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Michael Montner 

Abstract                                                                                                                                                                         

The purpose of this thesis is to study whether works produced by artificial intelligence (AI) can 

receive copyright protection under the Swedish Copyright Act. AI can be described as computer 

software built on algorithms which can perform tasks similar to humans. Traditionally, 

copyright laws have been based on humans creating creative and original works. Computer 

software, including AI-systems, have previously only been used as a tool for humans in the 

creation of copyrightable works. However, today’s advanced AI-systems are able to generate 

works without any human assistance in the creative process. Autonomous AI can produce works 

fully independent, creatively, unexpectedly and with self-determination. Consequently, 

independent AI challenges current copyright laws. The first legal challenge is whether works 

produced by autonomous AI systems are copyrightable as original works. Subsequently, it is 

unclear who, if anyone, owns the works generated by AI. 

This thesis argues that the harmonised originality criteria and the requirements for copyright 

protection under the Swedish Copyright Act are inadequate to cope with works generated by 

autonomous AI. This paper further states that copyright protection for works produced 

independently by AI is necessary to create incentives for programmers and end-users to 

construct and use advanced AI systems. How the originality concept and copyright ownership 

could be changed to incorporate works generated by autonomous AI under the copyright regime 

are then discussed. The issue whether copyright protection for works produced by independent 

AI is something desirable is also addressed. 

Keywords                                                                                                                                                               
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1. Inledning               

1.1 Bakgrund                                                                                                                                                        
Konstnären målar olika färger med sin pensel på tavlan. Efter ett tag inser konstnären att 

ljussättningen inte är riktigt rätt. Konstnären tar då en annan färg från sin palett och börjar måla 

på tavlan igen med precisa penseldrag. Detta sätt att måla tavlor är inget nytt. Det har konstnärer 

gjort under århundraden. Den här konstnären är ändå annorlunda. Den heter e-David och är en 

robot. E-David tar foton med en inbyggd kamera och målar på egen hand utifrån dessa bilder.1 

Det finns många liknande exempel. Next Rembrandt är en 3D-printad tavla som ett 

datorprogram genererade helt självständigt genom att lära sig 1600-tals konstnären Rembrandts 

stil.2 Ett japanskt datorprogram skrev en kort novell som passerade andra rundan i ett nationellt 

litteraturpris.3 Företaget DeepMind har utvecklat mjukvaran WaveNet som kan generera musik 

helt på egen hand.4 Google har investerat i ett projekt där datorprogram som ska komma att 

skriva 30 000 artiklar varje månad för lokala medier.5  

Gemensamt för dessa program och robotar är att de utgör exempel på AI med förmågan att 

producera alster. AI kan beskrivas som datorprogram uppbyggt på algoritmer i syfte att 

efterlikna mänskligt beteende och tänkande. Ett synsätt vad gäller AI är att dessa program 

endast utgör effektiva redskap. Ett annat synsätt är att det i stort sett inte finns någon skillnad 

mellan mänsklig intelligens och maskinintelligens. Utifrån det senare synsättet anses 

datorprogram kunna programmeras för att lösa samma uppgifter som människor.6 

Mänskligheten är på väg in i en ny tid där sofistikerade robotar alltmer utgör en del av vårt 

samhälle. Utvecklingen av AI anses vara nästa industriella revolution.7 Bank of America utkom 

år 2016 med en rapport där man uppskattade att AI som marknad kommer öka från omkring 80 

miljarder kronor år 2013 till närmare 700 miljarder kronor år 2020.8 AI anses utgöra en ny 

produktionsfaktor som helt kommer förändra den ekonomiska tillväxten globalt sett. 

Tillväxtpotentialen är stor inom samhällets alla näringsgrenar, både inom tillverkningsindustrin 

                                                 
1 ”http://graphics.uni-konstanz.de/eDavid/?page_id=2”, hämtad: 2018-11-13. 
2 ”https://www.nextrembrandt.com”, hämtad: 2018-11-13. 
3 Nield, David, A novel Written by AI Passes The First Round in a Japanese Literary Competition, Science Alert, 

2016, “https://www.sciencealert.com/a-novel-written-by-ai-passes-the-first-round-in-a-japanese-literary-

competition”, hämtad: 2018-11-13. 
4 ”https://deepmind.com/blog/wavenet-generative-model-raw-audio”, hämtad: 2018-11-14. 
5 BBC News, 2017, ”https://www.bbc.com/news/technology-40517420”, hämtad: 2018-11-14. 
6 IT-Ord (utg.), artificiell intelligens, ”https://it-ord.idg.se/ord/artificiell-intelligens”, lydelse 2018-12-23. 
7 Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

(2015/2103(INL)), Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, 2017, s. 1. 
8 Ottsjö, Peter, Artificiell intelligens formar framtiden, NyTeknik, 2016, 

”https://www.nyteknik.se/digitalisering/artificiell-intelligens-formar-framtiden-6809933”, hämtad: 2018-09-12. 

https://www.bbc.com/news/technology-40517420
https://www.nyteknik.se/digitalisering/artificiell-intelligens-formar-framtiden-6809933
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och tjänsteproduktion. Tillväxtpotentialen för företag som utvecklar AI är minst lika god i 

Sverige som i andra länder. Den stora uppmärksamheten som AI har fått globalt de senaste åren 

beror främst på utvecklingen av maskininlärning. Framförallt så kallad djupinlärning har kunnat 

visa på mycket övertygande resultat.9 Genom djup maskininlärning utvecklar datorsystemet 

själv program för att lära sig att lösa uppgifter. Tidigare behövde människan skriva programmen 

som skulle lära maskinen att hantera särskilda problem.10 Kreativa AI-system uppbyggda på 

djup maskininlärning behöver inte hjälp från en människa för att åstadkomma alster. 

1.2 Problemformulering 

Användning av AI-system för att producera alster kan få betydande konsekvenser för 

upphovsrätten. Företag som tar fram AI-system eller investerar i AI-lösningar för exempelvis 

skapande av musik, nyhetsartiklar eller tavlor kommer ha ett intresse i att äga det som systemen 

producerar. Slutanvändare av AI-system kommer också vilja äga det som datorprogrammen 

skapar. Användning av datorprogram som ett instrument för att skapa olika typer av verk utgör 

ändå inget nytt fenomen för upphovsrätten. Vid exempelvis skapandet av en spelfilm behövs 

datorer för animation och grafisk design. AI-systemet utgör då endast ett hjälpmedel för 

människan vid skapandet av produkter. Då kommer bedömningen av om verket uppfyller 

upphovsrättens skyddsförutsättningar att ske utifrån den personens kreativa insats.  

Det harmoniserade originalitetskriteriet inom Europeiska unionen (EU) har tolkats som att 

endast människor kan skapa originella verk.11 Samtidigt anses upphovsrättens subjekt endast 

omfatta fysiska personer utifrån 1 § 1 st. lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (URL).12 Utgångspunkten inom upphovsrätten är att människor skapar 

kreativa verk. Det blir problematiskt sett till den senaste tidens utveckling av AI-system där 

datorprogrammen inte längre utgör ett verktyg. AI-system som WaveNet och programmet 

bakom Next Rembrandt är uppbyggda på algoritmer som använder djup maskininlärning.13 

Dessa datorprogram fungerar härmed autonomt, vilket innebär att de kan generera kreativa 

alster på egen hand. Människan behöver endast sätta igång dessa AI-system. Bedömningen av 

upphovsrättens skyddsförutsättningar ska då ske utifrån ett AI-system och inte en människa. 

                                                 
9 Vinnova, Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – analys av utvecklingen och potentialen, 2018, 

”https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf”, hämtad: 2018-12-

20, s. 13, 34–36, 39. 
10 IT-Ord (utg.), djup maskininlärning, ”https://it-ord.idg.se/ord/djup-maskininlarning”, lydelse 2018-09-12. 
11 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 11 u., Wolters Kluwer Sverige, Stockholm, 2017, s. 83. [cit. Levin]. 
12 Olsson, Henry & Rosén, Jan, Upphovsrättslagstiftningen kommentar till 1 § under rubriken Upphovsrättens 

subjekt (version 2016-04-01) ”www.nj.se/zeteo”. [cit. Olsson & Rosén] och Levin, s. 83, 116. 
13 ”https://deepmind.com/blog/wavenet-generative-model-raw-audio”, hämtad: 2018-11-14 och 

”https://www.nextrembrandt.com”, hämtad: 2018-11-13. 

https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf
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Moderna AI-system uppvisar många mänskliga drag i sitt skapande. Att AI kan producera 

kreativa alster självständigt utgör ändå en främmande företeelse för det upphovsrättsliga 

systemet. Sammantaget framstår det som osäkert huruvida alster producerade av autonoma AI-

system kan skyddas upphovsrättsligt i Sverige och inom EU.  

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor har lämnat en rekommendation till 

kommissionen som bland annat innefattar en efterlysning av kriterier för att dator -eller 

robotproducerade verk ska kunna skyddas upphovsrättsligt genom att ses som ”egen 

intellektuell skapelse”.14 Dock har det ännu inte lagts fram några konkreta lagstiftningsåtgärder 

vare sig inom EU eller i Sverige om upphovsrätt till alster åstadkomna av AI-system. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera om alster producerade av AI-system, med eller utan en människas 

assistans, kan uppfylla upphovsrättens skyddsförutsättningar och att granska om det finns olika 

sätt att upphovsrättsligt skydda alster åstadkomna av AI-system. 

För att uppnå syftet så kommer följande frågeställningar att behandlas: 

• Kan alster producerade av AI-system uppfylla originalitetskriteriet? 

• Hur förhåller sig alster åstadkomna av AI-system till upphovsrättens subjekt? 

• Behöver de upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna förändras för att anpassas till 

alster producerade av AI-system? 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I arbetet kommer rättsdogmatisk metod att användas. En rättsdogmatisk analys går ut på att 

analysera elementen i rättskälleläran där slutresultatet är tänkt att spegla innehållet i gällande 

rätt. Sambandet mellan den konkreta tillämpningssituationen och den ofta abstrakta rättsregeln 

skapar den karaktär som förknippas med rättsdogmatik.15 Inom rättsdogmatiken studeras 

rättssystemet som normativt system och inte det som blir systemets resultat vad gäller 

tillämpning av dess regler av myndigheter och enskilda.16 Rättsdogmatik handlar om att 

fastställa gällande rätt (lex lata) och att systematisera rätten genom regler och principer.              

En rättsdogmatisk studie tar sin utgångspunkt i lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Lag och 

                                                 
14 Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

(2015/2103(INL)), Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, 2017, s. 1, 29.  
15 Kleineman, Jan, (Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red)), Juridisk Metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, 

s. 26–27. [cit. Kleineman]. 
16 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s.1, s. 8. 
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prejudikat ska förstås i vid mening och omfattar både europarättsligt och unionsrättsligt 

material.17  

Rättsdogmatisk metod har valts för att studera hur alster producerade av AI förhåller sig till 

upphovsrättens skyddsförutsättningar utifrån rättskällorna. AI i relation till upphovsrätten 

berörs sparsamt i rättskällorna. Överlag kommer därför lag, förarbeten, prejudikat och doktrin 

avseende skyddsförutsättningarna för verk enligt URL att redogöras för på ett allmänt plan. 

Upphovsrätten är också till stor del harmoniserad inom EU genom ett antal direktiv.18                      

Av intresse för arbetet blir därför EU-rättsliga direktiv och rättspraxis från Europeiska unionens 

domstol (EUD) som berör det upphovsrättsliga originalitetskriteriet. 

Jareborg har anfört att det inom rättsdogmatisk argumentation inte finns några hinder mot att 

man ”vidgar perspektivet och går utanför gällande rätt”. Syftet med vetenskap är att hitta nya 

svar och bättre lösningar. Det anses legitimt inom rättsdogmatiken att söka efter ideala 

lösningar.19 Att gå längre än att endast beskriva gällande rätt har av Kleineman ansetts som att 

genomföra en kritisk rättsdogmatisk forskning. Det innebär att, utifrån de slutsatser som dras 

om gällande rätt, framhålla att rättsläget är otillfredsställande och hur det kan behöva ändras.20 

Sandgren har däremot framhållit att rättsdogmatiken är bunden till rättskällorna och 

fastställande av gällande rätt. Om ens uppgift också är att analysera rätten, blir det fråga om 

tillämpning av en så kallad rättsanalytisk metod. Utifrån en rättsanalytisk synvinkel ska 

argumentationen inom rättsvetenskapen betraktas som fri och rättssystemet som öppet och i 

avsaknad av ”rätt svar” eller ”bäst svar”. Vid analys av rätten faller det sig naturligt att också 

kritisera den.21  

Eftersom det saknas en reglering om alster producerade av AI-system i förhållande till 

upphovsrättens skyddsförutsättningar, kommer inte framställningen att stanna vid en 

redogörelse av gällande rätt på området. Upphovsrättens skyddskrav kommer att analyseras och 

diskuteras i förhållande till uttryck åstadkomna av AI-system. Perspektivet vidgas genom att 

olika lösningar för hur alster genererade av AI kan skyddas upphovsrättsligt presenteras och 

jämförs med varandra. Analysen av hur alster åstadkomna av AI förhåller sig till upphovsrättens 

skyddsförutsättningar skulle kunna ses som en tillämpning av en rättsanalytisk metod. Utifrån 

                                                 
17 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 4 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 48–49. [cit. Sandgren]. 
18 Levin, s. 58–59. 
19 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s.1, s. 8. 
20 Kleineman, s. 39.  
21 Sandgren, s. 50–51. 
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Jareborgs och Kleinemans uppfattning om den rättsdogmatiska metodens räckvidd, kommer 

ändå inte den rättsanalytiska metoden att användas i uppsatsen. 

En framhållen svaghet i rättsdogmatiken är att metoden fokuserar på normerna men inte hur de 

ska tillämpas, exempelvis hos myndigheter och underrätter. Detta faktum anses samtidigt vara 

metodens styrka. Rättsvetenskapens metodlära har också anklagats för att vara statisk och 

ålderdomlig, eftersom den sällan har ändrats. Ordet ”dogmatisk” anses också signalera 

bristande öppenhet och flexibilitet i synsättet. Kritiker har hävdat att det inte helt lämpar sig 

som en vetenskaplig metod.22  

1.4.2 Tolkningsprinciper 

Till rättskällorna hör metoder för tolkning som lagtolkning och rättsfallstolkning. Den svenska 

författning som är relevant för arbetet är URL och i första hand de bestämmelser som tar sikte 

på upphovsrättens skyddsförutsättningar. En objektiv lagtolkningsmetod fokuserar på tolkning 

av lagtextens formulering objektivt sett. Fördelen med metoden är att den upprätthåller 

rättssäkerheten. Däremot har metoden vissa begränsningar, eftersom det för många frågor 

saknas lagreglering eller att lagen är vag och otydlig.23 Den objektiva metoden fyller ingen 

funktion i uppsatsen, eftersom lagtexten i URL om upphovsrättens skyddsförutsättningar är 

vagt formulerad. Därför måste andra rättskällor tillämpas. En subjektiv lagtolkningsmetod tar 

sikte på lagstiftarens avsikter genom att studera lagmotiven. Rent praktiskt innebär det att 

förarbetena tolkas objektivt som en auktoritativ rättskälla jämsides med lagen.24 Förarbetena 

får betydelse i arbetet för att belysa hur 1 § 1 st. 2 p. URL om datorprogram som verkskategori, 

4 § 1 st. URL om bearbetade verk, 43 § 1 st. URL om skyddstiden och 40 a § URL om 

upphovsrättens övergång av datorprogram i anställningsförhållanden har varit tänkta att 

tillämpas. Dock ger inte förarbetena tillräcklig vägledning för att tolka upphovsrättens 

skyddsförutsättningar. 

Den teleologiska lagtolkningsmetoden innebär att lagens ändamål tillmäts störst vikt vid 

lagtolkningen. Metoden utgår från lagtextens ordalydelse, varför den är objektiv. Till skillnad 

från den objektiva metoden ställer man, utifrån lagtextens ordalydelse, upp ett antal typfall som 

betraktas utifrån rättsordningens värderingar med syftet att uppnå det mest önskvärda utfallet 

av bestämmelsens tillämpning i dessa fall och som bäst överensstämmer med ändamålen för 

                                                 
22 Kleineman, s. 24–26. 
23 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7 u., Iusté, Uppsala, 2014, s. 239. [cit. Lehrberg]. 
24 Ibid, s. 239–240. 
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andra lagregler och rättskällor.25 Denna lagtolkningsmetod möjliggör tolkning av 

upphovsrättens subjekt utifrån 1 § 1st. URL, bestämmelsen om bearbetade verk och lagregeln 

om upphovsrättens övergång av datorprogram i anställningsförhållanden i ljuset av hur 

bestämmelserna har hanterats i den rättsvetenskapliga litteraturen och rättspraxis. 

Förarbetena som rättskälla får också betydelse i arbetet för att belysa relevanta uttalanden. 

Förarbetena kan tillämpas på olika sätt och används framförallt som informationskälla. Denna 

information kan jämföras med rättssystemets aktuella värderingar och med den aktuella 

verkligheten.26 Alster åstadkomna av AI-system i förhållande till upphovsrätten diskuterades i 

SOU 1985:51, vilket tas upp som underlag för analysen av hur dagens AI-system förhåller sig 

till det upphovsrättsliga skyddet. SOU 2010:24 får betydelse för beskrivningen av 

upphovsrättens uppkomst och övergång i anställningsförhållanden, för vilket det saknas 

lagreglering. 

Prejudikat utgör vägledande domar från de högsta instanserna som Högsta domstolen (HD). 

Prejudikaten är betydelsefulla enbart genom tyngden i skälen som utgör bakgrund till 

motiveringen av domslutet. Prejudikatbundenheten i Sverige är därför relativ. Domstolars vilja 

att följa prejudikat gör ändå att på flera områden utgör prejudikat, vid sidan av lagen, den 

viktigaste rättskällan.27 I framställningen berörs två prejudikat från HD, NJA 2015 s. 1097 och 

NJA 2017 s. 75. För studiet av rättsfallen tillämpas rättsfallstolkning. Det handlar om att 

generalisera det individuella avgörandets innehåll till en rättssats som sedan anpassas till sin 

rättsliga kontext. Likt vid lagtolkning finns det olika metoder för rättsfallstolkning. Objektiv 

rättsfallstolkning innebär att utgångspunkt tas i domens text och tolkas i dess rättsliga kontext. 

Subjektiv rättsfallstolkning innebär däremot att man genom frågor eller historiska 

efterforskningar försöker bestämma vad domarna avsåg med domen.28 I arbetet tillämpas 

objektiv rättsfallstolkning genom att specifika delar i rättsfallen av generellt intresse tas upp. 

I framställningen avhandlas EUD:s rättspraxis om originalitetskriteriet och skyddet för 

datorprogram. Analys av EUD:s rättspraxis förutsätter en förståelse för de tolkningsmetoder 

som domstolen tillämpar. EUD använder texttrogen tolkning, vilket innebär att utgångspunkt 

tas från bestämmelsens ordalydelse och språkliga innebörd. Domstolen tillämpar även 

systematisk lagtolkning vilket innebär att en bestämmelses placering i en större kontext har 

                                                 
25 Lehrberg, s 240–241.  
26 Ibid, s. 162–163.  
27 Ibid, s. 165, 172–173. 
28 Ibid, s. 176–177, 180. 
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särskild betydelse. Exempelvis en bestämmelses förhållande till den rättsakt vari den ingår.                          

Den tolkningsmetod som ändå är mest karaktäristisk för EUD är teleologisk lagtolkning. 

Metoden innebär att hänsyn tas till den aktuella bestämmelsens eftersträvade syfte, att orimliga 

konsekvenser av en bokstavstolkning motverkas och att luckor inom unionsrätten kan fyllas 

ut.29 I framställningen tas därför EUD:s tolkningsmetoder som utgångspunkt vid granskningen 

och analysen av domstolens rättspraxis om originalitetskriteriet och datorprogram som verk.             

Den rättsvetenskapliga litteraturen får stort utrymme i arbetet. Doktrinens roll anses vara att 

systematisera och tolka det rättsliga materialet.30 Det har anförts att doktrinen inte har någon 

auktoritativ betydelse, utan att den främst utgör ett stöd för den juridiska diskussionen. Rent 

praktiskt kan ändå doktrinen i form av kvalificerad diskussion ha stor betydelse.31 Det finns 

ingen rättsvetenskaplig litteratur som särskilt tar upp frågan om upphovsrätt till alster 

producerade av AI. I litteraturen förekommer korta uttalanden om AI i förhållande till 

upphovsrätten. Doktrinen används därför främst för att beskriva upphovsrättens tradition, 

upphovsrättens allmänna skyddsförutsättningar och upphovsrätten inom 

anställningsförhållanden. 

1.4.3 Utländskt material  

Eftersom svenska rättskällor och EU-rättsligt material i begränsad omfattning behandlar frågan 

om upphovsrätt till uttryck åstadkomna av AI-system, får också utländska rättskällor stort 

utrymme i framställningen. Nordell har anfört att rättsordningars sätt att reglera upphovsrätten 

skiljer sig åt markant. Användning av källor från andra länder kan ändå användas för att 

redogöra för grundläggande funktioner inom upphovsrätten.32 Strömholm har angett att 

författaren måste göra klart vilken ambitionsnivå som gäller vid användning av utländska 

källor. Det finns en distinktion mellan en framställning där ambitionsnivån är en mer ingående 

komparation och en där det utländska materialet används i rent ”tjänande” syfte.33 Sandgren har 

uttryckt att syftet med en jämförelse mellan svensk och utländsk rätt är central. Författaren 

behöver klargöra om det utländska materialet används för att kasta ljus över svensk rätt eller 

om det handlar om en jämförelse i egentlig mening. Det första fallet innebär att utländskt 

material används som en ”argumentationsbank” där utländsk rätt kan tas upp utan full 

                                                 
29 Hettne, Jörgen (Otken Eriksson, Ida (red.)), EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 159, 167–169 och Lehrberg, s. 146–147. 
30 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, JT 1995/96 del I, s. 31. 
31 Lehrberg, s. 205. 
32 Nordell, Per Jonas, rätten till det visuella, Jure Förlag, Stockholm, 1997, s. 28. 
33 Strömholm, Stig, Användning av utländskt material i juridiska monografier – Några anteckningar och förslag, 

SvJT 1971 s. 251, s. 253. 
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granskning av rättskällereglerna i andra rättsordningar. Det senare fallet innebär att utländskt 

material ska behandlas på ett mer vedertaget sätt utifrån dess kontext.34 

I framställningen används de utländska rättskällorna för att skapa perspektiv och som underlag 

för diskussionen om upphovsrätt till alster producerade av AI-system. Det är inte fråga om en 

jämförelse i egentlig mening. Genom att upphovsrätten är till stor del harmoniserad inom EU 

skulle värdet av en mer ingående komparativ undersökning vara begränsat. Arbetet kommer 

ändå ha vissa komparativa inslag. Det beroende på att rättsfigurer som computer-generated 

works, derivative work och works made for hire (WMFH) berörs i arbetet, vilka utgör 

främmande begrepp för EU-rätten och svensk upphovsrätt. 

I brittisk upphovsrätt återfinns rättsfiguren computer-generated works som möjliggör skydd för 

verk skapade av AI-system. Den bestämmelsen blir av intresse att jämföra med upphovsrättens 

skyddsförutsättningar utifrån EU-rätten och URL. Brittisk rättsvetenskaplig litteratur används 

för att tolka innebörden av bestämmelsen om computer-generated works och för beskrivningen 

av upphovsrättens tradition. Brittiska rättsfall berörs också i syfte att jämföra det brittiska 

originalitetskriteriet med det EU-autonoma originalitetskravet. 

Teknikens betydelse för upphovsrätten har traditionellt sett behandlats i angloamerikansk 

praxis och doktrin.35 I amerikansk rättsvetenskaplig litteratur har det förts diskussion om den 

senaste tidens utveckling av autonoma AI-system och de upphovsrättsliga problem som detta 

medför. Relevanta artiklar kommer beaktas för att belysa den diskussionen, särskilt olika 

förslag till hur alster åstadkomna av autonom AI skulle kunna skyddas upphovsrättsligt.                   

De artiklar som behandlas i arbetet utgör dock av begränsningsskäl ett urval och representerar 

endast vissa juridiskt skolades uppfattning. Amerikanska rättskällor blir också nödvändiga för 

beskrivningen av rättsfigurerna derivative work och WMFH. Rättskällor från USA tas även upp 

för jämförelse med det EU-rättsliga originalitetskriteriet och upphovsrättens subjekt utifrån 

URL. 

1.4.4 Icke-juridiska källor 

I framställningen redogörs för vad AI är och hur AI-system fungerar. Det innebär att källor som 

beskriver de tekniska aspekterna av AI behöver användas. Det blir därför nödvändigt att ha med 

material som inte utgör rättskällematerial. Dessa källor används i rent informerande syfte för 

att underlätta förståelsen för AI som fenomen. Materialet består i första hand av litteratur 

                                                 
34 Sandgren, s. 59–60. 
35 Nordell, Per Jonas, rätten till det visuella, Jure Förlag, Stockholm, 1997, s. 28. 
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skriven av AI-forskare. Rättsvetenskaplig litteratur om AI-system berörs också i sammanhanget 

för förståelse för hur producerande av AI är relevant för upphovsrätten. 

1.5 Avgränsning 

Framställningen kommer att ha en uteslutande upphovsrättslig inriktning. Det gör att annat 

immaterialrättsligt skydd som kan aktualiseras för alster producerat av AI inte berörs. Inom det 

upphovsrättsliga området kommer fokus att vara upphovsrättens skyddsförutsättningar utifrån 

URL, EU-rätten och utländskt material. Upphovsrättens tradition berörs också för förståelse av 

vad upphovsrätten historiskt sett har varit tänkt att skydda. Även upphovsrättens skyddstid 

avhandlas kort. De närstående rättigheterna i URL behandlas däremot inte. Vidare berörs inte 

heller de bestämmelser i URL som avser inskränkningar i upphovsrätten, upphovsrättens 

ensamrättigheter eller upphovsrättsintrång. Upphovsrättens uppkomst och övergång i 

anställningsförhållanden behandlas också i framställningen. I den delen berörs de aspekter som 

avser vem som kan erhålla upphovsrättsligt skydd när verk har tagits fram inom anställnings -

och uppdragsförhållanden. Upphovsrätt till verk framtagna inom ramen för 

anställningsförhållanden aktualiserar en rad andra frågor som däremot inte tas upp. 

Endast EU-rättsliga direktiv och rättspraxis från EUD som behandlar originalitetskriteriet och 

skyddet för datorprogram tas upp. De delar av direktiven och rättsfallen från EUD som berör 

andra frågor behandlas inte i framställningen. EU-rätten berörs också i fråga om upphovsrättens 

skyddstid. De utländska rättskällorna är begränsade till material från Storbritannien och USA. 

Rättskällor från andra rättsordningar än dem kommer inte att avhandlas. Bestämmelser i 

internationella konventioner som berör upphovsrättens skyddsförutsättningar kommer inte 

heller att tas upp i arbetet. 

1.6 Terminologi 

För att underlätta läsarens förståelse för uppsatsen är det av vikt att kortfattat förklara ett par av 

framställningens centrala begrepp. I framställningen används ofta begreppen AI, AI-system, AI-

maskin och AI-program. Det finns inget vedertaget sätt för att definiera AI. I detta arbete ska 

alla dessa begrepp förstås som förmågan hos ett system att imitera intelligent mänskligt 

beteende. AI utgör också en beteckning på det vetenskapsområde som syftar till att studera och 

utveckla datorprogram som kan agera intelligent (se närmare under 2.1).36 Begreppet autonom 

                                                 
36 Vinnova, Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – analys av utvecklingen och potentialen, 2018, 

”https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf”, hämtad: 2018-12-

20. 

https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf
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AI avser i uppsatsen AI-system som kan producera alster självständigt, utan en människas 

interaktion i processen.37 I uppsatsen används också uttrycken datorassisterade och 

datorgenererade. När datorprogram används som ett hjälpmedel för att skapa olika verk kan 

slutresultatet benämnas ett datorassisterat verk. Alster producerade självständigt av AI-system 

utgör datorgenererade alster.38 Begreppet computer-generated works avser i framställningen en 

brittisk rättsfigur i Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA). Ordet datorgenererade 

används både för beskrivningen av rättsfiguren computer-generated works och generellt som 

en benämning på uttryck åstadkomna av autonom AI. I framställningen förekommer också 

begreppet algoritm. En algoritm kan beskrivas som en instruktion för hur en matematisk eller 

logisk uppgift kan lösas i flera steg. Utförandet av en algoritm ska kunna ske mekaniskt och 

kreativt tänkande ska inte behövas. En maskin ska kunna klara av att lösa uppgiften.39 

1.7 Disposition 

Framställningen kommer inledningsvis i kapitel två att ta upp AI som fenomen.                         

Först berörs olika AI-forskares definitioner av AI och utvecklingen av AI-system från dåtid till 

nutid. Därefter beskrivs exempel på kreativa AI-system med förmåga att producera alster. Till 

sist tas upp kännetecken för kreativt producerande AI. Kapitel tre behandlar upphovsrättens 

tradition. Det inledande avsnittet berör hur AI utmanar den kontinentaleuropeiska 

upphovsrättsliga traditionen. Följande avsnitt behandlar hur alster producerade av AI förhåller 

sig till copyright-systemet. Utifrån denna redogörelse dras slutsatser om hur upphovsrättens 

tradition förhåller sig till uttryck åstadkomna av AI-system. 

Kapitel fyra berör upphovsrättens objekt i förhållande till alster producerade av AI. Först 

beskrivs det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram. Därefter redogörs för det som har 

skrivits om datorassisterade - och datorgenererade verk samt den brittiska rättsfiguren 

computer-generated works. Sedan avhandlas det EU-rättsliga originalitetskriteriet följt av det 

upphovsrättsliga originalitetskrav som gäller i Storbritannien och USA. I det följande avsnittet 

granskas originalitetskriteriets nyhetskrav och dess innebörd. Där berörs den problematik som 

har anförts i amerikansk rättsvetenskaplig litteratur om originalitetskriteriets nyhetskrav i 

                                                 
37 Yanisky-Ravid, Shlomit, Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright and Accountability in the 3A 

Era – The Human-like Authors Are Already Here – A New Model, 2017 Mich. St. L. Rev. 659, 2017, s. 679. [cit. 

Yanisky-Ravid]. 
38 Denicola, Robert C., Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated Works, 69 Rutgers U.L. Rev. 

251, 2016, s. 284-285. [cit. Denicola]. 
39 IT-ord (utg.), algoritm, ”https://it-ord.idg.se/ord/algoritm”, lydelse 2019-01-04. 
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förhållande till alster åstadkomna av autonom AI. I det sista avsnittet presenteras mina slutsatser 

om hur alster producerade av AI-system förhåller sig till upphovsrättens objekt.  

I det femte kapitlet redogörs för upphovsrättens subjekt och hur det förhåller sig till uttryck 

åstadkomna av AI-system. Först beskrivs upphovsrättens subjekt utifrån svensk rätt med en 

jämförelse av hur det förhåller sig till USA. Därefter redogörs för olika sätt att konstruera 

upphovsrättsligt subjekt för alster producerade av autonom AI, baserat på den diskussion som 

har förts i den rättsvetenskapliga litteraturen. Först presenteras förslaget om AI-system som 

ägare till vad systemen producerar. Därefter tas upp vad det skulle innebära att ge det 

upphovsrättsliga skyddet för datorgenererade alster till programmerare och användare av AI-

systemen. I nästa avsnitt berörs förslaget om alster producerade av autonom AI som derivative 

work och bestämmelsen i URL om bearbetade verk. Avslutningsvis dras slutsatser om 

förhållandet mellan upphovsrättens subjekt och alster producerade av AI-system. 

I kapitel sex tas upp hur uttryck åstadkomna av AI förhåller sig till upphovsrättens uppkomst i 

anställningsförhållanden och uppdragsförhållanden. Först redogörs för den amerikanska 

rättsfiguren WMFH och förslaget i amerikansk rättsvetenskaplig litteratur om alster 

producerade av AI-system som WMFH. Därefter redogörs för vem som erhåller upphovsrätten 

till verk framtagna inom ramen för anställningsförhållanden och uppdragsförhållanden utifrån 

svensk rätt. Avslutningsvis appliceras förslaget om alster genererade av AI som WMFH på 

svensk upphovsrätt. Kapitel sju utgör uppsatsens diskussionsdel. I detta kapitel diskuteras de 

olika ämnen som har presenterats ovan i uppsatsen på ett mer djupgående plan. I det avslutande 

åttonde kapitlet dras slutsatser utifrån den samlade framställningen.  
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2. AI som fenomen 

2.1 Definiera AI 

AI-forskaren Marcus Hutter har beskrivit vetenskapen om AI som konstruktionen av 

intelligenta system och deras analys. System kan beskrivas som något där information kan flöda 

in och ut. Att beskriva intelligens är däremot problematiskt. Det är svårt att ge en formell 

definition där varje aspekt av intelligens fångas upp. Intelligens kan ta sig uttryck på olika sätt 

som kreativitet, lärande, kunskap, problemlösning, mönsterigenkänning, överlevnad i en miljö 

och språkprocesser med mera. De flesta aspekter av intelligens kan beskrivas som målinriktade. 

Enligt Hutter är därför målinriktad AI det intressanta att studera.40  

AI-forskarna Stuart Russell och Peter Norvig har definierat AI genom fyra kategorier: tänka 

mänskligt, agera mänskligt, tänka rationellt och agera rationellt. Författarna hänvisade till Alan 

Turings Turing Test från år 1950 för att exemplifiera vad som avses med att agera mänskligt.41 

Testet kom till för att ge en användbar definition av intelligens. En dator klarar testet om en 

mänsklig utfrågare efter att ha förmedlat skrivna frågor till datorn, inte kan avgöra om de 

skrivna svaren kommer från en människa eller en dator.42 För att kunna påstå att ett program 

tänker som en människa är det nödvändigt att försöka bestämma hur människor tänker.                    

Det innebär att vi måste försöka förstå våra mänskliga sinnen. Det är möjligt att göra genom 

själviakttagelse, psykologiska experiment och observation av hjärnan. När vi har en teori om 

våra sinnens funktion blir det möjligt att uttrycka teorin som ett datorprogram.                                          

Om programmets in - och utgående beteende matchar motsvarande mänskligt beteende så utgör 

det bevis på att vissa av programmets mekanismer skulle kunna fungera i människor.43 

I fråga om rationellt tänkande utgick Russell och Norvig från the laws of thought. Det handlar 

om att kunna dra rätt slutsatser utifrån korrekta förutsättningar. Att agera rationellt har de 

beskrivit utifrån en föreställning baserad på en rational agent. En agent är något som agerar. 

En rationell agent är en som agerar utifrån att uppnå bästa resultat eller bäst förväntade resultat. 

För att en dator ska utgöra en agent krävs att den kan agera autonomt, anpassa sig till 

förändringar och skapa samt fullfölja mål. Att dra korrekta slutsatser kan också utgöra en del 

av att vara en rationell agent, beroende på att agera rationellt kan handla om att på logisk väg 

                                                 
40 Hutter, Marcus, Universal Artificial Intelligence – Sequential Decisions Based on Algorithmic Probability, 

Springer, Berlin, 2005, s. 2–3. 
41 Russell, Stuart J. & Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson, New Jersey, 2010, s. 

1–3. [cit. Russell & Norvig]. 
42 Turing, Alan, Computing Machinery and Intelligence, Oxford University Press, vol. 59, no. 236, s. 433–460, 

1950.  
43 Russell & Norvig, s. 1–3. 
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resonera sig fram till slutsatsen att en viss handling kommer uppfylla ens mål och sedan agera 

utifrån den slutsatsen. Rationalitet handlar ändå om mer än att dra korrekta slutsatser. I vissa 

situationer kanske det inte finns en korrekt sak att göra men där något fortfarande behöver ske. 

Russell och Norvig har anfört att rational agent som utgångspunkt för att definiera AI har två 

fördelar jämfört med de andra tre kategorierna. Den är mer generell än laws of thought eftersom 

korrekta slutsatser endast är ett av flera sätt för att beskriva rationalitet. Den är också mer 

mottaglig för vetenskaplig utveckling jämfört med de definitioner som utgår från mänskligt 

beteende eller mänskligt tänkande.44  

2.2 AI från dåtid till nutid 

2.2.1 Expert systems 

Under 1970-talet utvecklades system som kallas expert systems (expertsystem) eller 

knowledge-based systems. De kunde, om de gavs lämplig kunskap om ett område, möta eller 

överträffa mänskliga prestationer på snävt definierade uppgifter. Expertsystem kan beskrivas 

som system med områdesspecifik kunskap vilka kan hantera sedvanliga fall inom snäva 

kompetensområden.45 Systemen utgjorde regelbaserade program som kunde dra enklare 

slutsatser baserade på faktakunskaper. Informationen hämtades in från mänskliga experter och 

handkodades därefter i ett formellt språk.46 Expertsystemen var inte fullt ut autonoma och därför 

inte riktigt ”intelligenta”. De hade inte förmåga till inlärning och att skapa oväntade resultat. 

Det beroende på att systemen agerade på ett förutbestämt sätt utifrån hur människan 

programmerat dem. Expertsystem kan inte vara kreativa eftersom de endast känner till den 

information som människan har placerat i dem. Expertsystem utgör därför ett verktyg för 

människans skapande.47 

2.2.2 Artificial neural networks 

I mitten på 1980-talet fick artificial neural networks (artificiella neuronnätverk) sitt stora 

genombrott. Skapandet av dem utgick från hypotesen inom neurovetenskap att mental aktivitet 

främst består av elektrokemisk aktivitet i nätverk av hjärnceller vilka kallas neuroner.48 

Artificiella neuronnätverk skapas genom att biologiska neuroner ersätts med mycket enkla 

simulerade neuroner, vilka är identiska och följer enkla regler. AI-forskare har lyckats visa att 

artificiella neuronnätverk kan prestera på samma nivå som människor avseende många 

                                                 
44 Russell & Norvig, s. 4–5. 
45 Ibid, s. 22–23, 468. 
46 Bostrom, Nick, Superintelligens, Fri Tanke förlag, Stockholm, 2017, s. 22. 
47 Yanisky-Ravid, s. 674. 
48 Russell & Norvig, s. 24, 727–728. 
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invecklade sysslor. Framgången med de artificiella neuronnätverken beror på att de besitter stor 

beräkningskraft.49 Artificiella neuronnätverk till skillnad från tidigare system kunde lära sig av 

erfarenhet genom att hitta vägar för generalisering. Därmed är nätverken bra på 

mönsterigenkänning och att klassificera problem.50 Genom förmågan till inlärning kan moderna 

artificiella neuronnätverk lära sig att måla, skriva eller generera verk vars kreativa innehåll inte 

utgör resultatet av något mänskligt skapande.51 

2.2.3 Maskininlärning 

Enligt AI-forskaren Tegmark har artificiella neuronnätverk helt kommit att förändra AI och 

börjat dominera det underområde inom AI som benämns maskininlärning.52 Mitchell har 

beskrivit maskininlärning som datorprogram vilka på automatisk väg kan förbättras genom 

erfarenhet. Ett datorprogram som exempelvis lär sig spela kortspel kommer förbättra sin 

prestation utifrån dess förmåga att vinna kortspel över motståndare genom erfarenhet erhållen 

när programmet spelat kortspel mot sig själv.53 Hutter har uttryckt att maskininlärning handlar 

om system vilka kan lära sig från gamla data, göra rimliga förutsägelser, generalisera och agera 

intelligent med mera.54 Maskininlärning används i förhållande till AI som ett tillvägagångssätt 

för att förbättra AI-systemens problemlösning. Tidigare kunskap används tillsammans med 

träningsdata för att vägleda systemens inlärning.55   

Artificiella neuronnätverk med förmåga till inlärning har också bidragit starkt till investeringar 

i djup maskininlärning (deep learning).56 Till skillnad från äldre former av maskininlärning kan 

datorsystem byggda på djup maskininlärning själva skapa program för att lära sig att lösa 

problem. Processen är till stor del automatisk. Innan behövde människan koda programmen 

som i sin tur skulle lära dem att lösa särskilda problem. Denna process kräver att det finns 

tillgång till stora mängder data som datorsystemet kan använda för att öva upp sig. Genom djup 

maskininlärning är tanken att programmen ska kunna känna igen olika objekt och gestalter.57 

                                                 
49 Tegmark, Max, Liv 3.0: Att vara människa i den artificiella intelligensens tid, Volante, Stockholm, 2017, s. 

94, 96. [cit. Tegmark]. 
50 Bostrom, Nick, Superintelligens, Fri Tanke förlag, Stockholm, 2017, s. 23. 
51 Yanisky-Ravid, s. 675. 
52 Tegmark, s. 94. 
53 Mitchell, Tom M., Machine Learning, McGraw-Hill, Portland, 1997, s. 2–3. 
54 Hutter, Marcus, Universal Artificial Intelligence – Sequential Decisions Based on Algorithmic Probability, 

Springer, Berlin, 2005, s. 239. 
55 Mitchell, Tom M., Machine Learning, McGraw-Hill, Portland, 1997, s. 4, 17. 
56 Tegmark, s. 103. 
57 IT-Ord (utg.), djup maskininlärning, ”https://it-ord.idg.se/ord/djup-maskininlarning”, lydelse 2018-10-31. 
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2.3 Alster producerade av AI-system  

2.3.1 Exempel på kreativa AI-system 

Ett forskarlag vid ett tyskt universitet har skapat den målande roboten e-David som imiterar 

mänskliga konstnärer och ritar färger på en riktig duk. Roboten reproducerar inte eller kopierar 

befintliga verk som en laserprinter. Istället tar maskinen bilder med en inbyggd kamera och 

målar därefter tavlor utifrån dessa fotografier helt självständigt. E-David tar egna och oväntade 

beslut om bilden som maskinen producerar och utformningen av former, färger, ljussättning 

och skuggning med mera. Systemet använder en komplex visuell optimeringsalgoritm. Det är 

en algoritm som gör att e-David kan lära sig att använda verktyg för att måla självständigt.58  

År 2016, närmare fyra hundra år efter konstnären Rembrandts död, lyckades ett datorprogram 

återskapa hans konstnärskap genom tavlan Next Rembrandt. Projektet gick ut på att undersöka 

om en algoritm kunde producera ett fysiskt konstverk som imiterade utformningen av en riktig 

Rembrandt-målning. För att bemästra Rembrandts stil konstruerades ett system vilket kunde 

förstå Rembrandt baserat på hans användning av geometri, komposition och material.                       

En algoritm för ansiktsigenkänning tillämpades, vilken kunde identifiera och klassificera de 

mest typiska geometriska mönstren som Rembrandt använde för att måla ansiktsdrag.                       

Efter att systemet hade lärt in detta kunde det återskapa stilen och generera nya ansiktsdrag för 

målningen. Utifrån analysen av Rembrandts teknik och stil och överföringen av den kunskapen 

till systemet kunde ett nytt alster genereras genom användning av den senaste 3D-tekniken för 

utskrift.59 

Företaget DeepMind har konstruerat systemet WaveNet som kan generera tal genom att imitera 

mänskliga röster mer naturligt än tidigare text-till-talsystem. Detta nätverk kan också användas 

för att på syntetisk väg skapa andra ljudsignaler som musik. WaveNet är uppbyggt genom ett 

artificiellt neuronnätverk baserat på djup maskininlärning. Skaparna av systemet villkorade det 

inte genom data som talade om vad för musik programmet skulle spela. Istället genererade 

WaveNet musik på egen hand. Systemet tränades först på data med klassisk pianomusik och 

kunde därefter producera egna kortare musikstycken.60 

                                                 
58 Yanisky-Ravid, s. 662–663 och ”http://graphics.uni-konstanz.de/eDavid/?page_id=2”, hämtad: 2018-11-13. 
59 Schlackman, Steve, Who holds the Copyright in AI Created Art, ART L.J., 2018, 

“https://alj.artrepreneur.com/the-next-rembrandt-who-holds-the-copyright-in-computer-generated-art/”, hämtad: 

2018-11-13 och ”https://www.nextrembrandt.com”, hämtad: 2018-11-13. 
60 ”https://deepmind.com/blog/wavenet-generative-model-raw-audio”, hämtad: 2018-11-14. 
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2.3.2 Särdrag hos AI av betydelse för upphovsrätten 

För att förstå de utmaningar som uppstår i fråga om uttryck åstadkomna av AI är det nödvändigt 

att förstå hur AI-maskiner producerar nya och kreativa alster. Yanisky-Ravid har identifierat 

tio olika kännetecken för AI-system som är viktiga för den upphovsrättsliga diskursen. 

Systemen innehar alla eller vissa av de nedan beskrivna egenskaperna. Till att börja med utgör 

AI-maskiner kreativa program som kan producera nya och originella alster (se under 4.2 om 

originalitetskriteriet). De klarar av mer än att endast kopiera befintliga alster. Det finns idag AI-

system som fungerar autonomt och självständigt med minimal mänsklig assistans. Programmen 

kan därför ersätta människan som tillverkare av nya alster. Vidare är AI-systemen uppbyggda 

på algoritmer som möjliggör oväntade resultat. De kan också samla data och kommunicera med 

data utanför systemet självt. Utifrån de data som systemen samlar in kan de fortsätta behandla 

data genom att erhålla återkoppling och förbättra sina resultat.61  

AI-maskiner har också möjlighet att utvecklas genom att hitta nya mönster och likheter, 

varigenom programmet kan förändra sitt resultat. AI-system är rationellt intelligenta.                

Det innebär att de har en inbyggd rationell mekanism som kan fånga upp data och sedan avgöra 

vilka handlingar som kan maximera dess möjligheter att lyckas uppnå ett särskilt mål. Vidare 

kan AI på ett säkert och effektivt sätt behandla stora datavolymer betydligt enklare än vad den 

mänskliga hjärnan klarar av. Systemen klarar också av att välja mellan olika alternativ för att 

uppnå bästa möjliga resultat. Utmärkande för AI-system är även att de är målinriktade.                       

De fungerar utifrån särskilda mål såsom att måla eller skriva.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Yanisky-Ravid, s. 678–680. 
62 Ibid, s. 680–681. 
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3. Upphovsrättens grunder och AI 

3.1 AI utmanar droit d’auteur 

I amerikansk rättsvetenskaplig litteratur har det skrivits om problematiken med alster 

producerade av AI-system i förhållande till upphovsrättens grundläggande element. Kaminski 

har anfört att ”algoritmiskt upphovsmannaskap” utmanar den traditionella synen av en 

romantiserad upphovsman. Den romantiserade upphovsmakaren är en människa som skapar 

kreativa verk. Kreativiteten härrör från hennes mänsklighet.63 Det är utifrån den 

kontinentaleuropeiska tradition och principen om droit d’auteur som upphovsmannen står i 

centrum för upphovsrätten. Upphovsmannen anses ha rätt att själv få avgöra hur hans eller 

hennes verk ska användas. Upphovsrätten tar då sin utgångspunkt i ett naturrättsligt synsätt. 

Det andliga skapandet, vilket avspeglar upphovsmannens personlighet, är det skyddsvärda. 

Härmed är upphovsrätten en mänsklig rättighet och inte en kommersiellt motiverad rättighet. 

Genom att ha ett system där upphovsmannen ges ensamrättigheter till sina verk kan det andliga 

skapandet i samhället stimuleras. Det främjar den sociala, ekonomiska - och kulturella 

utvecklingen. Den ideella rätten har en särskilt stark ställning inom droit d’auteur jämfört med 

copyright-systemet.64  

Utifrån naturrättslig teoribildning anses upphovsrättsligt skydd uppstå för att det är en rättighet 

som är riktig att upprätthålla. Det uppstår inte för att vi tror att det är till allmänhetens bästa. 

Det anses rätt att erkänna ägande till skapelser, eftersom dessa utgör resultatet av en 

upphovsmans intellekt. Det finns ändå en skiljelinje inom naturrättslig teori i synen på vad det 

är som gör att upphovsmannen har rätt till skydd. Enligt europeisk tradition ska alster skyddas, 

eftersom de utgör uttryck för varje enskild skapares personlighet. En teori som är etablerad i 

amerikansk litteratur fokuserar på arbete. Det innebär att upphovsmannen anses ha en naturlig 

rätt över de verk som har skapats genom hans eller hennes intellektuella arbete.65 

Det blir enligt Kaminski svårare att romantisera kreativitet som en grundläggande aspekt av 

mänsklig identitet när maskiner kan åstadkomma samma kreativa alster. ”Algoritmiskt 

upphovsmannaskap” stör upphovsrätten eftersom det tar bort eller åtminstone distanserar den 

mänskliga upphovsmannen från alstret.66 Yanisky-Ravid har samtidigt uttryckt att civil law-

                                                 
63 Kaminski, Margot E., Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law, 51 U.C.D 

L. Rev. 589, 2017, s. 594. [cit. Kaminski]. 
64 Olsson & Rosén, under rubriken Upphovsrätten och de närstående rättigheterna. 
65 Bently, Lionel, Sherman, Brad, Gangjee, Dev & Johnson, Phillip, Intellectual Property Law, 5 u., Oxford 

University Press, Oxford, 2018, s. 40. [cit. Bently m.fl.]. 
66 Kaminski, s. 594, 598. 
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traditionen blir problematisk i förhållande till autonom AI eftersom programmen inte heller 

behöver något erkännande av sina alster som speglar deras personlighet.67 

3.2 Copyright-systemet öppnar upp för alster genererade av AI-system 

Kaminski har samtidigt framhållit att det utilitaristiska synsättet på upphovsrätten, som gäller i 

USA, är distanserat från den mänskliga skaparen, moraliska rättigheter och naturrättslig 

teoribildning.68 Inom copyright-systemet har upphovsrätten ett kommersiellt ursprung. 

Historiskt sett var syftet att främja konkurrensen inom förlagsbranschen och motverka 

monopolbildning. Det ansågs att upphovsmannen hade en rätt att bestämma över tryckning och 

distribution av sina verk. Ordet copyright kan översättas till en rätt att mångfaldiga. Detta har 

resulterat i en näringspolitisk syn på upphovsrätten i brittisk - och amerikansk rätt. Arbetsgivare 

och uppdragsgivare får därför en starkare ställning gentemot upphovsmännen inom copyright-

systemet jämfört med kontinentaleuropeisk tradition. Det upphovsrättsliga skyddsomfånget är 

också större enligt anglosaxisk rätt jämfört med de rättstraditioner som utgår från droit 

d’auteur.69 

I jämförelse med naturrättslig teori om upphovsrätt, har incitamentsbaserad teoribildning större 

betydelse inom copyright-systemet. Enligt den senare teorin är utgångspunkten för upphovsrätt 

det som är bäst för samhället och människorna generellt sett. Upphovsrätten anses viktig för 

produktion och spridning av kulturella objekt som böcker, musik och konst. Utan upphovsrätten 

skulle produktion och spridning av kulturella objekt inte ske på en önskvärd nivå. Verk är ofta 

kostsamma att producera och utan upphovsrätt kan de enkelt bli kopierade. Genom skyddet för 

upphovsrätten skapas incitament för produktion och spridning av verk. De som lägger ner tid 

och arbete på att skapa olika sorters verk kan erhålla vinst i förhållande till verkens popularitet. 

Detta utgör ett utilitaristiskt synsätt på upphovsrätten.70 

Moraliska rättigheter fokuserar på människans personlighet. Utifrån utilitarismen ska man ställa 

sig frågan om skapare av algoritmer eller algoritmerna själva behöver upphovsrätt som 

incitament för att generera kreativa alster. Det utilitaristiska synsättet innebär att alster 

genererade av algoritmer möjligen kan ge samma värde till människor som verk skapade av en 

människa. Därigenom borde det finnas större möjligheter till att uttryck som har åstadkommits 

självständigt av AI-system erhåller upphovsrättsligt skydd i USA jämfört med länder där 

                                                 
67 Yanisky-Ravid, s. 706. 
68 Kaminski, s. 599. 
69 Olsson & Rosén, under rubriken Upphovsrätten och de närstående rättigheterna. 
70 Bently m.fl., s. 41–42. 
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upphovsrätten grundas på moraliska rättigheter.71 Yanisky-Ravid har skrivit att det som 

motiverar upphovsrätten utifrån ett anglo-amerikanskt synsätt är skapandet av incitament för 

kreatörer. Det sker genom att försäkra dem exklusiv rätt till sina verk. Autonoma AI-system 

behöver dock, till skillnad från människor, inte några incitament för att åstadkomma alster. Att 

skapa incitament för AI-systems genererande av alster är meningslöst eftersom de redan är 

programmerade för detta.72 

Svensk rätt kan inte sägas vara helt baserad på den ena eller andra rättstraditionen.                        

Vår upphovsrättsliga lagstiftning har formats utifrån båda systemen. Levin har anfört att 

tonvikten ändå har varit det kontinentaleuropeiska synsättet på upphovsrätt. Genom att det 

upphovsrättsliga systemet inom EU-länderna, där Storbritannien ingår, har blivit alltmer 

harmoniserat får de olika rättstraditionernas skilda synsätt anses ha en underordnad betydelse. 

Konflikter uppstår därför endast mellan europeisk och amerikansk rätt.73  

3.3 Rättstraditionens betydelse för upphovsrätt till alster åstadkomna av AI 

Förståelse för de grundläggande elementen bakom utformningen av det upphovsrättsliga 

systemet är av betydelse vid diskussionen om upphovsrätt till alster producerade av AI.                         

Under upphovsrättens utveckling har det naturligtvis inte kunnat förutspås att vi en dag skulle 

ha autonomt kreativa AI-system. Numera är det en verklighet. Den upphovsrättsliga traditionen 

enligt droit d’ateur har ett starkt fokus på människan som skapare av upphovsrättsliga verk. Ett 

synsätt på upphovsrätten utifrån droit d’ateur gör det problematiskt att inordna autonomt 

producerande AI under upphovsrätten. Som Kaminski har uttryckt, ses kreativt skapande som 

en mänsklig förmåga. AI-systems kreativitet kan därför inte, utifrån kontinentaleuropeisk 

tradition, utgöra ett sådant kreativt skapande som upphovsrätten är avsedd för. När AI 

producerar egna alster är det inte ett andligt skapande. Därför kan inte autonom AI skapa 

upphovsrättsliga verk sett utifrån den tradition som bygger på droit d’ateur. 

Det utilitaristiska synsättet på upphovsrätten inom copyright-traditionen måste anses mer öppet 

för alster genererade av AI-system. När människans andliga skapande inte utgör grunden till 

upphovsrätten skapas utrymme för att inordna alster producerade av autonom AI. Viljan till att 

skydda alster genererade av AI borde bli högre utifrån copyright-systemet, eftersom det 

essentiella är incitament till produktion av verk. Om datorprogram producerar alster som är till 

gagn för allmänheten borde det ses som något önskvärt. Det gäller oberoende av om 

                                                 
71 Kaminski, s. 599. 
72 Yanisky-Ravid, s. 701–702. 
73 Levin, s. 71. 
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datorprogrammet har åstadkommit resultatet självständigt eller inte. Incitament till skapande 

utgör samtidigt problemet. Som Yanisky-Ravid har anfört behöver inte AI-system incitament 

för sitt producerande. Incitament till skapande måste då utgå från människan. Därigenom 

distanseras incitamenten till att producera från vad som faktiskt åstadkommer uttrycken, de 

autonoma AI-systemen.  

Även om den traditionella synen på upphovsrätten har viss betydelse för diskursen om 

upphovsrättsligt skydd för alster producerade av AI, bör inte dess vikt överdrivas. Att 

datorgenererade alster är problematiskt utifrån upphovsrättens grund innebär inte i sig att de 

hamnar utanför det upphovsrättsliga skyddet. För att avgöra om uttryck åstadkomna av AI kan 

skyddas upphovsrättsligt behöver granskas hur upphovsrättens objekt och subjekt förhåller sig 

till AI-system. 
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4. Upphovsrättens objekt och alster producerade av AI 

4.1 Skyddet för datorprogram och verk skapade genom datorprogram 

4.1.1 Datorprograms samtliga uttrycksformer 

AI-system utgör avancerade datorprogram (se under 1.6). Datorprogram skyddas som litterära 

verk enligt 1 § 1 st. 2 p. URL. Även förberedande designmaterial omfattas av skyddet för 

datorprogram enligt 1 § 3 st. URL. Skyddet för datorprogram är harmoniserat inom EU genom 

datorprogramdirektivet. Av skälen till datorprogramdirektivet framgår bakgrunden till 

införandet av skyddet för datorprogram inom EU. I skäl 2 angavs att utvecklingen av 

datorprogram kräver omfattande mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser. Av skäl 3 

framgick samtidigt att datorprogramteknologi är av grundläggande betydelse för den 

industriella utvecklingen inom gemenskapen.74 I förarbetena till införandet av datorprogram 

som verkskategori i URL angavs att den snabba utvecklingen inom datorområdet väckte frågan 

om rättsligt skydd för datorprogram. Det betonades att programvara för datorer har ett högt 

ekonomiskt värde. Det årliga värdet avseende produktionen på datorområdet uppgick till cirka 

200 miljarder dollar varav 70 procent hänförde sig till utvecklingen av datorprogram. Genom 

att datorprogram därigenom utgjorde en viktig del i användningen av datorer och att de enkelt 

kunde kopieras ansågs det nödvändigt med ett upphovsrättsligt skydd för datorprogram.75 

I art. 1.2 datorprogramdirektivet stadgas att det upphovsrättsliga skyddet avser ett 

datorprograms samtliga uttrycksformer. Däremot omfattas inte de idéer eller principer som 

utgör grunden till datorprogrammets olika komponenter. Det innebär enligt skäl 11 till 

direktivet att logik, algoritmer och programmeringsspråk inte skyddas till den del som de består 

av idéer och principer. EUD har genom sin rättspraxis preciserat vad skyddet för datorprogram 

omfattar enligt datorprogramdirektivet. I det så kallade BSA-målet var en av frågorna om ett 

grafiskt användargränssnitt omfattas av skyddet för datorprogram. Domstolen konstaterade 

först att skyddsobjektet består av ett datorprograms alla uttrycksformer som möjliggör dess 

mångfaldigande i datorspråk som källkod och objektkod. Skyddet avser också förberedande 

designarbete som kan leda till mångfaldigande av ett datorprogram eller att programmet skapas 

vid ett senare tillfälle. Det grafiska gränssnittet hade däremot ingen betydelse för 

mångfaldigandet av datorprogrammet. Gränssnittet utgjorde endast en del av programmet 

varigenom användarna kunde utnyttja dess funktioner. Därmed var gränssnittet inte en 

uttrycksform för datorprogrammet. Det kunde därför inte erhålla upphovsrättsligt skydd som 

                                                 
74 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram. 
75 SOU 1985:51, s. 85–86. 
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datorprogram enligt direktivet. Däremot förelåg inget hinder mot att gränssnittet skyddades som 

ett självständigt verk förutsatt att det var upphovsmannens egen intellektuella skapelse (se under 

4.2.1).76 I mål SAS Institute fann EUD att varken ett datorprograms funktion, programspråk 

eller själva filformatet utgör uttrycksformer för programmet enligt datorprogramdirektivet. Det 

är enbart ett datorprograms ”individuella uttryck” som kan erhålla skydd. Att skydda ett 

programs funktion hade varit som att skydda idéer enligt domstolen.77 

4.1.2 Datorassisterade - och datorgenererade verk 

I förarbetena till införandet av datorprogram som verkskategori i URL diskuterades frågan om 

upphovsrätt till verk skapade med hjälp av datorer. Det konstaterades att datorer utifrån dåtidens 

tekniska framsteg inte kunde producera alster oberoende av en människas insats. AI bedömdes 

därför inte ha möjlighet att utföra sådan självständigt skapande verksamhet som förutsattes för 

upphovsrättsligt skydd. I fall där alster hade tagits fram med en dators hjälp ansågs det 

mänskliga skapandet finnas i bakgrunden som styrde inriktningen på utformningen av verket. 

Det angavs därför att datorer huvudsakligen utgör ett tekniskt hjälpmedel för att uppnå ett 

särskilt resultat. Slutsatsen blev att verk skapade med hjälp av en dator också behöver uppfylla 

kraven på verkshöjd och originalitet för att erhålla upphovsrättsligt skydd. Det betonades att 

frågan om upphovsrättsligt skydd för verk skapade med hjälp av datorer och dess program ska 

skiljas från skyddet för själva programmet.78   

Olsson har uttryckt att förutom de upphovsrättsliga problemen avseende skyddet för 

datorprogram, uppkommer frågan om upphovsrätt till det som skapas med hjälp av 

programmen. Enligt Olsson innebär AI framställandet av olika produkter med hjälp av 

avancerad datorprogramvara. De nuvarande upphovsrättsliga problemen avseende AI är långt 

ifrån lösta. Olsson har identifierat tre problemområden. De avser skyddet för materialet som 

förs in i systemen, skyddet för systemen i sig och skyddet för det som systemen producerar. 

Hans uppfattning är att dessa frågor i stort sett kommer kunna lösas genom det traditionella 

upphovsrättsliga regelverket. Slutsatsen baseras på en indelning av AI i tre olika typer av 

system. Dessa är expert systems (se under 2.2.1), perception systems och natural language 

systems. Perception systems utgör system vilka kan känna av fenomen i sin omgivning och 

                                                 
76 Dom av den 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, p. 35, 37, 41–

42, 44–46. 
77 Dom av den 2 maj 2012, SAS Institute Inc., C-406/10, EU:C:2012:259, p. 39–40. 
78 SOU 1985:51, s. 82–83, 90. 
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därefter instruera en maskin att agera utifrån detta. Natural language systems utgör 

översättningssystem.79  

I Storbritannien erkänns upphovsrätt till datorgenererade verk genom rättsfiguren computer-

generated works. I 9(3) § CDPA stadgas att ”In the case of a literary, dramatic, musical or 

artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom 

the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”. Samtidigt definieras 

computer-generated works i 178 § CDPA som verk vilka är ”…generated by computer in 

circumstances such that there is no human author of the work”. Upphovsrätt till computer-

generated works har ansetts ha betydelse för AI-system vilka idag kan producera ”riktiga verk” 

som automatiserade översättningar och konstverk.80 Det har anförts att syftet bakom en sådan 

bestämmelse är att kunna ge ett undantag från kraven på mänskligt skapande. Att erkänna det 

arbete som ligger bakom skapandet av program vilka i sin tur är kapabla att producera egna 

verk, även om kreativiteten utförs av maskinen.81 Innebörden av denna skrivelse har dock inte 

blivit prövad.82  

4.2 Originalitetskriteriet 

4.2.1 Ett harmoniserat originalitetskriterium 

Genom EUD:s praxis kan det nordiska begreppet verkshöjd komma att förlora betydelse för att 

istället ersättas av ett originalitetskriterium.83 EUD:s dom i mål Infopaq anses vara vägledande. 

I målet hänvisade domstolen till art. 1.3 datorprogramdirektivet, art. 3.1 databasdirektivet84 och 

art. 6 skyddstidsdirektivet85 avseende fotografier. Dessa direktiv formulerar ett krav på 

originalitet och att ett alster ska utgöra upphovsmannens egna intellektuella skapelse för att 

erhålla skydd. Domstolen anförde att infosocdirektivet86 som införde harmoniserade rättsliga 

ramar för upphovsrätten grundas på samma princip som dessa direktiv. EUD fastslog därför att 

det upphovsrättsliga skyddet som avses i infosocdirektivet endast kan tillämpas på ett ”alster 

som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse”.87 Genom 

                                                 
79 Olsson, Henry, Copyright – Svensk och internationell upphovsrätt, 9 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015,            

s. 51. [cit. Olsson]. 
80 Bently m.fl., s. 128. 
81 Guadamuz, Andres, Artificial Intelligence and copyright, WIPO Magazine, 2017. 
82 Bently m.fl., s. 128. 
83 Bruncevic, Merima & Käll, Jannice, Modern immaterialrätt, Liber, Stockholm, 2016, s. 32. 
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser. 
85 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt 

och vissa närstående rättigheter. 
86 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 
87 Dom av den 16 juli 2009, Infopaq, C-5/08, EU:C:2009:465, p. 35–37. 
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Infopaq-målet anses EUD ha infört ett EU-autonomt originalitetskriterium. Det innebär att 

begreppet originalitet som stadgas i datorprogramdirektivet, databasdirektivet och 

skyddstidsdirektivet ska tillämpas inom hela det harmoniserade området.88  

EUD har därefter preciserat originalitetskravet i ett antal domar. I fallet FAPL och Murphy 

anförde domstolen att idrottsevenemang inte utgör sådana intellektuella skapelser som kan 

skyddas som verk under infosocdirektivet. Det beroende på att dessa event omfattas av 

spelregler som inte lämnar utrymme för sådan kreativ frihet som är avsedd inom 

upphovsrätten.89 I mål Painer angav EUD att en skapelse utgör upphovsmannens om den 

speglar hans eller hennes ”personlighet”. Det blir fallet när upphovsmannen i sitt skapande har 

kunnat ”uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val”. Utifrån dessa 

valmöjligheter kan upphovsmannen sätta sin ”personliga prägel” på verket.90 EUD anförde i 

mål Football Dataco om databasdirektivet att egenartskriteriet (originalitet i den engelska 

versionen) är uppfyllt när upphovsmannen genom urval eller sammanställning av data i en 

databas har förmedlat sin kreativa förmåga på ett egenartat sätt genom att göra fria och kreativa 

val. Upphovsmannen har då satt sin ”personliga prägel” på verket. Kriteriet föreligger inte när 

databasens upprättande är format av tekniska regler, krav eller överväganden som inte 

möjliggör kreativ frihet. I målet angav också EUD att det förhållandet att det för databasens 

upprättade krävts ”väsentligt arbete och väsentlig skicklighet” inte i sig kan rendera 

upphovsrättsligt skydd enligt databasdirektivet.91 EUD anförde i mål Levola att två kumulativa 

villkor ska vara uppfyllda för att ett alster ska kunna klassificeras som verk under 

infosocdirektivet. Först erfordras att alstret är originellt, det vill säga att det utgör 

”upphovsmannens egen intellektuella skapelse”. Det andra villkoret innebär att ”endast element 

som ger uttryck för ett sådant intellektuellt skapande” kan kvalificeras som ”verk” under 

infosocdirektivet.92 

I den rättsvetenskapliga litteraturen har anförts att EUD:s praxis om originalitetskriteriet kan 

sammanfattas med att uttrycket ”upphovsmannens egna intellektuella skapelse” ska tolkas som 

att upphovsmannen har uttryckt sin kreativa förmåga på ett originellt sätt genom att göra fria 

                                                 
88 Olsson & Rosén, kommentar till 1 § under rubriken Allmänt om verksbegreppet, Levin, s. 92 och Olin, Anders, 

lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2017-12-30. [cit. Olin]. 
89 Dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League och Murphy, C-403/08 och C-429/08, 

EU:C:2011:631, p. 98. 
90 Dom av den 1 december 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, p. 88–89, 92. 
91 Dom av den 1 mars 2012, Football Dataco, C-604/10, EU:C:2012:115, p. 38–39, 42. 
92 Dom av den 13 november 2018, Levola, C-310/17, EU:C:2018:899, p. 32, 35–37. 
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och kreativa val och således sätta sin personliga prägel på verket.93 Levin har uttryckt att 

originalitetskravet innebär att det måste vara en människa som har skapat verket.94 Det 

direktivbaserade originalitetskriteriet har ansetts utgöra en sammanvägning av det låga krav på 

originalitet inom brittisk upphovsrätt (se under 4.2.2) och det högre krav som har ställts upp 

inom traditionell kontinentaleuropeisk upphovsrätt. Begreppet ”intellektuell skapelse” kommer 

från det kontinentaleuropeiska synsättet om att upphovsrättsligt skapande handlar om 

upphovsmannens person. ”Upphovsmannens egen” har samtidigt hämtats från det brittiska 

originalitetskravet vilket innebär att ett verk är originellt så länge det inte utgör en efterbildning 

av andras verk.95 

I NJA 2015 s. 1097 konstaterade HD att begreppet verkshöjd sedan länge har använts i 

rättspraxis, förarbeten och juridisk litteratur som en samlad beteckning på kravet för 

upphovsrättsligt skydd. HD anförde att detta begrepp inte kan avse något annat än det måttliga 

krav på originalitet som har ställts upp inom EU-rätten.96 Olsson och Rosén har anfört att EUD:s 

originalitetskriterium inte innebär några märkbara skillnader i förhållande till begreppet 

verkshöjd.97 Bernitz m.fl. har framhållit att om en domstol tillämpar begreppet verkshöjd, bör 

man inte av den anledningen hävda att det tar sikte på något annat än det EU-rättsliga 

originalitetskriteriet.98 Levin har däremot uttryckt att det EU-autonoma originalitetskravet 

innebär att verkshöjdsläran numera är förbjuden.99 Varken de krav som EUD har formulerat 

eller som följer av den svenska verkshöjdsläran ger dock några exakta svar på var gränsen går 

för när ett alster kan erhålla upphovsrätt. Den slutsats som kan dras är att utifrån varken det EU-

autonoma originalitetskriteriet eller kravet på verkshöjd uppställs särskilt höga krav.100  

4.2.2 Amerikansk - och brittisk originalitet 

Axhamn har anfört att det inom EU harmoniserade originalitetskriteriet har stora likheter med 

de krav på upphovsrättsligt skydd som formulerades i det amerikanska rättsfallet Feist 

Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc. (Feist).101 I målet angav Supreme Court  

                                                 
93 Olin, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §. 
94 Levin, s. 83. 
95 Axhamn, Johan, EU-domstolen tolkar originalitetskriteriet och inskränkningen till förmån för vissa tillfälliga 

former av mångfaldigande, NIR 4/2010 s. 340, s. 347. 
96 NJA 2015 s. 1097, p. 18. 
97 Olsson & Rosén, kommentar till 1 § under rubriken Allmänt om verksbegreppet. 
98 Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan & Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14 u., 

Immateriellt Rättsskydd, Stockholm, 2017, s. 57. [cit. Bernitz m.fl.]. 
99 Levin, s. 87. 
100 Olin, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §. 
101 Axhamn, Johan, Databasskydd, Juridiska Institutionen Stockholms Universitet, Stockholm, 2016, s. 154. [cit. 

Axhamn]. 
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en generell standard för bedömning av verks originalitet. Domstolen anförde att kravet på 

originalitet förutsätter att verket är självständigt skapat av upphovsmannen och att det har            

”a minimal degree of creativity”. Den erforderliga nivån av kreativitet är extremt låg.102  

Det finns två karaktäristiska drag för det brittiska originalitetskriteriet.103 I det gamla rättsfallet 

University of London Press v. University Tutorial Press angavs att ett verk är originellt om det 

inte utgör en kopia av ett annat verk samt att det härrör från upphovsmannen.104 House of 

Lords105 formulerade i fallet Ladbroke v. William Hill att ett verk är originellt om skaparen har 

utövat ”…the requisite labour, skill, or judgement…” i samband med skapandet av verket.106 

Det krävs att det ”labour, skill or judgement” som har lagts ned i ett arbete har viss substans. 

Det får inte vara för bagatellartat. Enligt brittisk rätt är inte originalitetskriteriet uppfyllt om 

arbetet och dess resultat är trivialt eller obetydligt.107 I fallet Interlego v. Tyco anförde en av 

domarna att endast särskilda former av ”skill, labour or judgement” uppfyller kravet på 

originalitet. Även om en person lägger ned stort arbete kommer inte verket anses originellt om 

det var fel typ av arbete. Det gäller exempelvis vid direkt kopiering av andra verk.108 

4.2.3 Originalitetskriteriets nyhetskrav 

4.2.3.1 Subjektiv - och objektiv nyhet                                                                                                          

I målet SAS Institute angav EUD, med hänvisning till kommissionens första utkast till 

datorprogramdirektivet, att den främsta fördelen med skyddet för datorprogram var att det 

endast omfattar verkets ”individuella uttryck”. Att det därigenom lämnar utrymme för andra 

upphovsmän att skapa liknande eller identiska program förutsatt att de inte utgör kopior.109                

Det har ansetts vara första gången som EUD tydligt fastslog att upphovsrätten innefattar ett 

krav på subjektiv nyhet och ett efterbildningsskydd.110 Levin har anfört att subjektiv nyhet 

innebär att den som på ett självständigt och personligt sätt skapar ett verk kan kräva ensamrätt 

till verket. Verket ska utgöra ett uttryck för upphovsmannens personlighet. Subjektiv nyhet ska 

skiljas från kravet på objektiv och absolut nyhet som gäller inom patenträtten. Objektiv nyhet 

innebär att det som har uppfunnits ska ha en uppenbar skillnad jämfört med tidigare 

                                                 
102 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991). 
103 Bently m.fl., s. 96–98. 
104 University of London Press v. University Tutorial Press, (1916) 2 Ch 601. 
105 House of Lords utgjorde tidigare den högsta rättsinstansen i Storbritannien men har bytts ut mot Supreme Court 

of the United Kingdom. 
106 Ladbroke v. William Hill [1964] 1 All ER 465.  
107 Bently m.fl., s. 97. 
108 Interlego AG v. Tyco Industries [1989] AC 217. 
109 Dom av den 2 maj 2012, SAS Institute Inc., C-406/10, EU:C:2012:259, p. 41. 
110 Axhamn, s. 152. 
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uppfinningar.111 Enligt Axhamn innebär kravet på subjektiv nyhet att ett alster inte får utgöra 

en efterbildning av någon annans verk. Ett alster måste därmed utgöra ett resultat av 

upphovsmannens egna skapande verksamhet.112 Det brittiska konceptet av originalitet avser, 

liksom det EU-rättsliga begreppet originalitet, relationen mellan skaparen och verket och inte 

huruvida verket är nytt eller unikt.113 Det upphovsrättsliga originalitetskriteriet i USA avser 

likväl subjektiv originalitet.114 

En tillämpning av objektiv originalitet inom upphovsrätten skulle innebära att ett verk måste ha 

karaktäristiska drag som särskiljer det från andra tidigare verk. Traditionellt sett har därför den 

objektiva originaliteten avfärdats inom upphovsrätten, eftersom det skulle innebära ett 

främmande nyhetskrav som anses höra hemma inom sfären av industriell egendom. Samtidigt 

har det framhållits att ett objektivt nyhetskrav som parameter är enklare att tillämpa i jämförelse 

med att bedöma personlighetsavtryck på ett verk. I praktiken har det förekommit att domstolar 

i europeiska länder tillämpat båda kriterierna. Det kan formuleras som att presentationen av 

slutsatserna tenderar att vara subjektiva. I fråga om bevisning kan däremot objektiva 

omständigheter vara avgörande beroende på att ett verks personliga karaktär kan härledas från 

dess karaktär av att vara en nyhet. Det gäller särskilt i fråga om mycket enkla verk. 

Sammantaget måste man tala om ett subjektivt kriterium i fråga om originalitetskravets existens 

inom upphovsrätten. När det gäller bevis på originalitet kan det ändå krävas en tillämpning av 

objektiva element.115  

4.2.3.2 Subjektiv - och objektiv nyhet i förhållande till datorgenererade alster 

I brittisk litteratur har det skrivits om problematiken med hur det brittiska originalitetskriteriet 

ska tillämpas på rättsfiguren computer-generated works när inte en människa har skapat verken. 

Ett möjligt test skulle vara att bedöma om verket utgör resultatet av ett självständigt skapande 

av en dator, det vill säga om verket är originellt i den meningen att det inte utgör en kopia. Ett 

alternativ vore att tillämpa en mer objektiv bedömning och hävda originalitet när 

datorprogrammet har skapat ett verk som skiljer sig från tidigare verk. Att originalitetskravet är 

uppfyllt om verket är nytt. Ett annat förslag tar sikte på att ställa en hypotetisk fråga: om verket 

hade skapats av en människa, skulle det då ha krävts en hög grad av ”skill, labour or 

                                                 
111 Levin, s. 82, jfr NJA 1994 s. 74. 
112 Axhamn, s. 168–169. 
113 Bently m.fl., s. 93. 
114 Yanisky-Ravid, Shlomit & Velez-Hernandez, Luis Antonio, Copyrightability of Artworks Produced by Creative 

Robots and Originality: The Formality-Objective model, 19 Minn. J.L. Sci. & Tech. 1, 2018, s. 11. [cit. Yanisky-

Ravid & Velez-Hernandez]. 
115 Casas Vallés, Ramon, (Derclaye, Estelle (ed.)), The requirement of originality, Research Handbook on the 

Future of EU Copyright, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, Storbritannien, 2009, s. 117–118, 130. 
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judgement”? I så fall ska det datorgenererade verket anses originellt. Utvecklingen av det EU-

autonoma originalitetskriteriet innebär dock att det upphovsrättsliga skyddet för computer-

generated works troligtvis inte är linje med EU-rätten.116  

Yanisky-Ravid och Velez-Hernandez har, i amerikansk litteratur, skrivit om subjektiv - och 

objektiv originalitet inom upphovsrätten i förhållande till alster åstadkomna av självständiga 

AI-system. De har utgått ifrån AI-systemet som genererade tavlan Next Rembrandt (se under 

2.3.1). Deras ståndpunkt är att i fall med konstverk genererade av AI-system är det nuvarande 

originalitetskriteriet otillräckligt. Upphovsrätten utgår från subjektiv originalitet vilken har sitt 

primära fokus på upphovsmannens intention till att skapa nya, kreativa verk. Intention ska ses 

som konstnärens beslutsamhet att skapa ett specifikt verk. Samtidigt finns idag kreativa AI-

maskiner som kan åstadkomma alster utan att en människa har assisterat vid produktionen. 

Genom utvecklingen av autonoma AI-system finns det enligt författarna skäl för att omdefiniera 

det upphovsrättsliga originalitetskriteriet.117 

Yanisky-Ravid och Velez-Hernandez har uttryckt att subjektiv originalitet utgör ett omätbart 

kriterium, att det inte går att känna till skaparens intention då den oftast är dold och okänd.         

De har argumenterat för att det istället borde användas en mer formell, objektiv definition av 

originalitet i förhållande till konstverk. Denna objektiva bedömning skulle möjligen kunna 

användas på andra alster. De har också presenterat hur en bedömning av objektiv originalitet 

borde ske av konstverk. Prövningen skulle utgå ifrån ”the audience”, vars tolkning 

överensstämmer med ett objektivt perspektiv. Denna publik kan definieras som en generell 

betraktare vilken gör en rimlig jämförelse av verket i fråga med tidigare verk. Genom en sådan 

objektiv syn på originalitet skulle det bli möjligt med upphovsrättsligt skydd för alster 

åstadkomna av autonoma AI-system, eftersom upphovsmannens intention till att skapa verk 

och subjektiva känslor inte utgör en del av en objektiv originalitetsbedömning.118 Kaminski har 

däremot anfört att redan det låga originalitetskrav som gäller i USA lämnar utrymme för en 

icke-mänsklig upphovsman. Därmed borde de flesta uttryck åstadkomna av algoritmer uppfylla 

den originalitetsstandard som formulerades i mål Feist. Att sådana bör kunna erhålla 

upphovsrättsligt skydd kan förklaras med att enligt amerikansk upphovsrätt ska inte domare 

göra en bedömning av det kreativa värdet av verk.119  

                                                 
116 Bently m.fl., s. 117–118. 
117 Yanisky-Ravid & Velez-Hernandez, s. 36. 
118 Ibid, s. 34–35, 40. 
119 Kaminski, s. 601. 
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4.3 Alster producerade av AI-system som upphovsrättsliga objekt 

Utifrån vad som har anförts ovan kan slutsatser dras om hur verk skapade med hjälp av ett AI-

system och alster åstadkomna av autonoma AI-system förhåller sig till upphovsrättens objekt. 

Eftersom ett datorprograms delkomponenter som gränssnittet och filformatet inte kan skyddas 

som datorprogram, borde inte heller datorassisterade - och datorgenererade alster kunna 

skyddas som datorprogram. Alster åstadkomna av ett AI-program återspeglar inte själva 

programmet eller leder till mångfaldigande av programmet. Exempelvis utgör den 

datorgenererade tavlan Next Rembrandt inte en uttrycksform för det bakomliggande AI-

systemet. Uttryck åstadkomna av AI-system kan därför endast erhålla upphovsrättsligt skydd 

utifrån någon av de övriga verkskategorierna under 1 § URL. 

Ståndpunkten i förarbetena att datorprogram endast kan utgöra ett hjälpmedel vid skapandet av 

verk får anses naturlig med tanke på att autonom AI inte existerade vid den tiden. Olsson har 

också intagit utgångspunkten att datorprogram i första hand utgör ett hjälpmedel vid skapandet 

av kreativa verk. I förhållande till originalitetskriteriet blir inte bedömningen av 

datorassisterade verk generellt sett något problem. Om en människa bestämmer inriktningen 

för ett AI-systems produktion av alster, prövas verkens originalitet utifrån den personens 

kreativa insats. 

Problem uppstår i fråga om autonoma AI-system. Utifrån förarbetena kan det inte dras några 

slutsatser om datorgenererade alster i förhållande till upphovsrättens objekt. Olsson diskuterade 

problematiken med upphovsrätt och AI utifrån verk skapade med hjälp av AI-system såsom 

expertsystem. Dagens avancerade AI-system kan däremot åstadkomma uttryck självständigt. 

De rättskällor som omnämner alster åstadkomna av AI-system ger därför ingen direkt 

vägledning för hur autonomt kreativa AI förhåller sig till upphovsrättens objekt. Hur alster 

genererade av AI-system förhåller sig till originalitetskravet får därför analyseras utifrån de 

allmänna kriterierna. 

För att uttryck åstadkomna av självständiga AI-system ska uppfylla originalitetskriteriet 

erfordras att de kan anses utgöra upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Autonom AI 

borde anses producera intellektuella skapelser. Det följer redan av vad AI innebär.                      

Ordet ”upphovsmannen” signalerar dock att originalitetskravet förutsätter en människa som 

skapare. Redan formuleringen av det EU-rättsliga begreppet originalitet kan därför anses 

innebära att alster åstadkomna av autonom AI inte kan uppfylla originalitetskriteriet. Sedan 

förutsätts att AI-system gör fria och kreativa val i samband med produktionen. Autonom AI 

fattar egna beslut under själva processen. Exempelvis bestämmer roboten e-David självständigt 
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de olika stegen i sin produktion av tavlor. E-David har olika valmöjligheter under produktionens 

gång. Den tavla som i slutändan produceras utgör robotens egna alster. Det problematiska i 

fråga om att göra fria och kreativa val är att autonom AI fortfarande förutsätter att någon sätter 

igång systemet. AI-system som e-David gör inget fritt val i fråga om att börja producera alster. 

I nästa led ska också ett AI-systems kreativa val resultera i en personlig prägel på det 

åstadkomna uttrycket. AI-system utgör i grunden datorprogram. AI kan därför inte sägas ha en 

personlighet likt oss människor. De alster som autonom AI tar fram kommer därför inte ha 

någon personlig prägel. Sammantaget kan inte uttryck åstadkomna av självständigt kreativa AI-

system uppfylla det harmoniserade originalitetskriteriet. Baserat på HD:s uttalande om 

originalitet och verkshöjd i NJA 2015 s. 1097, skulle en bedömning av alster producerade av 

autonom AI utifrån verkshöjdsläran resultera i samma slutsats som med originalitetskravet. 

Även om Storbritannien har rättsfiguren computer-generated works, framgår det inte av 

bestämmelsen hur verkens originalitet ska bedömas. Så länge Storbritannien är med i EU ska 

det harmoniserade originalitetskriteriet tillämpas. Utifrån dess innebörd kan inte verk som utgör 

computer-generated works uppfylla originalitetskravet. Det beroende på att rättsfiguren tar 

sikte på verk som inte är skapade av människor, det vill säga datorgenererade verk. I brittisk -

och amerikansk rättsvetenskaplig litteratur har samtidigt förts diskussion om förhållandet 

mellan datorgenererade alster och originalitetskriteriets nyhetskrav. Det subjektiva 

nyhetskravet som är förenat med originalitetskriteriet kan sägas utgå ifrån skapande av 

människor. För att datorgenererade alster ska kunna uppnå subjektiv originalitet förutsätts att 

AI-system jämställs med människor som skapare av verk eller att bedömningen av 

datorgenererade alsters originalitet utgår ifrån en människa som skapare av verken. 

Ett objektivt nyhetskrav skulle däremot innebära en jämförelse av uttryck åstadkomna av AI 

med tidigare uttryck. De mänskliga aspekterna skulle därigenom plockas bort från 

bedömningen. Som har anförts i litteraturen kan objektiva omständigheter få betydelse vid 

bevisningen i upphovsrättsmål. Vid en prövning av upphovsrättsintrång faller det sig naturligt 

att en jämförelse sker mellan det tidigare verket och det påstått intrångsgörande verket. En 

objektiv prövning är därför inte något helt främmande för upphovsrätten. Ett objektivt 

nyhetskrav hade därför fungerat bättre för alster producerade av autonom AI, eftersom det inte 

existerar några subjektiva upplevelser mellan uttryck och AI-system. Det objektiva 

nyhetskravet hade däremot passat sämre i förhållande till det som upphovsrätten traditionellt 

har skyddat. Exempelvis en konstnärs skapande av tavlor. Konstnären kan ha en personlig 

relation till sina verk. Det skulle inte ett objektivt nyhetskrav ta någon hänsyn till. 
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5. Upphovsrättens subjekt och alster producerade av AI 

5.1 Skaparen som upphovsrättsligt subjekt 

5.1.1 Upphovsmannen 

I 1 § 1 st. URL stadgas att ”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt 

till verket…” Av denna formulering har ansetts följa att upphovsrättens subjekt är den fysiska 

person, människan, som har skapat verket. En juridisk person eller en abstrakt personkrets kan 

inte vara ursprunglig innehavare av upphovsrätten till ett verk. Alster som har skapats av djur 

och företeelser i naturen som stenar och växtformationer kan inte heller ges upphovsrättsligt 

skydd.120 Verk framtagna med hjälp av datorteknik har ansetts utgöra mänskliga skapelser, 

eftersom tekniken endast utgjort ett hjälpmedel i skapandeprocessen (se under 4.1.2). Ännu 

svårare gränsdragningsproblematik uppstår i fall där AI ”skapar verk”. Dessa kan fungera likt 

en mänsklig hjärna och åstadkomma alster utifrån samma processer..121 Olsson och Rosén har 

anfört att enligt svensk rätt kan ännu inte alster producerade enbart genom AI erhålla 

upphovsrättsligt skydd eftersom att upphovsmannen endast kan vara en människa.122 

I lagmotiven diskuterades de problem som kan uppstå avseende upphovsmannaskap till verk 

framtagna med hjälp av datorprogram. Det framfördes att utgångspunkten är att den eller de 

personer som har utfört de kreativa element som föranlett resultatet ska erhålla det 

upphovsrättsliga skyddet. En viktig person är den som har konstruerat datorprogrammet 

varigenom verket kan skapas. Programskapares grad av medverkan till de datorassisterade 

verken ansågs bero på situationen. Programmet kan ha skapats för att konstruera alster enligt 

anvisningar av verkets skapare. I sådant fall har programmeraren endast skapat ett verktyg 

genom vilket det specifika verket kommer till. Då kan inte programmeraren erhålla 

upphovsrättsligt skydd till vad som har skapats genom användning av programmet. Det angavs 

att i andra situationer kan ”upphovsmannen” endast ha bidragit med idén om alstrets 

utformning. Programmeraren däremot kan ha bestämt hela designen genom att hans eller 

hennes program är helt avgörande för verkets utseende. I dessa fall skulle programskaparen 

kunna bli upphovsman, eftersom upphovsrätten inte skyddar idéer utan är ett formskydd. En 

tredje situation är om programskaparen och verkets egentliga upphovsman samarbetar vid 

framtagandet av ett datorassisterat verk. Då skulle det upphovsrättsliga skyddet till verket kunna 

tillfalla dem gemensamt.123 Olsson har anfört att det kan uppstå viss problematik avseende 

                                                 
120 Olsson & Rosén, kommentar till 1 § under rubriken Upphovsrättens subjekt och Levin, s. 83, 116. 
121 Olsson, s. 57, 79. 
122 Olsson & Rosén, kommentar till 1 § under rubriken Upphovsrättens subjekt. 
123 SOU 1985:51, s. 83–84. 
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relationen mellan skaparen av datorprogrammet och de som använder programmet för att skapa 

verk. En programskapare kan normalt sett inte vara upphovsman till verk som någon annan har 

skapat genom att använda dennes program.124  

Samtidigt bestäms den upphovsrättsliga skyddstiden av ett verk utifrån upphovsmannens död. 

Utgångspunkten är att upphovsrätten ska gälla under upphovsmannens och de två efterföljande 

generationernas livstid.125 URL kom att ändras i samband med skyddstidsdirektivet som syftade 

till att harmonisera skyddstiden för upphovsrätt och närstående rättigheter. För att uppfylla 

direktivet ändrades skyddstiden från 50 till 70 år.126 Enligt 43 § 1 st. URL gäller därför 

upphovsrätten för majoriteten av alla verk under upphovsmannens livstid och 70 år efter 

dödsåret. Bestämmelsen avser både upphovsmannens ekonomiska - och ideella skydd. Efter att 

skyddstiden har löpt ut föreligger inte längre något upphovsrättsligt skydd. Envar kan då fritt 

använda verket utan att göra intrång i upphovsmannens rättigheter.127 

I USA har the Copyright Office deklarerat att de endast kommer registrera originella verk om 

de är skapade av en människa. De registrerar inte alster som producerats av en maskin eller 

genom mekaniska processer som opererar fritt och automatiskt utan någon mänsklig 

assistans.128 Av art. 102(a) U.S. Copyright Act of 1976 (17 U.S.C) framgår endast att det är 

”original works of authorship” som kan skyddas upphovsrättsligt. Vad som avses med ”works 

of authorship” eller ”author” definieras inte. Supreme Court anförde i mål Community for 

Creative Non-Violence v. Reid att begreppet ”author” ska ses som den person vilken överför en 

idé till ett fixerat, materiellt uttryck.129 

Fallet Naruto v. Slater i USA behandlade frågan om upphovsrätt till alster som inte var 

åstadkomna av en människa. I fallet hade en fotograf tagit bilder på djurliv när en apa tog upp 

hans kamera och tog flera bilder av sig själv. Fotografen tog senare med dessa bilder i en bok. 

En organisation stämde fotografen för att ha gjort intrång i apans upphovsrätt till dessa bilder 

genom publicerandet av boken. Kärande anförde i distriktsdomstolen att 17 U.S.C. inte har 

någon definitiv begränsning i fråga om vem som kan utgöra upphovsman. Domstolen gick ändå 

                                                 
124 Olsson, s. 79. 
125 Ibid, s. 229. 
126 Prop. 1994/95:151, s. 23–24. 
127 Olsson & Rosén, kommentar till 43 § under rubriken första stycket. 
128 U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices, 2017, § 313.2, 

“https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf”, hämtad: 2018-10-05. 
129 Community for Creative Non-Violence v. Reed, 490 U.S. 730 (1989). 

https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf
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på föreliggande rättspraxis och riktlinjerna utarbetade av Copyright Office. Det bedömdes att 

17 U.S.C. inte skyddar djur såsom apor.130 

5.1.2 AI-system som upphovsrättsliga subjekt 

Ett synsätt i den juridiska diskussionen om AI-system har varit att de borde betraktas som 

personer med rättigheter och skyldigheter.131 Cohen har anfört att AI redan uppvisar många 

mänskliga kännetecken. AI-system kan idag utföra sådant som har skilt människor från djur 

under årtusenden. Beräkningskraften i datorprogram som imiterar mänsklig intelligens är redan 

långt överlägsen vår egna intelligens. Sett till vår historia av att förneka rättigheter till vissa 

människor, borde vi erkänna att robotar är personer och har mänskliga rättigheter.132 ”The 

personhood approach” innebär att AI-system betraktas som medvetna system. Att ha ett 

medvetande är detsamma som att ha kapacitet till att erfara saker, vilket är en grundläggande 

egenskap hos människor men även AI-system. Det handlar om förmågan till att känna igen 

saker, fördela saker omkring sig och organisera sig.133 

Yanisky-Ravid har skrivit att bolag som juridiska personer skulle kunna användas som modell 

för hur AI-system kan erhålla rättigheter och skyldigheter. Bolag måste förhålla sig till de 

rättsliga systemen. Framväxten av AI har väckt frågan om att se intelligenta AI-system som 

egna rättssubjekt likt bolag. Den här uppfattningen bygger på att AI-programmen är i centrum. 

När AI handlar autonomt är det den riktiga producenten av alstren. Därigenom skulle AI-

systemen kunna utgöra ägare till deras åstadkomna alster. Enligt Yanisky-Ravid finns det stöd 

för denna tes i art. 201(a) 17 U.S.C. Där stadgas att ”copyright in a work protected under this 

title vests initially in the author”.134 

Ett argument mot AI som ägare av sina alster handlar om att systemen saknar förmågan att 

bestämma om och när de ska generera framtida kreativa uttryck. Det blir problematiskt i 

förhållande till de ekonomiska intressena förknippade med upphovsrätten.135 Det blir också 

svårt att avgöra hur man ska göra med ideella rättigheter om AI-systemet utgör ”upphovsman”. 

Sedan bestäms upphovsrättens längd utifrån upphovsmannens död.136 Det har också framhållits 

                                                 
130 Naruto v. Slater, 2016 U.S. Dist. LEXIS 11041. 
131 Yanisky-Ravid, s. 687. 
132 Cohen, Glenn, Should We Grant AI Moral And Legal Personhood?, Artificial Brain, 2016, 

“http://www.artificialbrain.xyz/should-we-grant-ai-moral-and-legal-personhood”, hämtad: 2018-12-19. 
133 Yanisky-Ravid, s. 686. 
134 Ibid, s. 687–688. 
135 Pearlman, Russ, Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Investors under U.S. Intellectual 

Property Law, 24 Rich. J.L. & Tech. i, 2018, s. 29. 
136 Yanisky-Ravid, s. 689. 

http://www.artificialbrain.xyz/should-we-grant-ai-moral-and-legal-personhood
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att AI som ”upphovsman” utgör en kontroversiell lösning och skulle kunna resultera i en framtid 

fylld av olika rättsliga utmaningar. Icke-mänskliga skapare utgör inte fysiska personer, varför 

de inte kan hållas ansvariga inför en domstol. Att omdefiniera det upphovsrättsliga subjektet 

och inkludera icke-mänskliga varelser skulle underminera det amerikanska rättssystemet och 

skapa mer osäkerhet än lösningar.137  

5.2 Människan bakom maskinen 

5.2.1 Programmerare som upphovsrättsliga subjekt 

Den brittiska rättsfiguren computer-generated works (se under 4.1.2) antas bland annat 

innefatta den som har programmerat datorn.138 Yanisky-Ravid har anfört att detta utgör den 

traditionella synen i USA och Europa avseende ägarskap och upphovsrätt till alster producerade 

av autonom AI. Den innebär att programmeraren som skapare till själva AI-systemet ska ha rätt 

till de alster som systemet genererar. Ägarskapet till datorgenererade alster tillfaller då 

människorna som har varit delaktiga i att ta fram programvaran.139 Hristov har angett att 

programmerare tillsammans med ägarna till bolaget där de arbetar, utgör de två viktigaste 

enheterna bakom utvecklingen inom AI-sektorn. Utan deras bidrag skulle inte AI-system bli 

tillgängliga för allmänheten. Att skapa incitament för programmerare av AI genom att de 

erhåller upphovsrätten till alster genererade av AI skulle säkerställa utvecklingen av AI-

system.140 

Bridy har anfört att det blir problematiskt för programmerare att hävda upphovsrätt till uttryck 

åstadkomna självständigt av AI-system eftersom systemen kan göra individuella val helt 

självständigt.141 Antagandet om programmeraren som upphovsman till alster genererade av AI-

system har också kritiserats för att utgå ifrån att det är programmeraren själv som kodar AI-

system genom stegvisa instruktioner. Moderna AI-maskiner uppbyggda på artificiella 

neuronnätverk och djup maskininlärning kan däremot förbättra sig själva genom inlärning.142 

AI-system kan producera oväntade, kreativa och originella alster som är helt okända för 

programmeraren. Tankesättet bygger på att AI-programmen inte bara utvecklar sig 

                                                 
137 Hristov, Kalin, Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma, 57 IDEA 431, vol. 57, number 3, 2017, s. 

441. [cit. Hristov]. 
138 Bently m.fl., s. 128. 
139 Yanisky-Ravid, s. 689–690. 
140 Hristov, s. 444–445. 
141 Bridy, AnneMarie, Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author, Stan. Tech. L. Rev. 5, 

2012, s. 22. [cit. Bridy] och Yu, Robert, The Machine Author: What Level of Copyright Protection is Appropriate 

for Fully Independent Computer-Generated Works, 165 U. Pa. L. Rev. 1245, 2017, s. 1258. [cit. Yu]. 
142 Pearlman, Russ, Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Investors under U.S. Intellectual 

Property Law, 24 Rich. J.L. & Tech. i, 2018, s. 28. 
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självständigt, utan att de också utvecklas på sätt som inte var förutsägbart. Programmerare 

skapar AI-systemen men kan därigenom inte förutse vilka alster som kommer att genereras av 

programmen. Autonoma AI-systems kreativitet kan inte anses vara resultatet av en 

programmerares kreativitet. Yanisky-Ravid har uttryckt att programmerare inte borde erhålla 

upphovsrätt till alster åstadkomna av autonom AI, eftersom det kausala förhållandet mellan 

programmeraren och systemet inte är tillräckligt starkt.143 

Ett annat argument som har lyfts fram mot att programmerare borde erhålla upphovsrätt till 

datorgenererade alster är det faktum att många parter kan vara involverade i utvecklingen av 

systemen. Förutom dem som programmerar själva mjukvaran så är också andra intressenter 

delaktiga i framtagandet av ett AI-system. Det kan handla om dataleverantörer, 

systemoperatörer och ägarna av datorprogrammet. Det stora antalet delaktiga personer medför 

att varje person förminskar övrigas individuella insats. Bandet mellan programmerarna av AI-

system och de alster som genereras av systemen blir därigenom försvagat.144 

5.2.2 Användare som upphovsrättsliga subjekt 

Förutom programmerare antas rättsfiguren computer-generated works innefatta den person som 

manövrerar datorprogrammet och den person som förser datorn med olika uppgifter.145 

Denicola har anfört att användare av datorprogram borde erkännas som upphovsmän till 

datorgenererade alster. Det tar bort nödvändigheten i att skilja på datorassisterade - och 

datorgenererade alster. När ett datorprogram har använts som hjälpmedel i skapandet tillfaller 

verken användaren. Om alster åstadkomna självständigt av datorprogram ska ägas av någon 

annan än användaren måste dessa alster skiljas från sådana där programmet endast har utgjort 

ett hjälpmedel. Det skulle bli en svår avvägning att göra. Då erfordras en grundläggande 

förståelse för datorprograms funktion och interaktionen mellan användare och datorer.146 

Genom att användaren också måste starta datorprogrammet för att det ska producera alster 

(exempelvis genom att trycka på en knapp) kan argumenteras för att en sådan handling når upp 

till det nödvändiga bidraget för att ses som upphovsman. Yu har yttrat att slutanvändare också 

är de som i sista hand avgör om maskiner ska producera alster. Att ge användarna de 

ekonomiska incitamenten skulle därför ligga i allmänhetens intresse. Det är användarna av AI-

                                                 
143 Yanisky-Ravid, s. 694–695, 701. 
144 Ibid, s. 691–692. 
145 Bently m.fl., s. 128. 
146 Denicola, s. 284. 
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systemen som kommer att avgöra volymen och kvaliteten av produkter framtagna genom 

programmen.147  

Till skillnad från verk skapade med hjälp av till exempel en kamera är dock användarens 

kreativa beslut i fråga om datorgenererade alster mycket mer begränsade. Enligt Yu fattar inte 

slutanvändaren något riktigt beslut avseende uttryckens sammansättning. Därför blir det svårt 

att hävda att datorprogrammet assisterar den mänskliga kreativiteten. En handling bestående i 

att trycka på en knapp skulle troligen inte heller nå upp till det krav på kreativitet som 

etablerades i mål Feist.148 Ett annat problem med att ge användare av autonoma AI-system 

upphovsrätt till alstren är att de har bidragit minst till den ursprungliga utvecklingen av 

programvaran. Att ge slutanvändare upphovsrätt till datorgenererade alster har därför ansetts 

vara skadligt för utvecklingen inom AI-sektorn. Om ägare och programmerare till AI-maskiner 

förlorar upphovsrättsligt skydd till användare finns risk att de begränsar användningen av AI-

systemen för tredje parter. Då skulle användningen av systemen minska.149 

5.3 Derivative work och bearbetade verk  

5.3.1 Derivative work-doktrinen och datorgenererade alster 

Bridy och Yanisky-Ravid har anfört att ett sätt för att skapa upphovsrättsligt skydd för alster 

genererade av AI-system skulle vara att betrakta dem som så kallade derivative work i 

förhållande till datorprogrammen. I art. 101 17 U.S.C. definieras derivative work som ”…work 

based upon one or more preexisting works…”. I paragrafen anges att derivative work avser verk 

som har bearbetats eller transformerats. I definitionen räknas också upp exempel såsom 

återskapande av konstverk och ljudinspelningar. Den som skapar ett derivative work erhåller 

enligt art. 103 (b) 17 U.S.C. upphovsrätt till det material som han eller hon har bidragit till. 

Skaparen av det nya verket får ingen exklusiv rätt till det tidigare materialet. Upphovsrätten till 

det nya verket är också självständig och påverkar inte eller utvidgar omfattningen, längden eller 

ägarskapet av upphovsrätten till det redan existerande materialet. Domstolar i USA har tolkat 

bestämmelsen som att derivative work måste innefatta material från det existerande verket.150 

I Storbritannien har rättsfiguren derivative work utvecklats genom rättspraxis. Det har 

definierats som verk vilka är baserade på befintligt material. Skydd har givits till nya upplagor 

av verk, musikarrangemang och justeringar av existerande material med mera. Domstolar har 

                                                 
147 Yu, s. 1259, 1261. 
148 Yu, s. 1259, 1262. 
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ställt upp krav på att ett derivative work ska motsvara kriteriet ”skill, labour or judgement” för 

upphovsrättsligt skydd. Ett derivative work måste dessutom innefatta någon grad av kvalitet 

eller karaktär som det befintliga materialet inte innefattade, vilket särskiljer verket från det 

använda materialet.151 

Alster genererade av datorprogram uppfyller dock inte kriteriet om att innefatta material från 

det befintliga verket eftersom uttrycken inte införlivar något av datorprogrammens kod, som 

producerat uttrycken. De utgör varken kopior av koden eller är väsentligt lika programmets 

kod.152 För att derivative work som rättsfigur ska kunna användas på datorgenererade alster 

krävs därför att dess definitionen utvidgas till att omfatta verk som inte lånar inslag av 

originalverken. Problematiken är samtidigt att datorgenererade alster som derivative work inte 

löser frågan om ägarskap, eftersom den som har upphovsrätt till ett AI-system därigenom inte 

automatiskt kan erhålla upphovsrätt till de alster som programmet har genererat. Upphovsrätten 

till ett derivative work tillfaller verkets upphovsman och inte upphovsmannen till 

originalverket. Genom att ett datorgenererat alster inte innefattar något material från datorns 

skapande kod, skulle upphovsrätten till ett sådant uttryck tillfalla själva koden, AI-systemet, 

som ”upphovsman”. Det skulle då inte finnas något befintligt material i det nya verket som kan 

bli föremål för en talan om upphovsrättsintrång från upphovsmannen till originalverket. Den 

ände som kan ha begått intrång är en icke-legal person.153  

5.3.2 Bearbetningar av verk 

I 4 § 1 st. URL stadgas bland annat att den som har bearbetat ett verk erhåller upphovsrätt till 

verket i denna form. Det som enligt motiven utmärker en bearbetning är att originalverkets 

individuella utformning förblir oförändrad och att verket endast framställs i en ny skepnad.            

I ett bearbetat verk bibehålls de huvudsakliga dragen i originalverket.154 I förarbetena angavs 

också att en bearbetning måste utgöra en följd av ett individuellt andligt skapande för att erhålla 

upphovsrättsligt skydd. Det innebär att samma krav ställs på den andliga verksamheten som 

verk i allmänhet. Däremot erfordras inte att verksamheten innefattar nyskapande inslag.                  

Ofta sker bearbetningar inom samma litteratur - eller konstform. Även ett bearbetat verk som 

hänför sig till en annan litteratur - eller konstform än originalverket kan utgöra en bearbetning. 

Däremot kan inte ett mekaniskt eller rutinmässigt arbete av ett verk utgöra en bearbetning som 
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renderar upphovsrätt.155 Exempelvis kan inte en överföring av ett datorprogram från källkod till 

objektkod utgöra en bearbetning. En sådan överföring ändrar inte programmets struktur.156                  

I förarbetena till införandet av datorprogram som verkskategori i URL anfördes att det 

upphovsrättsliga skyddet för datorprogram är en helt annan sak än det eventuella skydd för det 

material som bearbetas med hjälp av ett datorprogram.157 Skaparen av ett andrahandsverk 

erhåller en egen upphovsrätt till verket.158 

I NJA 2017 s. 75 prövade HD gränsdragningen mellan bearbetning och nyskapelse av ett verk.                        

I domskälen anfördes att ett verk utgör en bearbetning om det äldre verkets konstnärliga 

individualitet är dominerande i det nya verket. Om det nya alstret får sin prägel av skaparens 

egen individualitet blir det en nyskapelse som skyddas fristående från det äldre verket. Huruvida 

det nya alstret uppnår egen verkshöjd beror på hur det uppfattas av andra personer.                               

En helhetsbedömning ska göras utifrån den subjektiva uppfattning som flera kan tänkas ha av 

alstret. Härvid är det relevant om det nya verket kan anses ha en annan betydelse än det verk 

som har utgjort förebild. Gränsdragningen mellan en bearbetning och en nyskapelse kan dock 

vara svår att göra. Det blir därför fråga om en bedömning i det enskilda fallet.159 

5.4 AI problematiserar upphovsmannaskapet 

Utifrån ovan material kan slutsatser dras om hur alster åstadkomna av AI-system förhåller sig 

till upphovsrättens subjekt. Uppfattningen i doktrinen är att utifrån 1 § 1 st. URL kan endast en 

människa utgöra upphovsrättsligt subjekt. I förhållande till AI-system som utgjort ett 

hjälpmedel för människan vid framtagandet av verk skapar detta inga bekymmer. Då blir den 

fysiska personen som har använt datorprogrammet upphovsman till det datorassisterade verket. 

Det problematiska med datorassisterade verk kan vara om programmeraren i vissa fall borde 

betraktas som upphovsman istället för användaren. Det blir i slutänden en bedömning i det 

enskilda fallet där de olika aktörernas kreativa insats får vägas mot varandra.  

I 1 § 1 st. URL stadgas ändå inte uttryckligen att endast skapelser av människor kan rendera 

upphovsrättsligt skydd. Likt kärandes argumentation i Naruto v. Slater om att 17 U.S.C. inte 

ställer upp någon begränsning av upphovsrättens subjekt, kan anföras att AI-system borde 

kunna utgöra upphovsrättsliga subjekt enligt URL. Den svenska bestämmelsen talar dock om 

att ”den” som skapar verk kan få upphovsrättsligt skydd för dessa. Ordet ”den” antyder att det 
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är människor som kan erhålla upphovsrättsligt skydd för det som de skapar. För AI-system som 

datorprogram skulle det troligen behövas en formulering som började med ordet ”det”. 

Därutöver utgör ordet ”upphovsman” en sedan länge vedertagen beteckning för upphovsrättens 

subjekt. Detta begrepp antyder att det endast är människor som kan skapa kreativa verk (se 

under 4.3). Att formuleringen i 1 § 1 st. URL har tolkats som att endast omfatta fysiska personer 

bör också ses mot bakgrund av upphovsrättens tradition. Svensk upphovsrätt har präglats av 

kontinentaleuropeisk tradition där människans andliga skapande står i centrum (se under 3.1). 

Därför faller det sig naturligt att tala om människan som skapare och ägare av upphovsrättsliga 

verk. Sammantaget finns det inte utifrån 1 § 1 st. URL någon som kan äga alster producerade 

av autonoma AI-system, eftersom ursprunglig upphovsman endast kan vara en fysisk person 

samtidigt som datorgenererade alster inte är skapade av en fysisk person. 

Förslagen om att AI-system borde betraktas som personer eller bolag skulle för upphovsrätten 

innebära att datorgenererade alster tillfaller vad som faktiskt har producerat uttrycken.                   

Då förändras inte upphovsrättens grundläggande element bestående i att verk tillerkänns dess 

skapare. AI-system som upphovsrättsliga subjekt skulle dock, som framhållits i litteraturen, bli 

problematiskt i förhållande till upphovsrättens ensamrätter och skyddstiden. AI-system 

kommer inte heller ha incitament till att generera alster eftersom de är programmerade till det. 

Incitament till att producera datorgenererade alster måste komma från människan. 

Utifrån den brittiska rättsfiguren computer-generated works kan upphovsrätt till verk 

producerade av autonom AI tillfalla programmerare och användare. I litteraturen har anförts 

givna skäl för att programmerare respektive användare borde erhålla upphovsrätt till 

datorgenererade alster. Det handlar främst om att skapa incitament för dessa aktörer att vilja 

utveckla och använda autonoma AI-system för produktion. Problematiken är dock att varken 

programmerare eller användare påverkar processen när AI producerar alster självständigt. Next 

Rembrandt kan användas som exempel (se under 2.3.1). Programmet målade självständigt 

ansiktsdrag utifrån att ha lärt sig Rembrandts konstnärliga stil. Programmerarna av systemet 

bidrog inte på något sätt under själva tillkomsten av tavlan. Deras insats bestod i att ha 

konstruerat programmet och att ha försett systemet med information för dess inlärning av 

Rembrandts stil. Computer-generated works som rättslig konstruktion blir därför inte helt 

naturlig i förhållande till självständigt kreativ AI. 

Derivative work har framhållits som ett alternativ till computer-generated works för hur 

datorgenererade alster skulle kunna skyddas upphovsrättsligt. Bestämmelsen i URL om 

bearbetade verk liknar till stor del rättsfiguren derivative work. Diskussionen om AI i 
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förhållande till rättsfiguren derivative work kan därför appliceras på svensk upphovsrätt. Utifrån 

4 § 1 st. URL skulle då alster producerade av autonom AI ses som bearbetade verk i förhållande 

till AI-systemet. Utifrån förarbetena och HD:s uttalande i NJA 2017 s. 75 förutsätts då att 

datorprogrammets individuella utformning har dominerande inslag i de alster som åstadkoms 

genom programmet. Ett datorprograms utformning återspeglas dock inte i det som genereras 

genom programmet. Exempelvis består inte tavlan Next Rembrandt av det bakomliggande AI-

systemets kod. Uttryck som autonom AI åstadkommer utgör därför nyskapelser och inte 

bearbetningar av systemet. För att alster genererade av AI-system ska kunna utgöra bearbetade 

verk enligt 4 § 1 st. URL krävs, liksom derivative work, att uttrycken inte behöver ha inslag av 

originalverken. Eftersom svensk upphovsrätt utgår ifrån att den som skapar verket är 

upphovsman skulle upphovsrätten till ett bearbetat verk enligt URL också uppstå i AI-systemet. 

AI kan dock inte utgöra upphovsrättsligt subjekt.  
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6. Verk tillkomna inom ramen för anställningsförhållanden och 

uppdragsförhållanden i relation till alster producerade av AI-system 

6.1 Works made for hire och alster åstadkomna av AI-program 

I amerikansk rättsvetenskaplig litteratur har WMFH framhållits som ett passande ramverk för 

att lösa problematiken med uttryck åstadkomna av autonom AI.160 WMFH innebär enligt art. 

201 (b) 17 U.S.C. att arbetsgivaren eller den som ett verk skapades åt blir ursprunglig 

upphovsman. Alla rättigheter som innefattas i upphovsrätten tillfaller då arbetsgivaren eller 

uppdragsgivaren om parterna inte har avtalat annat. WMFH definieras i art. 101 17 U.S.C.           

Det omfattar verk skapade av en arbetstagare inom ramen för hans eller hennes anställning.         

Det innefattar också verk som har beställts för att användas enligt någon av de uppräknade 

kategorierna i paragrafen. För beställningsuppdrag erfordras att parterna har uttryckligen, 

skriftligt avtalat att verket ska ses som ”a work made for hire”. Supreme Court tolkade 

definitionen av WMFH i målet Community for Creative Non-Violence v. Reed. Domstolen 

framhöll att man behöver fastställa om ett verk har skapats av en anställd eller en självständig 

uppdragstagare. Om en arbetstagare har skapat verket gäller den första delen av definitionen.            

I dessa fall kommer verket generellt sett att anses utgöra ”a work made for hire”. En självständig 

uppdragstagare utgör den som inte ska ses som arbetstagare.161 Exempel på WMFH är 

datorprogram skapade av programmerare som ett led i hans eller hennes arbetsuppgifter och 

nyhetsartiklar skrivna av en journalist för publicerande i den tidskrift vartill journalisten är 

anställd.162 

Utifrån WMFH-modellen skulle AI-systemen ses som anställda eller uppdragstagare vilka 

arbetar för arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. Ett autonomt AI-system utgör precis som en 

arbetstagare den kreativa producenten av alstret. Genom att tillämpa denna modell på uttryck 

åstadkomna av AI erhåller den som har initierat produktionen upphovsrätt till uttrycken.          

Vem som kan anses utgöra arbetsgivare eller uppdragsgivare i förhållande till ett AI-system är 

dock inte givet. I flera fall borde det kunna vara användaren som styr över systemet och 

bestämmer riktningen för vad programmet ska producera. Det är också rimligt att upphovsrätten 

tillfaller den som har tagit den finansiella risken med att köpa eller hyra in programvaran.163 

                                                 
160 Bridy, s. 26 och Yanisky-Ravid, s. 711. 
161 Community for Creative Non-Violence v. Reed, 490 U.S. 730 (1989). 
162 U.S. Copyright Office, Works Made For Hire, ”https://www.copyright.gov/circs/circ09.pdf”, hämtad: 2018-

10-08. 
163 Yanisky-Ravid, s. 712–714. 

https://www.copyright.gov/circs/circ09.pdf
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Bridy har anfört att en stor fördel med att tillämpa WMFH på datorgenererade alster är att 

upphovsrätten då tillfaller ett rättsligt subjekt som inte utgör den som har åstadkommit alstret. 

Då undviker man att placera upphovsrätten i AI-system själva (jämför med derivative work 

under 5.3.1).164 Yanisky-Ravid har framhållit flera fördelar med att tillämpa WMFH i 

förhållande till genererande av AI. Den här modellen avspeglar en förståelse för de särdrag hos 

AI som liknar en mänsklig skapare. Samma principer som reglerar verk skapade av människor 

i form av arbetstagare eller uppdragstagare tillämpas då på AI-system. Användning av WMFH 

i förhållande till alster genererade av AI kan också motiveras utifrån ett av upphovsrättens 

grunddrag, att skapa incitament för kreativt skapande. Modellen löser också ansvarsproblemet 

genom att placera det på användare av AI i form av arbetsgivare och uppdragsgivare. Genom 

WMFH-modellen behöver man inte heller avfärda dagens upphovsrättsliga system som 

utdaterat i förhållande till autonoma AI-system. Därmed kan rättslig stabilitet upprätthållas. 

Modellen har också en hög grad av flexibilitet, eftersom många olika enheter kan utgöra 

arbetsgivaren eller uppdragsgivaren såsom ett bolag, en stat eller en individ.165 

En aspekt som dock talar emot att tillämpa WMFH på datorgenererade alster är att den logiska 

grunden för att ge upphovsrätten till arbetsgivare beror på de stora kostnader som kan vara 

förenade med att utveckla konstnärligt skapande och den tid som kan krävas för 

skapandeprocessen. De kostnader som uppstår vid användning av ett AI-system skulle däremot 

bli mycket lägre. Exempelvis behöver ett musikbolag först hitta talangfulla personer och sedan 

skapa en varumärkesstrategi. Artisten kan också behöva tillåtas skriva och producera musik 

under ett par månader. Om bolaget istället köper in ett AI-program behöver de endast förse det 

med material. Därefter kan programmet oavbrutet producera musik utan att kräva ersättning. 

Eftersom kostnaderna med att använda AI-system blir lägre så kan hävdas att det inte finns 

någon mening med att skapa ett nytt ramverk utifrån WMFH-modellen. Det bygger endast på 

att skapa incitament för ägarna till autonoma AI-system.166 Annan kritik mot att tillämpa 

WMFH på alster åstadkomna av AI avser att marknaden redan förser arbetsgivare med 

incitament för att skapa datorprogram genom inkomst från försäljning och licensavgifter från 

användare. Att ägandet skulle tillfalla arbetsgivare och uppdragsgivare genom WMFH anses 

inte skapa incitament för slutanvändare att bruka AI-system för att programmen ska generera 

alster åt allmänheten.167  

                                                 
164 Bridy, s. 26. 
165 Yanisky-Ravid, s. 716–717. 
166 Ibid, s. 715–716. 
167 Denicola, s. 283. 
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Bestämmelsen om WMFH i 17 U.S.C. omfattar för närvarande inte alster producerade av en 

maskin eller robot. Det beror på att definitionen av relationen mellan en arbetsgivare eller 

uppdragstagare och ett AI-system inte utgör ett anställningsförhållande i en bolagsrättslig 

mening. Bridy har föreslagit att definitionen borde ändras med inspiration från bestämmelsen 

om computer-generated works i brittisk upphovsrätt. Att WMFH ska utvidgas med lydelsen ”A 

work made for hire is … a work generated by a computer in circumstances such that there is no 

human author of the work”.168 

6.2 Specialregeln om datorprogram 

I svensk upphovsrätt gäller samma princip som med WMFH endast avseende datorprogram.169 

Regleringen i svensk rätt om datorprogram skapade i anställningsförhållanden kom till genom 

genomförandet av datorprogramdirektivet. Art. 2.3 i direktivet stadgar att arbetsgivaren är 

ensamt berättigad till de ekonomiska rättigheterna till ett datorprogram som en arbetstagare har 

skapat som ett led i hans eller hennes arbetsuppgifter eller till följd av arbetsgivarens 

instruktioner, om inte annat har bestämts genom avtal. Bestämmelsen i 40 a § URL har fått en 

liknande utformning. Den svenska regeln går ändå längre än vad som följer av direktivet. 

Arbetsgivaren erhåller en exklusiv nyttjanderätt till datorprogram enligt direktivet.170 I 

förarbetena till den svenska bestämmelsen angavs att den avser en övergång av upphovsrätten 

till arbetsgivaren och inte en överlåtelse.171 Departementschefen anförde i propositionen att 

begreppet övergång i den svenska bestämmelsen ska förstås som att det avser både den 

ekonomiska och den ideella rättens övergång.172 Lagstiftaren gick därmed längre än vad 

direktivet föreskrev och avsåg en fullständig övergång, cessio legis. Upphovsmannens 

förhållanden blir därför i stort sett betydelselösa. Endast beräkningen av skyddstiden sker 

utifrån upphovsmannens dödsår (se under 5.1.1).173         

I motiven gjordes uttalanden om grunden bakom specialregleringen för datorprogram.             

Som regel utgör datorprogram alster vilka skapas med ett tydligt kommersiellt syfte.               

Detta gäller särskilt när datorprogram har utvecklats inom ramen för anställningsförhållanden. 

För arbetsgivare kan framtagandet av ett datorprogram utgöra en avsevärd investering.                

Det är därför av stor vikt för arbetsgivare att kunna tillägna sig programmens ekonomiska värde. 

                                                 
168 Bridy, s. 27. 
169 Olsson, s. 80. 
170 Olin, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 40 a §. 
171 Prop. 1992/93:48, s. 118. 
172 Ibid, s. 116, 118. 
173 Levin, s. 130, jfr med Nordell, Per Jonas, Datorprogrammen och den ideella rätten i anställningsförhållanden, 

NIR 3/1993 s. 374. 
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De ideella intressena för upphovsmännen får samtidigt anses vara av underordnad betydelse. 

Datorprogram skapas vanligen av en större personkrets. Då går det inte att tillgodose varje 

persons ideella rätt. Arbetsgivare behöver också ha möjlighet att utveckla sina datorprogram 

genom att de bearbetas och anpassas med hänsyn till de behov som kan uppstå i samband med 

användningen och marknadsföringen av programmen.174  

Mot bakgrund av datorprogramdirektivet gäller den svenska bestämmelsen endast 

anställningsförhållanden. Det innebär att i uppdragsförhållanden får parterna reglera 

upphovsrätten genom avtal. Det är också endast datorprogram och förberedande designmaterial 

som omfattas av regeln. Andra verk hör fortfarande till det oreglerade området. Bestämmelsen 

ska inte heller användas som vägledning vid bedömning av arbetsgivares upphovsrätt till andra 

verk.175 Vad som utgör ett datorprogram enligt URL har dock inte ansetts vara enkelt att slå 

fast. Programmen består ofta av delkomponenter vilka utgör verk som inte tillhör kategorin 

datorprogram. Vad som omfattas vid en överlåtelse är oklart. Det kan därför göras gällande att 

när arbetstagare har tillverkat ett datorprogram som även innefattar andra verk, ska 

upphovsrätten till både programmet och övriga verk övergå till arbetsgivaren. Det skulle kunna 

ske utifrån direkt stöd i 40 a § URL eller analogivis. I brist på en allmän rättslig reglering 

avseende arbetsgivarens upphovsrätt till anställdas verk utgör detta dock en olämplig tolkning 

av bestämmelsen enligt Wolk. Därför bör förvärv av verk tillhörande datorprogram bedömas 

utifrån de allmänna principerna om överföring av upphovsrätt till verk skapade i 

anställningsförhållanden.176 

6.3 Upphovsrätten uppstår hos arbetstagaren 

WMFH är en rättsfigur förknippad med angloamerikansk rättstradition.                                                

Enligt kontinentaleuropeisk rättstradition uppstår, till skillnad från WMFH, upphovsrätten hos 

den anställde. Upphovsrätten till ett verk kan sedan övergå till arbetsgivaren genom avtal, 

sedvänja eller liknande.177 En juridisk person behöver förvärva rättigheterna från 

upphovsmannen eller annan rättighetshavare för att ha rätt att nyttja verket. För övergång av 

upphovsrätt i anställningsförhållanden finns, förutom för datorprogram, ingen allmän 

lagregel.178 I brist på lagreglering får man istället tillämpa de principer som har utvecklats 

genom doktrin, rättspraxis och avtal. Problemet med att ta fram bestämmelser om 

                                                 
174 Prop. 1992/93:48, s. 117. 
175 Ibid, s. 119. 
176 Wolk, Sanna, Arbetstagares immaterialrätter – rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i 

anställningsförhållanden, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 92–93. [cit. Wolk]. 
177 Levin, s. 125–126. 
178 SOU 2010:24, s. 143–144. 
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anställningsförhållanden grundar sig i arbetsgivares och arbetstagares motstående intressen och 

att olika branscher skiljer sig åt. En betydande faktor har också varit att det inte finns en 

internationellt enhetlig uppfattning om hur frågan ska hanteras.179 Arbetsgivare och 

arbetstagare kan genom avtal uttryckligen reglera upphovsrättens överföring av verk. Då blir 

avtalets innehåll styrande för arbetsgivarens upphovsrätt till verken.180 I brist på uttryckliga 

avtal om rättsförvärv ska det ändå anses ligga i sakens natur att arbetstagares upphovsrättsliga 

verk som har skapats i tjänsten övergår till arbetsgivaren. Det blir normalt en naturlig följd av 

anställningsförhållandet som hade varit betydelselöst utan en rättsövergång.181 

En allmän princip har utvecklats i svensk doktrin avseende upphovsrättens övergång inom 

anställningsförhållanden. Principen kan tillämpas när uttryckligt avtal saknas.182 Det handlar 

om en generell tumregel vilken innebär att verk endast övergår till arbetsgivaren om de är 

skapade inom ramen för anställningsförhållandet. Verk som arbetstagaren har tagit fram utanför 

ramen för anställningen eller på fritiden övergår inte till arbetsgivaren. Sådana utnyttjanden 

som kan anses ligga inom ramen för arbetsgivarens normala verksamhetsområde vid verkets 

tillkomst och som kunde förutses när verket uppstod anses omfattas av övergången. 

Utnyttjandet av verket kan ändras om arbetsgivaren förändrar sin verksamhet eller om verket 

behöver användas i en ny oväntad omfattning. I fråga om verk som har producerats efter 

beställning eller på uppdrag tillämpas samma princip.183 Tumregeln förutsätter att det är 

situationen vid skapandet av verket som ska bilda utgångspunkt för bedömningen. Inte 

förhållandena som förelåg när anställningen började.184 Genom denna allmänna tumregel blir 

det möjligt att bestämma innehållet i det tysta avtal som kan anses föreligga mellan parterna.185 

Tumregeln innebär dock inte att arbetsgivaren i varje enskilt fall erhåller en exklusiv 

nyttjanderätt till verket. Upphovsmannens möjlighet att använda verket och överlåta det får 

bedömas utifrån anställningsförhållandets art, eventuell branschpraxis och övriga 

omständigheter.186 I doktrin har också en liknande principiell regel formulerats. Dess innebörd 

är att upphovsrätten i ett fast anställningsförhållande inte övergår till arbetsgivaren ”i vidare 

                                                 
179 Levin, s. 125–126.  
180 Wolk, s. 116. 
181 Ibid, s. 116–117. 
182 SOU 2010:24, s. 144. 
183 Olsson, s. 80 och Bernitz m.fl., s. 120. 
184 Rosén, Jan, Upphovsrättens avtal, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2006, s. 294. 
185 Wolk, s. 119.  
186 Olin, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 27 §. 
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utsträckning än vad som var nödvändigt vid produktionstidpunkten med hänsyn till företagets 

normala verksamhet”.187  

6.4 AI och works made for hire applicerat på svensk upphovsrätt 

Utifrån ovan avsnitt kan slutsatser dras om hur uttryck åstadkomna av AI-system förhåller sig 

till upphovsrätten inom anställnings - och uppdragsförhållanden. Övergången av upphovsrätten 

till datorprogram kan dock inte medföra att datorassisterade verk övergår till arbetsgivaren.                   

För dessa alster bestäms upphovsrättens övergång till arbetsgivaren genom avtal alternativt med 

användning av tumregeln eller föreliggande branschpraxis. Utgångspunkten får anses vara att 

verk som en arbetstagare skapar genom användning av ett AI-system sker inom ramen för 

anställningen varigenom verket tillfaller arbetsgivaren.                                                                                        

Diskussionen i amerikansk rättsvetenskaplig litteratur om AI-system och WMFH är av relevans 

för datorgenererade alster. I svensk rätt har vi inte en rättsfigur likt WMFH. Upphovsrättens 

övergång av datorprogram kan inte heller anses omfatta datorgenererade alster (se under 4.3). 

Därför blir de allmänna principerna istället aktuella. Att skriva avtal med autonom AI om att 

dess alster övergår till arbetsgivaren kan inte ske. En bedömning utifrån tumregeln skulle inte 

behövas eftersom AI-system skapas av företag för att producera en viss typ av alster. AI skulle 

inte åstadkomma produkter som de inte var konstruerade för att producera. Exempelvis AI-

systemet bakom Next Rembrandt utformades för att åstadkomma en särskild sorts tavla. Det går 

inte att tala om något producerande av alster på fritiden i fråga om AI-program. Det skulle falla 

sig naturligt att alla alster som autonom AI har producerat tillfaller arbetsgivaren. Liksom med 

WMFH skulle AI-systemen dock behöva jämställas med en arbetstagare eller uppdragstagare. 

Till skillnad från WMFH, skulle upphovsrätten till datorgenererade alster också uppstå i själva 

AI-systemet utifrån svensk rätt. AI-systemen blir då ursprungliga upphovsmän. Förslaget om 

datorgenererade alster som WMFH handlar bland annat om att undvika ett sådant resultat.                

För att upphovsrätten till uttryck åstadkomna av autonoma AI-system ska tillfalla arbetsgivare 

och uppdragsgivare skulle därför behövas en bestämmelse om upphovsrättens övergång av 

datorgenererade alster likt 40 a § URL om datorprogram. 

 

                                                 
187 Levin, s. 127. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Det mänskliga skapandet i centrum för upphovsrätten 

Vid diskussionen om alster åstadkomna av autonom AI i förhållande till upphovsrätten är det 

av vikt att försöka klargöra vad som definierar mänskligt skapande i en upphovsrättslig kontext. 

Utifrån upphovsrättens tradition och utformningen av upphovsrättens skyddsförutsättningar får 

det intellektuella och kreativa skapandet anses vara centralt. AI-forskaren Tegmark har uttryckt 

att intelligens handlar om information och beräkning, inte om kött och blod.188 Det är just 

genom vår intelligens som vi människor kan skapa kreativa verk som förtjänar upphovsrättsligt 

skydd. Vi använder våra kroppsdelar i vårt kreativa skapande men kreativiteten är en 

inneboende förmåga. Därför kan inte människans yttre anses vara det som leder till skapandet 

av upphovsrättsligt skyddade verk. Autonoma AI-system som skapare av upphovsrättsliga verk 

borde därför inte avfärdas av den anledningen att systemen inte har samma yttre som oss 

människor.                                                                                                                                                  

Att föreställa sig AI jämställd med oss människor som skapare av upphovsrättsliga verk kan 

upplevas som något helt främmande. Dagens autonoma AI-system uppvisar ändå många 

mänskliga drag relevanta för den upphovsrättsliga diskursen. Kaminski diskuterade, i 

amerikansk litteratur, synen på kreativt skapande som en mänsklig förmåga (se under 3.1). 

Dagens självständigt producerande AI-system gör det svårt att tala om kreativitet skapande som 

någonting enbart en människa kan utföra. Autonom AI har förmåga till att göra fria och kreativa 

val i sitt producerande av alster, systemen är målinriktade och kan hela tiden hitta nya mönster 

och likheter i processen med mera. Autonom AI kan härmed utföra närmast sådant kreativt 

skapande som det upphovsrättsliga skyddet tar sikte på. Därmed borde det teoretiskt sett inte 

framstå som främmande att skydda alster självständigt åstadkomna av AI-system genom 

upphovsrätten. Att anpassa upphovsrättens skyddsförutsättningar handlar initialt om att förstå 

vilken kapacitet autonomt producerande AI-system besitter. Vi måste se bortanför de uppenbara 

skillnaderna mellan människor och avancerade AI-system. Vid en grundlig jämförelse av det 

kreativa skapande som människan respektive autonom AI kan utföra framträder likheterna 

alltmer.   

Att datorgenererade alster, utifrån dagens rättsläge, inte kan uppfylla originalitetskriteriet beror 

på att det tar sikte på sådana mänskliga aspekter som inte passar in på AI-system. Autonom AI 

kan inte producera alster som speglar systemets personlighet eller har en personlig prägel.              

                                                 
188 Tegmark, s. 72. 
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Det skulle kräva att AI kan anses ha en form av själslig sida. Personlig prägel utgör ett svårt 

kriterium att applicera på kreativa AI-system. Sammantaget har det betydelse vilka mänskliga 

aspekter som bedömningen av det upphovsrättsliga skyddet är förenad med. För att skydda 

datorgenererade alster genom upphovsrätten är det av betydelse att sådana mänskliga aspekter 

som inte passar in på AI plockas bort från bedömningen av uttryckens originalitet.  

Det utilitaristiska synsättet på upphovsrätten, som har präglat copyright-systemet, sätter 

samtidigt inte den mänsklige skaparen i centrum för upphovsrätten. Att incitament till skapande 

istället utgör grunden medför att det, utifrån copyright-systemet, blir enklare att hantera de 

utmaningar som alster åstadkomna av autonom AI medför. Om det mänskliga skapandet inte 

anses centralt blir det mer naturligt att betrakta AI-system som ”skapare” av upphovsrättsliga 

verk. Det är därför inte konstigt att just Storbritannien har en bestämmelse om computer-

generated works. Det brittiska originalitetskriteriets fokus på ”labour, skill or judgement” utgör 

också en måttstock som är enklare att applicera på AI-system jämfört med det EU-autonoma 

originalitetskravet. Det brittiska originalitetskriteriet ställer inte några krav på att verken ska ha 

en personlig prägel eller spegla upphovsmannens personlighet. Hög grad av arbete och 

skicklighet utgör kriterier som ett självständigt kreativt AI-system kan uppfylla.  

7.2 Behovet av ett förändrat upphovsrättsligt skydd 

Varför ska vi då skydda alster genererade av autonoma AI-system genom upphovsrätten? 

Utvecklingen av kreativa AI-system för åstadkommande av skilda uttryck såsom musik och 

artiklar kommer att ske av företag med ekonomiska intressen. Företag som bygger autonoma 

AI-system har ett stort intresse av att äga det som genereras av datorprogrammen. De som 

investerar i företag för utveckling av autonoma AI-system har också ett intresse i att dra 

ekonomisk vinning av de datorgenererade alstren. Dessa aktörer behöver härmed incitament för 

att investera i kreativa AI-system. Datorprogrammen i sig behöver inte nödvändigtvis heller 

vara det värdefulla utan systemens förmåga att producera alster kan utgöra anledningen till att 

de har konstruerats. Kan då inte ägarna eller investerarna till de autonoma AI-systemen erhålla 

upphovsrätt till de alster som datorprogrammen producerar, kan deras incitament till att 

konstruera systemen minska. För slutanvändare, både företag och privatpersoner, som utnyttjar 

autonoma AI-system för att ta fram alster kan det också ha betydelse att äga produkterna. Utan 

en möjlighet till upphovsrättsligt skydd för det som genereras av AI-system minskar 

slutanvändares drivkraft till att utnyttja dessa datorprogram.  
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Incitament till skapande och användande av AI-system utgör den mest betydande faktorn till att 

datorgenererade alster borde skyddas upphovsrättsligt. Incitament som grund för upphovsrätten 

är starkt förknippad med den rättstradition som bygger på copyright. Inom kontinentaleuropeisk 

upphovsrättstradition har inte incitament varit drivkraften bakom det upphovsrättsliga skyddet. 

För att datorgenererade alster ska kunna skyddas av EU-rätten och URL krävs därför att 

ekonomiska intressen får styra. Om upphovsmannens personliga relation till sina alster och det 

andliga skapandet ses som det skyddsvärda, blir det svårt att inordna självständigt producerande 

AI under det upphovsrättsliga skyddet. Ett AI-system kommer inte ha någon personlig relation 

till sina alster.  

Att låta kommersiella aspekter styra det upphovsrättsliga skyddet är ändå inget nytt inom 

svensk upphovsrätt. Utvecklingen av skyddet för datorprogram styrdes av ekonomiska 

intressen. I skälen till datorprogramdirektivet lyftes fram vilken ekonomisk betydelse 

datorprogram har haft inom gemenskapen. I förarbetena till införandet av datorprogram som 

verkskategori i URL framfördes som skäl till skyddet det sammanlagda höga ekonomiska 

värdet av datorprogram med ett uppskattat årligt värde av produktionen av datorprogram (se 

under 4.1.1). Utvecklandet av AI-system har likväl ett tydligt kommersiellt syfte. AI som 

marknad beräknas också växa till cirka 700 miljarder kronor år 2020 enligt Bank of Americas 

rapport. AI som sektor kommer därför snart att ha ett mycket högt ekonomiskt värde.                             

I förarbetena till införandet av 40 a § URL angavs också att datorprogram utgör en avsevärd 

investering för arbetsgivare (se under 6.2). Konstruerandet av autonoma AI-system kommer 

också innebära avsevärda investeringar för företag. Skillnaden kan vara att det ekonomiska 

intresset inte främst är kopplat till själva datorprogrammen. När ett autonomt AI-system har 

konstruerats för att exempelvis åstadkomma musik kan det största ekonomiska värdet komma 

att utgöras av den musik som genereras av programmet. Sammantaget kan skälen bakom det 

upphovsrättsliga skyddet för datorprogram och upphovsrättens övergång av datorprogram till 

arbetsgivare även anföras som skäl för att alster som har genererats av autonoma AI-system 

borde skyddas upphovsrättsligt. 

Genom att det utifrån upphovsrättens skyddsförutsättningar troligen inte går att erhålla 

upphovsrättsligt skydd för datorgenererade alster finns en risk att utvecklingen av avancerade 

AI-system för produktion av uttryck såsom musik och tavlor bromsas in. Det skulle vara dåliga 

nyheter för företag som säljer dessa alster. Ett företag kanske väljer att investera miljoner i ett 

AI-system som ska generera musik för att sedan inse att musiken inte är upphovsrättsligt 

skyddad. Det är då fritt fram för vem som helst att utnyttja musiken utan att behöva betala för 
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det. Incitamenten till att investera i och konstruera kreativa AI-system kan därför komma att 

minska i Sverige och inom EU om inte ett upphovsrättsligt skydd för datorgenererade verk 

införs. 

Den brittiska rättsfiguren computer-generated works innebär ändå att programmerare och 

användare av AI-system ska kunna erhålla upphovsrättsligt skydd till verk som genererats av 

systemen. Tillämpning av computer-generated works är dock troligtvis inte i linje med det EU-

rättsliga originalitetskriteriet. Bestämmelsen om computer-generated works kan ändå få stor 

betydelse, eftersom Storbritannien är på väg att lämna EU. Storbritannien skulle då inte längre 

behöva tillämpa det EU-autonoma originalitetskriteriet. Därigenom vore möjligheterna till 

upphovsrättsligt skydd för datorgenererade alster större i Storbritannien jämfört med EU-

länderna. Andra länder som har en bestämmelse liknande computer-generated works är Hong 

Kong, Indien, Irland och Nya Zealand.189 För dem som investerar i eller konstruerar autonoma 

AI-system skulle det för närvarande vara mest fördelaktigt att rikta försäljningen av uttrycken 

till de länder där datorgenererade alster kan och kommer att kunna skyddas upphovsrättsligt. 

7.3 Upphovsrättens skyddsförutsättningar anpassade för autonom AI 

7.3.1 Ett förändrat originalitetskriterium 

För att anpassa upphovsrätten till datorgenererade alster kan krävas att originalitetskravet 

förändras i grunden. Så länge som originalitetskriteriet är förenat med ett krav på subjektiv 

nyhet kommer utgångspunkten att vara skapande av en människa. Idén om det objektiva 

nyhetskravet framstår därför som en tydlig lösning. Istället för att det upphovsrättsliga skyddet 

fokuserar på mänskligt skapande blir det centrala i bedömningen om ett verk utgör en nyhet 

rent objektivt. Då placeras själva verken i fokus för bedömningen och vem eller vad som har 

skapat dem blir inte det intressanta. I förhållande till det EU-autonoma originalitetskriteriet 

skulle det dock kräva en helt förändrad bedömning. Problematiken skulle också vara att man 

rör sig bort från det som utgör själva upphovsrättens kärna. Ett objektivt nyhetskrav skulle 

medföra en upphovsrätt som alltmer liknar patenträtten.  

Andra alternativ har lyfts fram i fråga om rättsfiguren computer-generated works i förhållande 

till det brittiska originalitetskriteriet (se under 4.2.3.2). Dessa skulle även kunna utgöra 

lösningar på hur det EU-autonoma originalitetskravet bör anpassas till datorgenererade alster. 

Det första testet skulle handla om en bedömning av om verket utgör ett självständigt skapande 

av en dator. Applicerat på det EU-rättsliga originalitetskriteriet skulle det innebära en prövning 

                                                 
189 Guadamuz, Andres, Artificial Intelligence and copyright, WIPO Magazine, 2017. 
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utifrån om verket utgör en dators intellektuella skapelse. Detta test förefaller också vara i linje 

med betänkandet av Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor där det efterlyses införande 

av kriterier för att datorgenererade verk ska kunna bli aktuella för upphovsrättsligt skydd genom 

att betraktas som ”egen intellektuell skapelse”.190 Härmed skulle AI-systemen jämställas med 

människan som skapare av verk vid prövningen av originaliteten. Det skulle dock behöva bli 

en särskild originalitetsprövning för AI-system eller att de delar i bedömningen av 

originalitetskravet tas bort som idag gör att datorgenererade alster inte kan skyddas 

upphovsrättsligt.  

Att däremot ställa upp testet genom en hypotetisk fråga skulle i sig inte kräva någon förändring 

av det EU-rättsliga originalitetskriteriet (se under 4.2.3.2). Det skulle innebära att när autonom 

AI har åstadkommit alster ska följande fråga ställas: Om verket hade skapats av en människa, 

skulle det då utgöra ”upphovsmannens egen intellektuella skapelse”? Bedömningen av 

originaliteten sker utifrån att en människa utgör alstrets skapare även om det har producerats av 

ett AI-system. Problematiken med en sådan bedömning är att datorgenererade alster skulle 

uppfylla originalitetskriteriet trots att dessa uttryck egentligen inte kan uppfylla det nuvarande 

kravet på originalitet. Därigenom skulle inte heller autonoma AI-system fullt ut erkännas som 

självständiga skapare av upphovsrättsliga verk.  

Ett annat alternativ skulle vara att utöka definitionen av datorprogram i art. 1.2 

datorprogramdirektivet och 1 § 1 st. 2 p. URL till att omfatta datorgenererade verk. Då skulle 

bedömningen av originaliteten ske utifrån de som har skapat själva datorprogrammet. 

Problematiken är att det dock skulle gå emot gällande praxis från EUD om skyddet för 

datorprogram. Att endast ett datorprograms individuella uttryck omfattas av skyddet för 

datorprogram går inte att ha som kriterium om datorgenererade verk ska inordnas. Om skyddet 

för datorprogram ska omfatta datorgenererade alster kan även anföras att ett datorprograms 

delkomponenter borde skyddas som datorprogram. 

7.3.2 Upphovsrättsligt subjekt för alster producerade av autonom AI 

Om datorgenererade alster skulle uppfylla kravet på originaliteten vore det upphovsrättsliga 

skyddet ännu inte löst. I nästa steg måste bestämmas vem det upphovsrättsliga skyddet för 

datorgenererade alster ska tillfalla. Utifrån svensk rätt finns det ingen som kan utgöra 

upphovsrättsligt subjekt för uttryck åstadkomna självständigt av AI-system. Ett alternativ skulle 

                                                 
190 Betänkande med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik 

(2015/2103(INL)), Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, 2017, s. 29.  
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vara att införa en bestämmelse i URL liknande den brittiska rättsfiguren computer-generated 

works. Då skulle upphovsrätten till datorgenererade alster tillfalla programmerare och 

användare. En utökning av skyddet för datorprogram i datorprogramdirektivet och URL till att 

omfatta datorgenererade alster skulle samtidigt resultera i att programmerare erhåller det 

upphovsrättsliga skyddet. Äganderätten till datorgenererade alster kan lösas på dessa sätt.              

Båda konstruktionerna skulle dock bli otillfredsställande, eftersom autonoma AI-system kan 

generera alster utan påverkan av programmerare eller användare under processen. Genom en 

utökning av skyddet för datorprogram skulle inte heller användare kunna erhålla något 

upphovsrättsligt skydd till datorgenererade alster. 

Ett annat alternativ som har diskuterats i litteraturen handlar om att AI-systemen själva borde 

äga sina genererade alster. Då skulle AI jämställas med människan som rättssubjekt med 

rättigheter och skyldigheter. Det är dock en fråga som går längre än att endast vara 

upphovsrättslig. Att betrakta AI som rättssubjekt vid sidan av oss människor kan därför inte ses 

som en potentiell lösning under en överskådlig framtid. Det gör också att rättsfiguren derivative 

work som modell för att skydda alster producerade av AI blir problematisk, eftersom 

upphovsrätten då skulle uppstå i AI-systemen själva. Programmerare och användare av AI-

system har till skillnad från AI-systemen själva incitament till att använda programmen för 

produktion av alster. Ett datorprogram har i sig självt inget intresse i att generera produkter.            

Det upphovsrättsliga skyddet för datorgenererade alster behöver vara knutet till dem som kan 

ha ekonomisk fördel av uttrycken. Att datorgenererade alster tillfaller programmerare och 

användare utgör därför en bättre lösning än att låta AI-system själva utgöra upphovsrättsliga 

subjekt. 

Det förslag som framstår som en bättre rättslig konstruktion än övriga är uttryck åstadkomna 

av autonoma AI-system som WMFH. Att finna lösningen från den del av upphovsrätten som är 

relevant för anställnings - och uppdragsförhållanden faller sig naturligt. Det är företag som 

kommer finansiera utvecklingen av avancerade autonoma AI-system. Skillnaden jämfört med 

rättsfiguren computer-generated works är att det skulle finnas ett mer naturligt kausalt 

förhållande mellan arbetsgivare respektive uppdragsgivare och AI-systemet vid tillämpning av 

WMFH. Om datorgenererade alster betraktas som WMFH tillfaller upphovsrätten 

arbetsgivaren eller uppdragsgivaren på den grund att AI betraktas som en arbetstagare eller 

uppdragstagare. Att arbetsgivaren eller uppdragsgivaren inte har varit delaktig i 

datorprogrammets genererande av alster är då irrelevant. Det kan jämföras med att en människa 

som arbetstagare skapar ett verk. Arbetsgivaren lär i de flesta fall inte vara involverad i 
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arbetstagarens skapande. Det faller sig ändå naturligt att arbetsgivaren erhåller det 

upphovsrättsliga skyddet. På samma sätt skulle det falla sig naturligt att arbetsgivaren eller 

uppdragsgivaren erhåller upphovsrätten till de alster som autonom AI producerat i form av att 

vara arbetstagare eller uppdragstagare. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren är den som har 

konstruerat eller hyrt in AI-systemet för att generera alster.  

WMFH-modellen skulle dock inte lösa incitamentsproblemet, eftersom endast arbetsgivare, 

uppdragsgivare och de som har tagit den finansiella risken kan erhålla upphovsrätt till de alster 

som AI-systemen har producerat. Slutanvändare kan inte erhålla något upphovsrättsligt skydd 

till datorgenererade alster utifrån denna lösning. Det skulle då inte finnas incitament för 

slutanvändare att använda dessa AI-system. Grundproblemet skulle ändå vara att AI måste 

jämställas med människan som arbetstagare eller uppdragstagare. Det är en fråga som är 

betydligt större än enbart upphovsrättslig. Detta alternativ för hur ägarskap till datorgenererade 

alster borde lösas kan därför inte bli aktuellt genom enbart en förändring av upphovsrätten.  

Sammantaget ligger det, utifrån dagens rättsläge, närmast till hands att ge programmerare och 

användare upphovsrättsligt skydd för datorgenererade alster genom en bestämmelse liknande 

computer-generated works. Det skulle inte heller innebära någon större förändring i det 

nuvarande synsättet på upphovsrättens subjekt, eftersom upphovsrätten då tillfaller fysiska 

personer. Samtidigt skulle WMFH utgöra en bättre rättslig konstruktion i förhållande till alster 

producerade av autonom AI. Det skulle för svensk del kräva en bestämmelse om att arbetsgivare 

och uppdragsgivare erhåller upphovsrätten till datorgenererade alster och att 

arbetstagarbegreppet revideras. En sådan förändring framstår dock som svåruppnåelig under en 

överskådlig framtid.   

7.4 Behålla det nuvarande upphovsrättsliga systemet 

Det är i sammanhanget av betydelse att fundera kring om ett förändrat upphovsrättsligt system 

anpassat för alster åstadkomna av autonom AI är eftersträvansvärt. Det skulle innebära stora 

förändringar både i vårt sätt att se på upphovsrätten och avseende det konkreta skyddet.                  

Går det ens att tala om ett upphovsrättsligt skydd om inte bara människor betraktas som skapare 

av upphovsrättsliga verk utan också AI? Vissa skulle säkerligen hävda att om uttryck av robotar 

ska skyddas upphovsrättsligt, borde även alster av djur skyddas. Att det är människor som 

skapar upphovsrättsliga verk får anses helt grundläggande för svensk upphovsrätt. EUD:s 

rättspraxis om originalitetskriteriet bygger också på att det är människor som skapar 

upphovsrättsliga verk. Att skydda datorgenererade alster skulle för svensk del innebära en 

förändring av själva kärnan i det som upphovsrätten är tänkt att skydda. Det synsätt på 
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upphovsrätten som har gällt utifrån kontinentaleuropeisk tradition skulle i så fall behöva 

frångås.  

Problematiken är samtidigt att en förändring av upphovsrättens skyddsförutsättningar genom 

ett förändrat EU-rättsligt originalitetskriterium och en revision i URL inte hade varit tillräckligt. 

Andra delar av den harmoniserade upphovsrätten och URL skulle också behöva revideras. 

Skyddstidsdirektivet och 43 § 1 st. URL om upphovsrättens skyddstid fungerar för närvarande 

inte i förhållande till autonoma AI-system. Ett AI-system kommer aldrig att dö. Den ideella 

rätten tjänar inte heller något syfte i förhållande till AI. Ett självständigt producerande AI-

system kan inte bli kränkt av att någon gör intrång i dess alster. Listan över bestämmelser i 

URL som skulle bli svåra att tillämpa i förhållande till datorgenererade alster kan göras lång. 

De ingrepp i URL som vore nödvändiga kan därför anses så pass omfattande att upphovsrätten 

fortsättningsvis bara borde skydda verk skapade av människor. 

Istället för att skydda alster åstadkomna av autonom AI inom upphovsrätten skulle ett alternativ 

vara att konstruera ett särskilt immateriellt skydd för dessa produkter. Skyddet skulle vara 

fristående från upphovsrätten och övriga immaterialrättigheter. Då kan skyddet och ägandet till 

de autonoma AI-systemens produkter utformas specifikt efter AI. En sådan rättslig konstruktion 

kan visa sig enklare än att försöka inordna autonoma AI-system under upphovsrätten som är 

utformad utifrån människan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

8. Slutsats 
Verk skapade av AI-system där människan har styrt inriktningen i skapandeprocessen kan 

erhålla upphovsrättsligt skydd utifrån de befintliga skyddsförutsättningarna. I dessa fall utgör 

AI-programmet ett hjälpmedel för människan vid skapandet av verk. Autonoma AI-system 

förefaller inte, utifrån en genomgång av rättskällorna, kunna producera upphovsrättsligt 

skyddade verk. Programmerare och användare av AI-system som kan generera alster behöver 

samtidigt incitament till att konstruera och använda programmen. Rättsläget kan därför anses 

vara otillfredsställande. Utformningen av upphovsrättens objekt och subjekt behöver revideras 

om de ska anpassas till alster åstadkomna av autonoma AI-system. 

Det EU-autonoma originalitetskravet förutsätter en människa som skapare av upphovsrättsliga 

verk. Originalitetskriteriet behöver förändras för att datorgenererade alster ska kunna utgöra 

upphovsrättsliga objekt. Alternativt att skyddet för datorprogram utökas till att omfatta 

datorgenererade alster. Båda alternativen förutsätter beslutsfattande på EU-nivå. I den 

rättsvetenskapliga litteraturen har det lyfts fram förslag om ändring av originalitetskriteriet som 

utgår från det befintliga subjektiva nyhetskravet och idén om ett objektivt nyhetskrav. Om inte 

alster åstadkomna av autonom AI kan uppfylla kravet på originalitet, spelar det ingen roll vem 

som i slutänden borde äga dem. 

Utifrån URL kan endast människor utgöra upphovsrättsliga subjekt. För datorgenererade alster 

finns i svensk upphovsrätt inget upphovsrättsligt subjekt. Det finns olika tillvägagångssätt för 

hur ägarskap skulle kunna konstrueras i förhållande till alster genererade av AI-system.                

Den brittiska rättsfiguren computer-generated works kan användas som modell. Då tillfaller det 

upphovsrättsliga skyddet programmerare och användare av AI-system. En utökning av skyddet 

för datorprogram till att omfatta datorgenererade alster skulle resultera i att programmerare 

erhåller äganderätten. Att låta ägarskapet till alster åstadkomna av autonoma AI-system tillfalla 

programmerare och användare har dock kritiserats eftersom att dessa aktörer inte har någon 

inverkan på systemens produktion.  

Rättsfiguren derivative work har diskuterats som ett annat alternativ. Dess nuvarande 

utformning är dock inte anpassad för AI. Bestämmelsen i 4 § 1 st. URL om bearbetade verk 

kan för närvarande inte heller tillämpas på datorgenererade alster. Det stora problemet med en 

sådan konstruktion är också att upphovsrätten skulle uppstå i AI-systemet. Att låta AI-system 

utgöra ägare till sina alster skulle vara problematiskt, eftersom inte systemen själva har 

incitament till att generera alster. Istället har WMFH framhållits som en rättslig konstruktion 

lämpad för hur datorgenererade alster borde hanteras upphovsrättsligt. För svensk del skulle det 
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innebära att AI-system måste jämställas med arbetstagare och uppdragstagare samt att en 

bestämmelse införs som gör att datorgenererade alster tillfaller arbetsgivare och 

uppdragsgivare. Sammantaget har dessa olika alternativ sina för - och nackdelar. Gemensamt 

är att de alla förutsätter en förändring av den nuvarande utformningen av ägarskapet till 

upphovsrättsliga verk. 

Upphovsrätten möter stora utmaningar genom framväxten av autonoma AI-system. Vad det 

upphovsrättsliga skyddet omfattar har alltid varit föremål för förändring. Upphovsrätten har 

ständigt anpassats efter den tekniska utvecklingen. Utvecklingen av datorprogram medförde att 

det blev nödvändigt att skydda dessa verk genom upphovsrätten. Ett upphovsrättsligt skydd 

inom EU och i Sverige för datorgenererade alster borde därför bli aktuellt inom en snar framtid. 

Det stora problemet är dock att det inte är människor som åstadkommer dessa uttryck. För att 

datorgenererade alster ska kunna skyddas lär krävas att vi betraktar autonoma AI-system som 

skapare av upphovsrättsliga verk vid sidan av människan. Autonom AI uppvisar redan många 

mänskliga drag. Den fråga vi nu måste ställa oss är om alster producerade av självständiga AI-

system borde inordnas under upphovsrätten. Vilket skapande vill vi att upphovsrätten ska 

omfatta? Tavlor av konstnärer som Rembrandt eller också tavlor som Next Rembrandt? 
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