskuterats om vilka typer av kopior som ska ges skydd och
vad som ska vara avgörande om det ska vara tidsfaktorn eller att kopian ”kan nyttjas och åter-
ges” Enligt den svenska lagen är det bara kopior som är så pass självständiga att de kan spri-
das till allmänheten som ska skyddas av lagen, något som fått kritik. 162

4.3 SAMMANFATTNING

Den upphovsrättsliga traditionen är ganska lång. Den kan sägas härstamma från två traditioner
som representerar det kommersiella och det ideella synsättet. Trots olikheter är de mer lika än
olika. Mycket beror på de internationella konventioner som finns på området. Viktigast är
Bernkonventionen vars syfte är att ge upphovsmän världen över ett likvärdigt skydd. Under
mitten av 90-talet antogs två fördrag (WPPT och WCT), inom ramen för WIPO, för att anpas-
sa upphovsrätten till den digitala miljön. Då upphovsrätten fått ökad betydelse för handeln
antogs vid samma tid TRIPs-avtalet.

Den svenska upphovsrätten med de närstående rättigheterna finns reglerad i SFS 1960:729.
Verk med krav på originalitet skyddas under skaparens livstid och därefter 70 år. Upphovs-
rätten delas in i ekonomiska och ideella rättigheter. Till de förstnämnda hör exemplarframs-
tällnings- och tillgängliggöranderätten och till de ideella namnangivelse- och respekträtten.
Lagen består av ett antal inskränkningar som är av betydelse för biblioteken. Här kan nämnas
§ 12 som reglerar kopiering till låntagaren för enskilt bruk, § 16 ger rätt att kopiera för beva-
rande-, kompletterings- och forskningsändamål. Vissa bibliotek har enligt § 17 rätt att fram-
ställa talböcker och för att material ska kunna lånas ut finns undantag i spridningsrätten § 19.
Det är inte bara inskränkningar som gör det möjligt att ta del av andras verk. Det kan också
ske genom avtal med organisationer som företräder olika upphovsmän.

Ny teknik har genom digitalisering ändrat förutsättningarna för det upphovsrättsliga skyddet
och med anledning av detta antogs direktiv 2001/29/EG, detta direktiv ska införas i den
svenska upphovsrättslagen och departementsskrivelsen 2003:35 som vi i nästa kapitel ska
redogöra för är ett förslag på hur den nya lagen ska utformas.

                                                
161 Edmar Forsman 2001, s. 25.
162 Ds 2003:35, s. 122f.
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5 DET NYA LAGFÖRSLAGET
Departementsskrivelsen Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv
2001/29/EG, m.m., bygger på EG-direktivet och på de två internationella avtal som antogs av
WIPO i december 1996. Vissa av de förändringar som föreslås finns inte formulerade i direk-
tivet men anses ändå vara nödvändiga då URL förnyas. Syftet med det nya lagförslaget är att
stärka upphovsmännens rättigheter som på många sätt hotas av den digitala utvecklingen.
Man anser att det är en nödvändig åtgärd för att stimulera skapande. Samtidigt ställs detta
syfte mot allmänhetens intresse att få tillgång till upphovsrättsskyddade verk. Tanken är att
finna en balans mellan de båda och anpassa lagen till den digitala utvecklingen.163 Om föränd-
ringarna går igenom kommer förslaget att implementeras i svensk lag tidigast årsskiftet
2004/2005. Enligt direktivet skulle det ha varit genomfört redan 2002, men av olika anled-
ningar har det dragit ut på tiden.

I stort rör förslaget frågor som kopiering för privat bruk av film, musik, litteratur och nya
regler när det gäller förbud att tillverka och sälja produkter som på något sätt tar sig förbi oli-
ka typer av spärrar som skyddar upphovsrättsligt material. 164 Bibliotekens verksamheter är
kanske inte de som har uppmärksammats allra mest. Förslaget har främst inriktats på den
multinationella film- och musikindustrins domäner.165Det intressanta för denna uppsats är den
del av departementsskrivelsen som handlar om möjligheten för bibliotek att använda material
som är upphovsrättsskyddat.

5.1 EXEMPLARFRAMSTÄLLNING

I den följande texten kommer vi att redogöra för de förslag till förändringar som rör exemplar-
framställningen. Vi börjar med ensamrätten och kommer sedan behandla inskränkningarna på
området.

5.1.1 Upphovsmannens ensamrätt till exemplarframställning

Direktivet är för en vidsträckt ensamrätt där alla typer av exemplarframställning ingår. Dess
utformning är alltså mycket mer detaljerad än svensk gällande lag. Eftersom riksdagen tidiga-
re inte ville ta ställning i denna fråga har svensk rätt då det gäller tillfälliga kopior hittills varit
oklar. Detta förtydligas nu.166 Promemorian föreslår att man ska införa direktivets formule-
ring. Upphovsmannens rätt till framställning av exemplar kommer att omfatta varje direkt
eller indirekt, tillfällig eller permanent exemplarframställning. Det kommer inte spela någon
roll i vilken form eller med vilken metod det sker eller om det sker helt eller delvis.167 Tillfäl-
liga kopior kommer, om förslaget går igenom, att ingå i upphovsrättens ensamrätt.

Förslag på förändringar:
∗Tillfälliga kopior ska ingå i ensamrätten.
∗Om man fotograferar t.ex. en skulptur ingående i en interiör är detta en framställning.
∗Benämningen ”överföring på anordning”, vilket t.ex. kan betyda en film, tas bort. Det fram-
går av första stycket § 2 att det krävs samtycke; oavsett metod och form.

                                                
163 Ds 2003:35, s. 1.
164 Upphovsrätten i informationssamhället, Pressmeddelande 2003.
165 Nilsson 2001, s. 25.
166 Ds 2003:35, s. 80ff.
167 Ibid., s. 79.
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5.1.2 Inskränkningar

Förslaget innehåller en del inskränkningar av ensamrätterna. En av de viktiga är den som gäll-
er tillfälliga kopior. I svensk lag finns idag inga inskränkningar som behandlar tillfälliga ko-
pior. På grund av det införs en ny bestämmelse i URL som ska benämnas Framställning av
tillfälliga exemplar.168 Enligt det nya lagförslaget kommer tillfälliga kopior att få framställas
under fyra förutsättningar:169

• Kopiorna får göras om de utgör en integrerad och viktig del i en teknisk process.
• Exemplaren ska vara kortvariga och inte bestående eller vara som ovan, en integrerad

och viktig del i en teknisk process.
• Det enda syftet med att framställa kopian ska vara att man ska kunna göra en överfö-

ring ”mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk”.170

• Den får inte heller ha någon självständig ekonomisk betydelse.

Ett exempel på den första förutsättningen kan vara när ett verk skickas med e-post eller när
man använder sig av Internet. För att ett sådant nätverk ska fungera så krävs det att kopior
lagras på olika servrar. Likaså uppstår tillfälliga kopior när man använder CD-ROM, DVD
eller diskett i sin dator. Den tredje förutsättningen finns för att man ska undvika att s.k. mel-
lanhänder som tillhandahåller tekniken, för överföring av verk mellan olika personer, blir an-
svariga. Ett annat syfte är att personer som endast tittar och lyssnar på t.ex. Internet inte ska
bli ansvariga för de tillfälliga kopior som uppstår. Man kan ju inte veta om det man betraktar
på skärmen är lagligt eller ej men genom att bara betrakta det gör man sig inte skyldig till
något upphovsrättsligt lagbrott. Detsamma gäller om man bara lyssnar på ett verk utan att på
något sätt lagra det eller på andra sätt disponera det som återges. Så länge man inte laddar ner
något från Internet är det inte frågan om någon upphovsrättslig handling. I den svenska lag-
texten anser man att det är lämpligt att föra in en definition på ”laglig”, för att tydliggöra att
laglig användning är när det sker med upphovsmannens tillstånd eller sådan användning som
inte är otillåten enligt URL.171

Kopiering för enskilt bruk (§ 12) är en inskränkning som kommer att begränsas. I lagförsla-
get vill man byta ut begreppet enskilt bruk till privat bruk, samma uttryck som finns i direkti-
vet. Den nya benämningen på inskränkningen föreslås bli Framställning av exemplar för pri-
vat bruk. Enligt direktivet får varje land utfärda bestämmelse om inskränkningar för privat
bruk förutsatt att det inte har något kommersiellt syfte. Man har rätt att använda vilken teknik
som helst så länge det utgår någon form av ersättning till upphovsmannen. Det kan ske t.ex.
via en licensavgift. Ett försök i den svenska lagen att på något sätt skapa en balans mellan
privatkopiering och ersättningssystem är kassettersättningen, men det har visat sig att den inte
är tillräcklig. Tanken med kassettersättningen är att man genom att ta ut en avgift vid tillverk-
ning och import av material som används vid den lagliga kopieringen, t.ex. kassettband och
CD-skivor, till viss del ska kunna kompensera upphovsmännen. I det svenska lagförslaget
anser man att en ökad kassettersättning inte är något bra alternativ. Dels är den svår att hålla
på en rimlig nivå då den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och dels finns en risk för att
personer som inte ägnar sig åt privat kopiering kommer att få vara med och betala. Därför har
man valt att satsa på individuell rättighetsförvaltning.172

                                                
168 Inskränkningen kommer att placeras under § 11a.
169 Ds 2003:35. s.123-128.
170 Ibid., s. 125f.
171 Direktiv 2001/29/EG, stycke 33 ingressen.
172 Ds 2003:35, s. 140f.
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Den stora förändringen i det här lagförslaget är alltså att man byter ut ”enskilt” mot ”privat”. I
praktiken får det konsekvenser bland annat på arbetsplatsen. Idag är det möjligt att göra kopi-
or åt kollegor men det kommer det inte att bli i fortsättningen. För arbetsplatser som vill kun-
na ha denna möjlighet blir det svårt att få tillstånd från alla de olika upphovsmän som kan
komma ifråga. Här skulle en lösning kunna vara en avtalslicens.173 Trots det är det fortfarande
tillåtet att anlita en utomstående för kopiering för privat bruk. Svensk lag kan alltså fortfaran-
de tillåta att enskilda anlitar t.ex. bibliotek för kopiering åt dem.174

Att som idag få göra ett tiotal kopior av ett verk anses inte längre vara rimligt med tanke på
den digitala tekniken som gjort att det på ett mycket enkelt sätt går att framställa kopior av i
stort sett samma kvalitet som originalet. Därför har man i lagen valt att ändra formuleringen
från ”enstaka” kopior till ”ett fåtal” kopior, som man anser betyder färre än tidigare. Idag är
det fortfarande tillåtet att kopiera hela böcker för enskilt bruk, vilket många kanske inte varit
medvetna om. Men eftersom det har skett i så pass stor utsträckning av framförallt kurslitte-
ratur anser man i lagförslaget att denna typ av kopiering bör begränsas. Det innebär att det
bara kommer att bli tillåtet att kopiera begränsade delar av litterära verk i skriftlig form (både
i analog och i digital form) eftersom det är där de stora problemen finns.175

Direktivet saknar en formulering där det fastställs att kopiering endast får ske om materialet är
lovligt. I lagförslaget överväger man att införa en bestämmelse om detta. Mycket av det mate-
rial som ligger ute på Internet har lagts ut där utan tillstånd från upphovsmannen och idag är
det inte straffbart att kopiera denna typ av material för privat bruk. Vid nedladdning av musik
från nätet är kassettersättningen långt ifrån tillräcklig för upphovsmännen eftersom musiken i
många fall endast sparas på hårddisken. Frågan är om det är rimligt att allmänheten kan göra
detta utan att straffas? Det gör att respekten för upphovsrätten minskar. Samtidigt kan det vara
svårt att kontrollera även om regeln införs i lagen.176 Ett annat problem som dyker upp i sam-
band med detta är att det materialet på Internet som man kopierar kan vara en s.k. tillfällig
kopia som i sin tur kan vara kopierad från ett verk som inte är lovligt. Från det att ett verk har
lagts ut på Internet, lovligt eller olovligt, har det uppstått en rad tillfälliga kopior som genom
inskränkningar är lovliga (se ovan). Därför måste man poängtera att den ”egentliga förlagan”
måste vara lovlig, vilket kan vara svårt för en användare att veta.177

Förslag på förändringar:
∗Uttrycket ”privat” bruk tas in istället för ”enskilt” bruk.
∗Möjligheter att på arbetsplats stödja sig på § 12 begränsas.
∗Uttrycket ett ”fåtal” exemplar tas in istället för ”enstaka” exemplar.
∗Bara begränsade delar av verk får kopieras.
∗Den egentliga förlagan måste vara lovlig.

Mycket av detta kommer att få konsekvenser för biblioteken inte minst då biblioteken eventu-
ellt kommer att få en kontrollfunktion i och med att de ställer kopiatorer till förfogande för
biblioteksbesökarna. Det är viktigt att nå ut med de förändringar gjorda i lagen till medhjäl-
parna vid sådan här kopiering t ex. bibliotek som tillhandahåller kopiatorer.178
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Då det gäller framställning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek har den ökade di-
gitaliseringen av samhället gjort det nödvändigt att anpassa arbetsformerna inom dessa insti-
tutioner till den nya tekniken. Därför bör man från svenskt håll inte bara klargöra om 16 är
förenlig med direktivet utan också om paragrafen bör ändras så att den underlättar för biblio-
teket då det gäller att för dem modernisera hanteringen av material. Paragrafens nya benäm-
ning föreslås bli Framställning och spridning av exemplar inom bibliotek och arkiv. Direkti-
vet har inga krav som tvingar svensk rätt att begränsa innehållet i § 16. Då det gäller bevaran-
de-, kompletterings- och forskningsändamål får vilken teknik som helst redan användas vid
kopiering. Här behöver man alltså ingen modernisering.179

Paragrafen kommer istället att utvidgas på många sätt. Begränsningen att till låntagare endast
framställa exemplar genom reprografiskt förfarande, fotokopiering tas bort. Det betyder att
biblioteken i fortsättningen får använda sig av vilken teknik som helst när det gäller att fram-
ställa kopior till låntagare av enstaka artiklar, delar av verk eller av verk som av säkerhetsskäl
inte kan lånas ut. Att ta bort detta innebär alltså att ett bibliotek kan framställa en digital kopia
t ex en plansch som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original och att ett bibliotek kan
skicka en tidningsartikel med e-post till ett annat bibliotek. Digital kopiering får även ske för
användning i läsapparater. Man väljer också att göra det mer tydligt att det gäller bibliotekens
rätt att framställa och inte att tillgängliggöra verk för allmänheten.180

Frågan är i vilken utsträckning det bör vara möjligt för biblioteken att tillgängliggöra enskilda
artiklar m.m. för allmänheten t ex genom utlämning av digitala kopior eller vid distansöverfö-
ringar.181 Artikel 5.2c i direktivet tillåter endast inskränkningar då det gäller exemplarframs-
tällning. Däremot tillåter varken artikel 5.2c eller artikel 5.4 att biblioteken eller arkiven ska
få överföra detta material till allmänheten. En överföring skulle t.ex. kunna ske då upphovs-
rättsskyddat material läggs ut på en webbplats eller om material sänds till allmänheten via e-
post. Det finns hos biblioteken idag behov av att kunna använda sig av e-post för att kunna
överföra material direkt till allmänheten. Det kan t.ex. vara att en forskare som behöver fler-
talet utdrag ur tidskrifter inte ska behöva åka till flera olika bibliotek för att hämta pappersko-
pior av materialet. Här hade det varit mycket enklare att skicka det via e-post, vilket alltså inte
är tillåtet för biblioteken enligt direktivets inledning där det anges att online-leveranser inte
bör tillåtas. Material får alltså även i fortsättningen endast lämnas ut som reprografiska kopi-
or. Detta begrepp ändras dock och kommer i fortsättningen att benämnas analog form.182

Förslag på förändringar:
∗Begränsningen reprografiskt förfarande tas bort, det får hädanefter ske med valfri teknik.
∗Klargörande då det gäller att exemplarframställning, med valfri teknik, till användare endast
gäller framställning av exemplar och inte vilken rätt biblioteken har att tillgängliggöra dessa
för allmänheten.
∗Hänvisning till ny avtalsbestämmelse

När det gäller framställning av exemplar åt synskadade m.fl. kommer de nuvarande regler-
na utvidgas och den nya benämningen av § 17 blir Framställning av exemplar m.m. åt perso-
ner med funktionshinder. Exemplar får nu på andra sätt än endast genom ljudupptagningar
framställas och spridas till personer med funktionshinder. De bibliotek och organisationer
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som regeringen ger tillstånd till att framställa exemplar för funktionshindrade ska i det nya
förslaget få överföra exemplar till personer som inte annars kan ta del av verket. Det gäller
också för:

• Ljudupptagningar, även om de redan kommit ut i handeln.
• Exemplar av filmverk och verk som sänds ut i radio eller Tv.

Detta får inte ske i förvärvssyfte, för andra ändamål eller för andra personer. När biblioteket
överlåter eller överför ett exemplar till en person med funktionshinder som sedan behåller
exemplaret ska upphovsmannen få ersättning för detta.183

Inskränkningar i lagen som berör de funktionshindrade har i stort sett varit desamma sedan
lagen trädde i kraft 1961. Den digitala tekniken har skapat nya förutsättningarna för de funk-
tionshindrade samtidigt som lagen inte har följt med i utvecklingen. Att lagen är begränsad till
blindskrift sätter stopp för framställandet av digitala kopior som i sig är en förutsättning för
flertalet av dagens hjälpmedel. Att inte kunna ge ut en talbok om det finns en kassettbok i
handeln gör talboksbeståndet begränsat. Talböckerna konkurrerar inte med de kommersiella
kassettböckerna eftersom talböcker inte får framställas i vinstsyfte. Begränsningarna försvårar
också användandet av e-ljudböcker. För att inskränkningen ska gälla alla typer av funktions-
hinder så vill man att lagen formuleras om till att gälla ”personer med funktionshinder som
annars inte kan ta del av verket”. En ändring bör också ske från att inskränkningen gäller ut-
givna verk till att omfatta offentliggjorda verk.184

Idag finns det många olika typer av hjälpmedel för funktionshindrade som kan göra att de kan
få del av ett verk som finns i digitalform. Det finns en punktskriftsdisplay som kan kopplas till
datorn och läsa texter, talsynteser som läser upp digitala texter och förstoringsprogram för att
nämna några.185 Om dessa möjligheter inte ryms inom någon inskränkning så måste man in-
rätta avtal. De avtal som finns idag ger bara tillåtelse till ett visst antal kopior enligt Tal- och
Punktskriftsbiblioteket och detta är en verksamhet som inte borde vara beroende av avtal. Den
nya formuleringen av paragrafen bör också innefatta bilder eftersom många böcker i grund-
skolan till stor del består av bilder. Man vill också ge de funktionshindrade möjlighet att kun-
na behålla verk som är anpassade till dem och inte bara få låna dem.186

Det ska också ges möjlighet till biblioteken att kunna överföra material till den funktionshind-
rade via e-post. Det skulle göra det betydligt enklare för personen i fråga att bara ladda ner det
i sin dator. För att behålla någon slags kontroll över detta kommer det även i fortsättningen
endast få ske av bibliotek och organisationer med speciellt tillstånd från regeringen. Det är
sedan deras ansvar att se till att verket bara används av personen med funktionshinder, t.ex.
genom lösenord eller någon annan typ av spärrar. Om inte biblioteket lyckas att kontrollera
detta bryter man mot upphovsrättslagen. Likaså om den funktionshindrade gör en kopia på en
CD-ROM skiva och ger bort exemplaret till någon annan.187
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Förslag på förändringar:
∗Offentliggjorda verk (litterära, musikaliska och alster av bildkonst) ska nu på annat sätt än
genom ljudupptagningar få framställas och spridas till funktionshindrade. Vissa bibliotek får
också överföra dessa exemplar.
∗Ljudupptagningar får framställas även fast de kommit ut i handeln.
∗Även exemplar som sänds ut i radio, TV och film får framställas och spridas eller överföras
till döva och hörselskadade.
∗Framställning får inte ske i förvärvssyfte och materialet får inte användas av personer som
inte är funktionshindrade.
∗Ersättning ska betalas om biblioteken överlåter eller överför ett exemplar som sedan får be-
hållas.

5.2 TILLGÄNGLIGGÖRANDET FÖR ALLMÄNHETEN

Här kommer vi nu att redogöra för de förslag till förändringar som rör tillgängliggörandet för
allmänheten. Vi börjar med ensamrätten och kommer sedan behandla inskränkningarna på
området.

5.2.1 Upphovsmannens ensamrätt till tillgängliggörandet för allmänheten

Direktivet har en liten annan uppbyggnad än svensk rätt då det gäller upphovsmannens en-
samrätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. Oklarheten om vad som gäller då till-
gängliggöranden äger rum på digitala nätverk försvinner då upphovsmännens situation nu
klargörs. Nu tydliggörs att även fotografier och bildkonst m.m. som tillgängliggörs på Inter-
net, faller under upphovsmannens rätt till överföring.188

Omfattningen av ensamrätten till tillgängliggörande för allmänheten kvarstår oförändrad. Den
delas upp i överföring till allmänheten, offentligt framförande, offentlig visning och spridning
till allmänheten. Överföring till allmänheten är ett nytt begrepp på alla former av tillgänglig-
göranden för allmänheten. Det gäller verk som överförs på distans och oavsett vilken typ av
verk användningen avser.189 Denna regel omfattar också överföring som sker på ett sådant sätt
att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och en tidpunkt som de själva väljer. Det
saknar betydelse om överföringen sker i analog eller digital form. Begreppet ska alltså vara
teknikneutralt och kunna användas på alla nu och i framtiden tillgängliga tekniska överfö-
ringsmetoder.190 Men det skapas inte någon ny rättighet. Innehållet har tidigare klassats som
offentliga framföranden.191 I lagförslaget har man istället valt att definiera offentligt framfö-
rande som något som äger rum på samma plats där allmänheten kan ta del av verket och de
fall när man använder sig av tekniska hjälpmedel. För upphovsmännen är det stor skillnad på
distansöverföring och överföring på plats, offentligt framförande. Vid distansöverföring har
många människor möjlighet att nå verket och kan sedan på ett enkelt sätt framställa bra kopi-
or. I direktivet läggs stor vikt vid distansöverföring och därför bör man i den svenska lagen
införa ett särskilt begrepp för distansöverföring och inte låta det ingå under offentligt framfö-
rande. En fördel med det skulle vara att det blir mer tydligt i inskränkningarna om man skiljer
på distansöverföring, offentligt framförande och offentlig visning.192
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Offentlig visning definieras som att verk görs tillgängliga för allmänheten på den plats där
allmänheten kan ta del av verket utan att använda sig av tekniska hjälpmedel. Om man använ-
der sig av tekniska hjälpmedel skulle det istället bli fråga om överföring till allmänheten, un-
der förutsättning att det handlar om en distansöverföring, eller ett offentligt framförande om
det sker på plats. Rätten till visning konsumeras lätt vilket ger ett svagare skydd. Offentlig
visning bör därför begränsas till att bara avse visning av ett fysiskt exemplar utan användan-
det av tekniska hjälpmedel och utan att det ingår någon distansöverföring. På detta sätt stärks
bildkonstnärens och textförfattarens ställning.193 Här kan tilläggas att spridningsrätten inte
kommer att förändras.194

Intressant i Internetsammanhang är att djuplänkning195 numera kommer att hamna under över-
föringsrätten. Rätten kommer inte att gälla referenslänkning men alla andra former av tillhan-
dahållanden av verk på Internet, oavsett verkstyp och oavsett om verket görs tillgängligt ”on-
demand” eller på annat sätt.

Överföringsrätten behandlar inte t.ex. uppsättandet av en pjäs i en offentlig lokal. Inte heller
sådant som har föregåtts av en överföring t.ex. när verk tillgängliggörs för allmänheten på en
dator uppkopplad mot Internet på exempelvis ett bibliotek eller annan offentlig lokal. Det rör
sig då om ett offentligt framförande.196

Förslag på förändringar:
∗Överföring till allmänheten införs som ett nytt begrepp och gäller framföranden som sker på
distans.
∗Offentligt framförande begränsas till att bara gälla på samma plats som allmänheten kan ta
del av det och vid användandet av tekniska hjälpmedel.
∗Offentlig visning begränsas till att bara gälla på samma plats som allmänheten kan ta del av
det och om det sker utan tekniska hjälpmedel.
∗Överföring som i förvärvsverksamhet anordnas till en större sluten krets jämställs med över-
föring till allmänheten

5.2.2 Inskränkningar

Inskränkningarna tydliggörs i och med innebörden av ensamrätten till offentligt framförande
begränsas. Distansöverföringar omfattas inte av inskränkningarna och kravet på att verket ska
vara utgivet tas bort och ersätts med att verket ska ha blivit offentliggjort.197 Förutsättningen
att verket ska ha varit utgivet kan nämligen brista då det gäller Internet. Det blir allt vanligare
att verk publiceras på Internet utan att de ges ut i en pappersutgåva. De bestämmelser som
råder idag är alltså för begränsade på denna punkt. Det bör ändras för att stimulera tillhanda-
hållandet av datorer med Internet för allmänheten på t.ex. bibliotek.198 Inskränkningen gör det
möjligt för biblioteken att digitalisera sina samlingar och då det inte finns köpe- eller licens-
avtal i vägen göra dessa tillgängliga för allmänheten i terminaler i bibliotekens lokaler. Detta
skulle öka servicegraden mot allmänheten.199
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Förslag till förändringar:
∗Distansöverföringar till allmänheten omfattas inte av inskränkning.
∗Kravet på att verket ska vara utgivet byts ut mot offentliggjort.
∗Riksdag samt statliga och kommunala myndigheter får fritt framföra offentliggjorda verk
oavsett verkstyp.

Då det gäller spridning av exemplar ska regional konsumtion hädanefter gälla för sprid-
ningsrätten och det ska avse alla typ av verk som omfattas av upphovsrätt och av de objekt
som omfattas av närstående rättigheter. Datorprogram och filmverk ska dock fortfarande inte
få lånas ut till allmänheten utan samtycke från upphovsman.200 Sverige ville tillsammans med
några andra länder att man skulle ändra direktivets lydelse till global konsumtion detta med
hänsyn till den allmänna internationella utvecklingen där fler och fler länder samarbetar.201

5.3 AVTALSLICENSER

Avtalslicenser är en lösning för biblioteken som gör att de kan framställa exemplar i digital
form. Bestämmelserna om avtalslicenser finns utspridda i lagen och ett förslag är nu att samla
dessa under ett eget kapitel för att få det hela tydligare. Systemet med avtalslicenser anses inte
utgöra inskränkningar utifrån direktivets sätt att se på det hela. Avtalslicenserna betraktas i
stället som ett sätt att förvalta rättigheter. Då det gäller denna förvaltning ska inte direktivet
påverka medlemsländernas bestämmelser. Det innebär att svenska avtalsbestämmelser kan
behållas och att nya kan införas.202

I § 16 tas bibliotekens rätt till framställning av exemplar upp. I det andra stycket anges att
exemplar endast får framställas genom reprografiskt förfarande, spridandet till allmänheten
får alltså endast ske med reprografiskt förfarande sätt. Med denna utgångspunkt föreslås en
bestämmelse om en ny avtalslicens för att underlätta för bibliotek att överföra verk, dock ej
datorprogram, till låntagare. Det gäller enskilda artiklar, korta avsnitt eller material som av
säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original.203

5.4 SAMMANFATTNING

Departementsskrivelsen Upphovsrätten i informationssamhället ska anpassa svensk upphovs-
rättslagstiftning till den digitala tekniken och de nya förutsättningar som den innebär. Det är
en rad förändringar som kan komma att införas och vi har varit inriktade på de delar som be-
rör de offentliga biblioteken. Upphovsmannens exemplarframställningsrätt förtydligas och
kommer att innefatta varje direkt eller indirekt och permanent eller tillfällig framställning.
Tillfälliga kopior ska dock få göras i fyra olika fall. Kopiering får fortfarande ske för enskilt
bruk men det kommer att begränsas. Den inskränkning som ger biblioteken rätt att kopiera
kommer att utvidgas, bl.a. kommer biblioteken att få rätt att framställa kopior digitalt men de
måste fortfarande lämnas ut i pappersform. Tillgängliggörandet av material åt personer med
funktionshinder kommer att underlättas och inskränkningen utvidgas. Upphovsmannens en-
samrätt till tillgängliggörande för allmänheten kommer att förtydligas till förmån för upp-
hovsmannen. Då det gäller förändringar av inskränkningar som hör till denna del är den
största förändringen att regional konsumtion hädanefter kommer att tillämpas. Den förändring
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som påverkar biblioteken i störst utsträckning är förslaget om en ny avtalslicens som skulle
göra det möjligt att digitalt sända material vidare till låntagare.

Vi har nu gått igenom de förändringar som vi anser att implementeringen av direktiv
2001/29/EG kommer att innebära för de offentliga biblioteken. Uppsatsens kommande del är
en intervjustudie där vi vill undersöka hur dessa förslag mottagits ute på biblioteken och vad
man som bibliotekarie har för kunskap och tankar om upphovsrätt.
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6 INTERVJUSTUDIE
Kapitlet är uppdelat i tre olika delar. I den första delen redogör vi för de bibliotek vi besökt
och ger en kort sammanfattning av varje intervju. Kapitlets andra del tar upp bibliotekariens
kunskap och tankar om upphovsrätt i anslutning till bibliotekets verksamhet. Den tredje delen
berör de problem och möjligheter som en stärkt upphovsrätt kan komma att innebära för folk-
biblioteken. Del två och del tre kommer att analyseras utifrån två huvudteman kunskap om
upphovsrätt och problem och möjligheter. Dessa teman utgår från frågeställningen och låg
också till grund för intervjumanualen. Varje huvudtema har i sin tur tre underteman som
framkom vid genomläsning av det empiriska materialet.

6.1 SAMMANFATTNING AV INTERVJURESULTAT

Vi har intervjuat sju bibliotekarier på fem olika folkbibliotek i södra Sverige. Anledningen till
att vi inte preciserar vilka bibliotek och vilka personer som har deltagit i vår undersökning är
att vi inte anser det nödvändigt för denna typ av studie. Det är dock viktigt att lyfta fram de
olika biblioteken vi har besökt för att få en bild av hur verksamheterna skiljer sig från var-
andra för att förstå de förutsättningar de har när det gäller vårt ämne. Vi börjar därför med en
kort sammanfattning av resultaten från våra intervjuer som sedan kommer att fördjupas längre
fram.

6.1.1 Bibliotek 1

Det första biblioteket vi besökte är ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek i en normalstor
kommun. På de fem filialerna och huvudbiblioteket arbetar ungefär 35 personer. Den biblio-
tekarie vi intervjuade upplevde att upphovsrätt var ett svårt kapitel som hon inte direkt be-
härskade. Vid frågor fick hon ta hjälp utifrån. Frågorna kunde t.ex. gälla musikavlyssning som
de skulle vilja erbjuda, ett klipparkiv med artiklar som de trodde de skulle kunna låna ut, vil-
ket visade sig inte vara tillåtet. Att hålla isär vad som är tillåtet och inte tillåtet blir enligt bib-
liotekarien svårare och svårare, särskilt då nya medier hela tiden uppkommer. Upphovsrättsli-
ga frågor diskuterades alltså bara vid behov. Vid frågor tog man kontakt med Kungliga bibli-
otekets verksjurist eller läste själv på nätet för att ta reda på vad som gällde. De anställda på
biblioteket hade också varit på några kursdagar där detta ämne tagits upp. Då kunskapen om
det nya förslaget inte var så stor önskade den intervjuade att det skulle komma ut mer infor-
mation. Hon hade följt med i debatten under 90-talet men mycket har ändrats sedan dess.

När det gäller kopiering för privat bruk var bibliotekarien ganska insatt i det som gäller idag,
att man för enskilt bruk får kopiera en hel bok. Hon visste också att det, om förslaget går ige-
nom, skulle komma att begränsas. De övriga förändringarna gällande den enskilda kopiering-
en var hon osäker på så vi lyfte fram dem till diskussion. Bibliotekarien ansåg att förändring-
arna nog inte skulle komma att påverka ett folkbibliotek i så stor utsträckning. På folkbiblio-
teken finns nämligen ingen direkt kopieringsverksamhet för allmänheten då varje kopia kostar
två kr. De anställda på biblioteket kan inte heller kontrollera vad folk kopierar. Det enda de
kan göra är att upplysa om vilka regler som gäller.

Då det gäller bibliotekens rätt att kopiera kände den intervjuade inte till några direkta detaljer
förutom att det är tillåtet att kopiera för att kunna komplettera ofullständiga verk. Att det ock-
så var en skillnad mellan tryckt och digitalt material var bibliotekarien medveten om. Hon var
också införstådd med att biblioteket inte själv kunde ersätta kassetter som försvunnit i t.ex.
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kassettböcker utan att de då var tvungna att beställa nya. Då material lämnades till en låntaga-
re gjordes det i pappersform, även om biblioteket fick artiklar skickade till sig via e-post från
någon lånecentral. I detta fall måste artiklarna skrivas ut och lämnas till låntagaren. Ett öns-
kemål vore att kunna jobba digitalt med låntagarna. En avtalslicens för att skicka material
skulle kunna vara en mycket bra lösning beroende på kostnaden. Eftersom det inte längre
köps så mycket referensböcker skulle pengarna kanske kunna läggas på databaser istället.

Biblioteket hade ganska många talböcker och en läs- och skrivstudio där det fanns utrustning
för att kunna läsa in och skanna in material. Kunskapen om de föreslagna förändringarna på
detta område var vag så vi tog även upp dessa till diskussion. Då det gällde nedladdning av
material för personer med olika funktionshinder via hemsidan menade bibliotekarien att det
skulle bli svårt att kontrollera vem som använde sig av tjänsten. Här fanns det som hon såg
det en möjlighet att koppla tjänsten till speciella lånekort. Man ska samtidigt som hon poäng-
terade vara försiktig med att ifrågasätta vem som egentligen ska ha denna tillgång, ingen ska
ju känna sig hindrad.

Om den intervjuade själv fick bestämma skulle hon gärna se att det kom mer enhetliga regler
på detta område p.g.a. att det idag är svårt att hålla reda på alla olika regler som gäller för oli-
ka typer av material.

6.1.2 Bibliotek 2

Bibliotek 2 ligger i en liten kommun. På detta bibliotek var den intervjuade inte så insatt i
upphovsrättslagstiftningen. Upphovsrättsliga frågor var inte heller något som diskuterades på
detta bibliotek. Trots det hade flera bibliotekarier deltagit i kurser och seminarier där upp-
hovsrätt diskuterats. Bibliotekarien hade för närvarande inte någon vetskap om de förslag till
förändring av upphovsrättslagen som föreligger. Hon visste dock att Kungliga bibliotekets
verksjurist skulle hålla en kurs om biblioteksjuridik inom en snar framtid. Att upphovsrätt
kunde skapa konflikt mellan rätten till information och tillgången för medborgarna var något
bibliotekarien instämde i. Då det är en svår balansgång poängterade hon att det var viktigt att
upphovsrätten inte stärktes så att biblioteken blev tvungna att betala mer men samtidigt får
man inte glömma att också värna om författaren.

Kopiering för enskilt bruk sker inte i så stor utsträckning på detta bibliotek. Det skulle bli
alldeles för dyrt då det även här kostar två kronor att kopiera ur en lånebok och två kronor
från tredje sidan om det är en referensbok. Den intervjuade och hennes kollegor bekymrade
sig inte heller för bibliotekens rätt att kopiera.

Biblioteket har inga e-tidskrifter och de har precis börjat med e-böcker. Det finns ett antal
databaser från vilka man kan få utskrifter som då kostar som en vanlig kopia. När artiklar
skickas mellan bibliotek sker det via fax. Här tyckte man sig inte heller ha ett behov av att
kunna skicka artiklar digitalt till sina låntagare.

6.1.3 Bibliotek 3

Bibliotek 3 är ett folkbibliotek med sex filialer varav några är integrerade med skolor. Det är
beläget i en relativt stor stad. Biblioteket har också ett samarbete med högskolan i en närlig-
gande stad. 40 personer är anställda i verksamheten varav de flesta är bibliotekarier. På detta
bibliotek intervjuades två personer samtidigt och båda var osäkra på vad förslaget till ny upp-
hovsrätt skulle komma att innebära för bibliotekets verksamhet. De ansåg också att det var
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svårt att finna information om förslaget och ingen information hade gått ut från t.ex. länsbib-
lioteket, vilket de ansåg var dåligt. Under intervjun ifrågasattes om så många av förändringar-
na egentligen hade någon praktisk betydelse för ett folkbibliotek, bibliotekarierna ansåg att
förändringarna nog påverkade universitetsbiblioteken i större utsträckning.

Dagens kopieringsregler var de väl medvetna om; att det är tillåtet att kopiera ett antal exem-
plar till sig själv och sina vänner om det rör sig om enskilt bruk. Deras inställning till detta var
att de inte lägger sig i vad folk kopierar, något som de ansåg skulle kunna bli integritetskrän-
kande. De upplevde att folk förutsatte att det var tillåtet att kopiera i alla fall på papper, något
annat kopierades inte. På biblioteket togs det ut samma avgift per kopia som på de övriga bib-
lioteken. Det gällde även när utskrifter gjordes från nätet. Att man som bibliotekarie har rätt
att kopiera i bevarande- och säkerhetssyfte var ganska klart även om de inte kände till några
detaljer. Vi diskuterade också den eventuella kontrollfunktion som biblioteken skulle kunna få
och de tyckte att detta lät orimligt, då ett bibliotek inte skulle kunna klara av den extra funk-
tionen.

Då det gäller databaser skulle det underlätta om bibliotekarierna kunde skicka ut artiklar till
sina låntagare i digital form men de intervjuade var medveten om att det inte var möjligt idag.
Trots det visste de inget om det nya förslaget till en ny avtalslicens där detta skulle bli en
möjlighet. En av de intervjuade var lite osäker på vad avtalslicenser egentligen var för något.
Om en sådan här avtalslicens blev verklighet uttryckte bibliotekarierna en önskan om att detta
skulle skötas på nationell nivå. Denna del av förslaget tyckte de skulle bli intressant att följa
eftersom de ansåg att detta berörde folkbiblioteket mer än de andra förändringarna. Om artik-
lar skickas mellan bibliotek sker det i dagsläget oftast med fax. Man hade gjort ett försök att
skicka via e-post men de var osäkra på om försöket fortfarande var igång. En viss rädsla för
att det skulle bli mer problematiskt uttrycktes, men de insåg att om man bara lärde sig funk-
tionerna ordentligt borde det nog bli smidigare. Även det här biblioteket hade precis börjat
med e-böcker och hade inte heller de några e-tidsskrifter.

På biblioteket framställde de anställda inte själva material för personer med funktionshinder
eftersom det krävs licens för det, men i samlingen ingick talböcker och DAISY-skivor och i
vissa fall lästes tidningar in. En av de intervjuade hade läst ett remissvar från Talboks- och
punktskriftsbiblioteket (TPB) som var positiva till det nya förslaget, vilket de båda ansåg lät
bra. Förslaget om att material för denna användargrupp skulle kunna laddas ner från bibliote-
kens hemsidor ansåg de borde skötas direkt av TPB.

Upphovsrättsliga frågor diskuterades inte nämnvärt på detta bibliotek. Det gjordes bara om
det dök upp något speciellt. Möjligtvis skulle de som arbetade med medier där dessa frågor
ofta var aktuella behöva någon sorts fortbildning. Om det skulle bli stora förändringar skulle
alla på biblioteket få reda på detta i sinom tid. Ett önskemål inför framtiden var att det skulle
underlättas för det digitala användandet.

6.1.4 Bibliotek 4

Bibliotek 4 är ett stort folkbibliotek i en större stad. Biblioteket består av ett huvudbibliotek
och 11 stadsdelsbibliotek. På huvudbiblioteket arbetar 40 personer varav hälften bibliotekari-
er. I hela verksamheten finns ca 100 anställda. Det är ett bibliotek som varit ledande i många
frågor speciellt när det gäller den digitala användningen. På detta bibliotek intervjuades också
två personer samtidigt. Departementsskrivelsen kände de dock inte till så bra, men hoppas att
förslaget skulle komma att innebära klarare regler.
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Även här var de intervjuade väl medvetna om reglerna för enskilda personers kopiering. De
trodde inte heller att kommande förändringar skulle betyda speciellt mycket för folkbibliote-
ken. Under förutsättning att biblioteken inte får en roll som ”polis” och tvingas kontrollera
vad folk kopierar, vilket de trots allt inte trodde var rimligt. Bibliotekens rätt att kopiera var
de också införstådda med. Här betonade de att folkbibliotek inte har samma bevarandeplikt
som t.ex. ett universitetsbibliotek så att tänka i dessa banor var inget man gjorde dagligen.

Då de båda bibliotekarierna har en förhoppning om att i framtiden kunna erbjuda ett 24- tim-
mars bibliotek, d.v.s. ett bibliotek som är tillgängligt för låntagarna dygnet runt, vill de kunna
erbjuda så mycket information som möjligt den digitala vägen. Åsikten var att det givetvis
skulle underlätta om det gick att lämna ut material i digital form, det skulle förbättra tillgång-
en men även göra det enklare för biblioteken. Biblioteket är anslutet till chatt-tjänsten ”Fråga
biblioteket” och här kunde en praktisk användbarhet urskönjas. Det är också inom denna
verksamhet som upphovsrätt diskuteras mest annars är det sämre med denna typ av diskussio-
ner. Det finns idag en eller två databaser som man får sända text vidare från men de flesta
tillåter inte det. Biblioteket har skaffat sig licenser så att låntagaren kan komma åt EBSCO:s
databas (en amerikansk samling fulltextdatabaser avsedda för folk- och skolbibliotek) och
Artikelsök hemifrån. Förutsättningen för att det ska vara tillåtet är att de har kodad inloggning
så att de ser att det är deras låntagare. De intervjuade framförde också att en nationell licens
skulle vara önskvärd för vissa databaser. Biblioteket har i ett väldigt lyckat försök tagit in
200-300 musikfiler som folk kan ladda ner. Denna tjänst hoppas de kunna utveckla i framti-
den. När det gällde avtalslicenser kände bibliotekarierna en viss oro för att det skulle komma
att bli väldigt dyrt, men det är viktigt att inse att digitala medier också kostar.

Biblioteket hade en stor samling av material för att kunna tillgodose personer med olika slags
funktionshinder. Egna talböcker framställs inte utan inhandlas från Bibliotekstjänst (BTJ) och
lånas utav TPB. Inom kort ska de även testa e-ljudböcker. De intervjuade uttryckte dock en
rädsla för att det nya förslaget, som de förstått av Kungliga bibliotekets remissvar, skulle göra
det svårare för biblioteken att överföra information från ett medium till ett annat.

6.1.5 Bibliotek 5

Bibliotek 5 ligger i en storstad. I hela biblioteksverksamheten arbetar 125 personer och av
dem är ca 80 bibliotekarier. Biblioteket har en utvecklad verksamhet och kan erbjuda olika
sorters material. Den bibliotekarie vi intervjuade upplevde inte att det är några problem med
den fysiska kopieringen på biblioteket. Hon anser inte att det är bibliotekariens roll att hålla
ordning på det utan att det är upp till varje medborgare. Däremot ska bibliotekarierna upplysa
om vad som gäller. Den intervjuade var mer insatt när det gäller bibliotekets kopiering främst
i samband med ”Fråga biblioteket” tjänsten. Biblioteket använde sig av de köpta databaserna
som man får prenumerera på. Här kan nämnas Nationalencyklopedin (NE), Landguiden, Arti-
kelsök och Presstext. Biblioteket har också ingått ett avtal med NE som innebär att de får lov
att skicka artiklar till låntagarna. Är det en lång artikel får man inte skicka hela utan endast
delar av den. För att få tillgång till hela artikeln hänvisas den som chattar eller den som skick-
ar e-post till sitt lokala bibliotek. Ungefär samma avtal finns med Landguiden. I Pressext får
man däremot inte skicka något alls utan bara hänvisa till referensen. Den intervjuade upplevde
att det var väldigt smidigt att ha denna typ av avtal med NE och Landguiden.

Då det gäller bibliotekens kopieringsrätt utanför ”Fråga biblioteket” tjänsten kände sig den
intervjuade lite osäker, men uppfattade det så att man kunde skriva ut en artikel från t.ex.
Presstext och ge till låntagaren, om inte låntagaren skrev ut den själv. Det hände också att
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låntagare söker efter recensioner av riktigt gamla böcker och biblioteket har gamla urklipp
samlade i bibliotekets magasin. Dessa kopierades vid behov och gavs till låntagaren.

Bibliotekets talboksavdelning är stor och det kommer mer och mer DAISY-skivor. Den inter-
vjuade kände till att det skulle bli lättare att kopiera material som funktionshindrade kunde
tillgodogöra sig och det såg hon givetvis bara som positivt. Då vi berättade om förslaget att
lägga ut material avsett för personer med funktionshinder på hemsidan ansåg bibliotekarien
att det kunde vara en bra idé. Att materialet endast laddades ner av funktionshindrade skulle
kunna lösas med en kod kopplad till lånekortet, precis på samma sätt som för talbokslåntagar-
na idag.

Förslaget att man genom avtalslicenser ska kunna skicka artiklar digitalt till låntagare såg den
intervjuade som väldigt positivt, mest då det gällde ”Fråga biblioteket”. Ekonomiskt skulle
det dock kunna bli ett hot mot de mindre biblioteken. Hon ansåg att det nog vore bäst om
detta löstes på länsnivå då länen skulle komma att ta kostnaderna så att det skulle bli lika för
alla.

Diskussioner om upphovsrätt kom ibland upp på biblioteket. De diskussioner hon varit med
handlade till största del om ”Fråga biblioteket”, där upphovsrättsliga frågor dök upp emellan-
åt. Det beror antagligen på att man inom denna tjänst betjänar så många personer varje dag så
att det gäller att den inte är sämre än om dessa personer skulle komma till det fysiska bibliote-
ket. Hon upplevde inte att det fanns någon fortbildning i upphovsrätt. Vid frågor som rörde
detta tog de kontakt med kommunjuristen eller Kungliga bibliotekets verksjurist. Då och då
dök det upp kurser som vem som helst fick åka på men det fanns ingen direkt fortbildning
lokalt på biblioteket. Den intervjuade trodde nog att det förväntades att man skötte detta själv.

6.2 KUNSKAP OM UPPHOVSRÄTT

6.2.1 Bibliotekariens kunskap

De flesta bibliotekarierna anser att upphovsrätt är något som man ska fundera på och som
påverkar biblioteken men det är också väldigt invecklat och svårt att kontrollera. Många av de
frågor som de intervjuade upplevde att de ställs inför kan vara av upphovsrättslig karaktär
men det är inte alltid som de behandlas som sådana. Under intervjuerna lyftes flera upphovs-
rättsliga frågor fram som alla påverkat biblioteksverksamheten på ett eller annat sätt. En fråga
rörde musikavlyssning, då man ville lägga över cd-skivor till mp3-format och erbjuda det som
avlyssning, vilket inte är tillåtet. Ett annat fall handlade om ett artikelarkiv där man ämnesvis
samlat artiklar som man sedan kopierade och lånade ut till låntagarna.204 Detta tvingades bib-
lioteket ta bort eftersom man endast får låna ut originalartiklar. Enligt lagen har man rätt att
kopiera dem och ge dem till låntagaren eller låta låntagaren kopiera dem själv men biblioteket
får inte låna ut kopior. ”Det är inte heller bara att kopiera en kassett som fattas utan man
måste hela tiden tänka på vad man gör”.205 I och med de nya mediernas uppkomst menade
bibliotekarierna att det har blivit allt svårare att vara säker på om man hanterar materialet rätt.
Vi fick också intrycket att upphovsrätt diskuterades mer förr, då debatten pågick intensivt i
bibliotekskretsar. Det var också en av de intervjuade som reflekterade över att informationen
inte ramlade ner på lokal nivå utan stannade kvar på högre instanser.206

                                                
204 Bibliotek 1.
205 Ibid.
206 Bibliotek 2.
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Då det gäller den del av upphovsrätten som rör allmänhetens kopiering var den allmänna upp-
fattningen att det inte har med biblioteken att göra och att biblioteken inte har något ansvar att
hålla ordning på eller styra över vad som kopieras. Om någon kopierar och sedan säljer vidare
så sker det på medborgarens eget ansvar. Däremot kan biblioteket informera om vad som
gäller och vilka regler som finns. Bibliotekarierna ser det som viktigt att eftersträva balans-
gången mellan allmänhetens tillgång till verk och upphovsmannens rätt till inkomst. Bibliote-
kens verksamheter bygger på en tillgångsfilosofi som kan bli undertryckt om man inte får
tillgängliggöra information på det mest praktiska sättet. Några av bibliotekarierna kände att de
var begränsade.207

Vi upplever att upphovsrättsliga frågor inte diskuteras som ett återkommande ämne kopplat
till bibliotekens verksamhet. I och med att folkbiblioteken försöker hänga med i tiden och
implementera den digitala tekniken har upphovsrättsliga frågor dock kommit upp allt oftare.
Det kan röra sig om arbete med webbsidan, utformning av nya lånekort eller broschyrer och
inom rikstjänsten ”Fråga biblioteket” där väldigt många människor betjänas digitalt varje dag
och målsättningen är att de inte ska få sämre service än om de besökt det fysiska biblioteket.
När bibliotekarierna stöter på frågor som de inte vet hur de ska hantera eller när de vill få reda
på vilka regler som gäller kontaktas i vissa fall kommunjuristen men främst Kungliga biblio-
tekets verksjurist Susanna Broms. Samtliga intervjuade hade haft någon form av kontakt med
henne. Hon kan ses som folkbibliotekens ”guru” på detta område.208

Att medvetenheten om upphovsrättsliga regler trots allt är så låg kan bero på att det inte direkt
ges någon fortbildning på detta område. Den begränsade fortbildning som dock ges är kurser
och seminarium ofta ledda av Susanna Broms. Bibliotekarierna hade alla någon gång varit på
kursdagar där biblioteksjuridik behandlats och då hade dessa frågor dykt upp, framförallt i
samband med nya digitala medier. Det är vanligt att de som har ansvar för avdelningar där
digitalt material hanteras får information om vad som gäller men det är inte alltid detta går ut
till alla. Vi anser att samtliga bibliotekarier bör veta vilka regler som gäller för hantering av
information, för att också kunna ge en bra service till låntagarna. Vid ett bibliotek däremot
fick samtliga anställda, via e-post eller genom veckobladet, reda på när någon varit i kontakt
med Susanna Broms.209 Detta kan ses som en slags fortbildning i ämnet men vi fick ändå in-
trycket att det nog förväntas att man ska hålla sig uppdaterad på egen hand om man kommer i
kontakt med dessa frågor i sitt arbete.

Redan under vår provintervju förstod vi att det skulle bli svårt att få svar på vad biblioteken
ansåg om de nya förändringarna. De visade sig också att de flesta av bibliotekarierna inte
hade tagit del av förslaget, vissa hade gått igenom det lite snabbt, troligtvis för att vi skulle
komma. Man var inte särskilt uppdaterad på området vilket kan bero på olika saker. Vi upp-
levde på något ställe att man inte alls brydde sig om förändringarna i lagen utan fortsatte med
biblioteksverksamhet som man alltid hade utfört den, ”upphovsrättsliga frågor diskuteras inte
ett skit på biblioteket /…/ vi bryr oss helt enkelt inte”.210

De flesta av de vi intervjuade hade inte tagit del av det nya upphovsrättsliga förslaget och
ansåg att det borde komma ut mycket mer information om förändringarna. En av bibliotekari-
erna som trots allt hade satt sig in i förslaget reagerade över att det betonar rättighetsinnehava-
rens rätt över brukarens rätt och det är inte förenligt med bibliotekens mål, även om de strävar
                                                
207 Bibliotek 1-5.
208 Ibid.
209 Bibliotek 5.
210 Bibliotek 2.
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efter rättvisa för båda parter.211 Det förslag som nu föreligger har, som tidigare sagts, ändrats
ett antal gånger och intressant att notera är att de flesta kände till det ursprungliga förslaget
som när det kom var ett hot mot bibliotekens verksamhet och upprörde många.

6.2.2 Folkbibliotek och kopiering

När det gäller den privata kopieringen ser inte bibliotekarierna det som något direkt problem
som berör dem, vilket framkommit tidigare. Då folkbiblioteken egentligen inte har någon ko-
pieringsverksamhet i större utsträckning, sker aldrig kopiering av hela böcker på biblioteken.
På så sätt spelar det ingen roll om förslaget nu kommer att begränsa denna möjlighet. Det
skulle fortfarande vara alldeles för kostsamt för låntagaren eftersom de bibliotek vi besökte
tog två kronor per kopia. Att det var tillåtet att kopiera en hel bok väckte faktiskt en del för-
undran. Vi fick till och med en känsla av att en begränsning skulle kunna vara bra eftersom
det ansågs orimligt att man så enkelt kunde kopiera en hel bok.212 De flesta hade ändå en vag
uppfattning om vilka upphovsrättsliga regler som gäller för enskild kopiering idag. Eftersom
det är tillåtet att kopiera för enskilt bruk anser inte bibliotekarierna att de har rätt att lägga sig
i vad som kopieras. ”Egentligen tycker jag inte att jag som bibliotekarie ska hålla ordning på
det. Jag tycker att det är upp till var och en.”213 Att kontrollera kopiering av filmer och skivor
kan bibliotekarierna inte heller göra, de kan endast informera om vad som är tillåtet. Då det
gäller upplysning om de regler som gäller fick vi lite olika åsikter från informanterna. På ett
ställe var det väldigt viktigt och det poängterades att det alltid gjordes.214 Av andra fick vi
veta att folk sällan frågar utan förutsätter att man får, så någon upplysningsverksamhet ansågs
inte nödvändig.215

Vad biblioteken får göra i kopieringshänseende var trots allt ganska klart när det gällde beva-
rande- och kompletteringsändamål även om informanterna inte kände till några detaljer och
var lite osäkra på regelverket. Folkbibliotek har i allmänhet inte bevarandeplikten i lika stor
utsträckning som t.ex. forskningsbibliotek, därför behöver de inte alltid tänka i dessa banor.216

Att det inte är möjligt att skicka artiklar digitalt till låntagare utan att materialet måste lämnas
ut i pappersform var alla medvetna om. På denna punkt var också de flesta överens om att det
skulle bli en mycket smidigare hantering om denna begränsning togs bort.217

Att de funktionshindrade ska ha tillgång till så mycket information och så många informa-
tionsmöjligheter som möjligt är en självklarhet för folkbiblioteken. På alla biblioteken vi be-
sökte fanns talböcker, kassettböcker, DAISY-skivor och DAISY-spelare att låna ut. Eftersom
det krävs tillstånd att framställa dessa var det ingen verksamhet som bedrevs på något av de
besökta biblioteken. Talböcker köps för det mesta färdiga från Bibliotekstjänst eller lånas från
Talbok- och punktskriftsbiblioteket. Går kassetter sönder så beställs nya. Alla intervjuade var
medvetna om att biblioteken själva inte har rätt kopiera nya exemplar. Det förekommer också
olika inläsningsverksamheter, bl.a. för dagstidningar i de fall då tidningen inte erbjuder denna
tjänst. Flera hade även talsyntes till förmån för personer med olika funktionshinder. En tal-
syntes skannar in en text som sedan omvandlas till ljud.
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Det råder olika uppfattningar om vad förändringarna rörande exemplarframställning av mate-
rial för funktionshindrade kommer att innebära. De flesta hade inte hört talas om förändring-
arna men på ett bibliotek hade den vi intervjuade snappat upp att det skulle bli lättare att kopi-
era material till funktionshindrade.218 Motsatt uppfattning hade den intervjuade på ett annat
bibliotek.219 Det råder alltså skilda meningar i denna fråga och det visar återigen att förslaget
är öppet för olika tolkningar som gör det komplicerat. Det visar också att det, inte bara då det
gäller denna del av de upphovsrättsliga bestämmelserna utan i det stora hela, råder en stor
osäkerhet om vad som gäller och vad som kommer att gälla i framtiden.

Sedan det första direktivet kom i slutet av 90-talet har diskussionerna kretsat kring den even-
tuella kontrollfunktion som biblioteken fasade för att de skulle komma att få. Samtliga infor-
manter hade hört talas om detta, något de varken skulle vilja ha eller klara av. Den rådande
åsikten var trots allt att kontrollfunktionen nog inte skulle kunna bli verklighet och att det
egentligen var ett större problem för universitetsbiblioteken där kopiering förekommer i större
utsträckning. Att kontrollera skulle bli integritetskränkande och kräva nyanställningar av per-
sonal, vilket är helt omöjligt.220

6.2.3 Elektronisk överföring

Att skicka artiklar mellan bibliotek via e-post verkar inte vara något som utnyttjas i så stor
utsträckning på de mindre biblioteken.221 Det förekommer att biblioteken får artiklar via e-
post från t.ex. lånecentralen i Malmö men fortfarande är det faxen som används flitigast vid
fjärrlån av artiklar. Det beror troligtvis på att man upplever det som mer krångligt att skanna
in en artikel istället för att kopiera den i en kopiator. Som vi upplevde det så ansåg de ändå att
det fungerade bra och att de inte hade behov av att skicka material via e-post, men man insåg
att detta var en självklar utveckling. ”Om man bara lär sig hur det fungerar så kommer det
antagligen att bli smidigare”.222 Bibliotekarien menade också att kopian på detta sätt skulle bli
av bättre kvalité. Det kan tilläggas att dessa bibliotek inte heller har några elektroniska tid-
skrifter. Det fanns alltså en skillnad mellan de mindre och de större biblioteken. På de två
större biblioteken223 var den gängse uppfattningen då det gäller elektronisk överföring att det
skulle underlätta om man kunde jobba digitalt med låntagarna. Vissa databaser erbjuder redan
avtal för att lösa detta så redan nu har man insett att det blir praktiskt användbart t.ex. i tjäns-
ten ”Fråga biblioteket”. Tre av de besökta biblioteken224 är anslutna till denna tjänst, som är
en chatt och e-posttjänst dit man kan skicka in sina frågor och antingen få svar efter någon
dag eller chatta direkt med en bibliotekarie.

Endast två av de databaser som finns kan användas för att skicka artiklar vidare direkt hem till
låntagaren. Ett av biblioteken har ett avtal med Nationalencyklopedien (NE) som gör att det
går att skicka vidare en artikel digitalt, bara den inte är för lång. De har ett liknande avtal med
Landguiden. Ur t.ex. Presstext får bibliotekarierna bara ta referenser och det begränsar arbetet
i chatten. Den bibliotekarie vi intervjuade var inte ansvarig för avtalen i den arbetsgrupp som
arbetade med tjänsten och var därför osäker på hur dessa avtal instiftas. Men enligt henne bör
det vara så att när ett bibliotek ansluter sig till ”Fråga biblioteket” så får de möjlighet att också

                                                
218 Bibliotek 5.
219 Bibliotek 4.
220 Bibliotek 1-5.
221 Bibliotek 2 och 3.
222 Bibliotek 3.
223 Bibliotek 4 och 5.
224 Bibliotek 3, 4 och 5.



49

ansluta sig till dessa avtal om biblioteket redan använder de nämnda databaserna.225 Vanligt-
vis hittar man mycket information på Internet men att inte kunna skicka vidare en artikel som
man funnit i en databas just för att den är elektronisk upplever bibliotekarien som väldigt fru-
strerande. ”Ofta har man tillgång till bra databaser men kan inte använda sig av dem i så stor
utsträckning som man önskar”.226 Låntagaren får istället gå till sitt lokala bibliotek och få arti-
keln utskriven. Detta förutsätter dock att biblioteket har just den aktuella databasen, vilket inte
alltid är fallet. Databaser är en kostnadsfråga och det är inte alltid som de små biblioteken har
möjlighet att prenumerera på så många olika databaser. Överlag tyckte de flesta bibliotekarier
som funderat på frågan, att det inte var någon direkt skillnad på att skicka en sida från t.ex.
NE digitalt till en låntagare eller om en låntagare på plats i biblioteket hittar en artikel och ber
att få den utskriven. ”Varför det skulle vara så mycket mer heligt när det är elektroniskt kan
man ju fundera på. Det kan ju ha att göra med att man kan göra en liten egen databas, för det
är ju ganska enkelt att spara allt man får”.227

Ett av de besökta biblioteken har påbörjat ett samarbete med BTJ och Naxos i ett försök att
göra något lagligt inom musikbranschen. Detta har medfört att de idag har ca 200-300 ljudfi-
ler för utlåning i sin katalog. De flesta är klassiska verk där det inte längre finns någon rättig-
hetsinnehavare. Gensvaret har varit enormt och därmed kommer tekniken på området med all
sannolikhet att utvecklas. I dagens läge kan man ladda ner filerna och sedan behålla dem. Man
har ännu inte kommit så långt med den tekniska lösningen så att de själva raderas efter en viss
tid, vilket sker med e- böckerna. Förhoppningsvis skulle en bättre teknisk lösning kunna locka
fler musikförlag att delta i den här tjänsten och då skulle man även kunna erbjuda andra typer
av musik. Det gäller då först att ha den tekniska lösningen färdig så att man kan använda sig
av samma regelverk som för normala lån. Om man i framtiden skulle kunna använda sig av
det här systemet för att låna ut skivor till ungdomar, som ofta har datorer och rätt programva-
ror, skulle man kunna ha ett bra utbud samtidigt som man slipper mycket av den praktiska
hanteringen som idag följer med cd-skivorna.228

I det nya förslaget föreslås att biblioteken ska ge personer med olika sorts funktionshinder en
möjlighet att ladda ner material från bibliotekets hemsida. Det svåra blir att kunna kontrollera
så att tjänsten endast utnyttjas av dem som är i behov av den. Man skulle, som det föreslogs
av bibliotekarierna, kunna koppla tjänsten till speciella lånekort på samma sätt som man idag
gör med lånekorten till dem som lånar talböcker. Under diskussionerna om tillgång hemifrån
menade en bibliotekarie att det kanske inte egentligen är biblioteken själva som ska tillhanda-
hålla dessa tjänster utan de skulle kunna tillhandahållas av TPB direkt. Detta skulle även kun-
na gälla för e-böckerna. ”Det är ju egentligen en omväg att gå till varje bibliotek /…/ det be-
hövs ju inte att vi tillhandahåller det, men så blir det säkert. Det blir säkert bättre ekonomi för
dem som har det att låta varje bibliotek betala det”.229 Detta skulle kunna förbättra åtkomsten
men det förutsätts då att man har tillgång till en dator hemma och det är inte alla som har,
speciellt inte de äldre.

Vi fick intrycket av att allt som ersätter den gamla formen av talbok måste vara mer praktiskt.
E-ljudböcker finns redan och ett av biblioteken skulle inom kort prova på detta. Att få olika
digitala former att integreras på ett bättre sätt vore bra då olika kombinationer är både mer
funktionella och gör det enklare att få tillgång till informationen, genom t.ex. bibliotekets
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hemsida. En bibliotekarie ansåg att e-ljudböcker kan vara väldigt användbara även för de som
ska lära sig svenska.230 ”Det gäller att ha ett öppet sinne för vad läshandikapp egentligen
är”.231

6.3 MÖJLIGHETER OCH PROBLEM

6.3.1 Avtalslicenser

Att handha avtalslicenser är något som ingår i ett biblioteks verksamhet och det är något som
de vi intervjuade försöker hålla noggrann koll på. Om det gick att skicka artiklar digitalt till
sina låntagare skulle många låntagare och bibliotekarier bli väldigt nöjda men frågan är hur
denna licens skulle se ut och vad det skulle komma att kosta. Överlag anser nog de flesta bib-
liotekarier som arbetar i referensverksamhet att ”tanken är helt rätt”.232 Då det idag pratas
mycket om 24- timmarsmyndigheten och hur biblioteket skulle kunna komma att bli en del i
detta och vara tillgängligt dygnet runt.

Vi upplevde att de vi intervjuade såg avtalslicenser som en bra lösning för att hitta den viktiga
balansgången mellan upphovsmannens rätt och allmänhetens tillgång till information. De in-
tervjuade på två av de bibliotek vi besökte ansåg att det vore lämpligt med en sorts centralise-
rad samordning för att sköta alla dessa licenser så att inte varje bibliotek behövde befatta sig
med det.233 De gav som förslag att det t.ex. skulle kunna vara en uppgift för KULDA (Kon-
sortieupphandling av licensdatabaser), som är en organisation som redan idag sysslar med
upphandling av licensdatabaser för kommunala folk- och skolbibliotek. Att skaffa eller inte
skaffa avtalslicenser för delar av sin verksamhet skulle kunna komma att bli ett problem för
mindre bibliotek. Därför skulle det vara bra att lösa sådana här frågor på en högre nivå. Om
det blir väldigt dyrt har, eller tar sig, de stora biblioteken råd att skaffa de här rättigheterna
och avtalen ”medan mindre bibliotek står där och kan inte ens välja, det kommer att bli en
demokratifråga i allra högsta grad.”234 En intressant reflektion från ett av de större biblioteken
men åsikten delades inte av alla, flera informanter såg inte detta som något stort problem.

Generellt sett ses avtalslicenser ändå som ett ekonomiskt problem, men ”man måste acceptera
att digitala medier också kostar och att det får bli en del av medieanslaget”.235 Idag budgeterar
biblioteken på ett annat sätt, man köper t.ex. inte så många referensböcker längre utan lägger
pengarna på databaser istället där informationen hela tiden uppdateras.236

Vi anser att det verkar viktigt, framförallt för de mindre biblioteken, att kostnaderna håller sig
inom rimliga gränser. Kanske kunde det bli så att låntagarna är med och betalar dessa licenser
genom att det kostar att få en artikel hemskickad precis som det kostar två kr per sida att ko-
piera från en bok om du kommer till biblioteket. ”Om det håller sig på en rimlig nivå så är det
ju inte belastande för den enskilde medborgaren men biblioteken slipper stå för hela pake-
tet”237 Hur detta skulle kunna lösas på ett praktiskt sätt har vi tyvärr inga direkta svar på. Kan-
ske skulle tjänsten kunna registreras på låntagarens lånekort.
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6.3.2 Öppna flöden av information

Att folkbildning är en av hörnpelarna i folkbibliotekens verksamhet påpekades under flera av
intervjuerna. Det har alltid varit så och önskemålet är att det så förblir. De intervjuade ansåg
samtliga att den demokratiska aspekten var viktig att lyfta fram. En gemensam åsikt är att det
är väldigt viktigt att biblioteket kan erbjuda alla målgrupper god service och litteratur. Det ska
på ett enkelt sätt gå att få tag på all sorts information, i vilken form den än är.

Med den tekniska utvecklingen vi har idag ska man egentligen inte behöva gå till bibliote-
ket för att få information. Det ska t.ex. inte behöva bli skillnad för en person som bor mitt i
stan och lätt kan ta sig till sitt bibliotek och en person som bor långt utanför staden och inte
har samma möjligheter att ta sig dit. I den praktiska verkligheten ser det tyvärr ofta ut så.238

För att kunna erbjuda låntagarna god service är det viktigt att bibliotekens verksamheter ham-
nar på ungefär samma tekniska nivå som ”råder ute i stugorna”239, hur ska allmänheten annars
kunna tillgodogöra sig informationen som ges. Samtidigt gäller det att vara steget före så att
biblioteken alltid är beredda på vad utvecklingen för med sig. Även om bibliotekarierna inte
upplever upphovsrätten som ett hot mot biblioteket så skapar den trots allt en konflikt mellan
upphovsmännens rätt och den fria tillgången på information. ”Egentligen skulle man som
bibliotekarie vilja stå och dela ut allt men det finns ingen sådan möjlighet.240

6.4 BIBLIOTEKENS UPPHOVSRÄTTSLIGA VISION

I intervjuerna kom det fram en hel del intressanta funderingar som bibliotekarierna har angå-
ende hur man kan underlätta för biblioteken på det här området som de upplever som kompli-
cerat och svårt. En anledning till att det känns så komplicerat är att det ofta är andra regler
som gäller för det digitala mediet än för det tryckta. vi upplevde ändå att de intervjuade hade
relativt bra kunskap om  de upphovsrättsliga regler som gäller för de tryckta materialet. En
önskan är alltså att reglerna ska bli så enhetliga som möjligt. ”Det skulle underlätta om man
inte hela tiden tvingades fundera på vad det är som gäller för just detta mediet”.241 Det är ock-
så viktigt att inte den nya lagstiftningen blir för besvärlig att hantera för biblioteken, både sett
ur ett ekonomiskt och praktiskt hänseende.242

En annan önskan är att det digitala användandet skulle underlättas genom att man tillåts
skicka kopior via e-post istället för att skicka e-post till låntagaren. Det här är något som man
borde lösa, ”annars hänger man inte med i tiden då ser man e-post som något otroligt unikt
men det är ju bara ett sätt att kommunicera”.243

Vid ett bibliotek ansåg den intervjuade att det är bra att man gör förändringar. Hon ansåg att
det är viktigt att se till upphovsmännens rättigheter, men att det ibland krockar med den sprid-
ningsmöjlighet som finns på Internet idag. ”Internet i sig inbjuder till att plocka och kopiera
verk”.244 I och med det ser hon det som positivt att reglerna skärps men inom en nationell

                                                
238 Bibliotek 3.
239 Bibliotek 4.
240 Ibid.
241 Bibliotek 1.
242 Bibliotek 2.
243 Bibliotek 3.
244 Bibliotek 5.



52

tjänst som ”fråga biblioteket” skulle det underlätta om man skulle kunna få skicka material,
vilket man inte tillåts göra idag.245

Något som skulle underlätta för bibliotekarierna är om de visste vilka rättigheter en artikelför-
fattare har. Idag finns det så många olika varianter. Upphovsmän säljer ibland alla sina rättig-
heter till tidningen men ibland endast rätten att publicera det en gång. Rättigheterna kan också
säljas för att publiceras i pappersform men inte digitalt. Om reglerna varit mer standardiserade
skulle det vara enklare att veta var man som bibliotekarie ska vända sig. Ett konkret sådant
problem är bokomslag, där tecknarna hävdar att det är illustratörens rätt medan förlagen me-
nar att de har köpt rätten och då får göra som de vill med den. Det blir svårt att på ett enkelt
sätt ta reda på vem som är rättighetsinnehavaren.246

Under våra intervjuer diskuterades också vad som ansågs vara viktigt att lyfta fram i en upp-
sats som denna. Överlag tyckte de flesta att vi skulle trycka på att biblioteken inte fått ut in-
formation om detta förslag. En ”konsumentupplysningsbyrå”247 dit biblioteken skulle kunna
vända sig med sina upphovsrättsliga frågor efterlystes. Ett annat liknande förslag var att det
skulle finns en bra webbsida för folkbiblioteken, där allt nytt lades ut. ”Kan man bara gå in
och läsa på så känner man sig tryggare med en gång”.248 Då det är ett komplicerat område
anser bibliotekarierna att det skulle underlätta med klarare regler. Vi får väl se om implemen-
teringen av departementsskrivelsen kan göra detta möjligt.

6.5 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan man säga att de bibliotekarier som vi intervjuade alla var överens om
att upphovsrätt är ett svårt ämne och att kunskapen om den varierade. De flesta av dem vi
intervjuade hade inte tagit del av det nya förslaget. Beträffande kopiering vara man på de
flesta av biblioteken medvetna om vilka regler som gäller för de traditionella medierna men
att det var svårare med de nya. Det man reagerade på var den eventuella kontrollfunktionen
som biblioteken skulle kunna få, vilket inte skulle vara möjligt för verksamheten. Fortfarande
använde man sig i stor utsträckning av faxen vid de mindre biblioteken istället för att skicka
artiklar med e-post men man insåg att det skulle bli allt vanligare i framtiden. I chatt-tjänsten
”Fråga biblioteket” har det uppstått en hel del upphovsrättsliga frågor. Tjänsten begränsas i
och med att det endast finns avtal med ett fåtal av databaserna som tillåter att man skickar
artiklar digitalt till låntagaren. Nya möjligheter att skicka material till låntagaren såg de bara
som positivt och likaså såg man avtalslicenser som något positivt så länge det inte blev alltför
dyrt för biblioteken.

Vi har nu genomfört en samlad analys på vår intervjustudie. I nästa kapitel kommer detta re-
sultat att vävas samman med de resultat vi fått i vår litteraturstudie.
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7 INFORMATIONSTILLGÅNG, DEMOKRATI OCH
FÖRÄNDRAD UPPHOVSRÄTT
I vår uppsats har vi fokuserat på departementsskrivelsen och digitala medier som är en av
orsakerna till att departementsskrivelsen uppkommit. Departementsskrivelsen och de eventu-
ellt kommande förändringar som den föreslår kommer att påverka allmänhetens informa-
tionstillgång, eftersom den på flera punkter stärker upphovsrätten. Vi kommer nu att besvara
våra tre första frågeställningar. Uppsatsen kommer sedan att knytas ihop med hjälp av den
fjärde frågeställningen i en avslutande teoretisk diskussion.

7.1 SLUTSATSER

Hur ser den upphovsrättsliga utvecklingen ut och vad innehåller de nu rådande och de
föreslagna politiska riktlinjerna gällande upphovsrätt som styr offentliga bibliotek och
digitala medier?

Som vi har sett i denna uppsats så har upphovsrätten genomgått en lång och ganska invecklad
utveckling. Från början fanns det tydliga skillnader mellan den anglosaxiska och den konti-
nentaleuropeiska traditionen men efter hand har traditionerna börjat närma sig varandra mer
och mer. En bidragande orsak är att man på området har lyckats enas via internationella över-
enskommelser, där Bernkonventionen är den viktigaste. I takt med att den teknologiska ut-
vecklingen har gjort det lättare att sprida och mångfaldiga, har också de ekonomiska konse-
kvenserna på området blivit allt viktigare. Under 1990- talet arbetades nya avtal fram, främst
som ett komplement till Bernkonventionen som man inte ansåg var fullt tillämpbar på de nya
medierna. 1994 slöts TRIPs-avtalet inom WTO för att man ville ställa högre krav på skydds-
nivåer för hela immaterialrättsområdet. Avtalet bygger till stor del på den amerikanska upp-
hovsrätten som är mer kommersiellt inriktad. I mitten av 1990- talet hade immaterialrätten fått
stor betydelse för den internationella handeln. Det som hände på den internationella arenan
under denna tid bidrog till att man insåg att man var tvungen att stärka upphovsmannens rätt.
Detta upprörde många, bland annat biblioteken, som såg sin verksamhet hotad genom att den
viktiga balansgången mellan allmänhetens tillgång till information och upphovsmännens rätt
till ersättning för sitt skapande var på väg att förskjutas till förmån för upphovsmännen. Ut-
vecklingen under de senaste åren har därmed varit mycket turbulent, men det slutliga EG-
direktivet som kom 2001 gjorde att oron stagnerade eftersom det nya lagförslaget tog mer
hänsyn till balansgången mellan tillgång och ersättning.

Folkbiblioteken berörs idag av ett antal paragrafer i den svenska upphovsrättslagen som, om
det nya lagförslaget går igenom, kommer att förändras på en del punkter. Reglerna som gäller
kopiering för enskilt bruk är viktiga för biblioteken då det gäller kopiering till låntagarna och
även för att låntagarna själva ska kunna använda den kopieringsutrustning som ställs till för-
fogande. En låntagare behöver inte utföra kopieringen till sitt enskilda bruk själv utan kan be
en bibliotekarie, det blir dock låntagaren som ansvarar för att kopieringen är laglig. I lagen
regleras också reglerna som gäller vid kopiering från Internet. Rättsläget då det gäller denna
kopiering är idag oklart eftersom det inte tydligt framgår att man bara har rätt att kopiera ma-
terial som har lagts ut lagligt, d.v.s. med upphovsmannens tillstånd.

Som lagförslaget lyder idag kommer denna paragraf att begränsas. För det första kommer
uttrycket enskilt bruk bytas ut mot privat bruk. Uttrycket enstaka exemplar ändras till fåtal
exemplar vilket gör att mängden exemplar som man får kopiera minskar. Det är inte heller
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längre tillåtet att kopiera en hel bok. Det ska också mer tydligt än tidigare framgå att förlagan
som kopieras måste vara lovlig.

Som vi har förstått det finns det olika tolkningar när det gäller förändringen av § 12. Detta
gäller främst den eventuella kontrollfunktion som folkbiblioteken skulle kunna få i och med
att paragrafen begränsas. Kulturrådet har i sitt remissvar tolkat det som att detta skulle innebä-
ra att biblioteken endast får ett informationsansvar, att informera besökarna om de nya regler-
na för kopiering. De ska inte aktivt behöva kontrollera vad låntagarna kopierar, något som de
poängterar att biblioteken saknar resurser för.249 På Kungliga biblioteket har detta tolkats an-
norlunda. Här tror man att det innebär att biblioteken inte bara förväntas informera om vilka
regler som gäller utan också kontrollera detta aktivt. Man menar att det skulle kräva att man
tvingas åsidosätta sin serviceuppgift samtidigt som det är svårt för biblioteken att avgöra vad
som är laglig eller olaglig kopiering. Även om biblioteket ställer en kopiator till förfogande
måste kopieringen ske på den kopierandes ansvar. Biblioteken kan ha en allmän uppsikt över
apparaten men inte avvara personal som kontrollerar.250

Den förändring som innebär att endast begränsade delar av verk ska få kopieras har Svensk
förening för informationsspecialister ställt sig undrande till, eftersom det i förslaget står
”Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får dock exemplarframställningen endast avse be-
gränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång.”251 Innebär detta att man i fort-
sättningen inte kommer att kunna skriva ut en hel artikel från nätet? De menar att balansen i
§ 12 mellan upphovsmännens rättigheter och användarnas behov väger över till upphovsmän-
nens fördel.252 En slutsats vi kan dra av detta är att den formulering som föreligger fortfarande
är väldigt oklar, vilket skapar en osäkerhet om vad som egentligen gäller.

Det finns en inskränkning i URL som är speciellt riktad till bibliotek. Här regleras bibliote-
kens rätt till kopiering. Det får ske för bevarande-, kompletterings- och forskningsändamål.
Vid kopiering för dessa ändamål får valfri teknik användas. När det gäller kopiering för ut-
lämning till låntagare får det bara ske genom fotokopiering. Om det nya lagförslaget går ige-
nom kommer denna paragraf till viss del förändras. Begränsningen att biblioteken endast tidi-
gare fått framställa exemplar som senare skulle lämnas ut genom fotokopiering tas bort. Det
får nu ske med vilken teknik som helst men materialet måste även i fortsättningen lämnas ut i
pappersform.

I paragrafen ska det också finnas en hänvisning till en avtalsbestämmelse som ska göra det
möjligt för biblioteken att översända material digitalt till sina låntagare. Att kunna göra detta
ser de flesta som positivt men vad som enligt Kungliga biblioteket kan bli problematiskt är att
det behövs avtalslicens för att sprida och överföra dokument digitalt. Vem ska förhandla? Vad
skall det kosta? Vilket material skall avtalslicensen täcka och vad skall licensen täcka – både
spridning och överföring? Det uppkommer många frågor som ännu i dagsläget saknar svar.
Inom skönlitteratur är det ofta inga problem med organisationer, vem som ska ”företräda ett
flertal svenska upphovsmän på området” medan det kan vara mer problematiskt inom facklit-
teraturen. Vilken organisation skulle det kunna handla om då det gäller vetenskaplig litteratur,
frågar Kungliga biblioteket sig. Det största problemet ser man i hur mycket det skall kosta.
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Det är svårt att kunna göra en beräkning över hur mycket som kommer att överföras eller
spridas i praktiken.253

Svensk Biblioteksförening anser precis som Kungliga biblioteket att det skulle vara svårt att
verkställa förslaget om avtalslicenser. De ser ett problem med att avtalslicens ska betalas för
verk som överförs/sprids i digital form när hanteringen av dessa redan betalats genom licens-
avtal. De anser också att överföring till allmänheten och spridning av verk i digital form som
inte omfattas av köpe- eller licensvillkor i vissa situationer ska vara tillåtet utan krav på av-
talslicens.254 Avtalslicenser kan ses som en bra lösning på problemet hur biblioteken i dagens
läge ska kunna tillgängliggöra material på ett smidigt sätt. Då detta är relativt nytt inom bibli-
oteksvärlden finns inga färdiga former för ett sådant samarbete och det är självklart att många
frågor väcks.255

Ett av bibliotekens mål är att tillgängliggöra information för alla människor. Därför finns § 17
som ska förenkla och lagliggöra framställandet av material åt personer med funktionshinder.
För att få framställa verk genom ljudupptagningar krävs tillstånd från regeringen och det in-
nehas bara av ett 30-tal bibliotek i Sverige idag. Verk som redan kommit ut som kassettböcker
i handeln, verk som sänts ut i radio eller outgivna manuskript får inte framställas som talbok.
Paragrafen kommer genom det förslag som föreligger att utvidgas till att gälla personer med
alla typer av funktionshinder. Kassettböcker som kommit ut i handeln kommer i fortsättning-
en få framställas som talbok och även verk som sänts ut i radio kommer att få framställas och
spridas till personer med funktionshinder. Det poängteras i förslaget att denna framställning
endast får ske utan ett kommersiellt vinstsyfte. Ett problem med detta är att det inte framgår
vems syfte det gäller. BTJ har tolkat det som att utredningen menar att det är framställarens
motiv som inte får vara kommersiellt. De anser att eftersom direktivet är så oklart i denna
fråga är det olämpligt att i Sverige införa en lag som hindrar företag att få tillstånd att tillverka
talböcker. Det skulle i så fall hindra BTJ från att få tillstånd för denna verksamhet i framtiden
och det vore en stor nackdel för de funktionshindrade om inte BTJ skulle kunna vidga sin
talboksverksamhet. Tolkningen av icke kommersiell bör därför lämnas öppen menar de. An-
ledningen till att denna bestämmelse finns är att lagstiftarna vill försäkra sig om att denna
verksamhet inte missbrukas av företag som ser en chans att tjäna pengar. BTJ tror dock att
risken att undantagen skulle missbrukas är liten eftersom regeringen måste ge sitt tillstånd till
talboksproduktion. Regeringen har därför redan en möjlighet att kontrollera företag som an-
söker om att få producera talböcker och se till så att företagens motiv är seriösa. Risk för
missbruk är därför ingen anledning till att införa en begränsning för vinstdrivande företag.256 I
det stora hela kan vi ändå dra slutsatsen att utvidgningen av denna paragraf kommer att med-
föra nya möjligheter för de funktionshindrade.

För att biblioteken ska kunna låna ut material finns ett undantag i den så kallade spridnings-
rätten. Undantaget innebär att upphovsmannens rätt till spridning upphör (konsumeras) då
verket en gång har överlåtits. I Sverige gäller i dag global konsumtion vilket innebär att sprid-
ningsrätten konsumeras oavsett var i världen verket överförts. Detta förändras i och med det
nya förslaget som inför regional konsumtion. Det innebär att spridningsrätten konsumeras om
verket har förts ut på marknaden inom ett visst område eller som det står i lagförslaget ”När
ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har överlåtits inom Europeiska eko-
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nomiska samarbetsområdet, får exemplaret spridas vidare”.257 Svensk förening för informa-
tionsspecialister ställer sig här frågan om detta innebär att böcker som bibliotek i Sverige köpt
utanför EES-området inte får lånas ut i och med denna förändring.258

Undantaget i paragrafen som behandlar offentligt framförande har löst den IT och lagtekniskt
komplicerade frågan som bland annat gäller hur de offentliga biblioteken, genom sina lokaler,
ska kunna ge möjlighet för besökare att ta del av verken som framförs via Internet.259 När
biblioteket tillhandahåller datorer som allmänheten ska kunna använda för att söka informa-
tion på Internet så handlar det enligt det nya förslaget om överföring, eller rättare sagt di-
stansöverföring. Om det däremot spelas upp en filmfrekvens via nätet så räknas det som ett
offentligt framförande och då behöver man tillstånd ifrån upphovsmannen. I förslaget har man
lagt fram ett undantag för riksdagen och statliga och kommunala myndigheter, till vilka folk-
biblioteken hör. När det gäller bibliotekens eget material eller sådant som inte har något upp-
hovsrättsskydd får man göra som man vill med det. Finns det en upphovsman måste man få
tillstånd för att digitalisera och överföra material. Eftersom det i det här lagförslaget handlar
om distansöverföring så kommer inte lagen att ändras när det gäller överföring inom och
mellan bibliotek. Det betyder att det även i fortsättningen kommer att krävas upphovsmannens
tillstånd, för att visa digitalt material i biblioteket eller låna ut det till något annat bibliotek.260

Upphovsrättslagen, som den ser ut idag, är svår att tillämpa på de digitala medierna, vilka har
blivit en allt större del av folkbibliotekens bestånd. Lagen är därför i behov av förändring. Då
lagen berör biblioteken på flera punkter kommer förändringarna även de att påverka bibliote-
ken. Frågan är vilka konsekvenser det kommer att få för folkbibliotekens verksamhet, vilket
är en fråga som har med vår andra och tredje frågeställning att göra.

Vilken kunskap finns på de offentliga biblioteken när det gäller denna typ av riktlinjer?

Efter en sammanställning av intervjuresultaten kunde vi se att det fanns en hel del likheter
mellan de olika biblioteken beträffande deras kunskap om upphovsrätten. Alla ansåg sig rela-
tivt osäkra när det gäller detaljer rörande upphovsrätt. För de fem bibliotek som vi besökte
kan man generellt säga att kunskapen var ganska liten, speciellt då det gäller de digitala medi-
erna. Medvetenheten om dagens kopieringsrättigheter för tryckt material var större. Upphovs-
rätten var inte något hett diskussionsämne ute på biblioteken, vilket kan vara en anledning till
att kunskapen är relativt låg. Alla biblioteken hade möjlighet till fortbildning genom seminari-
er och föreläsningar. Dessa var ofta välbesökta men som vi uppfattade det väldigt sporadiska
och följdes inte upp så att kunskapen uppdaterades. En konsekvens av att EG-direktivet har
ändrats ett flertal gånger kan vara att många avvaktar det slutgiltiga förslaget innan de sätter
sig in i förändringarna. Nackdelen blir då att man inte har så stor möjlighet att påverka beslu-
tet. Något som i stor utsträckning trots allt gjordes under 1990-talet.

De flesta upplevde att det är ett svårförståeligt område och det kan också vara en av orsakerna
till att man inte sätter sig in i rättsreglerna förrän det uppstår problem. Samtidigt ansåg samtli-
ga intervjuade att det trots allt var viktiga frågor att diskutera kring och att det är viktigt att
hitta en balans mellan upphovsmannens rätt och allmänhetens tillgång.

Den lag som gäller idag kände de till relativt väl, då det gäller kopiering, både vilka rättighe-
ter man har som privatperson och bibliotekets möjligheter att kopiera. Framställning av mate-
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rial till funktionshindrade var också något vi upplevde att de hade bra kännedom om. Avtals-
licenser var det område där de större biblioteken satt inne med mest kunskap. Det kan bero på
att det var mer involverade i databasupphandlingar och liknande. När det gäller det nya lag-
förslaget var de flesta ganska förvirrade. Finns det egentligen någon anledning för folkbiblio-
teken att bekymra sig undrar vi. Det kanske är ett större problem för Universitetsbiblioteken.
Där pågår en kopiering i större utsträckning och man har en mer omfattande bevarandeplikt.

Vår slutsats är dock att kunskapen varierar men i det stora hela har de flesta ganska diffusa
idéer om vad som gäller. Överlag tror vi inte att biblioteken upplever upphovsrätt som något
stort problem. Man kunde också urskilja olikheter som troligtvis berodde på bibliotekens
storlek och till följd av detta deras ekonomiska förutsättningar.

Vilka möjligheter respektive problem upplever offentliga bibliotek att departements-
skrivelsen kan skapa då det gäller den enskilde medborgarens tillgång till information?

Denna fråga har varit svår att besvara eftersom de som blev intervjuade inte visste så mycket
om förslaget och de förändringar som det eventuellt kommer att innebära. Fast vi tycker ändå
att det i sig är väldigt intressant att ta upp hur det verkligen förhåller sig. Då kunskapen om
förändringarna var liten blev vi under intervjuerna tvungna att i stora drag berätta om dessa
för att kunna diskutera ämnet.

Den allmänna uppfattningen om kopiering var att den, begränsad eller ej, inte sågs som ett så
stort problem. Flera av dem vi intervjuade menade att man som bibliotekarie inte lägger sig i
vad folk kopierar och det anser man inte heller att man har rätt att göra. De menar att det
skulle inkräkta på den privata sfären. Även om kopieringsrätten kommer att begränsas ses inte
detta som något problem. Vi fick till och med intrycket av att en sådan begränsning ansågs
vara rimlig. Från de svar vi fått kan man dra slutsatsen att kopiering egentligen inte är något
som folkbiblioteken behöver bekymra sig om.

Biblioteken kunde se flera möjligheter då det gäller tillgängliggörandet av information. Att
kunna skicka artiklar och dylikt digitalt till sina låntagare skulle underlätta och öka möjlighe-
ten för alla att få tillgång till information. Det borde vara tillåtet att kopior skickas via e-post
till låntagarna i stället för att de ska behöva komma till biblioteket. Man pratade på flera stäl-
len om att man strävar mot att bli ett 24- timmars bibliotek och detta skulle vara ett steg i rätt
riktning.

För att göra det lättare för biblioteken att handskas med alla tillstånd som krävs från olika
upphovsmän så föreslår lagförslaget avtalslicenser. Maria Bonthron är kansliråd och en av
dem som varit med och arbetat fram förslaget. Hon är förvånad över den skepsis som finns ute
på biblioteken mot avtalslicenser. Hon menar att de bör se det som ett erbjudande och inte
som ett tvång. En anledning kan vara att det inte finns några strukturer för ett sådant samar-
bete och inte heller någon tanke om hur det skulle kunna se ut.261 I vår undersökning upplevde
vi att biblioteken såg avtalslicenser som en bra lösning på att upprätthålla balansgången mel-
lan upphovsmännens och allmänhetens informationstillgång. Vi fick intrycket av att det fanns
idéer om hur ett sådant samarbete skulle se ut. Det fanns en önskan om att licenser skulle
kunna lösas på en högre nivå, helst nationell för att göra det så kostnadseffektivt som möjligt.
Det man var skeptisk mot var om det skulle komma att kosta för mycket för det enskilda bib-
lioteket och det skulle då kunna bli en demokratisk fråga.
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Biblioteken anser att det är viktigt att den nya lagen inte blir för krånglig. För om den blir det
kommer detta att sätta käppar i hjulet för tillgängliggörandet av information då man inte vet
vad som gäller och vad man egentligen får göra.

Flera ställde sig frågan hur det nya lagförslaget skulle kunna kontrolleras. Ska det finnas en
lag bör den på något sätt kunna kontrolleras annars för den ingen respekt med sig och ingen
följer den. På ett av de besökta biblioteken ville man som komplement till bokrecensioner
lägga ut en bild av bokens framsida på hemsidan. Biblioteket lyckades få ett godkännande när
det gällde de svenska författarna men för utländska böcker var de egentligen tvungna att skri-
va till varje förlag och be om tillstånd. Detta gjordes till en början men då svaren uteblev la-
des bokomslagen ändå ut på hemsidan. Vi upplever att det är så biblioteken tvingas arbeta
ibland. Reglerna är alldeles för oklara och det gäller så olika för olika medier, så till slut är det
moralen som styr. Som vi upplevde det skulle bibliotekarierna egentligen vilja släppa all in-
formation fri, men de inser självklart att det inte är moraliskt försvarbart. Man måste ändå
som upphovsman ha rätt till ersättning för det man presterat för det är också en demokratisk
rättighet. En viss ekonomisk ersättning stimulerar också skapandet.

7.2 AVSLUTANDE DISKUSSION MED TEORETISKT  PERSPEKTIV

I denna avslutande del tänkte vi knyta an vår litteraturstudie och den empiriska undersökning-
en med det teoretiska ramverket och se hur de förhåller sig till varandra.

Vår fjärde frågeställning handlade om att försöka ta reda på hur samspelet mellan informa-
tionstillgång, demokrati och det nya lagförslaget fungerar. I departementsskrivelsen har man
försökt ta hänsyn till detta och upprätthålla balansgången mellan fri informationstillgång och
medborgarnas demokratiska rättigheter. Vi har fått ett intryck av att många menar att det här
är något som utredningen inte riktigt lyckats med. Efter att ha läst remissvaren har vi fått upp-
fattningen att många anser att promemorian i vissa avsnitt betonar upphovsmännens rätt på
bekostnad av biblioteken vilket inte är demokratiskt rätt. Vi ställde detta mot det vi fått fram i
vår litteraturstudie och kan konstatera att även om departementsskrivelsen innebär begräns-
ningar för biblioteken, de får t.ex. inte fritt använda sig av den digitala tekniken, så innebär
den även ökade möjligheter att tillgängliggöra information till framförallt de funktionshindra-
de. De bibliotekarier vi intervjuade hade, som vi tidigare poängterat, inte någon större kun-
skap om de kommande förändringarna. Efter att vi lyft fram det som vi ansåg beröra bibliote-
ken till diskussion, var det ändå ingen som trodde att de skulle komma att utgöra ett hot mot
bibliotekens verksamheter eller den enskilde medborgarens tillgång till information, i många
fall tvärtom. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att kunskapen om lagförslaget
var så pass begränsad.

Den bild som Tengström målat upp, att framväxten av dyra former av informationssökning
som behövs då utbudet av information hela tiden ökar skulle bli ett hot mot bibliotekens verk-
samhet och leda till en diskriminering av dem som inte kan betala, har vi i vår empiriska un-
dersökning till viss del funnit stämma. Det handlar inte direkt om den enskilda medborgarens
egna kostnader utan snarare indirekt genom att det kan komma att bli en skillnad mellan stora
och små bibliotek, då ett mindre bibliotek kanske inte har råd att t.ex. lösa vissa avtalslicenser.
På så sätt blir det ett demokratiskt problem eftersom tillgången till information är en av
grundpelarna i en demokrati. I de minimikriterier som Strömbäck lyfter fram framkommer att
alla ska ha fri tillgång till information men att informationen inte nödvändigtvis behöver vara
gratis. Om olika biblioteks utbud varierar får inte medborgaren samma möjligheter om denne
besöker de mindre biblioteken, som inte har samma ekonomiska resurser. Det spelar egentli-
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gen ingen roll om medborgaren själv har möjlighet att betala för den information han eller hon
önskar.

Widmarks slutsats var att om biblioteken efter direktivets implementering skulle kunna upp-
rätthålla samma service som innan skulle det innebära ökade kostnader. Det här kan vi se är
något som fortfarande är aktuellt idag, trots det nya direktivet. Kostnaderna ligger främst i
anskaffandet av avtalslicenser som i och för sig inte är tvingande men en nödvändighet om
man ser till Hapels målformulering för folkbiblioteken. Deras uppgift är att säkra fri och jäm-
lik tillgång till information och kunskap, både vad gäller böcker och digitalt buren informa-
tion. Om inte de flesta bibliotek, små som stora, håller sig uppdaterade innebär det att till-
gången på information kommer att vara större för vissa medborgare. Det handlar inte om
medborgarnas ekonomiska skillnader utan snarare kommer det att röra sig om en geografisk
skillnad.

Information har på många sätt idag blivit mer och mer som en vara, i form av t.ex. databaser.
Westman menar att informationen skiljer sig från traditionella varor eftersom den kan delas
gång på gång utan att förlora i värde. Därför finns det en önskan på biblioteket om en organi-
serad upphandling av databaser på regional nivå eller t.o.m. på nationell nivå. På ett av bibli-
oteken menade man att licenserna till olika databaser borde kunna lösas i samband med upp-
handlingen av den. ”Men jag kan inte se någon orsak till varför de skulle ta mer betalt för den
då. Det är ju ingen som behöver ha mer pengar för att man tillåter att skicka ut den till fler”.262

Än så länge ser inte biblioteken det som något ekonomiskt problem men det gäller att kostna-
derna håller sig inom rimliga gränser. Skulle det bli dyrare kommer det givetvis att påverka
biblioteken och det kommer att bli svårt för biblioteken att hålla fast och värna om sina
grundprinciper.

Utifrån Rowlands synsätt hör de fria offentliga biblioteken samman med information som
allmänt gods och de öppna informationsflödena. Upphovsrätt och information som en vara är
en form av stängda informationsflöden och de utgör en motpol till de offentliga biblioteken.

INFORMATION FOR INFORMATION
CITIZENSHIP PROTECTIONISM

♦free public libraries
♦freedom of information
♦access to democracy

INFORMATION FOR INFORMATION FOR
CONSUMER CHOICE COMPETITIVE ADVANTAGE

♦charged library service ♦intellectual property rights
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Vi har i modellen ovan lyft fram de delar som vi menar berör vår uppsats och förtydligar vårt
resonemang. Som det förhåller sig idag, anser vi att man kan se att utvecklingen mer och mer
går mot att de två dimensionerna möts i rutan längst ner till vänster, ”information for consu-
mer choice”, där vi finner öppna flöden av information men där information ändå ses som en
handelsvara. Lösningen blir då betaltjänster på biblioteken. Man kan ställa sig frågan om det
är dit vi är på väg eller om biblioteken lyckas hålla kostnaderna på en rimlig nivå, så att de
slipper ta ut avgifter från låntagarna.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att det finns en balansgång som upprätthålls och
inte slår över till förmån för någon sida. Diskussionerna handlar oftast om hur viktigt det är
för biblioteken att erbjuda fri tillgång till information och om detta inte går är medborgarnas
demokratiska rättigheter hotade. Något som sällan kommer fram i denna diskussion är att det
också är en demokratisk rättighet att få ersättning för det man skapat. Vi kan konstatera att de
digitala medierna hela tiden utmanar balansgången i och med att de skapar nya förutsättningar
för båda sidor och det är inte alltid lagen hinner anpassas. Då denna utveckling gått relativt
snabbt har rättssystemet halkat efter, departementsskrivelsen ska ta igen försprånget som in-
formationsteknologin fått på det upphovsrättsliga området.

Informationsteknologin har påverkat bibliotekens verksamheter på flera olika sätt. Seipels ser
informationsteknologin som en katalysator som skapar diskussion och debatt om den rättsliga
regleringen. Utan uppkomst av de nya medierna, nya villkor för skapandet, nya kommunika-
tionssätt som innebär att information inte längre är bunden till en fysisk bärare hade den upp-
hovsrättsliga debatt som pågått sedan 90-talet inte uppkommit. Det har också tydligt fram-
kommit i vår empiriska undersökning att det är de digitala medierna som ställer till problem
för biblioteken i deras sätt att hantera information. Informationsteknologin kan också ses som
en förändrare och bibliotekens verksamheter har som sagt förändrats och ett nytänkande be-
hövs. Bibliotekarierna behöver ett nytt sätt att se på information, prioriteringarna när det gäll-
er traditionella medier och digitala medier måste kanske omprövas. Några av de bibliotek vi
besökt såg stora fördelar med de digitala medierna då det gällde att nå ut till medborgarna och
för att hålla sig uppdaterade medan andra var mer skeptiska. Att många trots allt ser stora för-
delar med den digitala tekniken gör att de upphovsrättsliga reglerna måste förändras för att
anpassas till den digitala tekniken för att tillgodose upphovsmännens rätt. Ovan förda resone-
mang kan illustreras i modellen nedan:

Denna uppsats har genomförts med en litteraturstudie och intervjuer där vi valde att undersö-
ka folkbibliotek. Hade vi istället valt att inrikta oss på forskningsbibliotek tror vi att resultatet
sett annorlunda ut och att vår frågeställning kunde ha besvarats utförligare. Att göra en likna-
de studie på denna typ av bibliotek kan därför vara av intresse.

Förslaget kommer tidigast vid årsskiftet 2004/2005 att implementeras i den svenska lagstift-
ningen. EU har beslutat att följa upp hur medlemsländerna har implementerat direktivet i sina

         Digitala medier

      Departementsskrivelsen

Balansen mellan upphovsmännens rätt
och allmänhetens  informationstill-
gång
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lagstiftningar. Då förändringarna trätt i kraft kan det var intressant att återigen gå ut på bibli-
oteken och se hur den praktiska verksamheten har kommit att påverkas av beslutet och om
information om förändringarna då nått längre ner i leden. Det skulle också kunna vara intres-
sant att studera hur implementeringen fungerat i andra EU-länder och vilka konsekvenser det
inneburit för biblioteken.

7.3 SLUTORD

Då upphovsrätt är ett aktuellt ämne ska det bli intressant att följa upp vad som händer på detta
område. När vi började arbeta med uppsatsens problemställning hade vi en föreställning om
att detta var ett område som var viktigt för biblioteken. Under upphovsrättsdebatten på 1990-
talet var biblioteken väldigt engagerade och vi trodde nog att engagemanget fanns kvar. Un-
der uppsatsens gång förändrades denna föreställning och vi insåg att upphovsrätten är något
som inte längre bekymrar biblioteken i så stor utsträckning. De farhågor som restes under
debatten på 90- talet har inte besannats och biblioteken vann till slut striden om upphovsrät-
ten. Vart de digitala mediernas användningsområden tar oss i framtiden återstår att se.

• Information Technology should support free access to information and exchange of in-
formation.

• Information Technology should support democracy and give the individual the oppor-
tunity to exercise his influence.

• Information Technology should support personal development, one of the means being
to support the individual in his working situation and in his leisure time.

• Information Technology should be used to sustain the disadvantaged of society.263

                                                
263 Fra vision til handling - Informationssamfundet år 2000, IT- politisk handlingsplan 1995, Forskningsministe-
riet, Danmark. Se vidare URL: http://www.fsk.dk/fsk/publ/it95/clean.htm
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8 SAMMANFATTNING
Upphovsrätten genomgår för närvarande en förändring i och med att EU anser det nödvändigt
att harmonisera medlemsländernas upphovsrättslagar för att stärka upphovsmännens rättighe-
ter i den digitala miljön. Implementeringen av det direktiv som arbetats fram med denna an-
ledning skulle ha varit genomförd i medlemsländerna år 2002. Då detta fördröjts utkom först i
juni 2003 den svenska promemorian Upphovsrätten i informationssamhället vilken ska im-
plementeras i svensk lagstiftning tidigast årsskiftet 2004/2005.

Det övergripande syftet med uppsatsen Informationstillgång, demokrati och förändrad upp-
hovsrätt har varit att undersöka hur biblioteken har ställt sig till den föreslagna lagändringen.
Vi har studerat den upphovsrättsliga utvecklingen och vad de nu gällande och föreslagna änd-
ringarna på detta område innebär för folkbiblioteken. Med detta som grund ville vi sedan ta
reda på vilken kunskap det fanns ute på biblioteken om upphovsrätt och de nya lagförslaget.
Vår studie syftade också till att ta reda på om bibliotekarierna såg några möjligheter eller pro-
blem med den föreslagna lagändringen. Vårt fokus har hela tiden legat på den enskilde med-
borgarens tillgång till information. För att avsluta uppsatsen ville vi se hur samspelet mellan
informationstillgång, demokrati och de föreslagna förändringarna fungerar.

Undersökningen avgränsades till att endast gälla folkbibliotek. Vi valde också de delar av den
rådande lagen och det föreslagna lagförslaget som berörde denna typ av bibliotek. För att
genomföra undersökningen använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Uppsatsens första
del bestod av en dokumentanalys som utfördes utifrån utvalda teman. För att utföra uppsat-
sens andra del valde vi att göra intervjuer på fem folkbibliotek. Dessa analyserades sedan ut-
ifrån två huvudteman.

Uppsatsen utfördes utifrån ett demokratiskt perspektiv där vi satte in valt problemområde i en
vidare diskussion om folkbibliotekens demokratiska roll och medborgarnas rätt till informa-
tion. Vi använde oss av två modeller i vår analys av resultaten. Med hjälp av Rowlands mo-
dell diskuteras tillgång och reglering av informationsflöden där upphovsrätt och offentliga
bibliotek ses som varandras motpoler. Seipels modell visar den viktiga växelverkan mellan
informationsteknologi, samhälle och den rättsliga regleringen. Vi använde denna enkla modell
som ett komplement till Rowlands modell och ville med den visa hur en förändring av upp-
hovsrättslagen kan påverka bibliotekens verksamhet.

Upphovsrättens historia är lång och bygger på flera olika konventioner och fördrag. Svensk
upphovsrätt regleras i SFS 1969:729. Upphovsmän har i 70 år efter sin livstid ensamrätt till
exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten om verket har en originell prä-
gel. För att bland annat biblioteken ska kunna tillgängliggöra information finns en rad in-
skränkningar. Här kan nämnas § 12 som möjliggör kopiering för enskilt bruk, § 16 som fast-
ställer vilka rättigheter biblioteket har när det gäller kopiering. För att material ska kunna
framställas åt personer med funktionshinder finns § 17. Biblioteken har rätt att låna ut materi-
al genom inskränkningen i § 19.

Då det gäller de föreslagna förändringarna kommer inskränkningarna att förändras något. Ko-
piering för enskilt bruk kommer att begränsas, medan bibliotekens rätt till kopiering kommer
att utvidgas, bland annat erbjuder förslaget en ny avtalslicens för digitalt material. Möjlighe-
terna att framställa material åt funktionshindrade blir också större.
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De bibliotekarier som intervjuades i vår empiriska undersökning hade inte tagit del av depar-
tementsskrivelsen och kunskapen om upphovsrätt var överlag ganska begränsad. Kunskapen
om kopieringen av de traditionella medierna var relativt god men bibliotekarierna upplevde
att det blivit mer krångligt med de digitala medierna. Upphovsrätten sågs egentligen inte som
ett problem men hade börjat diskuteras i och med nya verksamheter som t.ex. chatt-tjänsten
”Fråga biblioteket”. Då avtal som tillåter att man skickar artiklar digitalt till låntagaren endast
finns med ett fåtal av databaserna begränsas tjänsten. Om den föreslagna avtalslicensen blev
verklighet skulle det innebära nya möjligheter att skicka material till låntagaren och det skulle
förenkla tillgängliggörandet av information.

Det man regerade mest på var den eventuella kontrollfunktion som biblioteken skulle kunna
få i och med det nya lagförslaget. Denna funktion har tolkats på olika sätt men innebär den ett
kontrollansvar blir det ogenomförbart på biblioteken.

De är viktigt att det finns en balansgång mellan informationstillgång och upphovsmännens
rätt till ersättning. Båda dessa företeelser är demokratiska rättigheter som samhället ska leva
upp till. Departementsskrivelsen har till uppgift att ta hänsyn till detta samspel, när EG-
direktivet ska implementeras i svensk lag. Vissa anser att det nya lagförslaget väger över till
fördel för upphovsmännen, men vi bedömer att det trots allt innebär ökade möjligheter för
biblioteken, så länge kostnaderna hålls på en rimlig nivå.
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BILAGA 1

INTERVJUMANUAL

Inledning

© Berätta om verksamheten och din roll på biblioteket.

Berätta lite om hur du ser på upphovsrätt kopplat till biblioteksverksamhet, vad tror du
att den kan få för konsekvenser?

© Berätta lite om hur du ser på kopiering för privat bruk?
Vad vet du om regelverket?
Hur ser du på föreslagna förändringar?
Hur tror du det påverkar den enskilde medborgarens tillgång till information?

© Berätta lite om hur du ser på bibliotekens rätt att kopiera?
Vad vet du om regelverket?
Hur ser du på föreslagna förändringar?
Hur tror du det påverkar den enskilde medborgarens tillgång till information?

© Berätta lite om hur du ser på framställning av material som är anpassat för personer
med funktionshinder?

Vad vet du om regelverket?
Hur ser du på föreslagna förändringar?
Hur tror du det påverkar den enskilde medborgarens tillgång till information?

© Berätta lite om hur du ser på avtalslicenser som en möjlighet att sprida exemplar i
digital form?

Vad vet du om regelverket?
Hur ser du på föreslagna förändringar?
Hur tror du det påverkar den enskilde medborgarens tillgång till information?

© I vilken utsträckning diskuteras upphovsrättsliga frågor på biblioteket?
© Vad finns det för typ av fortbildning för de anställda på biblioteket då det gäller upp-

hovsrätt?

Avslutning

© Om du fick bestämma, är det någon förändring som du skulle vilja se på upphovs-
rättsområdet?

© Vad tycker du är viktigt att lyfta fram i en uppsats som berör detta område?
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BILAGA 2

TEMA FÖR LÄSNING AV INTERVJUER

© Kunskap om upphovsrätt

Bibliotekariens upplevda kunskap

Folkbibliotek och kopiering

Elektronisk överföring

© Möjligheter och problem

Avtalslicenser

Öppna flöden av information

© Folkbibliotekens upphovsrättsliga framtidsvision


